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Inleiding
Door de dijkteruglegging van Lent tussen 2011 en 2016 is een stadseiland ontstaan met de naam
Veur-Lent. Door de creatie van het eiland zijn twee rijksmonumenten weer prominent aanwezig in
het blikveld nadat ze jarenlang verborgen waren achter vegetatie. Het gaat hier om de zogeheten
rivierkazematten. Deze grauwe betonnen bouwwerken vol sporen van een bewogen bestaan,
vervulden voor de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol in de nationale veiligheid. Het verhaal
achter deze rijksmonumenten is vrij onbekend en onder de bezoekers van de Valkhofbunker1 is
belangstelling voor deze kolossen op de noordelijke oever. Vanwege de belangstelling en het
bijzondere verhaal besloot de stichting Valkhofbunker om de haalbaarheid te onderzoeken van het
openstellen van deze rivierkazematten. Begin 2017 is de stichting gestart met een object
inventarisatie. Parallel aan dit traject heeft de stichting met medewerking van de gemeente een velden archiefonderzoek uitgevoerd naar het verhaal achter de Lentse rivierkazematten. Als het
onderzoek naar de haalbaarheid een negatieve uitkomst zou hebben dan zou het historische verhaal
achter deze objecten zijn waarde behouden als informatiebron voor verder onderzoek. Mocht het
initiatief van de stichting echter leiden tot openstelling van een of meerdere objecten dan biedt het
verslag een informatieve basis.
Dit rapport is het eindproduct van het archief/literatuur- en veldonderzoek naar het verhaal achter
de Lentse rivierkazematten. Om dit verhaal vast te leggen is een onderzoeksvraag centraal gesteld:
wat vertellen de sporen op en in de kazematten over het object in zijn tijd? Een tweede afgeleide
onderzoeksvraag is gericht op het mysterie rond de verkeersbrug. Ruim zeventig jaar nadat de tanks
van Sergeant Peter Robinson en Lance-sergeant Cyril Pacey over de Waalbrug rolden is nog steeds
onduidelijk waarom de springlading onder de verkeersbrug niet detoneerde. Kan je door het
opnieuw bestuderen van getuigenverklaringen en terugkoppeling met auteurs vastleggen wat er in of
bij welke kazemat is gebeurd op die bewuste septemberdag in 1944?
Het verhaal over de Lentse rivierkazematten is in zes hoofdstukken verdeeld. Het eerste hoofdstuk
gaat in op de aanleiding en geeft antwoord op de vraag waarom de kazematten gebouwd zijn. Het
tweede hoofdstuk gaat in op tachtig jaar historie, van openstelling van de verkeersbrug tot VeurLent. Het derde hoofdstuk gaat over Lent-Midden en is gebaseerd op een onderzoek in 2013 door
RAAP Archeologisch Adviesbureau. Hoofdstukken vier en vijf bevatten de resultaten van het
sporenonderzoek. Hoofdstuk zes bevat de afsluiting en aanbeveling. In de tekst zijn rangen, standen
en materieel beschreven in hun authentieke vorm. Anderstalige woorden zijn cursief weergegeven.
Dit om inconsistentie te voorkomen tussen semi-gelijksoortige benamingen. De afbeeldingen zonder
bronvermelding zijn gemaakt door de steller.
Een speciaal woord van dank aan iedereen voor: het delen van informatie, beantwoorden van
vragen, maken van kaarten, meedenken en ondersteunen van dit product in brede zin. Specifiek wil
ik hier de volgende personen en instanties vermelden: B. Deeterink, Raymond Gaveel, Bob Gerritsen,
Kjeld Douma, Dhr Leenders, Karel Margry, Ron Mans, Ministerie van Defensie, Nederlands Instituut
voor Militaire Historie, R.G. Poulussen, René Ros, Stichting Menno van Coehoorn, Stichting
Valkhofbunker, Hein Veld, Jan Vos en Jobbe Wijnen. Naast deze mensen en instanties een aparte
regel voor een 15-jarige jongen uit Rotterdam die fietsend vanuit Epe, in 1941 foto’s maakte van de
verdedigingswerken waardoor een visuele tijdsbalk samengesteld kon worden.

1

Valkhofbunker: een stichting die een Duitse bunker beheert op het Valkhof (www.valkhofbunker.nl).
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Kader en objectgegevens
Op de noordelijke oever van de Waal, tegenover het Valkhof, zijn verdedigingswerken uit meerdere
tijdlagen zichtbaar. In het kader van de vraag van de stichting Valkhofbunker is dit verslag gericht op
drie Nederlandse kazematten uit de jaren ’30’ van de vorige eeuw. Het gaat om rivier- of
brugkazematten met de namen: Lent-Oost, Lent-Midden en Lent-West(Zuid). Door initiatief van de
stichting Menno van Coehoorn zijn de kazematten in januari 1992 geregistreerd als rijksmonumenten
onder nummer 418950.
Formele tekst: In de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde brugkazemat Lent-(…) gelegen
nabij (…) ter verdediging van de (…)brug over de Waal, gelegen (…). Gewapend betonnen
brugkazemat van (…) verdiepingen, bewapend met (…) gebouwd ter verdediging van de (…)brug over
de Waal. De brugkazemat (…) is zowel door hoofdvorm als de detaillering, de functie in het
verdedigingscomplex Lent als ook de situering in het dijklandschap van grote cultuurhistorische
waarde.
Eigenaarschap en adres:
Naam
Lent-Oost
Lent-Midden
Lent-West

Eigenaar
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Nationale Spoorwegen

Adres
Bemmelsedijk bij 5 te Lent
Parallelweg bij 37 te Lent
Pastoor van Laakstraat bij 2

Registratie in database stichting Menno van Coehoorn:

RIVIERKAZEMAT LENT-WEST
Locatie: gemeente Nijmegen
Soort werk: kazemat
Type: rivierkazemat of brugkazemat type B
Vestingbouwkundige kenmerken: Kazemat met
twee verdiepingen, bestemd voor een
mitrailleur. Er was geen ruimte voor een kanon
en daarom werd deze kazemat ook aangeduid
als type D.
Functies: Verdedigen van de spoorbrug over de
Waal bij Nijmegen.
Geschiedenis: gebouwd in 1936
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RIVIERKAZEMAT LENT-MIDDEN
Locatie: gemeente Nijmegen
Soort werk: kazemat
Type: rivierkazemat of brugkazemat type B
Vestingbouwkundige kenmerken: Kazemat met
drie verdiepingen, voor kanon en mitrailleur.
Functies: Verdedigen van de verkeersbrug over
de Waal bij Nijmegen.
Geschiedenis: gebouwd in 1936

RIVIERKAZEMAT LENT-OOST
Locatie: gemeente Nijmegen
Soort werk: kazemat
Type: rivierkazemat of brugkazemat type B
Vestingbouwkundige kenmerken: Kazemat met
drie verdiepingen, voor kanon en mitrailleur.
Functies: Verdedigen van de verkeersbrug over
de Waal bij Nijmegen.
Geschiedenis: gebouwd in 1936

Objectgegevens afkomstig uit: http://www.coehoorn.nl/verdedigingswerken
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1. Achtergrond
Sinds het midden van de negentiende eeuw voerde Nederland een neutraliteitspolitiek. Dit
betekende dat het zich niet bemoeide met tegenstellingen of machtsaspiraties van de mogendheden
om zich heen en zolang het zelf niet aangevallen werd hoefde het ook geen kant te kiezen. Zou het
echter zo ver komen dat het land aangevallen werd dan zou de opponent van de agressor
automatisch een bondgenoot zijn. De defensie van het land was hierop afgestemd. Sterk genoeg om
een vijand ervan te weerhouden het land binnen te vallen en vertrouwend op de hulp van andere
mogendheden. Deze strategie werkte tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen vereiste de
oplopende spanning in Europa een actiever neutraliteitsbeleid. Nederland moest naar buiten toe
duidelijk maken dat het zijn neutraliteit vastberaden zou verdedigen.

1.1.

Strategie

De verdediging van het land was gebaseerd op
bondgenootschappelijke hulp. Het zou echter tijd
kosten voordat de bondgenoten hulp konden
bieden en de eigen krijgsmacht inzetbaar was.
Tijd was de cruciale factor in het plan voor de
verdediging. Verdedigingswerken moesten de
benodigde tijd leveren. Deze taak was bij de
Vesting Holland belegd. De Vesting Holland
bestond uit: kustfortificaties, de forten rond
Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en het Zuidfront. Deze stellingen zouden met
versperringen in het voorterrein de tijdwinst
leveren die de nationale verdediging vereiste.
In de tweede helft van de negentiende eeuw
zorgden veranderde opvattingen voor een
aanpassing van de strategie. Strijdmachten
werden mobieler, een bewegingsoorlog was
mogelijk waardoor de rol van vestingen als
zwaartepunt van een conflict wijzigde. Een ander
gevolg was dat de tijd voor een mobilisatie onder
druk kwam te staan omdat een agressor zich snel
kon verplaatsen. De strategische overvalling2
Figuur 1 Vesting Holland volgens de Vestingwet van 1874
(H. R. Visser, Wieringen, & Kruijf, 2002).
werd een reële bedreiging voor de nationale
veiligheid. Tegen het eind van de negentiende eeuw dook de term ‘Veldleger’ voor het eerst op als
mobiele component om buiten de Vesting Holland een vijand aan te grijpen. De Vesting Holland als
hart van de verdediging bleef echter tot de jaren dertig van de twintigste eeuw overeind. Doordat
Frankrijk en België in die periode de oostelijke grens met verdedigingswerken afgrendelden was een
omtrekking via Limburg en Brabant militair gezien een logische zet voor een oostelijke agressor. Dit
betekende voor Nederland dat er een grote kans was dat onze neutraliteit geschonden zou worden
in een nieuw conflict. In dat scenario paste de concentratie van de verdediging in de Vesting Holland
niet meer. Ook buiten de nationale redoute3 zou een verdediging gevoerd moeten worden om hulp
2

De strategische overvalling is een voorbereide, onaangekondigde en verrassende militaire actie gericht op het
strategisch uitschakelen van de vijand door het verstoren van de mobilisatie en vernietigen van vitale centra
Calmeijer (1936).
3
Redoute of reduit is een versterkte plaats binnen een fort of kasteel, waarop de verdedigers zich kunnen
terugtrekken.
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te kunnen krijgen van de bondgenoten. De oplossing werd gevonden in de aanleg van nieuwe
verdedigingslinies in de jaren dertig.

Figuur 2 Stellingen en linies op 10 mei 1940. De nieuwe Peel-Raamstelling en de linie langs de IJssel, via Arnhem
naar Nijmegen en langs de Maas moeten een strategische overvalling en een ongehinderde opmars door de
zuidflank voorkomen. (NIMH)
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1.1.

Een mobilisabele krijgsmacht

Nederland beschikte pas na het aanpassen van de dienstplichtwet in 1938 over een klein paraat leger
in vredestijd. In tijden van spanning of conflict kon die kleine kern uitgebreid worden door het
oproepen van weerbare mannen die een militaire opleiding hadden genoten in de dienstplicht. Om
het kleine parate leger in een korte tijd uit te kunnen bouwen tot een krijgsmacht van bijna 300
duizend man waren een aantal opeenvolgende stappen vastgelegd. De eerste stappen in dit proces
waren de telegrammen O, P en Q die achtereenvolgens verstuurd werden als de situatie dat vereiste.
Door het telegram-O werden de grensbataljons opgeroepen om hun posities langs de grens in te
nemen. Telegram-P was de volgende stap waarmee de luchtmacht, kustverdediging en 17 bataljons
infanterie een waarschuwing ontvingen. Telegram-Q was het signaal voor de Buitengewone
Oproeping Uitwendige Veiligheid (BOUV) waarmee de door telegram-P gealarmeerde strijdmacht het
signaal voor uitvoering kreeg. Deze eenheden vormden een beschermende schil rond het land
waarna de feitelijke mobilisatie kon beginnen. Deze laatste fase bestond ook uit drie opeenvolgende
telegrammen. Het begon met telegram-A als waarschuwing, telegram-B als startsignaal om de
organisatie voor te bereiden op de grote opkomst en telegram-C als laatste stap waarmee de
mobilisatie werd afgekondigd.

1.2.

Oplopende spanning en maatregelen

De Eerste Wereldoorlog en het Verdrag van Versailles hadden geen oplossing gebracht voor de
problemen die tot de oorlog hadden geleid. De economische ontwikkelingen na 1914 leidden tot
onvrede en voor opportunistische politici. Het fascisme en nationaalsocialisme stak zijn kop op en
hadden voldoende voedingsbodem in de economische en politieke situatie van het Europa in de
jaren twintig om uit te groeien tot factoren waar rekening mee gehouden moest worden. Nederland
begon zich zorgen te maken na het mislukken van ontwapeningsconferenties in 1932 en 1933 en de
machtsovername in Duitsland door Adolf Hitler. In de troonrede van 1934 sprak de Koningin haar
bezorgdheid uit over de toekomst door de internationale herbewapening waardoor Nederland
gedwongen werd om de nationale verdediging hierop af te stemmen. België stelde in dat jaar
permanente militaire grensbewaking in langs de Duitse grens. In 1935 stelde de nieuwe chef van de
generale-staf dat; Nederlands neutraliteit geschonden zou worden, maatregelen nodig waren om
een strategische overvalling te voorkomen en dat de materiële staat van het leger verbeterd moest
worden. In februari 1936 werd een wetsontwerp aangenomen waardoor 53,4 miljoen gulden
beschikbaar kwam voor de nationale veiligheid. Een van de speerpunten was het voorkomen van een
strategische overvalling. Met het beschikbaar gestelde budget werden de rivierovergangen over
IJssel, Waal en Maas voorzien van kazematten met permanente bewaking door beroepspersoneel
van het korps politietroepen.

1.2.1. De mobilisatie wordt afgekondigd
Op 27 september 1938 werden telegram-O en telegram-P verspreid als reactie op de Sudetencrisis.
Een dag later werd telegram-Q verspreid waardoor de militaire paraplu over het land was gelegd.
Door het resultaat van de conferentie in München nam de dreiging begin oktober af waardoor de
alarmering stapsgewijs werd afgebouwd. Toen de internationale spanning na de Italiaanse inval in
Abessinië weer toenam, werden de telegrammen opnieuw verstuurd. Vanaf 10 april 1939 lag er weer
een militaire schil rond het land. Er werd nu niet meer afgebouwd. De Poolse crisis leidde op 23
augustus 1939 tot de verzending van telegram-A. Een dag later volgde telegram-B met op 28
augustus het telegram-C. Op 3 september 1939 hadden 280 duizend militairen hun
oorlogsbestemming bereikt.
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1.3.

Rivierkazematten

In 1934 werd Generaal-majoor I.H. Reijnders aangesteld als chef van de General staf. Op voorstel van
Reijnders moesten de strategisch belangrijke rivierovergangen van IJssel, Maas-Waal en Maas
permanent beveiligd worden. Dit voorstel was een product van de ‘bruggencommissie4’.
Deze commissie had in 1935 onderzocht hoe de rivierovergangen beveiligd konden worden tegen
een strategische overvalling uit het oosten. De commissie stelde de volgende eisen op voor de
bescherming van de rivierovergangen:







Elke rivierovergang zou met twee kazematten beveiligd moeten worden.
Elke kazemat moest bewapend zijn met een kanon en een mitrailleur.
De kazematten zouden sterkteklasse W15-215 moeten hebben.
Er zou een lichte mitrailleur aanwezig moeten zijn voor een flexibele inzet.
De rivierovergang moest snel af te sluiten zijn met een versperring.
De versperring moest een eigen lichtinstallatie hebben.

1.4.

Het ontwerp

Met de specificaties van de bruggencommissie en richtlijnen van het Technisch Bureau van de
Inspectie der Genie volgde een ontwerp door de Eerstaanwezend Ingenieur (EaI). De EaI streefde
naar uniformiteit in het ontwerp maar de lokale omstandigheden zorgden voor een zekere uniciteit
van elk object op elke locatie. In hoofdlijn waren er 3 types: type A met 1 verdieping en kanon plus
mitrailleur, type B met minimaal twee verdiepingen met kanon en mitrailleur en tenslotte type C die
meer dan 1 kanon of 1 mitrailleur bevatten en ‘dubbelkazemat’ werd genoemd.

4

In de commissie hadden o.a. de overste Den Dooden en majoor V.E. Nierstrasz zitting. De majoor was later
verantwoordelijk voor de officiële verslaglegging van de krijgsverrichtingen in de mei-dagen ‘40’. Een serie die
bekend staat als de ‘Groene Serie’.
5
W15-21 betekende dat anderhalve meter gewapend beton bescherming zou bieden tegen treffers van 15cm
geschut en een enkele treffer van 21cm geschut.
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Figuur 3 Een weergave van Lent-Midden in het Duitse rapport over de Nederlandse verdedigingswerken (NARA, 1941).

De EaI stelde de begroting op en moest het plan voor acceptatie voorleggen aan het Technisch
Bureau van de Inspectie der Genie. Na goedkeuring kon de EaI overgaan tot aanbesteding en toezicht
houden op de voortgang. De bouw werd in eerste instantie betaald uit het fonds voor “het
verbeteren van de materiele uitrusting”. Waar de kazemattypen kleine verschillen kenden waren er
ook functionele overeenkomsten. Bij elke brug was het aggregaat voor de versperringsverlichting in
een kazemat geplaatst, waren de springmiddelen opgeslagen in een kazemat, lagen de kazematten
altijd6 op eigen zijde en waar mogelijk werd een ‘verboden kring7’ ingericht rond het object.

1.4.1. Keuze van de locatie
De locatie werd bepaald door een officier van de Generale Staf in een terreinverkenning. Deze
verkenning mocht geen aandacht trekken waardoor militairen de verkenning in burgertenue
uitvoerden. Bij het bezoek aan Nijmegen selecteerden ze de locatie voor de kazematten op de
noordelijke oever. Ze bepaalden dat zowel de noordelijke als de zuidelijke oprit van de verkeersbrug
versperd moesten kunnen worden met een zware stalen deur en een vechtwagenhindernis8.

6

Met uitzondering van Kampen en Keizersveer.
Afrastering met prikkeldraad.
8
De originele benaming is vechtwagenhindernis, de bekendere, populairdere maar meer generaliserende
benaming: asperge-versperring.
7
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Figuur 4 Een vreemd aandoende foto vanuit de Lentse kant met een verdwenen overspanning. Op deze foto zijn de stalen
deuren, vechtwagenhindernis, versperringsverlichting en verplaatsbare draadversperring (Friese ruiter) zichtbaar (Rothe,
1940b).

Bij de spoorbrug zouden eigenlijk ook twee rivierkazematten moeten komen. Door de locatie en
budgetperikelen werd hier echter een uitzondering gemaakt. Er werd maar één kazemat gepland op
de noordelijke oever waar alleen een mitrailleur geplaatst zou worden. Die keuze was verantwoord
volgens de commissie doordat de spoorbrug minder geschikt was voor voertuigen en door de hoge
spoordijk aan de Lentse kant9. Om de overgang te kunnen versperren werd besloten om draaihekken
te plaatsen op een punt boven de uiterwaarden op de noordelijke oever10. Als extra
versperringsmaatregel konden de oude valdeuren van de spoorbrug gebruikt worden. Deze
valdeuren stamden uit de tijd voor de elektrificering van het spoorlijn Arnhem – Nijmegen. Door de
deuren te laten zakken kon de doorgang geblokkeerd worden. In 1938 werd gesteld dat de valdeuren
niet meer gebruikt zouden worden als versperring en ze vormden een belemmering bij de
elektrificering. Begin 1940 volgde daarop een verzoek om de deuren helemaal te verwijderen omdat
de deuren toch niet meer gebruikt zouden worden en er speciale maatregelen nodig waren vanwege
de elektrificering. Vanuit het opperbevel van de krijgsmacht volgde echter een reactie op 21 februari
1940. De valdeuren mochten niet verwijderd worden. Als versperring moesten ze bruikbaar blijven
en de lokale commandant was met de spoorwegen verantwoordelijk voor het onderbreken van de
stroom en het laten zakken van de deuren. De valdeuren werden in 1940 nog steeds als bruikbare
hindernissen gezien en militair gebruik moest mogelijk blijven11.

9

Deze kazemat wordt ook wel als type D beschreven.
("NL-HaNA, Generale Staf Landmacht, 1914-1940, 2.13.70, inv.nr. 1139," ; Nierstrasz, 1952; NIMH)
11
("NL-HaNA, Generale Staf Landmacht, 1914-1940, 2.13.70, inv.nr. 1263,")
10
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1.4.2. De Lentse kazematten binnen het plan voor de verdediging
Hoe pasten de drie Lentse rivierkazematten in het grotere plan voor de verdediging van Nederland?
De Betuwe vormde een soort punt in de verdediging met de Waal en de Nederrijn als grachten vóór
het bastion. Deze waterhindernis was verbonden met de IJssel in het noorden en het MaasWaalkanaal in het zuiden. Het gebied ten oosten van deze waterwegen werd echter niet verdedigd.
Tussen de Duitse grens en de waterwegen met hun verdedigingswerken moesten hindernissen een
vijandelijke opmars vertragen. Naast de tijdwinst door de hindernissen was alarmering van de Lentse
kazematten cruciaal om een verrassende vermeestering van de bruggen te voorkomen. De grote
verkeersbrug was van strategisch belang. Als deze in handen van de vijand viel stonden zij achter de
verdedigingslinie in de Betuwe. Als ze dan ook de verkeersbrug over de Nederrijn in Arnhem in
handen kregen dan was de IJssellinie omtrokken en konden de Duitse troepen naar wens in
noordelijke of zuidelijke richting verplaatsen. De drie kazematten vervulden dus een cruciale rol om
op het juiste moment de bruggen over de Waal te kunnen vernielen waarmee toegang tot de Betuwe
en het gebied achter de IJssellinie voorkomen werd12.

1.5.

Bewapening

Het kanon werd gemaakt door de ArtillerieInrichtingen in Zaandam. Na wat discussie13
over het kaliber werd het de 5L50 no.2. Het
stuk woog 512kg en kon pantser- en
brisante14 munitie verschieten. De
brisantpantsergranaat Nº 2 had een
aanvangssnelheid van 800 meter per
seconde en kon op 1000 meter nog 20 mm
pantserplaat doorboren. De effectieve
dracht was 2500 meter en de maximum
dracht 6000 meter. Het kanon was geplaatst
op een vast affuit en had een gasdichte
schietgatafsluiting. Desondanks was het
Figuur 5 De kanonniers van het Korps Politietroepen met
noodzakelijk om een gasmasker te dragen
geplaatste gasmaskers achter het geschut – locatie onbekend
(Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad).
als de wapens gebruikt werden. De
filterbussen op de gasmaskers beschermden
echter niet tegen koolmonoxide. Een luitenant van de Jagers bedacht een oplossing met flexibele
slangen die werden aangesloten op de filterbus en de buitenlucht. Iedereen in de kazemat kon
aangesloten worden op de C.O.-buizen15 die zowel in de kanonkamer als lagere verdieping aanwezig
waren. Het ademen door de filterbus en een slang die 2,5m lang kon zijn, was een zware fysieke
belasting waardoor het werken met geplaatste maskers als ‘oncomfortabel’ werd omschreven. In

12

Zie bijlage A met kaart II-2D voor de posities van de Lentse kazematten tussen de verdedigingslinie door de
Betuwe.
13
De discussie ging over het type kanon. Het 5 cm geschut was kwalitatief beter maar niet direct beschikbaar.
Vanwege de prioriteit werden in Lent-Oost en Lent-Midden eerst 6 cm stukken geplaatst. Toen de 5 cm
beschikbaar was werden de stukken omgewisseld (J. R. Verbeek, 2013a, 2013b).
14
Opvallend detail was de opmerking dat het gebruik van brisante munitie werd afgeraden om een versperring
niet met eigen vuur te ruimen.
15

("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 4323,")
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1939 kreeg de firma Kieker de opdracht om een automatisch filteraggregaat te leveren voor de
rivierkazematten16.
In de ruimte naast het kanon werd het machinegeweer M08/15 op een affuit M25 geplaatst. Het
wapen woog 26 kilo, inclusief 4,5 liter koelwater. Het verbruikte 7,9mm munitie met een
vuursnelheid van 500 schoten per minuut. Het wapen werd onder licentie door de ArtillerieInrichtingen gemaakt voor ƒ1500,-.

Figuur 6 De mitrailleur MG08/15 op het affuit M25 met toebehoren. Let op de ‘zitplaats’ op het affuit waardoor de schutter
comfortabeler achter zijn wapen plaats had en de schietresultaten verbeterden ("Mitrailleur 08/15 op affuit M25," 2017).

1.6.

Inrichting

Naast de beide gevechtsruimtes waren er aparte ruimtes voor de munitievoorraad17, de
springmiddelen en het aggregaat voor de verlichting van de versperring. Er was geen verblijfsruimte
in de kazemat waar de bemanning zich kon ophouden tijdens de dienst. In de kazemat was geen
stromend water of toilet maar een emmer die als een ‘reukloos stilletje’ in oorlogsomstandigheden
gebruikt kon worden. Achter de stelling bevond zich het groepsgebouw van de Politietroepen in Lent
wat diende als verblijfsruimte gedurende de dienst en als ‘oplegplaats’ voor de springmiddelen van
de spoorbrug omdat daar in Lent-West geen ruimte voor was. De kazematten hadden een
telefonische verbinding: met elkaar, met de brug en de achterliggende eenheid.

1.7.

De bouw

De bouw verliep vlot maar de levertijd van specifieke uitrustingstukken was een ander verhaal. Het
bleek erg lastig om snel producten van Duitse bedrijven geleverd te krijgen en financiële tegenvallers
zorgden voor aanpassingen. Elke kazemat zou een eigen mobiele kraan (een zogeheten loopkat)
moeten krijgen. Dit bleek niet haalbaar waardoor een oplossing werd gevonden door het aantal
mobiele kranen te verminderen en per brug één exemplaar beschikbaar te hebben. De gewenste
kanonnen waren niet op tijd beschikbaar waardoor de verouderde 6 cm stukken geplaatst werden
die pas in september 1937 vervangen werden door de benodigde 5 cm kanonnen18. Wateroverlast en

16

Of deze nog op tijd geleverd en geplaatst zijn in Lent is onbekend.
Voor het kanon waren vijfhonderd granaten opgeslagen in de kazemat (Verbeek, 2015).
18
("NL-HaNA, Artillerie-Inrichtingen, 2.13.86, inv.nr. 1466,")
17
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onduidelijkheid rond munitierekken en verlichting19 leverden vertraging op. Bij het in gebruik nemen
kwamen andere vragen boven die nog niet ingevuld waren: moest alle mitrailleurmunitie bij het
wapen opgestapeld worden en moesten er tabellen of tekeningen bij de wapens geplaatst worden
om vuur uit te kunnen brengen in het voorterrein? Er bleken veel praktische vraagstukken waar
antwoorden op gevonden werden na de bouw van een oefenkazemat20 op de schietbaan bij
Oldebroek. De testen leidden tot een aantal adviezen:





De plaatsing van kokosmatten in de gevechtsruimte als geluiddempende maatregel.
Plaatsing van blauw licht in de gevechtsruimte.
De mitrailleurschutter moest kunnen zitten achter zijn wapen om nauwkeuriger te kunnen
schieten.
De telefoon in de gevechtsruimte moest plaats maken voor een munitierek21.

Naast de vertraging door technische vraagstukken, trage leveranciers en budgetperikelen, droegen
lokale overheden ook een steentje bij rond de verwerving van de benodigde percelen. Uit bewaard
gebleven documenten over de verwerving van Lent-Oost blijkt dat op 6 maart 1936 opdracht is
gegeven voor de aankoop van het bewuste perceel. Op 23 maart 1936 wordt de grond en het ‘recht
van uitweg’ aangekocht voor ƒ1000,- gulden. De Minister van Defensie ontvangt vervolgens een
afschrift met dagtekening 11 mei 1936.
Uiteindelijk zijn vierenveertig22 kazematten gebouwd voor zo’n ƒ800.000,- gulden23. In Lent werden
voor 71.150,- twee typen B opgeleverd en de unieke rivierkazemat bij het station Lent. De laatste
werd een eigen ontwerp met één schietgat voor een mitrailleur24.
Bij de feestelijke opening van de verkeersbrug werd ook kazemat Lent-Midden opgeleverd. De bouw
van deze kazemat had de hoogste prioriteit25 gekregen. De bouw van Lent-Oost en Lent-West
startten later en was net zoals Lent-Midden, gegund aan de firma N.V. Bouwbedrijf v/h Gebr. De
Kinkelder uit Arnhem. Op 2 maart 1936 hadden zij de bouwopdracht gekregen omdat ze ƒ22.802,gulden onder het geraamde bedrag zaten van ƒ63.700,-. Opmerkelijk is dat het eindbedrag ƒ7.450,gulden boven de raming is uitgekomen26. Het bouwen van rivierkazematten voor het Ministerie van
Oorlog was door de opgelegde beperkingen een bijzondere opdracht voor het bouwbedrijf. Zo
mochten de bouwtekeningen niet gekopieerd worden en moesten alle exemplaren na afloop
ingeleverd worden. Grote schermen rond de bouwput27 moesten nieuwsgierige blikken weren en de
pers werd verzocht niet over de kazematten te schrijven.

19

Op 19 november 1935 was nog niet duidelijk of en hoe de stroomvoorziening ingericht werd. In 1938 was dit
nog steeds niet opgelost.
20
Op 11 augustus 1936 werd opdracht gegeven voor de bouw van de oefenkazemat. Deze bestond uit een
exacte kopie van de kanonkamer.
21
Of de aanpassingen overal gerealiseerd waren op 10 mei 1940 is onbekend.
22
In tegenstelling tot de drieënveertig exemplaren die worden vermeld in Kazematten in het interbellum zijn er
vierenveertig rivierkazematten gebouwd. Het verschil zit in het aantal kazematten bij de bruggen van Hedel.
23
Dat is zonder de kosten voor wapens en specifieke middelen die door Defensie geleverd werden.
24
(H. R. Visser et al., 2002)
25
De bouw van de rivierkazematten werd gepland met een volgorde in prioriteit. Dit was noodzakelijk vanwege
het gebrek aan capaciteit om alle projecten tegelijk te starten. Er waren drie categorieën: A, B en C. Elke
rivierovergang werd opnieuw bekeken en op basis van deze waardering volgde de toekenning van een status.
Lent-Midden had een A-prioriteit.
26
("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 4283,")
27
Zie foto 1 van Hoofdstuk 2.10.
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Het beton mocht pas gestort worden als een stafofficier de schootsvelden en schietgaten in de
bekisting had gecontroleerd. De kazemat langs de spoorlijn werd half augustus 1936 opgeleverd en in
september begon de bouw van Lent-Oost aan de Waalbanddijk28.

1.8.

Personele bezetting

De kazematten waren in vredestijd permanent bemand door het korps Politietroepen. Bij verhoogde
dreiging werd de bezetting versterkt met infanteristen. Elk kanon had een stukscommandant met
drie29 kanonniers en voor de zware mitrailleur was een stukscommandant met twee soldaten
verantwoordelijk. Verder zorgden twee groepen van drie soldaten voor alarmering en het sluiten van
het hindernis30. De kazematten Lent-Midden en Lent-Oost hadden beiden een sergeant van het korps
politietroepen als kazematcommandant31. In die rol gaven ze ook leiding aan de infanteristen achter
de mitrailleur.
Bezetting kazematten32
Groepscommandant: Sergeant-majoor Jansen
Lent-Oost
Sgt M. Monkel (cdt)
Kpl Jorna

Lent-Midden
Sgt Schalk (cdt)
Kpl Niers
Kpl Geerts
Kpl Spijker
Kpl Veltman
Sld Lentjes
Sld Brinkman

Lent-West
Kpl Spaay A.J. (cdt?)
Kpl Derksema
Kpl Wolters

28

("Kazemattenbouw te Lent," 1936; "Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant," 1936)
Na schiettesten werd geadviseerd om zes kanonniers het 5cm geschut te laten bedienen (Verbeek).
30
(Moelaert)
31
Helaas is niet bekend wie de kazematcommandant was van Lent-West. De korporaal Spaay A.J. van deze
kazemat kreeg de spoorbrug op zijn naam na het telefonische bevel om de brug te vernielen van de majoor
Spruijt. Mogelijk had kazemat Lent-West een korporaal als kazemat commandant.
32
Op basis van de gebruikte documentatie.
29
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2. De kazematten in de afgelopen 80 jaar
Sinds de opening van de verkeersbrug door koningin Wilhelmina op 16 juni 1936 werd de brug
permanent bewaakt door een detachement van het korps politietroepen. In hun grijsgroene uniform
met witte nestel stonden zij dag in dag uit op de brug en bewaakten de overgang. De kazemat
commandant van Lent-Midden was sergeant Schalk. Sinds 1936 was hij belast met de bewaking van
de brug en woonde hij vlak bij de kazemat in Lent. In zijn kazemat waren de springmiddelen
opgeslagen en lag het elektrische snoer met vier zakbatterijen waarmee Europa’s grootste
overspanning vernield kon worden33.

2.1.

Het schietincident

Tot de mobilisatie werd afgeroepen was het bewaken van de brug geen enerverende taak. Een taak
die slechts onderbroken werd door het beoefenen van de wapenhandelingen en procedures. Hoe
vaak de wapenhandelingen ook beoefend werden, het bleef altijd riskant. Dat bleek op 14 augustus
1939. Op die dag kwamen technici van de Artillerie-Inrichtingen naar Lent voor een “periodiek
onderzoek van het materieel”. Om 11.30 uur meldden de ploegbaas Van der Oudera en de
chauffeur-monteur Oudshoorn zich bij sergeant-majoor Jansen in het groepsgebouw te Lent. De
sergeant-majoor stuurde de korporaal Jorna mee om de monteurs te begeleiden en de kazematten
te openen.
Ze gingen eerst naar Lent-Oost voor het 5 cm kazematgeschut. De korporaal opende de kazemat en
klom omhoog naar de kanonkamer, gevolgd door Oudshoorn. In de kanonkamer liep Jorna gelijk naar
het schietgat en opende het schietgatluik om wat meer licht binnen te laten. Vervolgens verwijderde
hij de mondingskap van het geschut en toen hij zich omdraaide om de kap weg te leggen klonk
plotseling een daverende klap, het geschut vuurde een brisantpantsergranaat naar de verkeersbrug!
Om het schietgatluik te kunnen plaatsen moest het kanon altijd iets naar beneden gedraaid worden,
normaal stond het gericht op de versperring op de zuidelijke oprit. Door die declinatie schampte het
projectiel het talud anderhalve meter onder het wegdek om onder een hoek van 40 graden weg te
springen richting Barbarossastraat. Zo’n 500 meter achter het talud kwam hij, zonder te ontploffen,
terecht in een bloemenperkje. De blindganger werd gevonden door een ambtenaar en afgegeven
aan de politie op de brug. Zij brachten het naar de sergeant-majoor Jansen die het in poetskatoen
wikkelde en onderin het groepsgebouw bewaarde tot het projectiel opgehaald zou worden door de
Artillerie-Inrichtingen. Wonderbaarlijk genoeg was er niemand gewond geraakt in het incident en
kon er gekeken worden naar de oorzaak en hoe dit in de toekomst voorkomen kon worden. Al snel
werd duidelijk dat de chauffeur-monteur Oudshoorn nadat hij in de kanonkamer was geklommen en
het loopkatluik had geopend, zag dat de veiligheidsbout van het kanon op ‘veilig’ stond. Hij nam aan
dat de kanonniers na een oefening vergeten waren om de veer te ontlasten en dacht niet aan de
aanwezigheid van een scherpe granaat. Daardoor verplaatste hij de veiligheidsbout naar ‘vuren’ en
ontspande de veer door aan het afvuurkoord te trekken. Na dit incident werd procedureel vastgelegd
dat monteurs altijd controleerden of het geschut ontladen was voordat er werkzaamheden aan het
stuk verricht werden34.
Toen in september 1939 de mobilisatie werd afgekondigd werd het een stuk drukker rond de
kazematten. Stellingen werden aangelegd en er was een toename van het verkeer over de brug. De
rivierkazematten in Lent vielen onder de Groep Lent in de sector van de 1e compagnie van het 8e
Grensbataljon onder kapitein Wagenvoorde. De bruggen werden door hen dag en nacht bewaakt.
Kapitein Wagenvoorde viel onder de majoor Spruijt. Deze was met 3 compagnieën en onder bevel
33

(RAN; RAN)
("NL-HaNA, Artillerie-Inrichtingen, 2.13.86, inv.nr. 1466," ; "NL-HaNA, Artillerie-Inrichtingen, 2.13.86, inv.nr.
1715,")
34
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gestelde detachementen verantwoordelijk voor: alarmeren, vertragen van de vijand, vernielen van
de Lentse bruggen en de verdediging van het vak tussen Maas-Waalkanaal en de lijn Bemmel Huissen. Alle detachementen met vernielings- en versperringstaken mochten hun taak op eigen
initiatief uitvoeren als het object in handen van de vijand dreigde te vallen.
Sinds 7 mei 1940 waren alle verloven ingetrokken en een dag later werd een uur voor zonsondergang
de verhoogde graad van strijdvaardigheid verkondigd. Op 9 mei om 23.15 uur werd deze status
verhoogd tot de volledige graad van strijdvaardigheid met ingang van 10 mei 03.00 uur. Voor de
mannen van het 8e Grensbataljon en Groep Lent betekende dit dat de grensovergangen35 gesloten
waren en dat de versperringen van de spoorbrug gesteld waren. In de kazematten was de
‘oorlogssterkte’ aanwezig; vijf man politietroepen en zeven man infanterie36.

2.2.

De Gruppe Nimwegen en een Trojaans binnenvaartschip

Wat kwam er in de vroege ochtend van 10 mei op Nijmegen af met welke opdracht? Ten zuiden van
de grote rivieren moest het Duitse 18e Leger zo snel mogelijk de bruggen over het Hollands Diep bij
Moerdijk en de Oude Maas bij Dordrecht bereiken. Om de gestelde operatiedoelen te behalen
beschikte dit leger over het X. Armeekorps en XXVI. Armeekorps. Het XXVI e Armeekorps moest
daarvoor de noodzakelijke bruggen veroveren en de linkerflank beveiligen tegen vijandelijke
krachten uit de richting Antwerpen37. Voordat het korps echter een flank kon beveiligen of op kon
trekken richting Hollands Diep en Dordrecht, moesten eerst bruggen vermeesterd worden. Met het
oog op Nijmegen en Lent wou het XXVI. Armeekorps de bruggen over de Waal bij verrassing nemen.
Een reguliere Kompanie zou vlak voor de invasie met een binnenvaartschip naar de brug in Nijmegen
varen om de bruggen door verrassing te vermeesteren. Naast deze maritieme component was er ook
een landcomponent samengesteld met de opdracht om via land de bruggen te veroveren en
verbinding te maken met de zuidelijke groepen van de 207e Infanterie Division ten noorden van de
Nederrijn38.
Het XXVI. Armeekorps was verantwoordelijk voor het gebied van Nijmegen tot en met Gennep en
beschikte over twee infanteriedivisies en een SS Verfügungsdivision onder Paul Hausser. De 254e
Infanterie Division van Generalleutnant Walter Behschnitt werd verantwoordelijk gesteld voor het
noordelijke deel van de korpssector en de 256e Infanterie Division voor het zuidelijke deel. De 254e
Infanterie Division bestond uit drie regimenten waarvan het 484e regiment een bataljon leverde voor
de Gruppe Nimwegen39. Dit bataljon werd versterkt met:





delen van de 13e en 14e Kompanie van het regiment;
4e Kompanie van het Maschinengewehr Bataillon 9, bestemd voor het uitvoeren van
Unternehmen Nimwegen onder Hauptmann Fritz Pauly;
twee 10,5 cm stukken van de tweede afdeling van het artillerie regiment 677 (II-A.R. 677);
een groep pantserwagens en motorrijders van de Aufkl.Abt van de SS-Verfügungsdivision
onder SS-Obersturmführer Hans Weiss 40.

35

Onder ‘grensovergangen’ viel ook de rivier. De Rijn bij Lobith was gesloten voor grensverkeer.
(Nierstrasz, 1952; "NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513023," ; "NIMH, Gevechtsverslagen
mei 1940, 409, inv.nr. 513024,")
37
(Amersfoort & Kamphuis, 2012)
38
(Goossens, 2016; Nierstrasz, 1952)
39
(Amersfoort & Kamphuis, 2012)
40
(Nierstrasz, 1952)
36
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2.2.1. Plan en praktijk
Zeventig minuten voordat SS-Obersturmführer Hans Weiss met twee pantserwagens en een peloton
motorrijders als spits van de Gruppe Nimwegen de grens bij Wyler en Groesbeek zou passeren,
moest de Kompanie Pauly in een binnenvaartschip vertrekken voor Unternehmen Nimwegen. Een
maand eerder was dit zonder militaire lading succesvol beoefend maar door de afgeroepen
“Volledige Strijdvaardigheid” was de rivier ’s nachts gesloten voor verkeer waardoor de operatie op
het laatste moment geannuleerd werd41.
De kleine stoottroep van de Gruppe Nimwegen passeerde de Nederlandse grens om 03.55 uur
gevolgd door de hoofdmacht van het versterkte bataljon. Via bospaden en kleine wegen omzeilden
de verkenners de opgeworpen versperringen en vijftig minuten na het passeren van de grens reden
de pantserwagens op de Waalkade. De felbegeerde bruggen lagen op dat moment al in de Waal
waardoor de verkenners niets ander konden doen dan wachtten op de komst van het bataljon. Niet
veel later openen ze het vuur op een tweetal schepen en de Lentse kazematten die het vuur
beantwoorden. Met de aankomst van het bataljon arriveerden de beide 10,5cm stukken en de Pak
37’s die vuurden op de kazematten. De verkenners onder SS-Obersturmführer Weiss verlieten de
Waalkade en trokken richting Neerbosch. Het versterkte 1e bataljon bleef op positie als
flankbeveiliging voor het XXVI. Armeekorps 42. De chef-staf van het Oberkommando des Heeres, Franz
Halder, liet die avond in het dagboek de volgende korte tekst opnemen: Trojanisches Pferd nicht
durchgekommen, Nimwegen Brücke zerstört43.

2.3.

Alarm in Lent

Na de grensoverschrijding bij Wyler volgde de alarmering van de Nederlandse eenheden. Dit was het
signaal om de dubbele rij versperringen tussen de grens en Nijmegen te stellen. Niet alle
verhakkingen, putringen en mijnen konden echter gesteld worden door technische problemen en de
snelheid van de Duitse eenheden.
Vijf minuten na de grensoverschrijding werd de alarmering door de politie in Lent ontvangen. Zij
waarschuwden het hogere niveau en de kazematten. De groepscommandant van de politietroepen
gaf de wacht op de brug de opdracht om de draden van de aspergeversperring door te knippen. De
bataljonscommandant Spruijt verscheen bij kazemat Lent-Midden en gaf de kazemat commandant
het bevel: “gereedmaken voor vernieling”. Rond 04.25 uur gaf hij het bevel “Waalbrug vernielen”
waarna de brug vernield werd44. Daarna gaf de majoor telefonisch hetzelfde bevel aan kazemat LentWest waarop ook de spoorbrug in de Waal verdween.
Op het moment van de explosie was de vlet van de torpedisten bezig met het overzetten van de
manschappen van 3-8GB naar de noordelijke oever. Ze dreef precies tussen beide bruggen midden
op de rivier, toen de verkeersbrug werd opgeblazen45.
De stem uit de bunker46: samenvatting van een verslag van sergeant Van Schalk over 10 mei 1940. Hij
was commandant van kazemat Lent-Midden en woonde met vrouw en jonge dochter vlak bij de
kazemat op de Oosterhoutsedijk 43.

41

(Goossens, 2016; Krätschmer, 2010)
(Goossens, 2016)
43
(Nierstrasz, 1952)
44
(Nierstrasz, 1952)
45
("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 668,")
46
Zie Bijlagen: Schets van sergeant Schalk.
42
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In de nacht van 9 op 10 mei was ik in het groepsgebouw in Lent. 5 minuten voor 3 was de bezetting
van twaalf man gereed wat ik meldde aan de groepscommandant sergeant-majoor Jansen. In de
kazemat werden de wapens gecontroleerd, geladen en gasmaskers gekoppeld aan de slangen. Buiten
zagen en hoorden we een luchtvloot overtrekken in westelijke richting. Om 03.25 uur kreeg ik de
opdracht om de springkast in de kazemat gereed te maken. Met de verzegelde sleutel opende ik de
kast en testte het circuit met de geleidingsonderzoeker en zag dat de voltmeter ruim uitsloeg. Met de
kast gereed voor springen gaf ik het bevel dat iedereen met z’n vingers van de kast af moest blijven.
Voor de kazemat stopte een auto, de majoor Spruijt stapte uit en vroeg of de brug kon springen. “Op
elk moment majoor”. Met deze bevestiging ging de majoor naar de versperring 300 meter voor de
kazemat en controleerde of de draden doorgeknipt waren. Toen ik om de hoek van de kazemat naar
de versperring keek zag ik dat de majoor zijn controle had voltooid en terugreed naar de kazemat. Ik
nam de houding aan toen de majoor mij naderde en hij sprak slechts één woord: vernielen! Ik
herhaalde het bevel en maakte rechtsomkeert om met grote sprongen bij de ontsteker te komen.
“Jongens daar gaat hij” en ik stak de steker in het stopcontact en rende naar buiten om te kijken. Ik
had geen knal gehoord en toen ik buiten stond zag ik de boog niet meer… de grootste overspanning
van Europa, miljoenen kostend was weg. “Dat heb je goed gedaan” zei de majoor die vervolgens naar
zijn commandopost ging. Vijf minuten later ging de spoorbrug de lucht in47.
Enkele minuten na het springen van de brug opende een mitrailleur van de andere kant van de Waal
het vuur op de kazemat. De mannen die buiten stonden zochten dekking achter de kazemat. Het is
dan rond halfvijf als ik mijn plaats als nummer 1 naast het kanon inneem. Nummer twee staat
tegenover mij en we spreken af dat we om de 10 minuten met het kijkervizier het voorterrein
waarnemen. Aan de overzijde van de Waal zien we beweging en ongeveer een kwartier na het
springen van de brug horen we een doffe knal. Het eerste projectiel komt fluitend over en slaat 200
meter achter de kazemat in. Na het eerste schot volgt een serie van twaalf schoten waarvan de
laatste twee het schietgat van het kanon treffen. Door de luchtdruk van de explosie wordt iedereen
rond het kanon omver geblazen. Scherven van het projectiel vliegen door de kazemat en zorgen voor
een verdoofd gevoel in de linkerarm. De ruimte is gevuld met een verstikkende rook en kruitdamp. Ik
roep “gasmasker op” maar merk dat ik alleen ben, een stem roept van buiten “sergeant kom er uit”.
Buiten staat de complete stuksbemanning, geschrokken maar inzetbaar, de enige gewonde ben ik
zelf. Als de rook uit de kazemat is verdwenen nemen de korporaals Niers, Geerts en Spijker hun positie
weer in bij het kanon. Het stuk wordt gecontroleerd en het stof verwijderd van het kijkervizier. Het
kanon stond gericht op de Belvedère en wordt naar links gedraaid om te zien waar het vuur vandaan
kwam. Links naast de brug zijn twee flitsen zichtbaar. Ik kijk snel op de kaart aan de wand en roep
“Batavierenweg 1260m”. Op het grasveld naast het museum, 300m voor het Wilhelminaziekenhuis
staat een stuk geschut wat vuurt op Lent-Oost! Na een laatste controle van de schietbuis op
beschadigingen door de Duitse treffer wordt een brisantgranaat geladen. Het eerste schot om de
afstand te bepalen wordt een duizendste lager afgegeven. De granaat slaat voor het vijandelijke stuk
in en vaagt de camouflage weg. ‘Een duizendste hoger, brisantgranaten, vier schoten snelvuur”. De
bunker trilt van de schoten en de richter meldt treffer! Het Duitse stuk staat scheef en er lijken
mensen met een draagbaar te lopen.
Voortdurend horen we schoten uit de kazemat op links. Via de telefoon horen we dat zij op
pantserwagens schieten in de omgeving van het bruggenhoofd en Keizer Lodewijkplein. Zij waren
door die voertuigen beschoten. Er was niemand gewond geraakt en alleen de buitenzijde had schade

47

(RAN)
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opgelopen48. Na een minuut of 20 weer doffe klappen van de overzijde uit de richting fort
Sprokkelenburg. Een andere vuurmond is 60 meter achter het andere stuk geschut opgesteld en geeft
vuur af. Het vijandelijke stuk is vanwege het hoogteverschil en de afstand niet goed zichtbaar. Het
kanon van Lent-Midden wordt in de richting van het nieuwe doel gedraaid en krijgt iets meer hoogte
om de kromming van de baan van het projectiel te gebruiken. Vervolgens geeft het kanon zeven
schoten snelvuur af. Om de uitwerking vast te stellen bellen we naar Lent-Oost maar ook zij hebben
geen zicht op de locatie. Het vijandelijke stuk vuurt echter niet meer. Met tussenpozen brengt de
kazematmitrailleur nog vuur49 uit. De pauze wordt gebruikt om munitie uit het magazijn beneden op
te halen en de schade op te nemen. De schade bleek beperkt tot het hekwerk en een afgerukte deksel
van het schietgat. De kok Jansen zorgde die dag nog driemaal voor opvoer van eten naar de kazemat.

Figuur 7 Hierboven: Een granaatinslag gefotografeerd op 12
mei 1940 in de Belvedère. Was dit de bewuste treffer? (RAN,
1940a) Links: Een foto van de Belvedère met de vernielde
balustrade en een iets lager ingeslagen projectiel (RAN,
1940b). Onder: vanaf de Valkhof werd met lichtspoormunitie
geschoten op de kazemat waarop de korporaals in Lent-Oost
de laatste schoten afgaven op de herkomst van het vuur. De
boom die vermoedelijk door een pantsergranaat is getroffen,
stond bij de Barbarossa-ruïne of St. Maartenskapel. (RAN,
1940c).

48

Volgens het verslag over de gevechtsactie van de sergeant majoor Jansen van juli 1940 is de kazemat LentOost twintig maal getroffen ("NL-HaNA, Def / Generale Staf 1945-1972, 2.13.196, inv.nr. 3425,").
49
De soldaten Lentjes en Brinkman moeten tijdens het gevecht nog een verkeersbord verwijderen omdat deze
het zicht en schootsveld beperkt.
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Later op de dag is er weer telefonisch contact met sergeant Monkel in Lent-Oost. Ze worden
beschoten vanaf de Belvedère. Achter een balustrade en een raam wordt beweging waargenomen.
Beide doelen worden beschoten waarbij het schot op het raam iets lager valt en een stuk muur onder
het venster naar binnen wordt gedrukt door de treffer. Na de inslagen wordt geen beweging meer
gezien. De laatste schoten door Lent-Midden worden afgegeven50 op het Valkhof omdat er vanaf de
hoogte met lichtspoormunitie op de kazemat wordt geschoten. Daarna zwijgt het stuk 51.
Kazemat Lent-West werd niet beschoten door de Duitse kanonnen. Volgens een verslag uit juni 1940
zijn de gevechtsacties in Lent-West na het vernielen van de brug beperkt gebleven tot enkele
vuurstoten van de kazemat mitrailleur52.

Figuur 8 Op deze foto uit de zomer van 1940 is de gesloten stalen deur op de zuidelijke oever zichtbaar met een treffer uit
kazemat Lent-Oost, rechts naast de pilaar. Op de Belvedère zijn meerdere inslagen zichtbaar inclusief een ladder bij één van
de treffers. De balustrade is al hersteld (Bewerking van een opname van Oberstleutnant Rothe (Rothe, 1940d)).

Op de 10e mei weten Duitse troepen rond 10 uur ’s ochtends het Pannerdensch Kanaal over te
steken buiten het bereik van de wapens van het fort Pannerden. Ze trekken op door de Betuwe
waardoor de troepen bij Lent gevaar lopen te worden afgesneden. Om 21.00 uur volgt het bevel om
terug te trekken op de lijn Ochten – De Spees. Om 22.00 uur wordt het kanon onklaar gemaakt en de
mitrailleur gedemonteerd voor transport. De kazemat wordt afgesloten en vervolgens fietsen ze naar
Kesteren waarmee op de eerste oorlogsdag een eind kwam aan de rol van de Lentse kazematten53. In

50

Als Sgt Schalk met de korporaal Veltman rond 21.00 uur naar het groepsgebouw gaat zijn de korporaals Niers
en Geerts alleen bij het stuk. Zij geven de laatste schoten af.(NIMH, verslag Geerts)
51
("NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513023," ; RAN)
52
("NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513017,")
53
(Nierstrasz, 1952; "NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513023,")
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juli 1940 wordt de sergeant Schalk voorgedragen voor een dapperheidsonderscheiding. Op 22 juni
1948 wordt hem de Bronzen Leeuw toegekend54.

2.4.

De kazematten zonder brug…

Na de capitulatie moest de schade zo snel mogelijk hersteld worden om het openbare leven weer
mogelijk te maken. Versperringen die het verkeer belemmerden werden opgeruimd en het herstel
van de bruggen werd in het kader van de wederopbouw uitgevoerd. De spoorbrug werd in november
1940 weer in gebruik genomen, de verkeersbrug pas in de eerste helft van 194355.

Figuur 9 De overspanning in de Waal (Rothe, 1940a).

Het opruimen van achtergelaten wapens en munitie was een ander aspect. Dit werd al snel na de
capitulatie opgepakt samen met het verwijderen van de veldversterkingen. Op 25 juli 1940 gaf het
hoofd van de geniedienst de opdracht aan de EaI56 te Nijmegen om de kazematten in zijn rayon af te
sluiten. De heer Hornix dacht ƒ100,- gulden aan materiaal nodig te hebben om de kazematten af te
sluiten. Hij meldde er echter bij dat eerdere pogingen om de objecten af te sluiten vergeefs waren
omdat ze telkens opengebroken werden. In oktober stelde de Commandant O.D. dat de kazematten
mogelijk vernietigd werden waardoor het afsluiten niet veel zin zou hebben. Hier volgde echter geen
bevestiging op en het afsluiten werd uitgevoerd. In november 1940 meldde de EaI Hornix dat de
werkzaamheden gedeeltelijk waren uitgevoerd en dat voor sloten en dergelijke ƒ100,- gulden
onkosten waren gemaakt57.

54

(Defensie, 1948)
(Blankenstein, Rooij, & Boersma, 2009)
56
De majoor F.E. van der Staay was de EaI in Nijmegen voor de oorlog. Of hij deze functie ook nog vervulde na
de meidagen is onbekend.
57
("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 2737,")
55
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Vanaf eind 1940 richtte de bezetter zich op de verlaten verdedigingswerken in Nederland. De
verdedigingswerken werden onbruikbaar58 gemaakt en systematisch ontmanteld. De metalen delen
werden geruimd en schietgaten en toegangen dichtgemetseld door particuliere bedrijven59. In die
fase moeten de kanonnen, zware metalen deuren, filterinstallaties, telefoons, metalen rails en
munitierekken verwijderd zijn door de Festungs-Rückbaustab 260. De opvallende camouflage van
Lent-West verdween in die periode onder een laag witte verf waardoor een vreemd aandoende
grote witte kolos het landschap ontsierde.

Figuur 10 Nederlandse militairen zijn bezig met de ontmanteling van Lent-Midden. Een Duitse militair staat buiten de
‘verboden kring’ (Rothe, 1940c).

Na de capitulatie bestudeerden Duitse specialisten de Nederlandse verdedigingswerken. Zij
concludeerden dat de rivierkazematten geen zinvolle61 constructies waren. Door hun opvallende
vorm en formaat waren ze lastig te maskeren waardoor ze snel onderkend en door Pak en Flak
uitgeschakeld werden62. Waarschijnlijk hielden zij bij het eindoordeel geen rekening met de taak van
de rivierkazematten. De Lentse rivierkazematten waren een maatregel tegen een strategische
overvalling. Op het moment suprême beveiligden ze de bruggen en maakten het vernielen mogelijk
op het ogenblik dat dit moest gebeuren. De bemanning van de kazematten werd door de constructie
voldoende beschermd waardoor niemand, buiten sergeant Schalk, gewond raakte. Vanuit dit
perspectief hebben de kazematten van Lent, hun taak op een succesvolle wijze vervuld.

58

Niet alle Nederlandse verdedigingswerken werden onbruikbaar gemaakt. Een klein deel werd direct in
gebruik genomen door de bezetter en dat aantal breidde zich uit tegen het einde van de oorlog.
59
(Fortificatieforum; NARA T311 inv.nr. 27)
60
(NARA T314 inv.nr. 1619; Wehrmacht, 2017)
61
Letterlijk, “Sie haben sich, wie die Kämpfen zeigten, nicht bewährt…”p81 Denkschrift.
62
(NARA, 1941)
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2.5.

1943 - De Waalbrug wordt weer geopend!

In 1943 werd de verkeersbrug weer geopend63 en dat betekende opnieuw militaire inspanningen om
de overgang te beveiligen tegen een vijand die nu uit het westen zou komen. Eind augustus64 werd
op de zuidelijke oever de Valkhof voor de verdediging ingericht en op de noordelijke oprit werd een
zware betonnen versperring geplaatst. Op de zuidelijke en noordelijke oprit verschenen houten
torens en luchtdoelkanonnen bewaakten het luchtruim. De herstelde bruggen werden alweer
voorbereid65 op een mogelijke volgende vernieling. De rivierkazematten werden weer gebruikt als
opbergplaats voor ontstekingsmiddelen66. Op het dak van Lent-Midden en Lent-Oost werd een
zoeklicht67 geplaatst. Er werden echter geen wapens in de kazematten geplaatst zoals enkele jaren
eerder wel68 het geval was. Zo kun je stellen dat vanaf de nieuwe opening van de brug in 1943 al
rekening werd gehouden met de strategische overvalling die in september 1944 als Market Garden
werd uitgevoerd.

Figuur 11 Defence Overprint Sheet 6 S.W. – september 1944. Volgens de analisten van de luchtfoto’s is er
geen militaire activiteit rond de kazematten Lent-West en Lent-Oost.

63

("Nijmegen toen,")
("NL-HaNA, Defensie (Londen), 2.13.71, inv.nr. 1851,")
65
Springstof was geplaatst en elke brug was voorzien van een dubbele elektrische en handmatige ontsteking.
De ontstekers zelf waren niet geplaatst, dit gebeurde in opdracht als de situatie daar aanleiding toe gaf.
66
De ontstekingsmiddelen van de spoorbrug lagen in Lent-West en de middelen voor de verkeersbrug in LentMidden of Lent-Oost.
67
Volgens een schets van het verzet uit 1944 stond op het dak van Lent-Oost een ‘verlaten zoeklicht’. (COW
Poulussen)
68
Vermoedelijk zijn de kazematten niet opnieuw bewapend omdat de schietgaten verkeerd stonden. De
agressor zou nu niet uit het oosten maar juist uit het westen komen. Zouden ze daar in september 1944 nog
eens aan gedacht hebben toen de vijandelijke tanks de brug op reden?
64
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2.6.

Market Garden

Op zondag 17 september 1944 begon de operatie Market Garden. De geallieerden beoogden door
het vermeesteren van bruggen met luchtlandingseenheden, de opmars van een grondcomponent
mogelijk te maken die hierdoor de Westwall kon omtrekken en het industriële hart van het Derde
Rijk kon bereiken. Na negen dagen kregen de restanten van de 1e Airborne Division op de noordelijke
Rijnoever te horen dat zij het bruggenhoofd los konden laten vanwege gewijzigde operationele
intenties van het Britse Tweede Leger69. In de nacht van 25 op 26 september wisten ongeveer 2500
man de zuidelijke oever te bereiken. Met deze evacuatie kwam een einde aan de operatie Market
Garden en het duurde tot het voorjaar van 1945 voordat de Britten de noordelijke Rijnoever
definitief in bezit namen.
De verkeersbrug over de Waal was een van de bruggen die in het kader van deze operatie veroverd
moesten worden. De Amerikaanse 82nd Airborne Division werd belast met deze taak.

2.6.1. De kazematten van 17 tot 20 september 1944
Ruim zeventig jaar nadat de tanks van Sergeant Robinson en Lance-sergeant Pacey over de Waalbrug
rolden is nog steeds onduidelijk waarom de springlading onder de verkeersbrug niet detoneerde.
Over dit vraagstuk is veel geschreven door de Commissie Onderzoek Waalbrug en elke auteur die
sinds die 20e september het verhaal van de Waalbrug beschreef. Er bestaan meerdere versies over
het voorval waarvan de meest bekende de dramatisch verfilmde scène is met acteur Hardy Krüger als
SS-Brigadeführer Heinz Harmel in A Bridge Too Far. In het kader van de Lentse kazematten wordt
niet opnieuw een poging gedaan om de vraag ‘wie’ te beantwoorden maar het ‘waar’ is wel
interessant. Door getuigenverklaringen opnieuw te bestuderen en een terugkoppeling met auteurs
zou duidelijk kunnen worden wat er in of bij welke kazemat is gebeurd in die bewuste
septemberdagen.
De verovering van de verkeersbrug en spoorbrug waren voor de tweede keer in vier jaar tijd het
primaire doel van een militaire eenheid. Ook nu waren de bruggen voorbereid voor vernieling en was
er een klein bewakingsdetachement aanwezig. De bezettingsmacht werd op die stralende
zondagmiddag verrast door grootschalige luchtlandingen. De commandant van het II.SS-Panzerkorps, SS-Obergruppenführer Wilhelm Bittrich, had onmiddellijk door wat het doel van de Operatie
Market Garden was namelijk de verovering van de Rijn- en Waalbrug. Hij gaf direct opdracht aan de
10.SS-Panzer-Division Frundsberg om een bruggenhoofd ten zuiden van de Waalbrug te vormen en
de toegangen tot de spoor- en verkeersbrug over de Waal zeker te stellen.
Eén van de Kampfgruppen70 die gevormd werd stond onder bevel van SS-Sturmbannführer LeoHermann Reinhold. Reinhold was commandant van II.Abteilung SS-Panzer-Regiment 10. De tweede
Kampfgruppe stond onder bevel van SS-Hauptsturmführer Karl-Heinz Euling.
Laat in de middag van 17 september 1944 vertrokken SS-Sturmbannführer Reinhold samen met zijn
jonge Ordonnanz officier, SS-Untersturmführer Gernot Traupel en de adjudant van de Kampfgruppe,
SS-Obersturmführer Hans Quandel en een verbindingswagen richting Nijmegen. Ze betrokken een
rijtjeshuis in Lent bij de oprit van de brug met goed zicht op de brug. SS-Obersturmführer Quandel
werd door Reinhold teruggestuurd met het bevel om de de rest van zijn Kampfgruppe met spoed
naar Nijmegen te laten komen. Aangezien de Rijnbrug in Arnhem inmiddels bezet was door de Britse

69

(TNA WO 219/5137 Report on Operation Market, 1944)
Een Kampfgruppe was een ad-hoc geformeerde eenheid die kon bestaan uit personeel van verschillende
krijgsmachtdelen, wapens en dienstvakken. De KG had een ongedefinieerde omvang en droeg de naam van de
bevelvoerend officier.
70
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parachutisten was dit niet mogelijk en moesten de troepen via het veer bij Pannerden en door de
Betuwe naar Nijmegen optrekken. In de loop van de ochtend van de 18de kwamen deze troepen in
Lent aan. Ook in de ochtend arriveerde op het hoofdkwartier in Lent 1./SS-Panzer-Pionier-Abteilung
10 onder bevel van SS-Obersturmführer Werner Baumgärtel en later op de dag gevolgd door de
eerste groep soldaten van de Kampfgruppe Euling. De rest van het bataljon van Euling was nog in
gevecht bij de Arnhemse Rijnbrug. Deze troepen zouden later volgen. Euling met zijn staf en enkele
voertuigen trekken over de brug en vestigen zijn hoofkwartier in de Belvédère.

Figuur 12 De situatie in Lent van 17 tot 20 september 1944 weergegeven aan de hand van verklaringen van betrokkenen
(Gerritsen B)
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De nieuwe Kampfgruppe commandant Reinhold liet de pioniers direct de geplaatste springlading
controleren. Toen SS-Untersturmführer Traupel dinsdags aan Baumgärtel vroeg of de brug
voorbereid en gereed was voor vernieling reageerde Baumgärtel instemmend.
2.6.1.1.
Lent-West en de spoorbrug
In de kleine rivierkazemat naast de spoorlijn stond zondag de 17e een jonge Oberleutnant van de
Pioniere gereed om de spoorbrug op te blazen. Deze Gerhard Bretschneider was als genieofficier
door de staf von Tettau verantwoordelijk gesteld voor de verdediging en vernieling van beide
Waalbruggen. Sinds het begin van de luchtlandingen had hij echter geen contact meer met de staf
van von Tettau, zodat hij een opdracht voor vernieling niet kon ontvangen. Later op die dag werd de
situatie nog complexer toen SS-Sturmbannführer Reinhold in Lent arriveerde. De Oberleutnant van
de Wehrmacht probeerde de SS-Sturmbannführer duidelijk te maken dat hij verantwoordelijk was
voor de verkeersbrug en niet de SS! Dat gevecht verloor de Oberleutnant direct en Reinhold onthief
hem ter plekke van zijn verantwoordelijkheid voor de verkeersbrug. De Oberleutnant accepteerde dit
bevel en richtte zijn aandacht op de spoorbrug. Tot woensdagmiddag bleef hij op zijn post in de
kazemat bij de ontsteker. Elke dag kwam er minimaal één keer vanuit het hoofdkwartier van de
Kampfgruppe Reinhold iemand bij hem langs om hem op het hart te drukken de brug niet te
vernielen. De brug was nodig voor de eigen aanval en voor de verbinding met de troepen in
Nijmegen. Zonder contact met de staf van von Tettau en met de dagelijkse verzoeken van de WaffenSS was het vernielen van de spoorbrug op eigen initiatief geen alternatief voor de jonge officier. Op
woensdagmiddag was hij getuige van de oversteek waarover hij ruim dertig jaar na dato het
volgende schreef: Der unverantwortliche Angriff des Gegners an Hellen Tag, dass langsam Paddeln in
den Booten und der aufrechte Gang über die völlig freie Wiese am Ufer bei sehr mangelhafter
Vernebelung ist mir wieder so gegenwärtig, dass gar kein Zweifel an meiner Aussage besteht. Allen,
die immer noch von Krieg reden und glauben, politische oder wirtschaftliche Ziele damit zu erreichen
zu können, möchte ich empfehlen, solch furchtbare Situation vom übersetzen bis Eroberung des
Brückenkopfes mit zu durchleben, und zwar eingesetzt auf beiden Seiten. Wieviel wackere Soldaten
mussten dort in 1 Stunde sinnlos ihr Leben lassen!
Wijselijk genoeg heeft hij de komst van de aanstormende Amerikanen niet afgewacht en de kazemat
verlaten zonder71 de brug op te blazen. Niet veel later werd hij gevangengenomen en keerde in 1947
terug in Duitsland.
2.6.1.2.
Lent-Midden en Lent-Oost: de verkeersbrug
Woensdagmiddag stak het 3e bataljon van 504 Parachute Infantry Regiment de Waal over. De
heroïsche en bizarre actie die Gerhard vanaf zijn kazemat kon volgen. De bruggen werden nu van
beide kanten aangevallen en de spoorbrug viel als eerste in Amerikaans handen. Tegen de avond
wisten tanks door de verdediging van de verkeersbrug te breken en rolden over de brug naar de
noordelijke zijde. Tegen de verwachting van de tankcommandant in haalde hij de noordelijke oever
zonder dat het wegdek onder hem werd opgeblazen. Bij het spoorviaduct maakten ze contact met de
Amerikaanse parachutisten. De verkeersbrug was onbeschadigd in geallieerde handen gevallen.

2.6.1.3.

‘Springen Sie die Brücke!’

Een cruciale getuige, SS-Obersturmführer Werner Baumgärtel, ligt in een onbekend graf aan het
oostfront en zonder hem zal het waarschijnlijk nooit lukken het mysterie in zijn geheel te ontrafelen.
Er zijn echter een paar hoofdrolspelers die de oorlog wel overleefd hebben en verklaringen hebben
71

De Oberleutnant Gerhard Bretschneider was als genieofficier door de staf Von Tettau verantwoordelijk
gesteld voor de Waalbruggen. Sinds de 17e had hij geen contact meer met zijn staf en daardoor ook geen bevel
ontvangen om de spoorbrug op te blazen(Gerritsen B).
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afgelegd. Wat gebeurde er volgens hen en wat vertelt dit over de kazematten Lent-Midden en LentOost?
2.6.1.4.
Bob Gerritsen en Scott Revell in ‘Retake Arnhem bridge’uit 2010
Op het moment dat de Sherman tanks op de zuidelijke oprit van de brug aankwamen waren SSUntersturmführer Traupel en SS-Pionieroffizier Baumgärtel op het hoofdkwartier van de
Kampfgruppe in Lent. Reinhold was op dat moment niet aanwezig zodat de verantwoording van het
opblazen van de brug bij Traupel lag. In 1981 en 1982 verklaarde Traupel het volgende: “Leo Reinhold
was niet aanwezig toen de tanks de brug op reden. De verantwoordelijkheid lag op dat moment bij
mij, Ik moest een beslissing nemen. Bij mij stond de SS-Obersturmführer Baumgärtel en ik vroeg of hij
de verantwoordelijkheid met mij wou delen maar hij weigerde dat. Ik gaf hem vervolgens de opdracht
om de brug te vernielen. Hij verliet daarop de commandopost om de opdracht uit te voeren. SSSturmbannführer Reinhold dook weer op en toen hij hoorde dat ik opdracht had gegeven om de brug
te vernielen riep hij ‘ben je helemaal gek geworden!’. Baumgärtel kwam weer binnen en meldde dat
het niet gelukt was de brug te vernielen. Reinhold verdween direct met de radiowagen, waarop wij
papieren verbrandden in de kleine tuin achter het hoofdkwartier voordat we via de dijk in oostelijke
richting Lent verlieten. Ongeveer 3 kilometer verder op vonden we SS-Sturmbannführer Reinhold die
toen via de radio de opdracht kreeg om de brug te vernielen. Hij deelde toen mee dat hij de opdracht
al had gegeven maar dat het niet was gelukt72.
2.6.1.5.
Cornelius Ryan in ‘Een brug te ver’ uit 1974
Cornelius Ryan heeft SS-Brigadeführer Harmel driemaal gesproken en heeft zijn verhaal als volgt
beschreven: “met een verrekijker stond hij op het dak van een kazemat bij Lent…bij de spoorbrug was
een poging ondernomen om de rivier over te steken… het ontstekingsmechanisme voor de
springladingen onder de verkeersbrug was verborgen in een tuin bij de kazemat in Lent”. “Bij de
kazemat in Lent tuurde generaal Heinz Harmel door zijn kijker...terwijl hij naast de pionier stond die
het ontstekingsmechanisme in werking moest stellen…toen de colonne op het midden van de brug
was riep hij “opblazen” en de pionier drukte de kruk neer”73.
2.6.1.6.
Norbert A. de Grootin ‘Als sterren van de hemel’ uit 1977
In Als sterren van de hemel heeft de auteur vastgelegd: “De ontstekingskabel van het in groene kistjes
gedoseerde trotyl leidde naar een kazemat aan de Lentse zijde van de oprit. Ook lagen er Tellerminen
klaar om de openingen in de betonnen barricade voor tanks en voertuigen af te sluiten”. “Dat de brug
op het laatst toch niet werd opgeblazen schrijven sommigen niet zo zeer toe aan (mogelijk ontdekte
en ongedaan gemaakte) sabotage van Jan van Hoof, maar veronderstellen dat geen Duitser het
uitdrukkelijke bevel van Feldmarschall Walter Model dat de Waalbrug nicht gesprengt mocht worden,
heeft durven negeren”74.

72

(Gerritsen & Revell, 2010)
(Ryan & Stam, 1979)
74
(Groot, 1984)
73
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Figuur 13 De positie van Heinz Harmel op het moment dat hij het bevel gaf, weergegeven op de schets van L/Sgt Cyril
Pacey. Zijn locatie is door N.A. de Groot op de kaart aangegeven na zijn bezoek aan Lent met H. Harmel (Margry K)
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2.6.1.7.
Karel Margry in ‘Operation Market-garden Then and Now’ uit 2002
Generaal Harmel was bij kazemat Lent-Midden toen hij met zijn verrekijker de tanks zag naderen over
de brug en het commando gaf om de brug op te blazen. De pionier drukte tot tweemaal toe de
plunjer in maar er gebeurde niets75.
Karel Margry stuurde een schets van Norbert A. de Groot uit 1990. De schets was tot stand gekomen
na een ontmoeting van N.A. de Groot en zijn mede-onderzoeker Erwin Heck met SS-Brigadeführer
Harmel. Op 15 juli 1978 hebben ze in Lent het voormalige slagveld bezocht en het verhaal van de
generaal vastgelegd op de tekening van Lance-sergeant Pacey. Op de tekening is de plaats te zien
waar SS-Brigadeführer Harmel stond toen de geallieerde Sherman tanks over de Waalbrug kwamen
en hij het bevel voor de vernieling gaf.

Figuur 14 Juli 1978, de voormalige SS-Brigadeführer en N.A. de Groot bij de kazemat in Lent, een jaar na het verschijnen
van Als Sterren van de hemel (Gerritsen B).

2.6.2. Resumé
Kan op basis van de verschillende verhalen vastgesteld worden waar de ontsteker stond en wie het
bevel gaf?
2.6.2.1.
Feiten
Op 17 september waren beide Nijmeegse bruggen voorbereid voor vernieling. De
ontstekingsmiddelen waren opgeslagen in de kazematten; Lent-West voor de spoorbrug en LentMidden of Lent-Oost voor de verkeersbrug. Op woensdag 20 september stond de ontsteker voor de
springlading van de spoorbrug in kazemat Lent-West. De ontsteker voor de springlading van de
verkeersbrug bevond zich in of bij kazemat Lent-Oost.

75

(Margry, 2002)
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Vanuit kazemat Lent-Oost liep een twee-aderige alarmeringsleiding naar het viaduct onder de
verkeersbrug. Daar was een kabelkast en een aansluitpunt. De kabels vanuit Lent-Oost en LentMidden waren ingegraven langs de rand van de weg en kwamen bij het viaduct samen. (Situatie
1940)
Oberleutnant Bretschneiderheeft geen bevel ontvangen of initiatief genomen om de spoorbrug op te
blazen. De ontsteker voor de springlading van de spoorbrug is niet bediend. De SS-Untersturmführer
Gernot Traupel heeft initiatief genomen en het bevel gegeven aan SS-Obersturmführer Baumgärtel
om de verkeersbrug op te blazen. Later op de avond gaf Feldmarschall Walter Model het officiële
bevel76.
2.6.2.2.
Waar stond de ontsteker?
Over de locatie van de ontsteker opperde Karel Margry 15 jaar na het verschijnen van Operatie
Market Garden Vol I/Vol II nog een mogelijkheid die hij baseerde op een zinsnede uit het interview
van Cornelius Ryan: “Maar bij nadere lezing valt mij echter een andere zinsnede op die heel relevant
is: ‘Two more tanks appeared in view and Harmel waited for the line to reach the exact middle before
giving the order’. Of de vier tanks van Robinsons troop precies het midden van de brug hadden bereikt
is niet – of in elk geval moeilijk -- te zien vanaf de kazemat langs de brugoprit; maar wel -- of in elk
geval beter -- vanaf een punt nabij de oostelijker gelegen kazemat. Dus, als we van Ryans beschrijving
uitgaan, lijkt de oostelijke kazemat waarschijnlijker”77.

Figuur 15 De positie van de SS-Brigadeführer Harmel is in Google Earth weergegeven bij de rode pijl. De hoogtelijn geeft aan
dat er tussen de positie van Harmel en de zuidelijke oprit verhogingen aanwezig zijn waardoor het waarnemen van vier
geallieerde tanks op de zuidelijke oprit mogelijk verhinderd wordt. (Google Earth 7.1.5.1557)

76
77

(Gerritsen B)
(Margry K)
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Figuur 16 Een hedendaags beeld vanuit Lent richting verkeersbrug. Het waarnemen van voertuigen op de zuidelijke oprit lijkt
onmogelijk. Dit onderstreept de stelling dat de General mogelijk bij Lent-Oost heeft gestaan (Google Earth 7.1.5.1557).

In oktober 2008 doken de Battlefielddetectives op het vraagstuk over de locatie van de ontsteker. Op
basis van het interview van Cornelius Ryan met SS-Brigadeführer Harmel, de situatie ter plekke en
het uitzicht vanaf het dak van kazemat Lent-Midden komen zij tot dezelfde conclusie. Door de
aanwezigheid van een tuin en het overzicht vanaf Lent-Oost op de zuidelijke oprit constateerden zij
dat de actie zich rond kazemat Lent-Oost afspeelde78.
2.6.2.3.
Wie gaf de opdracht?
SS-Obersturmführer Baumgärtel heeft het antwoord in maart 1945 meegenomen in een onbekend
veldgraf aan het oostfront. Wie de opdracht gaf om de brug te vernielen zal onduidelijk blijven. Was
het toch de SS-Brigadeführer turend door zijn verrekijker op het dak van een bunker met
aanstormende geallieerde tanks of was het de 21-jarige luitenant die bij afwezigheid van zijn
commandant in de commandopost de moeilijke beslissing nam en daarmee het bevel van een
veldmaarschalk negeerde?
Door de verschillende versies79 die Heinz Harmel zelf heeft verspreid, het tumult wat zijn versies
opleverde in de Hellebarde80 en de interviews met Traupel ben ik geneigd om de jonge luitenant te
geloven. Op het moment dat de tanks de brug opreden stonden twee jonge officieren voor deze
moeilijke keuze en zij namen initiatief81.

78

(Battledetectives, 2017)
Opmerkelijk is dat Norbert A. de Groot, Ryan’s versie van het verhaal niet heeft opgenomen in zijn Als
sterren van de hemel. Zijn co-onderzoeker Heck kwam in 1982 in contact met Traupel wat niet heeft geleid tot
een aanpassing van het verhaal in de derde editie uit 1984.
80
Periodiek van en voor veteranen van de Frundsberg divisie van de Waffen-SS.
81
Traupel betwijfelde of Baumgärtel zijn opdracht heeft uitgevoerd. Mogelijk dat hij vanwege zijn rang toch
dacht verantwoordelijk gehouden te worden en de breuk van 4 ontstekingsleidingen als gevolg van vijandelijk
vuur opvoerde als excuus.
79
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2.7.

Van ‘granatentijd’ naar bevrijding

Na de inname van de bruggen door de geallieerden kwam de frontlijn half oktober tot stilstand op
enkele kilometers van de kazematten. De kazematten waren getuige van de soms spectaculaire
Duitse pogingen om de bruggen alsnog te vernielen vanuit de lucht en via het water. Deze periode is
bij Nijmegenaren bekend als Granatentijd82 door de Duitse artilleriebeschietingen die de omgeving
van de bruggen en Nijmegen teisterden tot februari 1945. Of de kazematten in die periode door de
geallieerden weer gebruikt zijn om de bruggen te beschermen is onbekend.
Tot april 1945 bleef de Betuwe niemandsland. Toen het front vervolgens weer in beweging kwam
was het einde van de bezetting en de oorlog in zicht en kon de wederopbouw (opnieuw) beginnen.

2.8.

Van bevrijding naar Koude Oorlog, een nieuwe bestemming?

Toen de bevrijding eindelijk een feit was kon het opruimen en herstel beginnen.
Versperringen werden als eerste geruimd en tankgrachten gedempt om doorgaande wegen
toegankelijk te maken. In dit proces werden betonnen verdedigingswerken gesloopt als zij in de weg
stonden. Het politieke klimaat was na de capitulatie in mei 1945 echter veranderd en de krijgsmacht
moest weer opgebouwd worden om het land te kunnen verdedigen. Om het ruimen van bruikbare
objecten tegen te gaan schreef de Minister van Oorlog op 10 juli 194583 een brief aan alle
burgemeesters om het slopen van permanente defensieve werken84 te stoppen in het belang van

Figuur 17 Lent-Midden als reclamezuil. Gefotografeerd in 1949 door J.J. Overwater (Overwater, 1949a)
82

(Bollen & Jansen, 1982)
Brief registratie verdedigingswerken
84
In de oproep van 10 juli 1945 werd een onderscheid aangebracht tussen ‘permanente’ werken en
‘semipermanente’ werken van zand en hout. De oproep had alleen betrekking op de eerste categorie
permanente werken van steen, beton en gewapend beton.
83
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Nederland. De bouwwerken zouden voor de verdediging van het land gebruikt kunnen worden.
Naast deze oproep werd de burgemeesters gevraagd om alle permanente verdedigingswerken
binnen de gemeentelijke grenzen te melden zodat de minister over het gebruik en verwijderen kon
beslissen. Dit was geen populaire maatregel omdat het in conflict kon staan met gemeentelijke
plannen en sowieso voor grote vertraging zorgde omdat het zo maar twee jaar kon duren voordat de
Minister van Oorlog instemde met een verzoek.

Figuur 18 Lent-Midden in 1950. De ingang is provisorisch afgesloten (RAN, 1950)

In het land werd de maatregel te pragmatisch uitgevoerd waardoor de commissaris der Koningin van
de Provincie Gelderland op 11 augustus 1947 opnieuw een brief over het onderwerp moest sturen
aan de burgemeesters. Hij schreef dat onder de permanente werken, zoals bedoeld in de brief van 10
juli 1945, ook de Nederlandse verdedigingswerken uit de jaren ’39-40’ vielen en dat veel verzoeken
binnen kwamen om dit soort permanente bouwwerken te verwijderen of een andere bestemming te
geven. Als er een ander doel werd overwogen voor een verdedigingswerk moesten burger, financiële
en militaire belangen overwogen worden. Eventueel militair hergebruik als schuilplaats of kazemat
moest mogelijk zijn. Dit soort oplossingen kon goedkoper zijn dan ruimen en had dan ook de
voorkeur. De rivierkazematten van Lent zijn in het kader van de registratie in 1948 vastgelegd.

2.8.1. Koude Oorlog
Niet veel later richtte Defensie haar ogen weer op de Waal en weer vanwege een dreiging uit het
oosten. Nu waren het de Russen in het tijdperk van de Koude Oorlog. De Lentse rivierkazematten
hadden, voor zover we weten, geen functie in de beveiliging van de nieuwe defensie-objecten of de
rivierovergang.
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Figuur 19 Registratie van de verdedigingswerken in 1948. De ‘valdeuren’ en hek zijn nog aanwezig (NIMH).

De rivierkazematten aan de Lentse Waaloever genoten een militaire bescherming die ze vrijwaarde
van de slopershamer in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Met de tijd veranderde het belang
van Defensie bij ‘permanente verdedigingswerken’ waardoor steeds meer beschikkingen voor sloop

Versie 1.2

2018-02-02

Pagina 37 van 118

werden afgegeven85. In die periode zijn er aanpassingen uitgevoerd aan Lent-Oost om de kazemat te
kunnen gebruiken als een atelier. Of het ook als zodanig is gebruikt is nog onbekend.
Met de groei van ‘Nijmegen’ in noordelijke richting zou het niet lang meer duren voordat de Lentse
rivierkazematten plaats zouden maken voor meer rijbanen, meer spoor of plannen als Veur-Lent.

Figuur 20 Lent-West in 1949 (Overwater, 1949b)

2.9.

Rijksmonument

Lang voordat het voorstel voor de dijkteruglegging en creatie van Veur-lent op een bestuurlijke tafel
lag diende de stichting Menno van Coehoorn een voorstel in om de Lentse rivierkazematten een
beschermde status te geven. Twee jaar later volgde een ministeriële beschikking (177105) van 17
december 1991 en 8 januari 1992 waarmee de objecten “beschermde monumenten” werden. Als
zodanig staan ze geregistreerd door de gemeente Elst met nummer 41895086.

2.10. Veur-Lent
In de planfase van het project om de rivier de Waal bij Nijmegen meer ruimte te geven door een
dijkteruglegging kwamen Lent-Midden en Lent-Oost weer onder de aandacht. Zouden de
graafwerkzaamheden bij de kazematten op verrassingen kunnen stuiten waardoor de planning van
het project gevaar zou lopen? Waren er b.v. verborgen gangen die voor oponthoud konden zorgen?
Het risico werd serieus genoeg ingeschat om dit uit te laten zoeken door een archeologisch bureau.
In februari en maart 2013 werd veldonderzoek verricht en de opdrachtgever werd gerustgesteld, er
werden geen gangen of verborgen ruimtes aangetroffen. Dit bleek echter geen garantie om alle

85
86

Twee van de drie Valkhofbunkers werden in die periode verwijderd.
(S. M. v. Coehoorn, 1992)
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verrassingen uit te sluiten.
In het talud vlak bij LentMidden werd de Duitse
gewapend betonnen
versperring
teruggevonden uit 1943.
Dit was al een verrassing
maar er bleek er nog een
onder het zand te zitten
waar niemand van wist. In
de afrit werd een
versperring gevonden
waar naoorlogs materiaal
in was verwerkt. Het
bleek een versperring uit
de Koude Oorlog87 te zijn! Figuur 21 Een deel van de Panzermauer op locatie vlak voor de sloop.
Een versperring zonder
beveiliging is geen versperring, was er misschien toch nog een functie voor de rivierkazematten in de
Koude Oorlog? Het onderzoek voor de stichting Valkhofbunker heeft hier in ieder geval geen
antwoord op gevonden. Voorlopig blijft een actieve rol voor de Lentse rivierkazematten in de
verdedigingswerken van de Koude Oorlog niet meer dan een mogelijkheid.

Figuur 22 Bovenop de bult zand de gesloopte restanten van de versperring die op de vroege ochtend van de 10e mei
gesteld werd voordat de brug werd vernield. Onder aan de bult zand de restanten van de gesloopte Duitse versperring uit
1943.

87

(Enckevort, 2014)
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2.11. Visuele tijdsbalk
De visuele tijdsbalk bevat afbeeldingen van de kazematten en versperringen in de periode 1936 –
2017. In de tijdsbalk staan in de rij naast het jaartal het fotonummer, beschrijving en bron van de
afbeeldingen die op de volgende pagina’s staan afgebeeld.

1936

1940

1941

•Foto 1: Luchtfoto van de opgeleverde Waalbrug met voetgangers en fietsers op de weghelften. De kazemat
Lent-Midden is nog niet opgeleverd en blijft verborgen achter schermen. Bij Lent-Oost getuigen de sporen op
de dijk van bouwactiviteiten (NIMH).

•Foto 2: Politietroepen sluiten de stalen deur op de zuidelijke oprit.
•Foto 3: De doorgang door de 'vechtwagenhindernis' is open op de zuidelijke oprit.
•Foto 4: Oberstleutnant Rothe legt een vreemd aandoend beeld vast vanaf de noordelijke oever, de
overspanning is verdwenen. Let op de verlichting en de stalen deur op de noordelijke oever.
•Foto 5: Oberstleutnant Rothe's bijschrift: Pak-M.G.-Kasematte nach Beschuß durch deutsche 3,7 Pak.
•Foto 6: Kazemat Lent-West met de verboden kring duidelijk zichtbaar.
•Foto 7: De lichtinstallatie en draaideur versperring op de spoorbrug.
•Foto 8: De Oberstleutnant legt in de nazomer van 1940 vast dat Nederlandse en Duitse troepen werken in
Lent-Midden. Vanwege het moment lijkt het erop dat het geschut wordt uitgebouwd.
•Foto 9: De jonge Kees Overveld fotografeert de Waalbrug vanuit het schiegat van Lent-Oost. (MvC)
•Foto 10: Vanaf de dijk fotografeert hij Lent-Oost , de beschadigingen en (MvC)
•Foto 11: De camouflage op de kazemat langs het spoor is wit geschilderd.(MvC)

1942

•Foto 12: Kazemat Lent-Midden gefotografeerd in augustus 1942 door J.J. Overwater. Hij meldde dat de de
kazemat met camouflage beschilderd was.

1944

•Foto 13: Een schilderij van Lent-Oost met als tekst: A Dutch Concrete Strong Point at Nijmegen. IWM
Collections (Art.IWM ART LD 4922 - Hennell, Thomas Barclay)

1949

•Foto 14: De oorlog is voorbij, Lent-Midden is volledig beplakt met reclame affiches. Foto uit augustus 1949 door
J.J. Overwater.
•Zie tekening fig 16 in Hoofdstuk 2.8.1 : De kazematten worden geregistreerd door het BRV in 1948..

1982

1999
2002
2011

2013

2017

•Foto 15: Politiek getinte slogan op de muur van Lent-Oost. (MvC)

•Foto 16: Zichtbare oorlogsschade op de linkerflank van Lent-Oost, gefotgrafeerd door A.R. Visser.

•Foto 17: Lent-Oost drie jaar later gefotografeerd door A.R. Visser.

•Foto 18: Lokale begroeiing ontrekt Lent-Midden aan het zicht.(VHB)
•Foto 20: Kazemat Lent-Midden is met damwandplaten zichtbaar voordat de onderste verdiepingen weer
worden bedolven onder het zand.
•Foto 21: De vechtwagenhindernis op de noordelijke oever zonder de geplaatse balken in 2013 (JV).
•Foto 22: Tot ieders verrassing bleek de Duitse versperring uit 1943 met schade uit september '44' in het talud
van brug verborgen te zitten.
•Foto 23: Rivierkazemat Lent-West.
•Foto 24: Rivierkazemat Lent-Midden
•Foto 25: Rivierkazemat Lent-Oost
•Foto 26: De Duitse versperring.
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Figuur 23 - Foto 1 (NIMH, 2017)
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Figuur 25 - Foto 2 – de stalen deur wordt gesloten (Bundesarchiv, 2017).

Figuur 24 - Foto 3 De ‘vechtwagenhindernis’ is op een smalle doorgang na gesloten. (Legermuseum Delft)
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Figuur 27 - Foto 4 (Rothe, 1940b)
Figuur 28 - Foto 4

Figuur 26 - Foto 5 - (Rothe, 1940g)
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Figuur 29 - Foto 6 (Rothe, 1940f)

Figuur 30 - Foto 7 (Rothe, 1940e)
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Figuur 31 - Foto 8 (Rothe, 1940c)

Figuur 32 - Foto 9 (Overwater, 1942a)
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Figuur 33 - Foto 10 (Overwater, 1941a)

Figuur 34 - Foto 11 (Overwater, 1941c)

Versie 1.2

2018-02-02

Pagina 46 van 118

Figuur 35 - Foto 12 (Overwater, 1942c)

Figuur 36 - Foto 13- (Collections)
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Figuur 37 - Foto 14 (Overwater, 1949a)

Figuur 38 - Foto 16 (C. M. v. Coehoorn, 1982)
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Figuur 39 - Foto 17 (A. R. Visser, 1999)

Figuur 40 - Foto 17 (A. R. Visser, 1999)

Figuur 41 - Foto 19 (Egberts, 2011)
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Figuur 42 - Foto 20

Figuur 43 - Foto 21 (JV)
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Figuur 44 - Foto 22

Figuur 45 - Foto 23
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Figuur 46 - Foto 24

Figuur 47 - Foto 25
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Figuur 48 - Foto 26
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3. Visuele inspectie in 2013
In het kader van de dijkteruglegging kreeg RAAP Archeologisch Adviesbureau begin 2013 het verzoek
om kazemat Lent-Midden en Lent-Oost visueel te inspecteren. Na de inspectie is de kazemat LentMidden afgesloten met klinkers en metselwerk. Het rapport van de inspectie bevat de laatst bekende
status van Lent-Midden en de beschrijving is in dit hoofdstuk geciteerd.
Bron: Wijnen, J. A. T. (2013). Advisering over- en visuele inspectie van twee brugkazematten aan de
Pastoor van Laakstraat en de Bemmelsedijk’ Adviesdocument 626 RAAP Archeologisch
Adviesbureau, Weesp.

3.1.

Veldonderzoek Lent-Midden en Lent-Oost in 2013

De visuele inspectie van deze kazemat vond plaats op 15 februari 2013. De kazemat is gelegen in het
talud van de N325, zodanig dat de toegang in de noordgevel vanaf het talud te benaderen is. De
toegang was met klinkers dichtgemetseld en moest machinaal worden geopend met een
pneumatische sloophamer. De schietgaten van de kazemat waren dichtgemetseld. Aan de zuidgevel
waren sporen zichtbaar van beschietingen van de kazemat vanuit het zuiden.
Na openen werd de kazemat op alle verdiepingen geïnspecteerd. In tegenspraak met het
monumentenregister bleek het te gaan om 3 verdiepingen, in plaats van 2. De toegang bevond zich
op de bovenste verdieping, de twee verdiepingen daaronder werden met behulp van een rioolladder
betreden, omdat de originele ladder niet meer aanwezig was.
Het bouwplan van de kazemat stemt overeen met de verwachting van twee kamers en een halletje
per verdieping. Op de bovenste verdieping waren dichtgemetselde schietgaten aanwezig voor het
geschut. Het takeloog en de bevestigingsplaat voor het antitank kanon zijn nog aanwezig, net als de
betonnen tafel voor de zware mitrailleur. Overige inventaris of originele gebruikssporen zijn niet
aangetroffen, afgezien van nog wat losliggende planken die mogelijk een functie hadden in het
originele interieur, maar ook van na 1945 kunnen zijn. In de kazemat is in de jaren 80 afval gedumpt
in de vorm van puin en reclamefolders dat op de onderste verdieping ligt. Op de middelste verdieping
waren twee fruitkistjes en wat waxinelichtjes aanwezig.
De binnenzijde van de kazemat was zeer vochtig. De muren waren overwegend geschilderd in een
groene of groenbruine verf. Daarop zijn vele inscripties aangebracht van ruim na de oorlog, de
vroegste zijn van begin jaren 80. Opvallend is de tekst ‘Ontmaagd 1983’ in de hal bij de toegang.
Ondanks de voor de hand liggende betekenis gaat het hier waarschijnlijk om een kreet die bij
particuliere bunkerliefhebbers gebruikelijk is als zij de eerste zijn die een kazemat na lange tijd
openen. Dit zou betekenen dat de kazemat na afsluiting op een onbepaald moment na de oorlog in
ieder geval in 1983 weer is geopend door particulieren. Hoewel de inscripties niet volledig zijn
geïnventariseerd, geven ze de indruk dat de kazemat eind jaren 80 weer is afgesloten. Opvallend zijn
grote inscripties in wit krijt die refereren aan ‘Nijmegen Oost’ en een die gericht lijkt op de beheerder
van de kazemat ‘Volgende keer beter slot’.
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Figuur 49 Een foto van Lent-Midden gemaakt tijdens de inspectie op 15 februari 2013. Naast de beschreven inscripties is een
mogelijk authentieke rechthoekige plank zichtbaar onder de haken op de achtermuur (Wijnen, 2013b).
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Kazemat Lent Oost, Bemmelsedijk
De kazemat Lent Oost is geïnspecteerd op 4 maart 2013. Schade aan de buitenzijde van de kazemat
van gevechten is zichtbaar aan de zuidwestzijde, onder andere enkele zware inslagen van direct (antitank?) vuur uit het zuidwesten88. Deze kazemat was afgesloten met een niet origineel stalen luik,
waarvan een sleutel voorhanden was. De toegang bevond zich op ongeveer 2 m +Mv en kon worden
bereikt door een provisorisch aangebrachte trap. Om veiligheidsredenen is deze aan de kant
geschoven en een eigen ladder gebruikt.
De toegang bleek zich bij deze kazemat te bevinden op de middelste van 3 verdiepingen. Ook hier
blijkt het aantal verdiepingen dus één meer dan in de monumentenbeschrijving wordt vermeld.
Verder had de kazemat een bouwplan dat identiek lijkt aan dat van de kazemat Lent Midden met
eveneens schietgaten op de bovenste verdieping. De kazemat is in betere staat dan die van Lent
Midden, er ligt nauwelijks afval en het is er minder vochtig. De originele inventaris is niet meer
aanwezig, maar de stalen kozijnen en een aantal haken en ogen in de muren zijn er nog wel. Een
moderne aluminium trap is met parker-schroeven aan de wand bevestigd en leidt naar de onderste en
bovenste verdiepingen.
De onderste verdieping is wel geverfd met de bruingroene kleur als in Lent Midden. In tegenstelling
tot Lent Midden zijn de bovenste twee verdiepingen van de kazemat Lent Oost afgewerkt met
witkalk. Hierin zijn vele inscripties aanwezig in potlood, stift of ingekrast. Deze zijn niet volledig
geïnventariseerd maar ogen met betrekking tot de oorlogsperiode in sommige gevallen in datum, stijl
en handschrift zeer authentiek (tabel 1).
Ander inscripties zijn uit de jaren 1946, 1954, 1955 en enkele grote uit vermoedelijk de jaren 80 en 90,
zoals een met de tekst ‘Pres. Alg. Secr. Gen. GG. Honée 1986’ in grote zwarte letters. Een andere
inscriptie heeft hetzelfde type zwarte verfletters: ‘Illuster Corps Hades 1955’. Een en ander lijkt het
uitvloeisel van een dispuut-ritueel van de Universiteit Nijmegen. Uit internetbron blijkt dat het
onafhankelijk herendispuut Hades in 1955 is opgericht (www.hades.nl).
Inscriptie
‘P.P. 8/7 ‘42’
‘T. Nanning Voorstadlaan 141’
’26 Oct 1941’
‘Watertor 42. 23 Juli 1945’
‘Soldiers Lament, Never [? ? ?] fear. [?] about [?
]’
Een voor de auteur onleesbare inscriptie in
Grieks schrift
‘2. Lei?hill Squ? Edinb? Scotland ? Brittain’

Toelichting
Uit 1942
Vermoedelijk verwijzend naar dit adres in
Nijmegen en haar bewoner
Kan ook 1945 zijn
Vermoedelijk verwijzend naar dit adres in
Nijmegen, in 1945
Engelse tekst, oubollig handschrift, vraagt
nadere studie
Vraagt nadere studie
Een vermoedelijk Engelse tekst met een adres
in Edinburgh Great Brittain.

(Wijnen, 2013a)

88

Zie paragraaf 5.1.1. voor een analyse van deze sporen.
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4. Momentopname Lent-Oost
In dit hoofdstuk worden de fysieke elementen van de kazemat beschreven zoals ze in de zomer van
2017 zijn aangetroffen. De buitenkant wordt eerst beschreven. Als in de tekst ‘links’, ‘rechts’ of
‘achterkant’ wordt gebruikt is dat altijd gezien vanuit de kazemat met de schietgaten als ‘voorkant’.
De elementen die aan de buitenkant op een vlak zichtbaar zijn worden in zijn geheel beschreven. De
binnenzijde wordt beschreven per verdieping. De beschrijving is gestructureerd op: zichtbare
aanwezigheid, afwezigheid89 van objecten en eventuele bijzonderheden.

4.1.

Objectbeschrijving

Het object was rondom afgeschermd met een hekwerk, van deze ‘verboden kring’ zijn geen sporen
meer aanwezig. De kazemat was aangeaard. Aan de achterzijde iets hoger dan aan de voorzijde. De
aanaarding liep daar tot het niveau van de toegang op zo’n 2m boven maaiveld. De aanaarding is
verwijderd. De originele camouflage van rechthoekige zwart-witte blokken op de voorzijde, ter
hoogte van de schietgaten, is niet meer zichtbaar.

4.1.1. Voorkant

Aanwezig:
1. Schietgat mitrailleur
2. Schietgat kanon
Afwezig:
1.1. Afdekluik schietgat mitrailleur
2.1. Afdekluik schietgat kanon
Bijzonderheden:
Boven het schietgat voor de mitrailleur is aan de linkerzijde een metalen haak aanwezig om het
schietgatluik te vergrendelen.
89

Vanwege het ontbreken van een inventarislijst is de afwezigheid van objecten beperkt tot objecten waarvan
is vastgesteld dat ze aanwezig waren in de kazemat.
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4.1.2. Achterkant

Aanwezig:
3. Ronde opening met scharnier voor het afvoeren van de rookgassen
4. Ronde opening met afdekkap en scharnier voor rookgassen afvoer
5. Ronde openingen voor luchttoevoer
6. Buis met hoek van 90 graden
7. Rechthoekige opening om kanon te kunnen verplaatsen
8. Deur
9. Jaartal 1936
10. Buis voor afvoer van hemelwater van het dak
Afwezig:
3.1. Afdekkap
5.1. De ronde korfjes die op het buis waren aangesloten
7.1. Loopkatluik
9.1. Originele tweedelige deur
8.2. Afvoergoot
Bijzonderheden:
De originele deur is inclusief vier zware scharnieren vervangen door een andere metalen deur. Dit
type kazematten was veelal voorzien van schoorstenen die op de luchtafvoer waren aangesloten. Of
Lent-Oost ook over schoorstenen beschikte kon niet vastgesteld worden. De eerste 2 meter boven
maaiveld is voorzien van graffiti afkomstig uit de periode dat de aanaarding is verwijderd vanwege de
realisatie van Veur-Lent.
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4.1.3. Zijkant links

Aanwezig:
11. Ronde openingen voor luchttoevoer
12. Ronde buis met haakse bocht voor luchttoevoer
13. Kleine ronde buis met haakse bocht
Afwezig:
12.1. De ronde buis met haakse bocht en ronde koperen korfje met een zeef90 functie
13.1. De ronde koperen korf

90

Zie ‘15’
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4.1.4. Zijkant rechts

Aanwezig:
14. Ronde buis met haakse bocht
15. Ronde buis met haakse bocht en langwerpige ronde korf met een zeef/filter functie

Afwezig:
14.1. Het koperen korfje met een zeef/filter functie voor de luchttoevoer.
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4.1.5. Dak

Aanwezig:
16. Opstaande richel langs de rand van het dak voor het vasthouden van aarde vanuit
camouflage perspectief
17. Uitgang voor periscoop
Afwezig:
18. ‘Maskeeringshaken’ langs de opstaande rand (42 maal ɸ16)
Bijzonderheden:
De opstaande rand langs de voorkant van de kazemat, aan de linkerzijde boven het schietgat voor de
mitrailleur, is gedeeltelijk afwezig.
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4.1.6. Schade buitenzijde
Het gewapend beton heeft schade opgelopen aan de voorkant, de linkerzijde en het dak. De
linkerzijde heeft een vijftal zichtbare beschadigingen opgelopen in de periode tot augustus 194091 en
een beschadiging uit de periode tussen 1941 – 1980.
De voorzijde en dakrand hebben een groter aantal beschadiging uit de periode tot augustus 1940.

Figuur 50. De cirkels geven beschadigingen aan op de
voorzijde van de kazemat uit de periode tussen oplevering
kazemat en augustus 1940.

Figuur 51: De rode cirkel onder ‘a’ zijn beschadigingen uit
de periode voor augustus 1940. De gele cirkel onder ‘b’ is
een beschadiging uit de periode 1941 – 1980.

Figuur 52 Detailopname van een treffer op de frontzijde.

91

Gebaseerd op foto’s gemaakt door Oberstleutnant Rothe in de periode augustus-september 1940.
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De binnenkant van de kazemat
De beschrijving van de binnenzijde is verdeeld per verdieping. In de tekst worden deze ‘lagen’
genoemd en de tekst begint met laag-0.
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4.1.7. Laag 0
Laag 0 bestaat uit een 4 meter lange gang die
toegankelijk is met een trap vanaf laag-1. In de
gang bevindt zich een doorgang naar een andere
ruimte. Boven deze opening is een klein gat
aanwezig die de gang met de reserveruimtes
verbindt. Tegen de buitenwand (noordzijde) zijn
twee ronde gaten in het gangpad zichtbaar van ɸ
0,78cm. Hier
recht boven
bevindt zich één
ronde opening
van zelfde
diameter in het
plafond. De
gaten in de vloer
waren voor de
doorvoer van
kabels voor de
‘schel92’ en lichtinstallatie. De deuropening in de
gang leidt naar twee reserveruimtes van 1,5 en 2m
breed die onderling verbonden zijn. Het geheel is
droog, stoffig maar schoon. Op de muren is een
groenige muurverf zichtbaar.
Figuur 53 De 4 meter lange gang met trap en
doorgang naar de reserveruimtes.

Bijzonderheden:
De toegang is afgedekt met een rooster op laag 1. Aan
de achterwand van de kazemat zijn in het trapgat twee
aluminium ladders in elkaars verlengde aan de muur
bevestigd zodat laag-0 bereikbaar is via de trap op de
achtermuur na het wegschuiven van het rooster.
Op het plafond
van de 1,5m
brede
reserveruimte is
zwarte graffiti
aangebracht met
de datum ‘98’.

Figuur 54 De verbinding tussen de beide
reserveruimtes. Let op de hoekse afwerking van de
randen.
92

De ‘schel’ was een alarmeringssysteem waar de kazematten onderling mee verbonden waren. Zie bijlage E.
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4.1.8. Laag 1
Via een ijzeren deur die de originele tweedelige deur
heeft vervangen, kom je in een kleine hal van de
kazemat. De toegang en eerste 80cm van de ingang
heeft het plafond slechts een hoogte van 1,5m. De
gang die je vervolgens bereikt heeft een
plafondhoogte van 2m. De overige ruimtes van de
kazemat, met uitzondering van de deuropeningen zijn
eveneens 2m hoog. Vanuit de deuropening kijk je
recht in een schietgat in de achtermuur die de
toegang beveiligde. In de hal is veel graffiti zichtbaar.

Figuur 56 De ingang met het verlaagde plafond de
eerste 80cm en het schietgat wat de toegang
beveiligde.

Figuur 55 De deur van ingang naar de hal met het trapgat. De
foto is genomen vanuit de munitieruimte. Tegen de achtermuur
is het gat van de kabeldoorvoer zichtbaar met de boutgaten van
een soort kabelgoot. De schuin oplopende drempel en schuine
hoeken in het kozijn zijn opvallend.

De tussendeur naar de gang is niet meer aanwezig.
De gang eindigt tegen de zijmuur waar een rooster
over het trapgat ligt met toegang tot laag-0. Tegen de
achterwand in het trapgat, zijn twee niet-authentieke Figuur 57 Beeld vanuit de munitieruimte op de nis
aluminium trapdelen in elkaars verlengde bevestigd
voor de verlichting en de doorgang naar de andere
munitieruimte.
waardoor zowel laag-0 als laag-2 bereikbaar zijn.
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Vanuit de gang kom je
door een deuropening
aan de linkerzijde in de
munitieruimtes. De
deur is niet meer
aanwezig. De ruimtes
zijn gedeeltelijk
gescheiden door een
muur waarin een
uitsparing is gemaakt
voor een lamp die
beide ruimtes verlicht.
De achterste
munitieruimte heeft in
de achterwand een
opening voor het
schietgat waar de
toegang mee beveiligd
Figuur 58 Blik op het schietgat in de munitieruimte en de constructie voor het afsluiten van
de buitendeur. Tegen het plafond zijn haken zichtbaar en sporen van een object wat er
werd. Deze opening
bevestigd zat.
wordt gebruikt om de
ketting te bevestigen
van het slot om de buitendeur af te sluiten. De muren op de benedenverdieping bevatten inscripties
en graffiti.
In de achterwand en rechterzijmuur zijn openingen aanwezig waar de flexibele slangen van de
gasmaskers op aangesloten konden worden. Naast de grotere openingen zitten kleinere die bedoeld
waren om de afdekkappen op te bergen. Op het plafond in de rechter munitieruimte zijn de
funderingsbouten
zichtbaar van het
6cm en het later
geplaatste 5cm
kanon.
Op deze laag zijn
geen interieur
delen bewaard
gebleven. Naast
de deuren, trap,
telefoon,
bekabeling,
buizen etc, is alles
wat verwijderd
kon worden
verdwenen.
Figuur 59 In het plafond zijn de drie rechthoekige platen zichtbaar voor de bevestiging van de
‘stoel’ van het 5cm geschut. De twaalf ronde cirkels zijn van de fundering van het 6cm geschut uit
de 19e eeuw wat eerst geplaatst was en later plaats moest maken voor het nieuwe kanon.
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4.1.9. Laag 2
Via de ladder op de achtermuur is de
bovenste verdieping bereikbaar. Het trapgat
komt uit in de kanonkamer. In de
achtermuur zit het loopkatluik, de deur om
het luik af te sluiten is niet meer aanwezig.
Het gat om het geschut door te voeren is
permanent geopend.

Figuur 62 Het trapgat met twee ladders die in elkaars verlengde
zijn gemonteerd op de achterwand van de kazemat.Links van de
huidige trap zijn op de muur nog sporen zichtbaar van de oude
trap. Deze stond kennelijk dicht tegen de muur aan omdat het lijkt
alsof de sporen zijn gemaakt door schoenen die bij het klimmen en
afdalen de achtermuur raakten.

Figuur 60 Trapgat met er recht boven een U-vormige
beugel in het plafond. Deze diende mogelijk voor het
optakelen van de munitie uit de lager gelegen
verdieping.

Figuur 61 Het loopkatluik voor de doorvoer van het kanon. De
bevestiging van de loopkatrail is nog duidelijk aanwezig.

Op de rechterzijmuur zijn een aantal gaten aanwezig met verschillende diameters. De gaten waren
voor de flexibele C.O.-buizen die bevestigd werden aan de gasmakers en de afdekdoppen om de
gaten af te sluiten als de slangen niet geplaatst waren. Tegen het plafond is één rond gat zichtbaar
met een diameter van 12 ,2 cm voor de rookgassenafvoer. In de naastgelegen mitrailleurkamer
bevindt zich op identieke hoogte en plaats eenzelfde soort opening. Onder het gat zijn vier 5/8
bouten zichtbaar waar de hand aangedreven ventilator aan bevestigd was93. Tegen het plafond zijn
nog metalen haken zichtbaar met daaronder een rij van punten voor de bevestiging van een object.

93

("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 4323,")
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Figuur 63 De rechterzijmuur van de kanonkamer. Op heuphoogte de aansluitingen voor de luchtslangen. Tegen het plafond
de haken en bevestigingspunten voor nog onbekende objecten. De rookgassenafvoer inclusief bevestigingsbouten voor de
ventilator zijn duidelijk zichtbaar.

Op de frontmuur is een grote zware metalen
pantserplaat bevestigd met het schietgat voor het
kanon. Het rechthoekige venster met gasdichteafsluiting en opening voor vizier is niet meer
aanwezig. Het schietgat zelf is dichtgemetseld.
Onder de plaat zijn op de vloer zes uitstekende
bouten zichtbaar waar de ‘stoel’ van het kanon
op was gemonteerd. Linksboven de pantserplaat
is nog een opening zichtbaar.
Op de linkerzijwand zijn dezelfde haken en
bevestigingspunten zichtbaar als op de
tegenoverliggende wand. Op heuphoogte zijn
aansluiting voor de flexibele C.O.-buizen en
afdekkappen zichtbaar. Ook is hier een
rechthoekige uitsparing aangebracht voor de
verlichting.
In de zijwand is een doorgang gemaakt naar de
mitrailleurkamer. Op het plafond zijn de
bevestigingspunten zichtbaar tussen loopkatluik
en pantserplaat van de stalen profielen van de
loopkatrail.
De vloer loopt hier opvallend genoeg iets op
waardoor een drempel ontstaat bij de
mitrailleurkamer. Hier was oorspronkelijk een
tweedelige deur bevestigd die niet meer
Versie 1.2
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aanwezig is. In de mitrailleurkamer staat een T-vormig
betonnen plateau voor de zware mitrailleur centraal
gepositioneerd tegen de frontmuur. Boven het plateau is op
de frontmuur een stalen pantserplaat bevestigd die net zo
breed is als de kamer zelf. In het midden van groene
pantserplaat is een kleiner vierkant schietgat zichtbaar.
Voor het schietgat is gaas gemonteerd. Het schietgat biedt
uitzicht op de zuidelijke oprit van de Waalbrug. Op de
uitstekende draadeinden van de bevestiging van de
pantserplaat en de horizontaal verlopende richel was een
mechanisme gemonteerd om het schietgat af te sluiten. Dit
is niet meer aanwezig.
Hoog aan de rechterzijwand zijn metalen haken en
bevestigingspunten zichtbaar, identiek als in de
kanonkamer. Op heuphoogte zijn ɸ5,2cm ronde gaten voor

Figuur 65 De stalen deurpost tussen
kanonkamer en mitrailleurkamer heeft nog de
authentieke groene verf.

de flexibele C.O.-buizen met de naast
gelegen ruimtes voor de afdekkappen.
De linkerzijwand heeft identieke haken
Figuur 66 De linker zijmuur van de mitrailleurkamer. Ook hier zijn de
lucht aansluitingen voor de flexibele slangen aanwezig op heuphoogte.
Tegen het plafond de haken en bevestigingspunten die je op laag-1 en
laag-2 langs de muren vindt. Centraal de ronde buis met uitstekende 5/8
bouten voor bevestiging van de hand aangedreven ventilator om
rookgassen af te voeren.

en bevestigingen als de tegenover staande wand. Op
heuphoogte zijn hier drie ɸ5,2cm ronde gaten zichtbaar voor
de flexibele C.O.-buizen met de naast gelegen ruimtes voor
de afdekkappen. Er steken vier draadeinden uit de muur voor
een onbekende toepassing.
Op de achtermuur is één rond gat aanwezig met een
naastgelegen kleiner gat zoals ze overal in de kazemat
aanwezig zijn. Hoger op de muur zijn haken en
bevestigingspunten aanwezig over de breedte van de wand.

Figuur 67 Het T-vormige fundament voor de
mitrailleur. Aan de rechterzijde is de nis voor
de lamp zichtbaar.
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5. Sporen en het achterliggende verhaal
De grauwe kolossen hebben allemaal een eigen verhaal waar kleine beschadigingen en verwrongen
stukken metaal getuigen van zijn. In dit hoofdstuk wordt het verhaal achter enkele roestige stukken
staal en littekens94 in het beton beschreven. De structuur die hierbij gebruikt wordt: wat zie je, welke
relatie is er waarom te leggen (verhaal en bewijs), (wat was het) en wat vertellen de sporen?

5.1.

Rivierkazemat Lent-Oost

5.1.1. Oppervlakte schade aan de buitenzijde:
De buitenwand van de kazemat is aan de voorzijde en linkerflank beschadigd.

Figuur 68 Foto met de schade aan voor- en zijkant. (Overwater, 1941a)

De schade is beperkt tot 1e en 2e laag van de kazemat en lijkt uit twee verschillende typen te bestaan.
Het onderscheid kan gemaakt worden op diepte van de beschadiging. Er zijn meerdere oppervlakkige
beschadigingen zichtbaar naast een aantal diepere waarbij de wapening zichtbaar is. Op de
linkerzijwand is één opvallende beschadiging zichtbaar naast enkele minder diepe sporen. Het lijkt
hier te gaan om een beschadiging van binnenuit. Het beton is hier naar buiten gedrukt, schijnbaar
zonder uitwendige aanleiding.

94

Narben im Stein, Der Tagesspiegel 5 mei 2015.
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Figuur 69 Een drietal treffers onder het schietgat waarbij de wapening
zichtbaar is.

Figuur 70 De beschadiging die sinds 2014
zichtbaar is.

Wat laat de visuele tijdsbalk zien?
Uit de visuele tijdsbalk in hoofdstuk 2.10 is af te leiden dat de beschadigingen bijna allemaal
afkomstig zijn uit de periode tussen oplevering van de kazemat in 1936 en de zomer van 194095 toen
Oberstleutnant Rothe96 zijn foto’s maakte. De enige afwijking zit op de linkerflank waar een nieuwe
beschadiging zichtbaar is op een foto uit de jaren ‘80’.
Wat vertelt het verhaal?
In hoofdstuk 2.3 is de mogelijke verklaring voor de beschadigingen gegeven. Het verhaal past binnen
de tijdslijn van de visuele tijdsbalk van hoofdstuk 2.10.
Wat vertellen de sporen?
Uit de sporen is af te leiden dat er mogelijk met twee verschillende typen wapens of munitiesoorten
op de kazemat is geschoten. Een stelling die bevestigd wordt in de verslagen over de 10e mei 1940.
De Duitse troepen die de bruggen moesten vermeesteren beschikten over 10,5 cm geschut en 3,7 cm
antitankgeschut. Naast deze bevestiging zijn bij de aanleg van de nevengeul van de Waal ook fysieke
bewijzen gevonden97 in de vorm van een 10,5 cm en een 3,7 cm projectiel van Duitse herkomst.
Helaas is niet beschreven waar ze exact aangetroffen zijn zodat een relatie met de meidagen ‘40’
vermoed maar niet meer dan aannemelijk is.
Uit de zichtbare inslagen is met behulp van Google Earth en met AHN-hoogtelijnen een gebied te
bepalen waar het stuk of de stukken mogelijk opgesteld stonden. Om dit bij benadering te kunnen
bepalen zijn de beschadigingen onder de beschermende hoogte van de naastgelegen banddijk van
belang. Deze treffers kunnen alleen gemaakt zijn door geschut wat hoger opgesteld stond dan de

95

Zie visuele tijdsbalk in hoofdstuk 2.10.
Achtergrond informatie over de fotoserie: http://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2015/nieuwsbrief426/#BEHOUDEN .
97
(Damen & Koot, 2016)
96
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banddijk. Het dak van de kazemat lag op een hoogte van 18,55 meter boven NAP. De frontzijde van
de kazemat bevindt zich loodrecht gemeten, zo’n 75 meter achter de 16 meter hoge banddijk. Zo’n
2,5 meter van de kazemat steekt boven de banddijk uit. Het Duitse stuk of stukken stonden op een

Figuur 72 AHN-projectie met de kazemat en banddijk.

Figuur 71 Op deze AHN projectie is met een wit vlak weergegeven waar het Duitse geschut opgesteld moet hebben gestaan
om de beschadigingen te veroorzaken. De toenemende rode verkleuring geeft de hoogte weer waarbij het weergegeven
gebied een hoogte heeft tussen de 35 en 50m. Het aangegeven gebied komt overeen met de waarneming vanuit LentMidden, zie Hoofdstuk 2.3. (AHN)

hoogte tussen de 30 en 37 meter boven NAP opgesteld waardoor ze een vuurpositie hadden die
minimaal 11,5 meter hoger lag dan de kazemat. De laagste treffer op de frontzijde van de kazemat
bevindt zich op zo’n 13,5 boven NAP. Hier kun je uit afleiden dat het Duitse geschut onder een hoek
van -2 graden op de kazemat heeft geschoten. Om dat te kunnen doen stond het geschut op een
afstand van minimaal 800 meter op een verhoging van 39 meter boven NAP (25,5 meter boven
inslag). Daarnaast geven de inslagen op de flank de indruk dat ze onder een kleine hoek de wand
getroffen hebben waardoor de projectielen zijn afgeketst en alleen oppervlakkige schade hebben
aangebracht. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het Duitse geschut zo stond opgesteld dat de
hoek van inslag ten opzichte van de zijkant kleiner kan zijn geweest dan 30 graden. Deze informatie
geprojecteerd op een AHN-projectie geeft het gebied weer waar het geschut opgesteld kan hebben
gestaan om de beschadigingen te veroorzaken.
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De beschadigingen lijken een patroon te hebben. Qua diepte, locatie en vorm hebben ze
overeenkomsten waardoor er drie sporen herkenbaar zijn. Tussen de treffers in een spoor zit een
afstand van een tot anderhalve meter. Het is mogelijk dat ieder spoor is veroorzaakt door een stuk
geschut dat na elk schot iets werd bijgesteld zodat de treffer wat hoger of iets lager zou vallen.

Figuur 73 Sporenpatroon op Lent-Oost. (Rothe, 1940g)

Vanwege de hoogte van de treffers van spoor-C en de kleine afstand tussen de treffers op de
frontzijde is het mogelijk dat ze onderdeel zijn van spoor-B. Op de linkerzijde zijn oppervlakkige
beschadigingen zichtbaar die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een ander type geschut of munitie.
Oberstleutnant Rothe had in zijn fotoboek als bijschrift vastgelegd: Pak-M.G.-Kasematte nach
Beschuß durch deutsche 3,7 Pak. Volgens de bronnen werden de kazematten beschoten door 3,7cm
antitankgeschut en 10,5cm artilleriegeschut. Op basis van deze kennis en de tekst in het fotoboek
lijkt het aannemelijk dat de schade van de sporen A tot en met C is veroorzaakt door het
antitankgeschut en de oppervlakkige beschadigingen door andere munitie98 die verschoten is met
het antitankgeschut of de 10,5cm houwitser.

98

Mogelijk gaat het hier om 10,5 cm of 3,7 cm Sprenggranaten.
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Figuur 74 Munitie voor de 3,7 cm Pak, op rechts de Panzergranate die mogelijk verantwoordelijk is voor de schade.(D435/6
Handbuch, 1940)

5.1.2. Inscripties en graffiti (M. Reijnders)
“Graffiti” staat tegenwoordig vooral bekend om de kleurrijke tekeningen die met verfspuit worden
gemaakt door diverse subculturen vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw.99 Bij menigeen van de
oudere generaties kleeft er een negatieve connotatie aan: wat voor de een een kunstvorm is, is
namelijk dikwijls aangebracht op openbare gebouwen, waaronder monumenten of bouwwerken met
een herinnering. Zo ook op en in de Lentse kazematten. Enkele voorbeelden hiervan zijn reeds
besproken in het hoofdstuk 4.1.
De hierboven genoemde moderne vorm van graffiti kent echter een langere traditie die tot in de
oudheid teruggaat. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen aangebrachte verf als ‘graffiti’ en in een
object zoals een muur aangebrachte ‘inkrassingen’.100 Voor dit onderzoek zijn enkel de aangebrachte
teksten besproken die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en enkel degenen die niet
eerder zijn gezien en besproken tijdens de inventarisatie van RAAP101.

99

Het gebruik gaat echter veel verder terug, maar het voert te ver om voor dit onderzoek te diep op dit
onderwerp in te gaan.
100
Dit vanwege wat men tegenwoordig onder graffiti verstaat, want oorspronkelijk betekent ‘graffito’
(enkelvoud) juist ‘gravering’ of ‘inkrassing’.
101
Zie hoofdstuk 3.1. voor een overzicht van inscripties die zijn vastgelegd na de inspectie in 2013.
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Figuur 75 Weergave van de Cooper inscriptie. Voor de publicatie negatief weergegeven om de inscriptie zichtbaar te maken.

Direct tegenover de deur staat “J. Cooper, Oldham, 19th OCT 1944” ingekrast. Oldham is een plaatsje
onder de rook van Manchester in het noordwesten van Groot-Brittannië. Dit is een klassiek
voorbeeld van een “ik was hier”-graffiti: naam, plaats waar persoon vandaan komt en datum
wanneer de persoon deze boodschap aanbracht. Datum en plaats van oorsprong komen overeen
met het historische verhaal: vanaf 20 september 1944 waren Lent en omgeving door de geallieerden
veroverd en lag het in het frontgebied. Constante beschietingen over en weer volgden. In het begin
van oktober 1944 leed Nijmegen zwaar onder Duitse pressie op de omgeving van de verkeers- en
spoorbrug.102 De kazematten, met hun schietgaten richting de stad maar in het bezit van de
geallieerden die richting de Overbetuwe opereerden, hadden nu weinig strategisch nut. Het is echter
goed voor te stellen dat Britse
militairen die aldaar in stelling
lagen dekking van het
artilleriegeweld zochten in de
betonnen kolossen. In
oktober was in deze
omgeving nog de Britse 50th
(Northumbrian) Infantry
Division actief, een eenheid
die voornamelijk werd
gevormd uit militairen uit de
noordelijke Britse contreien.
Maakte deze soldaat J.
Cooper deel uit van deze
divisie? Hoe dan ook is dit de
enige vooralsnog ontdekte
Figuur 76 De "16-8-1945" inscriptie.

102

Klep/Schoenmaker 1995, 198-199.
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tekst die stamt uit een periode dat er werd gevochten in de omgeving van de kazemat.
“16-8-1945” is elders ingekrast. Gezien de datum kan het om bijvoorbeeld een Canadees militair
gaan, maar een burger die de kazemat bezocht tijdens deze bevrijdingszomer is ook niet uitgesloten.
“Jan van Veen, (onleesbaar, mogelijk adres), 21/3-’48”. Deze met pen of potlood aangebrachte
handtekening met datum geeft aan dat de kazemat in ieder geval drie jaar na de bevrijding nog door
burgers bezocht kon worden, en dus nog niet was afgezet of dichtgemetseld. Deze graffiti uit de
jaren ’40 is reeds met twee of drie lagen overgeverfd, waardoor een deel niet meer leesbaar is.
Veel meer dan de aanwezigheid van een individu of een groep zeggen deze sporen uiteraard niet. Er
wordt geen nieuwe historische informatie gegeven. Wel zijn het tastbare overblijfselen van mensen
die de oorlog bewust hebben meegemaakt. In het geval van Cooper is het een militair die op het
moment dat hij de inkrassing aanbracht mogelijk schuilde voor de Duitse beschietingen op de
bruggen en het slechte weer van die periode. Ver weg van huis liet hij zijn naam en woonplaats
achter. De burgers die hun naam achterlieten vlak na de oorlog konden de betonnen objecten
eindelijk eens van dichtbij bezichtigen.

Figuur 77 De inscriptie "Jan van Veen"
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5.1.3. Sporen op het plafond en in de gevechtsruimte:
Op de eerste verdieping zijn in het plafond onder de gevechtsruimte opvallende sporen zichtbaar.
Het gaat om een serie van twaalf ronde cirkels en drie identieke rechthoekige stalen platen die op
hun plaats gehouden worden door twee grote rechthoekige moeren. In de gevechtsruimte zijn
slechts negen van de 12 ronde cirkels zichtbaar. Op de plek van de drie ‘verdwenen’ cirkels steken 6
draadeinden uit de vloer. Het beton heeft een lichtere kleur en bedekt de missende 3 cirkels
waardoor de indruk wordt gewekt dat die van een latere datum zijn dan de twaalf cirkels. Dit doet
vermoeden dat de twaalf cirkels zijn aangebracht bij de bouw van de kazemat en dat de 6
draadeinden een latere modificatie betreft.

Figuur 79 De sporen in de gevechtsruimte.

Figuur 78 De sporen op het plafond.

Figuur 80 Een detailopname van een van drie metalen
platen met de rechthoekige borging van de
funderingsbouten.
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Figuur 81 De standaard montage was tegen de muur op
een 'stoel' zoals afgebeeld in de tekening door H.F.
Günther voor Verbeeks werk over het 5cm geschut. In LentOost is dit op een andere manier uitgevoerd. Misschien
was de Lentse variant een van de eerste uitvoeringen van
de modificatie wat later leidde tot de ‘stoel variant’.
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Sporen en het verhaal
De rivierkazematten moesten uitgerust worden met het nieuwe 5 cm geschut. Dit was echter niet
direct beschikbaar. De firma H.I.H. Siderius N.V. was als producent in 1933 uitgevallen waardoor de
productie door de Artillerie-Inrichtingen werd uitgevoerd. Vanwege de urgentie werden Lent-Midden
en Lent-Oost tijdelijk uitgerust met het uit de 19e eeuw daterende geschut “6 cm Kazemat”. Deze
keuze had strategische en technische en consequenties. De benodigde kanonnen lagen niet op
voorraad, ze moesten uit een andere opstelling gehaald worden waarmee de defensieve waarde van
die locatie verminderde. De keuze viel op de kanonnen 259 en 260 van de Stelling van Amsterdam.
De stukken werden op 22 oktober 1935 geclaimd. De kazematten Lent-Midden en Lent-Oost zijn
opgeleverd met een stuk 6 kazemat103. Op 3 september 1937 is Lent-Oost door Artillerie-Inrichtingen
herbewapend met een kanon van 5 No. 2 en op 10 september Lent-Midden, respectievelijk met de
nos. 51 en 52104.

Figuur 82 Het Kazemat geschut 6 cm. Let op de twaalf funderingsbouten (J. R. Verbeek, 2001).

103

Op 3 augustus 1937 waren zowel Lent-Midden als Lent-West uitgerust met een stuk 6 kazemat("NL-HaNA,
Artillerie-Inrichtingen, 2.13.86, inv.nr. 1466,").
104
("NL-HaNA, Artillerie-Inrichtingen, 2.13.86, inv.nr. 1466,")De modificatie van Lent-Oost kostte ƒ309,24. Voor
Lent-Midden werd ƒ260,76 in rekening gebracht ("NL-HaNA, Genie-archieven, 2.13.45, inv.nr. 4323,")
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Om zowel het 6 cm als het 5 cm geschut te kunnen plaatsen moest het kazemat-ontwerp aangepast
worden. Het rechthoekige gat in de achterwand van de kanonruimte om het geschut aan of af te
voeren moest aangepast worden. Onder het schietgat voor het kanon moesten een aparte fundering
in gebetonneerd worden die een latere montage van het 5 cm geschut niet in de weg zou staan.

Figuur 83 Het affuit van het 6cm kazematgeschut met de twaalf funderingsbouten op een betonnen sokkel.
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Zes draadeinden in de vloer
In de periode tussen oplevering van de kazemat en het schietincident in 1939 is het 6 cm geschut
vervangen voor het moderne 5 cm kanon. Volgens de beschrijvingen zou dit stuk op een ‘stoel’ tegen
de wand gemonteerd worden onder het schietgat. Dat dit de standaard werkwijze was blijkt uit
foto’s uit het Denkschrift en de beschrijving in het werk van Verbeek over het 5 cm geschut. Er zijn
vijfenveertig ‘stoelen’ geleverd, waarvan tweeënveertig exemplaren naar diverse plaatsen in het
land. In Lent-Oost is deze stoel niet geplaatst. In de muur onder het schietgat zitten geen
beschadigingen of sporen van bevestigingsbouten, daarentegen wel de zes uitstekende draadeinden
centraal gepositioneerd onder het schietgat. Om nog onbekende redenen is in Lent-Oost afgeweken
van de standaard montage en is het stuk op een nog onbekende sokkel geplaatst die bevestigd was
op zes funderingsbouten.

Figuur 84 Het kanon 5 cm gemonteerd op de 'stoel' die met
acht bouten bevestigd zou worden op de muur onder het
schietgat (NARA, 1941)

Figuur 85 De acht bevestigingsbouten voor het kanon 5 cm
in de wand onder het schietgat. In Lent-Oost is een andere
montage gekozen. De foto laat de horizontaal
verschuifbare pantserplaat zien met de uitsparing voor het
kanon.

De keuze tussen het 6 cm en 5 cm geschut
Tijdens de praktische schietoefeningen met het kanon van 6 cm Kazemat en het kanon van 5 Kazemat
op één locatie konden tal van waarnemingen worden gedaan en konden de prestaties van beide
kazematkanonnen met elkaar worden vergeleken. De prestaties van het kanon van 6 cm Kazemat
bleken daarbij hopeloos ver achter te staan bij die van het kanon van 5 cm Kazemat: bij de
schietoefeningen in 1936 behaalde het eerstgenoemde kanon een trefferpercentage van 10%, tegen
46% van het kanon van 5 cm Kazemat. De gemiddelde tijd tussen de opeenvolgende schoten bedroeg
bij het kanon van 6 cm Kazemat 21 seconden, terwijl die tijd bij het kanon van 5 cm Kazemat 9
seconden bedroeg. Aan deze schietoefening namen ook schietploegen deel van Kornwerderzand, die
al een grondiger opleiding hadden gehad. Hun prestaties waren zelfs nog zoveel beter, dat de
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rapporteur ze buiten de bovengenoemde gemiddelden hield. Dat wettigt de conclusie dat een
geoefende bediening een hoger trefferpercentage van 67% kon scoren met een vuursnelheid van ten
minste 6 schoten per minuut. Dat was voldoende om een naderend gepantserd doel al op 600 meter
afstand te raken, waar het kanon van 6 cm Kazemat met veel geluk de eerste treffers pas op een
afstand van 400 meter kon plaatsen, met een trefkans die gemiddeld zesmaal lager was. Het kanon
van 5 cm Kazemat had bovendien bij een misser, gezien de hoge vuursnelheid, zeker kans om het
naderende doel op kortere afstand wél te raken. De tegenvallende uitkomsten van het kanon van 6
cm Kazemat werden in hoofdzaak veroorzaakt door het richten met behulp van de vechtwagenopzet.
Dit gebrekkige richtmiddel kon in de open lucht nog wel gebruikt worden, maar dat bleek onmogelijk
indien er nog rook in het schietgat hing. De optische richtkijker van het kanon van 5 cm Kazemat
voldeed hier veel beter, het leek 'of men door de rook kon heen kijken'105.

Figuur 86 De 5L50 in het NMM op een verplaatsbaar onderstel.

De lengte van de schietbuis…
De keuze voor een kanon had consequenties in de kazemat maar ook daarbuiten. Het kanon 5L50
had een schietbuis lengte van tweeënhalve meter en de kazemat front – en zijmuren waren
anderhalve meter dik. De schietbuis van het kanon stak een stuk uit waardoor het schietgatluik niet
gesloten kon worden. Om dit toch te realiseren werd een aangepast schietgatluik gemaakt. Er werd
een rond gat in het luik aangebracht met de voorwaarde dat het buitenluik eenvoudig kon worden
verwijderd106. De luiken klapten naar beneden open waardoor ze ook bij treffers het schietgat niet
snel konden versperren. Op foto’s van Lent-Midden en Lent-Oost uit 1940 zijn de aangepaste luiken
niet meer zichtbaar. Vermoedelijk was de Duitse beschieting hier verantwoordelijk voor.

105

(J. R. Verbeek, 2013b)
Zie paragraaf 2.1. over het schietincident. Het luik was verantwoordelijk voor een aangepaste declinatie van
het wapen waardoor het afgevuurde schot het talud raakte in plaats van een voertuig of passant op het
wegdek.
106
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Rechthoekige sporen op het plafond in de gevechtsruimte
In de kanonruimte is op het plafond een rechthoekig spoor zichtbaar van het schietgat tot het
loopkat-luik.

Figuur 87 (a en b) Het rechthoekige spoor op het plafond in de
kanonruimte. Het spoor loopt van het schietgat tot in het
rechthoekige gat in de achterwand om het kanon te kunnen
verplaatsen.

Het rechthoekige spoor is voor de stalen Z-profielen die het verplaatsen van de loopkat mogelijk
maakten. Het kanon werd bij het rechthoekige gat in de loopkat gehangen en kon vervolgens de
kazemat ingevoerd en op het affuit geplaatst worden.

Figuur 88 De Z-profielen voor de loopkat in gemonteerde toestand.
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5.1.4. Deuren:
De vier originele deuren zijn allemaal verdwenen. Op de kozijnen zijn echter nog sporen zichtbaar
van de vier scharnieren of ‘duimen’ waar de zware stalen deuren aan gehangen werden. De kozijnen
hebben allemaal twee ronde gaten om de deur te vergrendelen. In dit kader kijken we naar: de
toegangsdeur.
Figuur 89 Aan de linkerzijde de
huidige deur met de gaten die de
plekken markeren waar de
duimen zaten die de originele
deur op hun plek hielden.. Op de
rechterfoto de originele
tweedelige deur. Elk deel was
bevestigd op twee duimen zodat
het bovendeel onafhankelijk van
het onderste deel geopend kon
worden. Ook zijn de schuiven
zichtbaar waarmee de deur van
beide zijden vergrendeld kon
worden. Alle vier deuren in de
kazemat Lent-Oost bestonden uit
twee delen.

Figuur 90 Aan de linkerzijde een deurkozijn op de eerste verdieping
(ingang). Op de rechterzijde zijn de afdrukken van de vier duimen
nog aanwezig. De deuren gaan naar buiten toe open, mogelijk is hier
al rekening gehouden met drukverplaatsingen van explosieven.
Hierboven een grendel zoals hij ook in Lent-Oost aanwezig was op
beide deurdelen.
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5.1.5. Ventilatie en lucht:
In de beide gevechtsruimtes zijn de sporen nog overduidelijk zichtbaar. Op heuphoogte zitten
meerdere ronde gaten met een doorsnede van 52mm in de wanden rond de positie van het wapen.
Tegen het plafond zit een groter gat in de zijmuur met een diameter van 122mm. De kleinere gaten
vind je ook terug op de verdieping onder de gevechtsruimtes. Deze gaten zijn via buizen in het beton
met elkaar verbonden en komen aan de buitenzijde van de kazemat uit107.

Figuur 91 Een gat van 52mm voor het aansluiten van de
flexibele C.O.-buizen. De eerste centimeters bevatten
schroefdraad. Mogelijk is dit voor het plaatsen van een
verloopstuk of de afsluitdop.

Figuur 92 De opening aan de buitenzijde van de 122mm
ventilatiebuis. Bij andere rivierkazematten waren hier
'schoorstenen' op aangesloten. Mogelijk was dit in Lent
ook het geval. dit is echter nog niet gebleken uit
afbeeldingen of andere bronnen.

Figuur 93 De rechterzijwand van de kanonkamer. Tegen het plafond de ventilatiebuis van 122mm voor rookgassenafvoer en
halverwege vier gaten van 52mm voor de flexibele C.O.-buizen. De gaten konden afgedekt worden met doppen die aan een
kleine ketting opgehangen waren tussen de beide gaten. De hangende doppen aan de ketting hebben door hun beweging
aan de ketting een spoor achtergelaten op de muur.

107

Zie hoofdstuk 4.1.4. voor een afbeelding van de ronde korven aan de buitenzijde als een zeef/filter in de
luchttoevoer.
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Figuur 94 De linkerwand in gevechtsruimte voor de mitrailleur. Bovenin de ventilatiebuis en halverwege drie
aansluitpunten voor de C.O.-buizen. Ook hier is een spoor zichtbaar van de bungelende afsluitdop.

Het verhaal achter de sporen
Bij het schieten ontstond koolmonoxide waar het gasmasker niet tegen beschermde. Een luitenant
der Jagers ontwikkelde een kazematluchtleiding. Dit waren in de wanden in gebetonneerde buizen
die met de buitenlucht in verbinding stonden. Bij het afvuren van de geplaatste wapens was de
filterbus van het masker op een flexibele slang
aangesloten op de luchtleiding. Zo kon gezuiverde lucht
ingeademd worden. Het dragen van het masker in
combinatie met de zware longbelasting om door een
flexibele slang te ademen was erg oncomfortabel. Omdat
de koolmonoxide zich verspreide door de hele kazemat
moest ook het personeel op andere verdiepingen
aangesloten zijn op het systeem. De flexibele slangen
waren beschikbaar in lengtes van anderhalf, twee en
tweeënhalve meter.
De firma Kieker kreeg in 1939 de opdracht om
kazematventilatie-aggregaten te leveren waar alle
slangen op aangesloten werden. Of de uitlevering en
installatie in de Lentse kazematten nog is uitgevoerd vóór
mei ‘40’ is onbekend.
Na schietproeven werd bepaald dat in de kanonruimte
drie extra aansluitingen op willekeurige posities moesten
komen voor C.O.-buizen omdat er meer kanonniers nodig
waren. De voorgestelde bezetting bestond uit een
Figuur 95 Een kazematventilatie-aggregaat.
sergeant met 6 kanonniers. De taken waren onder hen als Op de verticaal geplaats vierkante profielen
zijn twaalf aansluitingen zichtbaar voor
volgt verdeeld: twee richters, een lader, een
sluitstukbediende, een munitie aanvoerder en een man als flexibele slangen (NARA, 1941). Een tweede
functie van het apparaat was het afzuigen
reserve. Of deze modificatie in de Lentse kazematten is
van kruitdampen. Zie:
uitgevoerd is onbekend.
<https://www.standhouden.nl/Ventilatieaggregaat.htm>.
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Figuur 96 De maskers geplaatst, zittend op het M25 affuit achter de mitrailleur. Let op de geplaatste zandzakken om het
wapen goed te positioneren (Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad).

Figuur 97 Let op de flexibele slang die is aangesloten op de filterbus van het masker (Nationaal Archief/Collectie
Spaarnestad).

Versie 1.2

2018-02-02

Pagina 86 van 118

5.1.6. Optiek:
Tussen het loopkatluik en de deur naar de gevechtsruimte van de mitrailleur is een opvallend rond
gat zichtbaar. Het gat is een open verbinding tot op het dak. Rondom steken vier bouten uit het
beton die een vierkante plaat op zijn plek hield. Een metalen koker steekt uit het beton waar twee
tegenover elkaar gelegen inkepingen zichtbaar zijn. In het midden de ronde opening tot op het dak
waar een kleine verhoging zorgt dat er geen regenwater langs het gat de kazemat in kan lopen.

Figuur 98 In het plafond zijn vier bevestigingsbouten rond
een groter gat het enige wat rest van de optiek.

Figuur 99 Het huis van de periscoop met de inkepingen om
de periscoop in te hangen.

Het gat in het dak was bedoeld voor de optiek van de kazemat. In deze kleine ruimte tussen
loopkatgat en deur naar de mitrailleurruimte hing een periscoop met een bereik van 360 graden. Dit
was het enige middel wat zicht bood op de omgeving rond de kazemat. Het onderste deel van de
periscoop kon in de uitsparingen van de koker gehangen worden. Als de periscoop geplaatst was
moest iemand via de trap aan de buitenzijde op het dak klimmen om de kap te plaatsen die de lens
beschermde. Langs de dakrand was een kleine verhoging gemaakt om aarde vast te houden om door
begroeiing het opvallende betonnen vlak vanuit de lucht aan het zicht te onttrekken. In dit aarden
vlak stak een kleine betonnen verhoging uit met in het midden ruimte voor de periscoop. Op die
manier werd voorkomen dat regenwater via het dak langs de periscoop de kazemat in kon komen.
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Figuur 100 Het deel van de periscoop dat in de
gevechtsruimte hing (NARA, 1941).

Figuur 101 Op het dak beschermde een regenkap het
uitstekende deel van de periscoop tegen de
elementen(NARA, 1941).

De periscoop was het enige uitrustingsstuk wat rondom beeld gaf. Het kanon beschikte over een
eigen optisch richtmiddel die echter alleen bruikbaar was binnen het bereik van het geschut. Voor
noodgevallen was op de schietbuis een korrel aangebracht zodat ‘gericht’ vuur uitgebracht kon
worden als de optische middelen
onbruikbaar waren. Er was echter nog een
situatie waar rekening mee gehouden
werd. Alle richtmiddelen waren gebaseerd
op een visueel beeld op een mogelijk doel.
Langs de rivier en in tijden van oorlog is er
geen garantie op voldoende zicht op
afstanden tot een kilometer. Voor die
situaties had men in 1939 een ‘vork’
geïnstalleerd op het kanon. Met de vork
kon het kanon vastgezet worden in een
van te voren ingestelde richting waardoor
het brisantpantsergranaten op 80 cm
hoogte afleverde bij de versperring aan de
zuidelijke oprit van de verkeersbrug. Naast
de vork werden omgevingsschetsen
Figuur 102 In de cirkels zijn op de schietbuis en in de pantserplaat
gebruikt die bij het wapen werden
de richtmiddelen zichtbaar. Naast de schietbuis is de bevestiging
geplaatst. Op de schets was duidelijk welke zichtbaar voor de optische kijker.
instellingen nodig waren om vuur uit te
brengen op een punt van de schets108.

108

In Lent-Oost zijn geen sporen aangetroffen van dergelijke schetsen.
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5.2.

Rivierkazemat Lent-Midden

5.2.1. Beschadigingen:
Op de frontzijde van de kazemat zijn honderden kleine beschadigingen zichtbaar. De rechterhoek
heeft grote schade opgelopen waardoor de wapening zichtbaar is. De metalen kozijnen van de
schietgaten zijn verwrongen en enkele stukken verdwenen. De rechterzijflank bevat enkele
beschadigingen van het oppervlak.

Figuur 103 Kazemat Lent-Midden met de 'verboden kring' en de schade op de voorzijde. De foto is in 1941 gemaakt
door de heer J.J. Overwater (Overwater, 1941b).

De sporen op de voorkant zijn op basis van de visuele tijdsbalk te adresseren in de periode tussen
oplevering in 1936 en het bezoek van Oberstleutnant Rothe in augustus 1940. In hoofdstuk 2.3 staat
beschreven wat er op de 10e mei is gebeurd met de kazemat. Deze beschrijving van de
gebeurtenissen door meerdere getuigen lijkt een datering van de schade op de 10e mei 1940 te
verantwoorden. In één van deze beschrijvingen staat een interessante opmerking: de vondst van een
blindganger op de 10e mei voor de kazemat met een doorsnede van 10cm109.
Uit de bronnen is op te maken dat de Duitse troepen die de bruggen moesten vermeesteren
beschikten over 10,5 cm geschut. Naast deze bevestiging zijn bij de aanleg van de nevengeul van de
Waal ook fysieke bewijzen gevonden110 in de vorm van een 10,5 cm projectiel van Duitse herkomst.
Helaas is niet beschreven waar deze exact gevonden is zodat een relatie met de meidagen ‘40’ niet
meer dan een mogelijkheid is.

109
110

("NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513023,")
(Damen & Koot, 2016)

Versie 1.2

2018-02-02

Pagina 89 van 118

Figuur 105 De tientallen tot honderden kleine beschadigingen die een grote overeenkomst hebben met de schade in 1941.

Figuur 104 Detailopname van de schade aan het schietgat (Hermsen, 2011)
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De sporen op de frontzijde van de kazemat
zijn naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt
door een le FH18 (Leichte FeldHaubitze 18)
in de ochtend van de 10e mei. Het stuk moet
met brisante munitie (Sprenggranaten) op de
kazemat geschoten hebben. De projectielen
zijn gedetoneerd op het betonnen oppervlak
en de brisante werking heeft de schade
veroorzaakt. Alleen de treffer op de hoek is
er in geslaagd een stukje beton weg te slaan.
Uit het verslag van de onderscheiden Sgt
Schalk is bekend dat een granaat is
gedetoneerd tegen of in het schietgat van
Figuur 106 Een 10,5 cm houwitser. Dit type is waarschijnlijk
het kanon, de drukgolf en metaaldelen
gebruikt tegen de kazematten Lent-Oost en Lent-Midden (Foto
schakelden het stuk tijdelijk uit. Als dezelfde Museum für historische Wehrtechnik, Rothenbach)
treffer was geboekt met het
pantserafweergeschut wat op Lent-Oost schoot had dit vermoedelijk desastreuze gevolgen gehad
voor de kanonniers onder Sgt Schalk.
De beschadigingen op de rechterflank kunnen niet gedateerd worden door een van de foto’s uit de
tijdsbalk. Uit de bronnen blijkt dat de schade veroorzaakt kan zijn in de periode Market Garden of de
daaropvolgende granatentijd. Een relatie met de strijd om de Waalbrug in september 1944 is
aannemelijk.

5.2.2. Loopkatluik:
Het rechthoekige gat in de achterzijde van de kazemat is dichtgemetseld. De plekken waar de drie
duimen zaten zijn zichtbaar op het kozijn. Boven het gat is een betonnen ‘verzwaring’ zichtbaar met
het vermoedelijke doel om regenwater weg te leiden van de ingang.

Figuur 107 Het rechthoekige gat in de achterzijde van de
kanonkamer. De verroeste plekken verraden de locatie van
de drie duimen. Op de rechterfoto een opname van LentMidden met het ontbrekende luik en geleiderails voor de
loopkat (Rothe, 1940c).

Op de foto van Oberstleutnant Rothe uit 1940 zijn een aantal details zichtbaar. Het loopkatluik
bestaat uit één geheel en heeft twee grendels om het luik af te sluiten. Boven in het luik zijn de Zprofielen zichtbaar voor de geleiding van de loopkat. Deze liepen van het loopkatluik naar het affuit
bij het schietgat. Met de loopkat kon het kanon in de kazemat verplaatst worden. Elke kazemat een
eigen loopkat was te duur. Dit probleem werd opgelost door elke brug te voorzien van één loopkat.
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5.3.

Ronde gaten in de vloeren en buiten een verroeste buis van 3”

Op de ‘veilige’ zijde van een kazemat bevinden zich de objecten die beschermd worden tegen direct
vijandelijk vuur. Het gaat hierbij om de toegangsdeur, ventilatieopeningen, loopkatluik en een schuin
weglopende verroeste buis met een doorsnede van 3”.
Bij Lent-Oost en Lent-Midden is deze buis laag op de achtermuur zichtbaar. Lent-West is op dit punt
weer afwijkend. De buis komt hier uit de oostelijk gerichte zijmuur. Deze buizen staan in verbinding
met het dak van de kazemat waar een lichte afschot zorgt dat het hemelwater naar een hoek van het
dak wordt geleid waar de afvoer zit.

Figuur 108 De 3" buis van kazemat Lent-West.

Figuur 109 Gaten in de vloer van Lent-Oost voor de
kabeldoorvoer.

Figuur 110 De hemelwaterafvoer van Lent-Midden.

Figuur 111 Hemelwaterafvoer van Lent-Oost.

In de kazemat Lent-Oost zijn op laag-0 ronde gaten te vinden tegen de achtermuur waar de kabels
doorheen liepen. Op de muur zijn nog sporen zichtbaar van geleiders of een beschermende mantel
voor de kabels naar een schakelkast. Hier zat de cruciale functie van de kazemat. De verlichting voor
de versperringen, de schel voor alarmering en het vernielen van de bruggen, alle functies kwamen
samen in de ronde gaten voor de kabeldoorvoer. De functies van de kazemat zijn door de
Oberstleutnant Rothe vastgelegd in de volgende drie foto’s van Lent-West.
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Figuur 112 Tussen de beide rails is het schietgat van kazemat Lent-West zichtbaar. Het perron en station staan in de
schootssector. Aan beide zijden van het spoor is het hek zichtbaar en de vier lampen van de versperringsverlichting (Rothe,
1940c).

Figuur 113 Opname van de westelijke zijde van de versperring, wachthok en de verlichting (Rothe, 1940c)
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Figuur 114 Op deze foto is de 'verboden kring' van Lent-West goed zichtbaar. Via een smal omheind pad is de kazemat
toegankelijk. Op de achtergrond de spoorbrug die vernield werd vanuit de kazemat (Rothe, 1940c)

5.4.

Maskering

De kazematten waren beschilderd met opvallende zwart-witte vlakken. Het idee voor deze vlakken
komt van de heer C.W.M. Schilderman. Hij had een bureau dat de voorstellen voor de camouflage
uitwerkte van alle daarvoor in aanmerking komende kazematten111. Het patroon was alleen zichtbaar
op de voorzijde van de kazematten en was beperkt tot de bovenste of zichtbare helft van de
kazemat. Bij Lent-Oost en Lent-Midden hadden de patronen een verschillende lengte, een formaat
wat precies afgestemd lijkt op het schietgat wat verborgen moest worden. Zo waren bij het schietgat
voor de mitrailleur kleinere vlakken aangebracht en bij het kanon waren ze groter. Opvallend hierin is
dat Lent-West weer afwijkend was, zowel de frontzijde als oostelijke wand waren voorzien van het
dambordpatroon. Aangezien er geen schietgat voor een kanon weggewerkt hoefde te worden
hadden de geschilderde vlakken van Lent-West allemaal hetzelfde formaat.
Helaas is 80-jaar na dato niets meer te zien van de opmerkelijke camouflage. In dat kader past het
onderwerp eigenlijk niet in de context van deze paragraaf. Bij de recente projecten rond de
kazematten werden echter authentieke verfresten zichtbaar die jarenlang onder het zand verborgen
waren. De kozijnen en wanden van Lent-Oost bevatten ook nog originele verflagen. In dat kader is
het goed mogelijk dat er kleine verfdelen van de camouflage nog op de buitenwand zitten die echter
niet meer zichtbaar zijn. Dat is de reden om deze ‘niet-zichtbare-sporen’ toch op te nemen in deze
paragraaf
De keuze voor opvallend geschilderde vlakken staat haaks op de schijnbare intentie bij aflevering. De
kazemat had maskeringshaken langs de dakrand voor de bevestiging van camouflage. Het dak zelf
was voorzien van een opstaande rand om ruimte te bieden aan een natuurlijke begroeiing. Kennelijk
heeft hier voortschrijdend inzicht geleid tot een andere aanpak en werden de zwarte en witte
vlakken op het beton geschilderd en werd van verdere camouflage maatregelen afgezien.

111

(Vader, 2014)
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Figuur 115 Kazemat Lent-West met de witte blokken op de frontzijde en oostelijke buitenmuur. Het schietgatluik staat open
waardoor het zwarte rechthoek boven het luik het schietgat verraad (Rothe, 1940c).

Figuur 116 Kazemat Lent-Midden met het vlakkenpatroon op de frontzijde.Het verschillende formaat is zichtbaar inclusief de
geforceerde overloop tussen de verschillende blokken. Het schietgatluik is nog aanwezig (Overwater, 1941b)
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Figuur 117 Kazemat Lent-Oost in augustus 1940. Het patroon is nog vaag zichtbaar op de frontzijde(Rothe, 1940g).

Figuur 118 Kazemat Lent-Oost in 1941. De oostelijke muur heeft geen blokkenpatroon en de toegangsdeur, loopkatluik en
trap naar het dak zijn al verdwenen (Overwater, 1942b)
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6. Afsluiting en aanbeveling voor openstelling
Wat vertellen de sporen op en in de kazematten over het verleden en zijn deze in een tijdsbalk en
context te plaatsen? Die vragen waren de rode draad voor het literatuur en veldonderzoek wat in de
tweede helft van 2017 is uitgevoerd.
Als je kijkt naar de resultaten van het onderzoek en dat beknopt en chronologisch weergeeft dan
begint het met de verschijningsvorm van de objecten zelf. Ze zijn een toonbeeld van de gespannen
situatie in het Europa van voor de Tweede Wereldoorlog. De sporen in de kazematten bleken terug
te leiden tot modificaties die al snel na oplevering uitgevoerd moesten onder druk van
technologische ontwikkelingen en schaarste op de markt. De overduidelijke sporen van strijd bleken
tot grote verrassing van de steller, niet terug te leiden tot de gevechten in 1944 maar tot de vroege
ochtenduren van de 10e mei 1940! Uit niet eerder gepubliceerde bronnen blijkt dat de kazematten
een rol speelden in de bijzondere septemberdagen van 1944 toen zowel de spoorbrug als de
verkeersbrug onbeschadigd in geallieerde handen vielen. Deze rol in de geschiedenis heeft opvallend
genoeg, niet tot aanwijsbare sporen op de kazemat Lent-Oost en Lent-Midden geleid. De
aansluitende periode die bekend staat als de ‘granatentijd’ is gevangen in een inscriptie uit oktober
1944. De periode na de bevrijding is vastgelegd door een eenvoudige datum. De bonte en
veelvuldige graffiti zijn sporen van de jaren na de oorlog met politieke leuzen en lokale tags. Deze
sporen getuigen van afgenomen militaire spanningen met leegstand als gevolg. Een klein metalen
bordje is een volgend spoor wat verwijst naar de monumentenstatus die in 1992 werd toegekend.
Het landschap is sinds het toekennen van de monumentenstatus drastisch veranderd als gevolg van
de dijkteruglegging en creatie van Veur-Lent. De kazematten zijn weer prominent aanwezig in het
landschap. Bij de afrit van de verkeersbrug naar Lent valt de kazemat met zijn beschadigingen en
dichtgemetselde toegangen direct op. De unieke rivierkazemat Lent-West heeft nog steeds een
bijzondere positie naast het spoor. Lent-Oost is het enige rijksmonument waarvan de toegang niet is
dichtgemetseld en waar incidenteel bezoekers het verhaal van sergeant Monkel, de jonge WaffenSS’ers en het schietincident te horen krijgen. Het verhaal van deze rijksmonumenten, de Lentse
kazematten in de verschillende tijdlagen, verdient echter meer aandacht dan zij op dit moment
krijgen.
Hopelijk pakt de gemeente samen met vrijwilligers de wens van de stellers op en kunnen de objecten
weer toegankelijk gemaakt worden. Nu niet voor het vernielen van de bruggen maar voor het delen
van het verhaal achter dit bijzondere erfgoed.
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Bijlagen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Nierstrasz – Bijlage A kaart IID
Tekening Lent-Oost
Tekening Lent-Midden
Tekening Lent-West
Elektrisch schema Lent-Oost (alarmering)
Het sleutelkastje voor brug ‘2010’
Schets van sergeant Schalk
Inventarislijsten (Grave) mitrailleurlokaal en overige ruimtes.
Proces Verbaal van gunning
Overdracht bouwwerken aan de Politietroepen
Aggregaten
Munitierek
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A. Nierstrasz, Onderdeel III, 2D – Opstelling Groep Betuwe

Figuur 119 (Nierstrasz, 1952)
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B. Nationaal Archief: Lent-Oost

Figuur 120 Lent-Oost, NL-HaNA 4.OPV N201.1
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C. Nationaal Archief: Lent-Midden

Figuur 121 Lent-Midden, NL-HaNA 4.OPV N201a1
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D. Nationaal Archief: Lent-West

Figuur 122 Lent-West, NL-HaNA 4.OPV N201b1
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E. Elektrisch schema Lent-Oost (schel)

Figuur 123 ("NL-HaNA, Genie, Bouwbureau, 2.13.24, inv.nr. 217,")
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F. Het sleutelkastje – vernieling spoorbrug

Versie 1.2

2018-02-02

Pagina 104 van 118

G. Schets van Sergeant Schalk

Figuur 124 Bron ("NIMH, Gevechtsverslagen mei 1940, 409, inv.nr. 513024,")
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H. Inventaris mitrailleurlokaal Grave(Zuid)
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Inventaris
Mitrailleurlokaal Grave (Zuid)
Aantal Benaming
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
17
[38?]
1
5
1
[6?]
1
1
1
2
2
2
1

Driepootaffuit M.25 tot Mitr.
Mitrailleur 08/15. No. 1080
Mondingskap (leer).
Kap achterstuk (leer)
Mantelklem.
Waterbus.
Wateremmer.
Invetstok No. 1
Wischstokken
Reserve loopen tot Mitr. 08/15.
Foudralen tot res. loopen (leer)
Oliekan.
Gereedschaptasch.
Zandzakken (gevuld).
[Zandzakken] (leeg).
Spreekbuis.
Luchtaanvoerslangen.
Sleutel tot luchtaanvoerslangen.
Patroonbandkisten.
Kist toebehooren.
Oliekist No. 1
[Oliekist] No. 2
Bussen smeerolie.
Gasmaskerzakken.
Bankjes.
Gebruiksaanw. luchtaanv. slangen.

Grave 1 Oct. 1937
De Sergt. Gr. Commdt.
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Figuur 125 De inventarislijst van Grave geeft een indruk van de goederen die opgeslagen werden in
de verschillende ruimtes (M. v. Coehoorn)
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Inventaris [in potlood: Grave ...]
Mitrailleur afdeling 101.
Aantal
25
4
1
3
1
3
2
1
1
2
1
1
9
144
176
2
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

Benaming
zandzakken (gevuld)
luchtslangen
sleutel (45-67) tot luchtaanvoerslangen. Beneden Gang.
luchtslangen
W.C. (stelletje)Munitiebergplaats
zakken
luchtslangen
gasmaskerzak
sleutel (45-67).
schroevendraaiers
lampnissleutel
sleutel tot projectielen
kistjes schokbuizen No. 12
voor b.g. No. 6
schroefjes tot projectielen
b. granaten
luchtaanvoerslangen
gasmaskerzak
bankjes
ladder
W.C. (stelletje)
kistjes slagpijpjes (48 st per kistje).
boekjes beknopte handleiding
gebruik v/d luchtaanvoerslangen
bus remvloeistof.
bus petroleum
bus wapenolie
bus Patentolie
bus smeervet.
bus geweervet.

Grave 4 april '37
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I. Proces verbaal van gunning
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J. Overdracht bouwwerken aan de Politietroepen
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K. Aggregaten
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L. Munitie opslag
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