
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De Maasbruggen van Roermond
Het zijden draadje van de neutraliteit
Klinkert, W.

Publication date
2018
Document Version
Proof
Published in
Spiegel van Roermond

Link to publication

Citation for published version (APA):
Klinkert, W. (2018). De Maasbruggen van Roermond: Het zijden draadje van de neutraliteit.
Spiegel van Roermond, 27(1), 46-59.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-maasbruggen-van-roermond(01619055-c37b-4d2d-bc53-4fa66562a1de).html




46

SPIEGEL VAN ROERMOND 2019

Het Von Schlieffenplan uit 1906. Daarop zijn met stippellijnen de zeven mogelijke marsroutes door Nederlands Limburg weergegeven. Die routes zijn uiteindelijk in 1914 niet gevolgd 

nadat van Duitse zijde van genoemd plan was afgezien. De groen gemarkeerde vlakken geven de daadwerkelijk opeenvolgende Duitse troepenconcentraties in augustus 1914 weer. 

Uit: J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, Over Roermond. Een strategische studie (’s-Gravenhage 1923).
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door Wim Klinkert

INLEIDING
Op 14 november 1933 vergaderde de Tweede 
Kamer over de defensiebegroting. In het de-
bat kwam een heikele kwestie aan de orde: de 
mogelijkheid van een plotselinge, grootscha-
lige vijandelijke aanval op het Nederlandse 
neutrale grondgebied. Tegen zo’n overval zou 
de Nederlandse krijgsmacht weerloos staan. 
De meest kwetsbare regio werd met name ge-
noemd: Noord-Limburg, tot aan Roermond. 
Wie die vijand was hoefde niemand expliciet 
te maken. De minister van Oorlog was boven-
dien niet van zins een politiek debat te wijden 
aan speculaties over het optreden van buursta-
ten tegen Nederland. Maar de relatie tussen 
Roermond en de Nederlandse neutraliteit zal 
weinig Kamerleden vreemd in de oren geklon-
ken hebben. De grensstad aan de Maas was 
al decennialang een onderwerp van politieke 
en militaire discussie. De Limburgse Maas-
overgangen lagen nu eenmaal prominent op 
potentiële Duitse, maar ook Franse, militaire 
opmarsroutes; Roermond stond bijna symbool 
voor een kernprobleem van de Nederlandse 
neutraliteitshandhaving: hoe moest de Neder-
landse politieke en militaire leiding handelen 
als een uithoek van het land bedreigd werd 
door een grote mogendheid, die niet de bedoe-
ling had Nederland te bezetten, maar ‘slechts’ 
Nederlands grondgebied wilde gebruiken 
om oorlogsdoelen elders te behalen? Als de 
Nederlandse regering niets deed, nam het de 
eigen neutraliteit niet serieus en riskeerde ze 
ingrijpen door derden. Als ze zo’n schending 
wel bestreed, riskeerde ze verlies van kostba-
re troepen in een bij voorbaat kansloze strijd 
in een uithoek van het land  Bovendien kon 
zo’n strijd tot een snelle en gevaarlijke escala-
tie van de oorlog leiden. Deze gecompliceerde 
militair-strategische problematiek hing meer 
dan een halve eeuw rondom Roermond, met 

de twee wereldoorlogen als ‘hoogtepunten’. 
Het effect hiervan op de stad was op z’n minst 
tweeledig. Er was een relatie met de omvang 
van het garnizoen en de discussies moeten 
de kwetsbaarheid van de grensstad duidelijk 
gemaakt hebben. Roermond leek bij voorbaat 
opgegeven, maar dat was natuurlijk niet de in-
druk die de regering graag wenste te wekken. 

CARL VON CLAUSEWITZ
Niemand minder dan de grootste Duitse mili-
tair denker, Carl von Clausewitz (1780-1831), 
hield zich in 1830, kort na het begin van de Bel-
gische opstand, bezig met het eventueel uitbre-
ken van een Frans-Pruisische oorlog.1 In een 
memorandum hierover voor de Pruisische le-
gerleiding werkte hij een mogelijk verloop van 
een Duitse aanval op het opstandige België uit 
als mogelijke openingszet voor een Frans-Prui-
sisch conflict. Als meest geschikte aanvalsroute 
vanuit het Rijnland in de richting van Brussel 
gaf hij een Maasovergang tussen Maastricht 
en Roermond aan. De geografie van Limburg, 
gelegen tussen het Rijnland, toen Pruisisch 
gebied, en België liet geen andere optie. Vaste 
bruggen waren er toen nog nauwelijks, alleen 
Maastricht had er een, de aanval zou daarom 
door de rivier moeten gaan, wadend of met een 
scheeps- of pontonbrug.2 Deze oorlog zou op 
de tekentafel blijven.
Ook de volgende decennia bleef de regio voor 
de Pruisische militaire planners van belang, 
omdat altijd met een oorlog met Frankrijk re-
kening gehouden moest worden. Echter, de 
komst van de spoorwegen verlegde de blik 
in de jaren 1840 en 1850 meer naar Aken en 
Maastricht als noordelijkste Pruisische op-
marsmogelijkheid. In 1843 kwam de spoorlijn 
Aken-Luik in gebruik, een decennium later ge-
volgd door Aken-Maastricht. Toen die laatste 
lijn vanuit Aken in 1856 verlengd werd naar 
het Belgische Hasselt, kreeg Nederlands-Lim-
burg zijn eerste vaste spoorbrug over de Maas. 

Met de aanleg van de IJzeren Rijn in 1879 
kwam Roermond weer terug in de blik van de 
Duitse Generale Staf.

BRUGGEN EN SPOORWEGEN
Het strategisch belang van Roermond groeide 
aanzienlijk door de aanleg in 1878-’79 van de 
IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen het 
belangrijke Duitse industriegebied rond Mön-
chengladbach en de haven van Antwerpen. 
Deze spoorlijn liep van Roermond via Weert en 
Budel over Nederlands grondgebied. Bij Bug-
genum, drie kilometer ten noorden van Roer-
mond, kruiste de lijn de Maas en daar lag sinds-

De Maasbruggen van Roermond: het zijden draadje van de neutraliteit

Kaart van de provincie Limburg in 1915 met in het 

midden de stad Roermond met de cruciale verbinding 

via de IJzeren Rijn (de treinverbindingen zijn in rood 

weergegeven).
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dien een spoorbrug van strategisch belang. In 
1913 kwam er via Weert ook een verbinding 
met Eindhoven en zo verder naar Brabant en 
het westen. Voordien moesten treinreizigers 
via Venlo reizen.  
De verbinding Venlo-Maastricht via Roermond 
was al in 1865 gereed gekomen. In 1912 werd 
deze spoorlijn tussen Roermond en Maastricht 
voorzien van dubbelspoor. Ook kreeg Roer-
mond in 1865 een Maasbrug, maar deze was 
niet voor treinverkeer.
Het stelsel van bruggen en spoorwegen be-
paalde in hoge mate het strategische belang 
van Roermond omdat in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de spoorwegen het be-
langrijkste militaire transportmiddel waren 
geworden. Het Roermonds knooppunt was in 
eerste instantie voor het Nederlandse leger van 

belang. In geval van een dreigende oorlog zou 
het Nederlandse leger namelijk mobiliseren. 
Daartoe moesten, voornamelijk per trein, de 
opgeroepen verlofgangers worden getranspor-
teerd, waarna het leger, voorzien van bewape-
ning, in vooraf geplande posities gelegerd kon 
worden. Een snelle en veilige opkomst van de 
gemobiliseerde troepen was een levensvoor-
waarde voor het slagen van de gewapende 
neutraliteit. Als die troepentransporten door 
vijandelijke acties verstoord zouden worden, 
zouden de Nederlandse defensieplannen in 
duigen vallen. Voor die opkomst waren dus 
veilige spoorwegovergangen over de grote ri-
vieren van essentieel belang. Het garnizoen in 
Roermond moest daarom de Maasbrug in de 
stad en de spoorbrug bij Buggenum voor eigen, 
Nederlands gebruik tijdens de spannende da-
gen van een mobilisatie beschermen. Voor een 
veilige opkomst van troepen vanuit zuidelijk 
Limburg en hun verdere vervoer noordwaarts 

bijvoorbeeld, vormde Roermond een cruciale 
schakel. Beide bruggen zouden doelwit van 
vijandelijke cavalerieaanvallen kunnen zijn. 
Snelle, overvalachtige raids waarmee de vij-
and niet alleen de Nederlandse mobilisatie zou 
trachten te verstoren, maar ook zelf controle 
over de bruggen zou proberen te krijgen, om 
een snelle Maasoversteek van zijn troepen in 
de tweede fase van de aanval mogelijk te ma-
ken. 
In tweede instantie waren veilige rivierover-
gangen van belang als eigen eenheden ver-
plaatst moesten worden, omdat de legerleiding 
de opstelling van troepen voortdurend aan 
veranderende omstandigheden van dreiging 
moest kunnen aanpassen. Ten slotte moesten 
de bruggen in eigen hand blijven, omdat in ge-
val van een vijandelijke inval goederen, geld 
en bijvoorbeeld telegrafieverbindingen niet in 
vijandelijke handen mochten vallen. Pas bij 
een grootschalige vijandelijke inval konden de 

De ligging van de twee cruciale bij Roermond te 

beschermen bruggen is op deze kaart aangeduid. 

Duidelijk is het strategisch belang van de spoorverbinding 

IJzeren Rijn.

De cavalerie op de Hamstraat. 

Collectie Ruud Lamboo-Louwarts. X-CAGO.
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bruggen door de Nederlandse troepen zelf ver-
nietigd worden; hiertoe waren ze voorbereid, 
zodat de opmars van een vijand vertraagd zou 
worden. Een hardnekkige verdediging werd 
dan niet meer gevoerd omdat de Nederlandse 
troepen te hard nodig waren in de rest van het 
land, ter bescherming van de Vesting Holland. 
Roermond had om bovengenoemde redenen 
dus maar een relatief klein garnizoen. Het had 
niet de taak de Maasovergang tegen een groot-
schalige aanval te verdedigen, maar moest de 
troepentransporten beveiligen en de bruggen 
beschermen. In 1873 kreeg de stad twee bat-
terijen artillerie gelegerd, die in 1899 weer 
vertrokken. De cavalerie was met twee eska-
drons alleen tussen 1899 en 1913 present. De 
infanterie ten slotte, het wapen dat veruit het 
grootste van de Nederlandse krijgsmacht was, 
was met slechts één bataljon, enkele honder-
den man sterk, in de stad vertegenwoordigd 
tussen 1909 en 1940, met uitzondering van de 

jaren 1922-1938. Vóór 1909 lag er slechts één 
compagnie. Al met al niet meer dan een sym-
bolische militaire aanwezigheid, die desalniet-
temin juist wegens de kwetsbare ligging regel-
matig onderwerp van politiek debat was.3 Zelfs 
investeringen in kazernes bleven juist vanwege 
die kwetsbaarheid beperkt. 

DUITSE AANVALSPLANNEN
Hoe reëel waren nu de Duitse aanvalsplannen? 
De route van de IJzeren Rijn, van het Ruhrge-
bied naar Antwerpen, was vooral om economi-
sche redenen van belang, maar al vanaf de late 
negentiende eeuw was de Nederlandse Gene-
rale Staf argwanend over de Duitse motieven 
achter de opmerkelijk grootschalige uitbrei-
ding van station Dalheim direct aan de grens. 
Militaire waarnemers achtten het rangeer-
terrein daar veel groter dan de economische 
activiteiten rechtvaardigden. Zou dit station 
wellicht voorbereid worden als uitlaadplaats 

voor troepen, die van daaruit Nederland bin-
nen zouden trekken in het kader van een Duit-
se aanval op Frankrijk?4 Rond 1890 stond die 
vraag extra in de belangstelling omdat de rege-
ring juist omwille van de neutraliteitshandha-
ving een groter leger wenste en omdat Frank-
rijk en België hun oostgrenzen steeds beter 
beschermden.5 Dan werd de optie van een 
Duitse aanval via het onbeschermde Limburg, 
en via België naar Noord-Frankrijk een aanne-
melijk scenario. Toch was het bewijs van derge-
lijke Duitse plannen moeilijk te leveren.
Inmiddels weten we dat het eerste Duitse plan 
dat deze aanvalsroute koos, niet gericht was 
op Frankrijk, maar op Antwerpen, dus langs de 
IJzeren Rijn. In 1896, toen de Britten hun han-
den vol hadden in Zuid-Afrika, begon de Duitse 
marine een mogelijke aanval op Antwerpen en 
Zeeland voor te bereiden, die via de Limburgse 
Maasovergangen zou lopen. Het doel was om 
zo aan de kust een basis te creëren voor een 
aanval op Engeland. Het plan kende geen lang 
leven, de risico’s waren te groot en na 1897 liet 
de Duitse marine dergelijke plannenmakerij 
varen.6 Het Duitse leger nam het over.
De chef van de Duitse Generale Staf, Alfred von 
Schlieffen (1833-1913), hechtte na de eeuw-
wisseling veel waarde aan de voorbereiding 
van een aanval van Duitsland op Frankrijk. De 
plannen werden steeds veelomvattender en 
vanaf 1905 verscheen ook Nederland in de mo-
gelijke opmarsroutes. In de zogenaamde Auf-
marsch 1905-1906 werd, wat het meest noorde-
lijke deel betreft, melding gemaakt van twee 
cavaleriedivisies die voor de hoofdmacht uit 
verkenningen zouden uitvoeren, één gericht 
op Venlo en de ander op Roermond. Het plan 
omschreef hun opdracht als het uitvoeren van 
‘Besitzergreifung der Maasbrücken (…) und 
der Eisenbahnen nebst rollendem Materie’. 
Met andere woorden, de Nederlandse troe-
penbewegingen moesten ontregeld worden. 
De Duitse verkenningen zouden zich, nadat 
de eenheden de Maas overgestoken waren, tot 

Inspectie van de troepen op het kazerneterrein. 

Collectie Ruud Lamboo-Louwarts. X-CAGO.
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Antwerpen en Brussel kunnen uitstrekken. De 
grote troepenconcentratie stond achter deze 
verkennende cavalerie, kort over de grens 
in Duitsland, klaar om tot de aanval over te 
gaan. Tot en met 1907 bleef deze planning van 
kracht. De troepen die via Roermond zouden 
gaan, waren bedoeld voor de regio Antwer-
pen-Brussel, waarbij de Duitsers rekening hiel-
den dat de Britten inmiddels ook in Nederland 
en België zouden zijn aangekomen.7 
Von Schlieffens opvolger, Helmut von Moltke 
(1848-1916), schrapte in 1907 of 1908 de op-
mars via Limburg uit de Duitse plannen. Zijn 
voornaamste reden was waarschijnlijk dat 
Duitsland wilde kunnen blijven beschikken 
over invoer via Rotterdam, en dat kon alleen 
als de Nederlandse neutraliteit intact bleef.8 
Van deze belangrijke aanpassing had de Ne-
derlandse Generale Staf geen weet. Zij bleef 
een Duitse opmars via Limburg als één van de 
waarschijnlijkste en gevaarlijkste neutraliteits-
schendingen beschouwen. Het Nederlandse 
leger zou, na het oproepen van de Limburgse 
dienstplichtigen, zo lang mogelijk de Maas-
bruggen in handen houden en troepen concen-
treren in het Brabants-Limburgs grensgebied, 
om te voorkomen dat Duitse eenheden verder 

Nederland zouden binnentrekken. Om een 
duidelijk signaal af te geven aan het buitenland 
en om de Limburgse bevolking vertrouwen te 
geven, organiseerde de Nederlandse Generale 
Staf grote militaire oefeningen, waaraan veel 
publiciteit werd gegeven. In 1901 en 1905 von-
den deze in Zuid-Limburg plaats en in 1904 in 
de Peel. In september 1911 leek het nog even 
echt spannend te worden. Een politieke crisis 
om de toekomst van Marokko zette Frankrijk 
en Duitsland tegen elkaar op. De Nederlandse 
regering hield rekening met een plotselinge 
Duitse aanval op Frankrijk om dat land op de 
knieën te dwingen. In het geheim, of onder het 
mom van oefeningen, werden de bruggen over 
de Maas extra bewaakt en werden extra troe-
pen aangevoerd. Ook bij Roermond.9 Dit keer 
woei de dreiging over, drie jaar later was het 
ernst.

DE EERSTE WERELDOORLOG
Op 28 juli 1914 meldden de kranten de eerste 
tekenen van wat kort nadien de algemene mo-
bilisatie van zee- en landmacht zou worden. 
Tot die voorbereidingen behoorde het bewa-
ken van en het aanbrengen van springladingen 
bij de bruggen over de Maas.10 Drie dagen later 

besloot de regering te mobiliseren en op 1 au-
gustus reden vele tienduizenden soldaten per 
trein door Nederland naar hun verzamelplaat-
sen. Nederland had, nog voordat de oorlog in 
West-Europa begon, zijn leger paraat staan. 
Louis Raemaekers verbeeldde deze ingrijpen-
de en schokkende gebeurtenis met een teke-
ning van een geharnaste Nederlandse Maagd 
in heroïsche pose met zwaard en schild onder 
de titel: ‘Aan de grenzen’. Haar zwaard was 
veelzeggend naar beneden gericht, Nederland 
had geen aanvallende bedoelingen. Op 4 au-
gustus viel het Duitse leger België binnen, de 
Nederlandse grens nauwgezet respecterend.
Roermond beleefde de mobilisatiejaren met 
alle problemen die bij een grensstad hoorden, 
ze zag haar dagelijkse leven danig ontregeld 
worden door vluchtelingen, veel militairen, 
smokkelaars, spionnen en oorlogswinstma-
kers, om maar enkele ‘oorlogsgasten’ te noe-
men.11 In de Nederlandse militaire plannenma-
kerij speelde de stad in deze jaren echter geen 
grote rol. De hechte relatie tussen Roermond 
en de Nederlandse neutraliteit trad pas in 1918 
weer nadrukkelijk naar voren en dat had op-
nieuw alles met de IJzeren Rijn te maken. Deze 
speelde een belangrijke rol in de ernstigste cri-

De Maasbruggen bij Roermond/Buggenum. Links de uit 1867 stammende brug bij Roermond voor het wegverkeer. Rechts de spoorbrug bij Buggenum die dateert van 1878. 

GAR.
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sis die de Nederlandse neutraliteit gedurende 
de oorlogsjaren beleefde: de zand- en grind-
kwestie.
Op 16 juli 1918 verschenen in de Nederland-
se pers berichten over een luchtaanval op ‘de 
veel besproken spoorlijn van Mönchenglad-
bach naar Roermond’, waarvan de Duitsers 
gebruik maakten om transporten naar bezet 
België uit te voeren. Of de bommen doel had-
den getroffen konden de persbureaus niet 

bevestigen, maar ‘in Roermond is men zeer 
bevreesd, dat den een of anderen dag de brug 
over de Maas bij “ongeluk” of vergissing door 
bommen uit de lucht zal worden getroffen’.12 
De kans om spoorwegen te treffen vanuit de 
lucht was toentertijd zeer gering en gezien 
de aanzienlijke afstand tot de Geallieerde mi-
litaire vliegvelden is het maar zeer de vraag 
of deze aanval daadwerkelijk heeft plaatsge-
vonden. Kranten uitten ook toentertijd al snel 

hun twijfels, omdat juist in deze periode de 
Britten Nederland ervan beschuldigden Duitse 
transporten van zand en grind via zijn grond-
gebied te faciliteren.13 Deze grondstoffen, die 
via waterwegen – ook Nederlandse – werden 
vervoerd, wendde het Duitse leger in Vlaande-
ren en Noord-Frankrijk aan voor bunkerbouw; 
dat hadden de Britten juist gezien. De Britten 
oefenden daarom druk op de Nederlandse re-
gering uit om deze transporten te verhinderen, 
maar dat zou Nederland in grote problemen 
met Duitsland brengen. Deze kwestie liep nog, 
toen in april 1918 de Duitse legerleiding olie 
op het vuur gooide. Ter ondersteuning van het 
grote voorjaarsoffensief in Frankrijk, wenste 
het Duitse leger via de Limburgse spoorwegen, 
dus ook via Roermond, militair materieel naar 
Frankrijk te vervoeren. Zou Nederland dat toe-
staan, dan betekende dat een flagrante schen-
ding van de neutraliteit, die ongetwijfeld Britse 
tegenmaatregelen zou uitlokken. En dat kwam 
dan nog eens bovenop de beschuldigingen dat 
Nederland al langere tijd de bouw van bunkers 
mogelijk had gemaakt. Enkele weken lang ont-
spon zich een gecompliceerd internationaal 
onderhandelingsspel, dat ertoe leidde dat de 
Duitsers hun eis van militaire troepentrans-
porten lieten vallen, maar dat de Geallieerden 
instemden met Duitse transporten van stro en 
hooi via Roermond, zij het onder stringente 
Nederlandse controle. In beperkte mate kon-
den ook de zand- en grindtransporten door-
gaan. Zowel de Duitse als de Britse regering 
achtten het, als het op het scherpst van de sne-
de gespeeld werd, toch belangrijker Nederland 
neutraal te houden. Beide regeringen hadden 
niets met een uitbreiding van het oorlogsfront 
te winnen, maar Nederland was door het oog 
van de naald gekropen. De Geallieerden con-
troleerden sindsdien nadrukkelijk of niet meer 
of ongewenste transporten door de Nederlan-
ders werden toegestaan dan was overeengeko-
men.14 

Cartoon van Louis Raemaekers in De Telegraaf van 

2 augustus 1914. De tekenaar pleit hier nog om enkel 

het vaderland te verdedigen. Na de inval in België zou 

hij van gedachten veranderen en ging hij pleiten voor 

Nederlandse deelname aan de oorlog.

Collectie Stichting Louis Raemaekers.

Militair van het Depot derde brigade 1915; het 

Reservebataljon 2 vormde te Roermond het 23e Regiment 

met depot. 

Tekening: Jan Hoynck van Papendrecht. Nationaal 
militair museum.
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LIMBURG IN INTERNATIONALE 
BELANGSTELLING 
Op 11 november 1918 sloten de strijdende par-
tijen een wapenstilstand. Een half jaar later be-
zegelden ze in Versailles het einde van de oor-
log. De kaarten rondom Nederlands-Limburg 
waren nu geheel anders geschud dan voor-
heen. Van het sterke Duitse keizerrijk aan de 
oostgrens was niets meer over. De Geallieerden 
decimeerden de Duitse krijgsmacht en bezetten 
het Rijnland. Vanaf de grens tot aan de Rijn la-
gen nu Franse en Belgische troepen. De Belgen 
verruilden hun neutraliteit voor een nauwere 
aansluiting bij Frankrijk. Limburg werd onder-
werp van een fel internationaal debat. Door de 

Geallieerde bezetting van het Rijnland werden 
de Limburgse Maasovergangen nu van groot 
belang voor Belgen en Fransen. Bovendien 
startte in die landen een publiciteitscampagne 
dat Nederland, in geval van een nieuwe oorlog 
in West-Europa, Limburg niet zou verdedigen 
en dus zowel de Geallieerde verbindingen be-
moeilijkte als de deur openzette voor Duitse 
aanvallen. Hierbij speelde mee, dat Nederland 
vooral in 1918 weinig goodwill had gekweekt 
bij de Geallieerden. Het had toen niet alleen de 
Duitse keizer asiel verleend, maar ook enkele 
tienduizenden Duitse troepen via Limburg la-
ten terugkeren naar Duitsland, nog voordat 
de oorlog formeel was afgelopen. Bovendien 

meenden de meeste internationale militaire 
deskundigen dat bij een toekomstig conflict 
de Duitsers niet nog een keer, zoals in 1914, 
Nederlands grondgebied zouden ontzien. Van-
uit Belgische zijde werd Nederland op deze 
gronden verweten dat, door Limburg slechts 
symbolisch te verdedigen, het als het ware de 
deur openzette voor Duitse aanvallen en dus 
agressie uitlokte. Het was een van de argu-
menten achter de Belgische eisen tot annexatie 
van zuidelijk Limburg en, als het ging om de 
beveiliging van de toegang tot Antwerpen, van 
Zeeuws-Vlaanderen. Nederlandse officieren 
bestreden deze redenering door erop te wijzen 
dat juist de Nederlandse neutraliteit een buf-
fer vormde, die in Belgisch voordeel werkte. 
En aan Nederlandse politieke en militaire zijde 
was een ding heel helder: de neutraliteit bleef 
het uitgangspunt, er kon geen sprake zijn van 
militaire samenwerking met buurstaten Uit-
zonderlijk was de Nederlandse diplomatieke 
uitspraak uit 1919 dat het elke schending van 
Limburgs gebied door een vreemde mogend-
heid als een casus belli zou opvatten. Hiermee 
trachtte de regering ongerustheid over haar 
bereidheid de neutraliteit kracht bij te zetten, 
weg te nemen. Een dergelijke verklaring voor 
een speciaal landsdeel was een unicum in het 
Nederlandse neutraliteitsbeleid. Nederland 
slaagde hiermee echter niet erin het wantrou-
wen bij vooral de Geallieerden weg te nemen.
Bovendien verspreidde de regering op ruime 
schaal het boekje geschreven onder het pseu-
doniem van kapitein ‘Ronduit’ (J.J.G. baron 
van Voorst tot Voorst (1880-1963)), De Ma-
noeuvre om Limburg: eene studie over de strate-
gische positie van Limburg (Utrecht 1919 en een 
herziene tweede druk in 1923). Ze liet het zelfs 
vertalen om het internationaal meer impact te 
geven. Het werkje maakte duidelijk dat zolang 
Limburg in Nederlandse handen was, aan Bel-
gië strategische veiligheid werd geboden. Hoe 
sterker Nederland militair zou zijn, des te ge-
ringer was immers de kans dat Duitsland deze 

De brochures van J.J.G. baron van Voorst tot Voorst. Links het onder het pseudoniem kapitein ‘Ronduit’ geschreven 

boekje en rechts de brochure ‘Over Roermond’.
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De stafmuziek van de 1e Compagnie van het 2e Regiment te Roermond met een 

herinneringsbord aan het neerslaan van de werkstaking in 1903.

Collectie: Ruud Lamboo-Louwarts/X-CAGO.

Leden van het garnizoen, mobilisatie 1914/1915 poseren voor de feestelijk versierde toegang tot de Roermondse Maasbrug na een voetbalwedstrijd.

Foto: GAR.

Het personeel van de infirmerie in de Veldstraat met vooraan, tweede van links, de eerste 

luitenant en latere huisarts Adolf Wong Lun Hing.

Particuliere collectie. 
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extra tegenstander op de koop toe zou nemen. 
Deze argumentatie leidde in België echter niet 
tot een aantoonbare verandering van opvat-
ting. Zowel daar als onder Franse militairen 
heerste de opinie dat Nederland, als het er op 
aan kwam, Limburg zou laten voor wat het was 
en zijn leger snel achter de Waterlinie in de 
Vesting Holland zou brengen.15

Achter gesloten deuren, in de oefenscena-
rio’s van de Nederlandse Generale Staf, bleef 
Roermond een rol spelen. In 1921 bijvoor-
beeld, werd een Belgische aanval op de Maas-
bruggen verondersteld, die uitmondde in een 
terugtocht van het Nederlandse leger naar 
Noord-Brabant, maar in een andere oefening 
van hetzelfde jaar was het een Duitse snelle 
overval met pantserwagens die succesvol de 
Roermondse bruggen overmeesterde.16 Ook 
in de volgende jaren bleef de aandacht van de 
Staf nadrukkelijk op Limburg gevestigd, terwijl 
door bezuinigingen de militaire aanwezigheid 
in Limburg verder terugliep. Roermond ver-
loor zijn garnizoen in 1922.

OORLOGSDREIGING IN HET 
INTERBELLUM
In de jaren twintig bleef de positie van Lim-
burg de militaire gemoederen bezig houden. 
De angst dat juist dit gebied, door zijn ligging, 
Nederland ongewild in een volgend conflict 
zou meeslepen verdween niet. De ingrijpende 
bezuinigingen op de oorlogsbegroting wak-
kerden die angst zelfs nog aan. Op 25 februari 
1928 kwam de directeur van de Hogere Krijgs-
school en een van de prominentste katholie-
ke officieren, generaal P.J. van Munnekrede 
(1873-1949), naar Roermond. In de Groote 
Sociëteit had de Rooms-katholieke officieren-
vereniging een bijeenkomst belegd, waarin, 
in aanwezigheid van de hoofdlegeraalmoeze-
nier en de burgemeester, de actuele defensie-
problematiek werd besproken. De generaal 
waarschuwde voor de drogredenen van de 
voorstanders van verdere bezuinigingen op 

defensie en van eenzijdige nationale ontwape-
ning en beklemtoonde dat alleen neutraliteit, 
gebaseerd op een stevige militaire macht, Ne-
derland buiten oorlogsgeweld kon houden. Hij 
erkende dat Frankrijk en België zich militair 
versterkten en dat een herstel van Duitse mili-
taire kracht niet uitgesloten was.17  
 
Maar het ging rond 1930 niet alleen om vrees 
voor Duitsland. In de zuidelijke provincies 
begon zich een vrije brede beweging te ont-
wikkelen, die een antwoord probeerde te vin-
den op de zorg dat door bezuinigingen op de 
oorlogsbegroting Noord-Brabant en Limburg 
geslachtofferd zou worden in een toekomstig 
Frans-Duits conflict. De eerste aanzetten van 
deze beweging waren het gevolg van berich-
ten dat België zijn oostelijke grens steeds ver-
der versterkte. En omdat de Fransen dat ook 
al deden – zij bouwden de Maginotlinie – lag 
het voor de hand dat een hernieuwd Frans-
Duits conflict de legers noordwaarts, via de 
Limburgse Maasovergangen zou kanaliseren. 
Dat zou zowel voor het Duitse leger, als voor 
het Frans-Belgische gelden. De berichtgeving 
in de zuidelijke katholieke pers sloeg vanaf 
1930 een opvallend alarmerende toon aan. Het 
Frans-Belgische militaire verdrag, dat in febru-
ari 1929 de pers haalde, verleende deze op-
vatting nog extra voeding. En daar kwam nog 
een derde factor bij. Al sinds de vroege jaren 
twintig polariseerde de discussie in Nederland 
over het nut van bewapening. De voorstanders 
van ontwapening als beste garantie tegen oor-
log, schilderden de oorlog van de toekomst af 
als een extreem gewelddadige vernietiging van 
steden. Vooral burgers zouden het slachtoffer 
worden van massale luchtaanvallen, waar-
bij de inzet van gasbommen niet geschuwd 
zou worden. Bovendien maakten de auto en 
het vliegtuig een snelle overval op Nederland 
mogelijk, voordat er ook maar van mobilisatie 
voor het voorbereiden van verdediging sprake 
zou kunnen zijn. Met andere woorden, militair 

verzet was zinloos.
Van militaire en politiek meer behoudende zij-
de werd weliswaar niet ontkend dat de oorlog 
van de toekomst met vliegtuigen en gemoto-
riseerde troepen een extra gevaar betekende 
voor een klein land als Nederland, dat werd 
omringd door grote buren, maar daar werd 
tegenover gesteld dat effectieve bescherming 
wel degelijk mogelijk was en dat een goede 
voorbereiding en bewapening de kans op zo’n 
vernietigende aanval juist verkleinde. Al deze 
ideeën clusterden vanaf 1930 vooral in de pro-
vincies waar het besef als eerste slachtoffer 
van een nieuwe oorlog te kunnen worden, het 
sterkst leefde. 
Het Katholieke dagblad De Tijd kwam in janua-
ri 1931 met een groot artikel onder de kop ‘Bra-
bant en Limburg onder den Voet?’ De directe 
aanleiding was de Frans-Belgische militaire sa-
menwerking die door gezamenlijke oefeningen 
direct ten zuiden van de Nederlandse grens, 
in Belgisch Limburg, zichtbaar werd. De krant 
waarschuwde: ‘Het Zuiden dankt ervoor, door 
eigen schuld eener Nederlandsche défaitisti-
sche politiek, het schootsveld te worden van de 
monster-artillerie der toekomst, waarvan men 
bezig is de vuurmonden tot tegen de poorten 
onzer grenzen te plaatsen’. De ligging van 
Zuid-Nederland, ingeklemd tussen Duitsland 
en België-Frankrijk, maakte volgens de krant 
deze zaak zelfs van internationaal belang. 
Als Nederland niets zou doen ‘worden Brabant 
en Limburg het arme gebied waarop de erfvij-
anden in eerste instantie hun strijd uitvech-
ten’.18 Hiermee was de toon gezet. Deze zaak 
werd door een aantal prominente zuiderlingen 
opgepakt onder wie de jonge Tilburgse hoog-
leraar Jan de Quay (1901-1985), de Bredase 
gepensioneerde officier H. Mathon (1883-
1938), een bekend militair publicist, en een 
flink aantal lokale en regionale bestuurders. 
Een van de eerste opmerkelijke acties was het 
zogenaamde burgemeestersadres van 25 juni 
1934 namens de belangrijkste Zuid-Neder-
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landse steden. In dit verzoekschrift vroegen 
de zuidelijke notabelen, gesteund door voor-
aanstaande militairen zoals de voormalige 
opperbevelhebber Snijders, de regering en het 
parlement  met klem en op korte termijn meer 
aandacht aan de defensie van het Zuiden te 
schenken. De bezorgde zuiderlingen wacht-
ten echter de politieke behandeling van hun 
verzoek niet lijdzaam af. Vier maanden later, 
op 20 oktober, werd in Eindhoven het Comité 
voor Nationale Veiligheid opgericht met Ma-
thon als voorzitter. Voor Roermond had de ad-
vocaat mr. P. Geradts zitting in het bestuur. Een 
maand nadien, op 25 november 1934, vond in 
het Roermondse St.-Christoffelhuis de oprich-
ting van de afdeling Midden-Limburg van dit 
Comité plaats.19 Om die gelegenheid kracht bij 
te zetten spraken enkele prominenten, zoals 
generaal H.A.F.G. van Ermel Scherer (1876-
1947) en hoogleraar De Quay, het publiek toe. 
De avond was ‘druk bezocht’.20 Uit de pers 
kennen we nog enkele  Roermondse activitei-
ten van het Comité. Zo sprak Mathon op 15 fe-
bruari 1935 in het Posthotel over de noodzaak 
om de kwetsbare ligging van het Zuiden en de 
bescherming van de neutraliteit als doelen van 
groot nationaal belang verder te propageren. 
Drie maanden later, op 13 mei 1935, vond in 
de Harmoniebar een bijeenkomst plaats waar-
in de kwestie van de bescherming van de bur-
gerbevolking tegen luchtaanvallen besproken 
werd. Dit was steeds meer de speerpunt dat 
het Comité onder de aandacht wilde brengen: 
de volgende oorlog zou waarschijnlijk begin-
nen met een grootschalige luchtaanval op ste-
den, waarvan burgers dus slachtoffer zouden 
worden. Het sloot hierbij aan bij een bredere, 
landelijke beweging die streefde naar de opzet 
van een systeem van bescherming van de bur-
gers tegen dergelijke aanvallen. Deze taak was 
door de overheid in handen van provincies en 
gemeenten gelegd, maar de eerste jaren was 
nog weinig van de grond gekomen. Mede op 
instigatie van het Comité begon daar veran-

dering in te komen.  Op 26 oktober 1935 bij-
voorbeeld vond een grote luchtaanvaloefening 
op oostelijk Brabant en noordelijk Limburg, in-
clusief Roermond, plaats.21 De pers noteerde: 
‘Daar men in Noord-Brabant en Limburg in het 
begin van den oorlog hevige luchtaanvallen 
op de industriecentra en de spoorwegknoop-
punten en kunstwerken vreest, is de luchtbe-
scherming reeds in vredestijd geheel voorbe-
reid. Deze doelen toch liggen te midden van de 
weerloze burgerbevolking en het gaat uitslui-
tend om haar zoo goed mogelijk te beveiligen. 
Twee groepen dagbombardementsvliegtuigen 
namen deel aan de oefening’.22 Straatlantarens 
werden afgedekt met bauw papier en de komst 
van de luchtvloot werd door sirenes ingeluid. 
De Roermondse kerkklokken beierden op het 
moment dat de aanval ten einde was.23

Hier bleef het niet bij. Dergelijke oefeningen, 
soms in een stad of zelfs dorp en soms over een 
hele regio verspreid, vonden in de loop van 
de jaren dertig steeds vaker plaats. Soms wa-
ren het alleen verduisteringsoefeningen, soms 
werden gasaanvallen gesimuleerd waarbij de 

organisatie van de hulpverlening aan een prak-
tijkoefening werd onderworpen. Roermond 
pakte dit op 15 december 1938 op, toen politie, 
Rode Kruis, Burgerwacht en publieke werken 
de handen ineen sloegen voor een verduiste-
ringsoefening.24 Inmiddels was toen de militai-
re aanwezigheid in de stad alweer aanzienlijk 
prominenter geworden.

MILITAIREN TERUG IN ROERMOND
De oorlogsscenario’s die een snelle, massa-
le overvalachtige aanval inhielden, kwamen 
steeds nadrukkelijker in de publiciteit. Niet 
alleen het Comité voor Nationale Veiligheid 
onderschreef deze optie nadrukkelijk, uitein-
delijk kondigde de regering maatregelen af, 
om de effecten van zo’n aanval te beperken. 
Hiertoe hoorde niet alleen de bevordering van 
luchtverdediging, maar ook de plaatsing van 
troepen en de bouw van versterkingen langs de 
grens. 
Een van de meest geruchtmakende scenario’s 
vulde in augustus 1935 vele krantenkolom-
men. Het betrof een vermeend Duits aanvals-

De intocht van het nieuwe garnizoen op 29 maart 1938 met burgemeester Paul Reijmer.

GAR.
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plan dat uit de koker van Franz Ritter von Epp 
(1868-1947) zou komen. Von Epp was een 
vooraanstaande Nazi, stadhouder van Beieren 
en een zeer ijverig propagandist van het herstel 
van het Duitse koloniale rijk. Volgens Neder-
landse journalisten zou hij zelfs in de race zijn 
Hindenburg als president op te volgen. Epps 
plan behelsde een bliksemachtige overval op 
Nederland, die binnen 24 uur het gehele land 
in Duitse handen zou doen vallen. De Roer-
mondse Maasovergang speelde in de geplande 
opmars zeker een rol. In de kranten versche-
nen zelfs kaartjes van de mogelijke invasierou-
tes, die het plan een hogere betrouwbaarheid 
leken te geven dan gerechtvaardigd was. Ook 
bij de Belgen ontlokte dit bezorgdheid en de 
koppeling met de discussie over de ‘open deur’ 
die Nederlands-Limburg zou zijn, was snel ge-
maakt. In Nederlands zelf bracht het de discus-
sie van het herstel van de Limburgse garnizoe-
nen weer op de agenda. Het duurde niet lang of 
de pers speculeerde over een versneld herstel 
van de militaire aanwezigheid in Limburg; dit 
zou zelfs al in 1935 gebeuren. Roermond hoor-
de daar nadrukkelijk bij.25 
De eerste speculaties bleken prematuur, maar 
verandering zat wel in de lucht en de nieuwe 
burgemeester van Roermond, Paul Reijmer 
(1882-1952), spande zich in voor de terugkeer 
van de militairen.26 En met succes. In januari 
1938 ging de gemeenteraad akkoord met de 
vestiging van een nieuw garnizoen en gelijk 
met Weert, Venlo en Maastricht kreeg ook 
Roermond in maart van dat jaar weer een per-
manente militaire bezetting. De strijd voor de 
verdediging van Limburg leek een grote slag 
gewonnen te hebben.27 Uiteindelijk kwam de 
sterkte op zo’n 600 man uit. De Limburger Koe-
rier uitte haar tevredenheid: ‘En dat een en an-
der zoo snel in zijn werk gaat, is wel heel type-
rend voor Roermond, want daar pleegt thans 
alles met de noodige voortvarendheid te wor-
den ondernomen’.28 De burgemeester kreeg 
van de krant veel lof toegezwaaid. 

De in de nacht van 9 op 10 mei 1940 opgeblazen Maasbruggen bij Roermond. Boven de spoorbrug bij Buggenum en 

onder de Maasbrug te Roermond. 

Fotoboek R.J. Morsink.
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Het garnizoen werd gehuisvest in een nieuwe 
kazerne, een type waarvan langs de zuid- en 
oostgrens meer dan twintig werden gebouwd 
en dat genoemd is naar de ontwerper, kapitein 
August Boost (1900-1985). In Roermond kreeg 
deze de specifieke benaming Ernst Casimir Ka-
zerne; ze was kort bij de Maasbrug gebouwd. 
In 1939 volgde de bouw van kazematten, zo-
wel bij de spoorbrug van Buggenum als bij de 
Maasbrug in de stad.29 
De plaatsing van garnizoenen in grenssteden 
en de bouw van kazematten bij strategisch be-
langrijke rivierovergangen waren maatregelen 
om in geval van een zogenaamde ‘strategische 
overval’, een plotselinge aanval van het Duitse 
leger nog voordat de Nederlandse krijgsmacht 
gemobiliseerd was of nog veel te verspreid was 
opgesteld, enigszins tegenstand te kunnen bie-
den. En om het buitenland te tonen dat Neder-
land uiterst serieus was als het ging om de neu-
traliteitsverdediging, was dit een belangrijk 
signaal naar mogelijke toekomstige bondge-
noten. Maar voor de Nederlandse legerleiding 
stond, net als voorheen, de verdediging van de 
Vesting Holland centraal, daar was alles op ge-
richt. Limburg werd niet echt verdedigd, zoals 
dat voorheen ook niet het geval was. De mili-
taire Maasversterkingen zouden hun taak goed 
uitgevoerd hebben als ze een vertraging van 24 
uur voor de vijand zouden bewerkstelligen. De 
vernieling van de bruggen door het eigen Ne-
derlandse leger vormde van deze planning een 
essentieel onderdeel. Achter de Maaslinie ston-
den geen troepen meer, met andere woorden 
het was een dunne schil waarachter een Duitse 
doorstoot in de diepte van Noord-België bijna 
ongehinderd kon plaatsvinden. Vergelijken we 
de situatie van 1940 met die van 1890, dan was 
er eigenlijk weinig veranderd: de Duitse aan-
val via Roermond was gericht op Antwerpen, 
Brussel en Zeeland, waarbij de Nederlandse 
hoofdmacht zich noordwaarts, achter de grote 
rivieren bevond en de Belgische hetzij achter 
de Maas ten zuiden van Luik of rond Antwer-

De bij de Duitse inval op 10 mei 1940 gevolgde marsroutes in Midden- en Noord-Limburg. Enkele uren na de aanval was 

de Maaslinie al gevallen. 

Uit: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 3.
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pen. 
De Duitse Wehrmacht begon pas na de Poolse 
veldtocht van september 1939 met een gede-
tailleerde planning van een aanval via Neder-
lands gebied: Fall Gelb was de codenaam voor 
de aanval die uiteindelijk het Franse en Britse 
leger zou moeten vernietigen. De eerste uitge-
werkte ideeën konden in oktober aan Hitler 
worden voorgelegd. Hierin was een doortocht 
door Limburg opgenomen voor troepen die 
Brussel en Antwerpen als eerste aanvalsdoelen 
hadden. In de daaropvolgende maanden von-
den aanzienlijke bijstellingen plaats, met als 
uitkomst een verrassende Duitse hoofdaanval 
door de Ardennen, veel zuidelijker dan ooit 
eerder overwogen, met daaraan gekoppeld een 
aanval via Limburg, die als een rode lap de stier 
(de Fransen en Engelsen) noordwaarts moest 
lokken om zo de zuidelijke aanval sneller te la-
ten verlopen. Dit gewaagde plan ging op 10 mei 
1940 van start en overtrof in uitvoering zelfs de 
stoutste Duitse verwachtingen. De troepen die 
in dit kader Roermond als eerste doel hadden, 
dienden de weg vrij te maken voor een snelle 
doorstoot van Duitse eenheden naar enerzijds 
de Peel-Raamstelling in Oost-Brabant en an-
derzijds naar Noord-België.30 

10 MEI 1940
Snelheid was het belangrijkste kenmerk van 
de Duitse planning van Fall Gelb. De Geallieer-
den moesten voortdurend verrast worden en 
achter de feiten aan lopen. De openingszetten 
langs de Maas waren dan ook goed voorbereid 
om op een overvalachtige wijze de vernieling 
van bruggen door de Nederlandse troepen te 
voorkomen. Zodoende moest het Duitse Zesde 
Leger onder Walther von Reichenau (1884-
1942) na de val van de Maaslinie vrij onge-
hinderd zijn opmars voort kunnen zetten. Al 
de voorbereiding ten spijt, wisten de Neder-
landse grenstroepen bijna alle Maasbruggen 
tijdig te vernielen, waardoor er nog urenlang 
gevechten aan de Maasovergangen plaatsvon-

Weergave van de Duitse overval op Nederland met daarop aangegeven de hoofdroutes. De over Roermond gevolgde 

marsroutes voerden naar België.
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den. Roermond niet uitgezonderd. De aanleg 
van veren, het gebruik van rubberbootjes en de 
snelle in bezit name van de bruggen over het 
Julianakanaal zorgden samen met de grote 
Duitse overmacht ervoor dat desondanks aan 
het eind van de ochtend van 10 mei de Maasli-
nie feitelijk had opgehouden te bestaan.

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN
Een halve eeuw, van 1890 tot 1940, is Roer-
mond een veelbesproken stad geweest in het 
kader van de Nederlandse neutraliteit. De 
kwetsbare ligging direct aan de grens, de twee 
bruggen over de Maas en de grote afstand tot 
‘het hart des lands’ maakten Roermond exem-
plarisch voor de moeilijke keuzen die een klei-
ne staat moest maken om neutraal te blijven. 
Ingeklemd tussen grote mogendheden hoopte 
de Nederlandse regering dat van haar krijgs-
macht voldoende afschrikwekkende werking 
uit zou gaan, die buurstaten zou doen beslui-
ten het neutrale grondgebied te respecteren. 
Maar de Limburgse Maasovergangen waren 
van groot strategisch belang voor de twee 
voornaamste militaire mogendheden van het 
continent, Frankrijk en Duitsland. Ze konden 
Nederland in een oorlog meeslepen. De Neder-
landse regering kon ze niet onverdedigd laten, 
dat zou bijna uitlokking zijn, maar wenste ook 
niet haar leger te riskeren door er grote hoe-
veelheden troepen te legeren, troepen die no-
dig waren om het kerngebied van de Vesting 
Holland te beschermen en daarmee de toe-
komst van de staat te garanderen. De oplossing 
waarmee Roermond moest leven, was in de 
ogen van de Haagse politieke en militaire lei-
ding het maximaal haalbare.

18 De Tijd, 24.01 en 29.01.1931.

19 Voorzitter mr. F. Janssen.

20 Eindhovensch Dagblad, 26.11.1934.

21 Nieuwe Venlosche Courant, 26.10.1935.

22 Limburger Koerier, 28.10.1935.

23 Ibidem, 26.10.1935.

24 Ibidem, 13.12.1938.

25 Ibidem, 25.11.1935.

26 Later veranderde hij zelf zijn naam in Reymer, 

zie:  http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-

2000/lemmata/bwn3/reijmer.

27 De Maasbode, 22.02.1938; Het Vaderland, 

11.01.1939.

28 Limburger Koerier, 16.01.1939.

29 H.R. Visser, Kazematten in het interbellum (Utrecht 

2002).

30 Eric Munnicks, Van kazemat tot kelderleven (Roer-

mond 2007); idem, Wees op uw hoede (Roermond 

2012).
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