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Woord vooraf

In april 1997 verhuisde de laatste in de Generaal de Bonskazerne gelegerde eenheid
van de Koninklijke Landmacht (KL) naar Nunspeet. Met dit vertrek werd uitvoering
gegeven aan de in 1994 genomen beslissing dit complex af te stoten. Aangezien met
de sluiting van de kazerne de stad Grave uit de rij van traditionele garnizoensplaatsen
zou verdwijnen, ontstond het idee haar rijke militaire verleden in boekvorm vast te
leggen. Voor het hoofd van de Sectie Militaire Geschiedenis gold daarbij de
overweging dat de KL aldus op gepaste wijze uitdrukking zou kunnen geven aan haar
erkentelijkheid tegenover de Graafse gemeenschap, waarmee de landmacht
gedurende een lange reeks van jaren een nauwe band heeft gehad.
Die relatie vond haar oorsprong in 1602, het jaar waarin prins Maurits de vesting
wist in te nemen en haar onder het gezag van de Republiek bracht. Het militaire
verleden van Grave reikt echter terug tot de late Middeleeuwen, toen de stad al enig
strategisch belang kende. Die betekenis nam in het daaropvolgende tijdvak verder
toe. Dat uitte zich onder meer in de vele belegeringen die Grave heeft moeten
ondergaan en waarvan vanzelfsprekend ook de bevolking haar deel kreeg. Had in
vroeger tijd het verblijf van de troepen voor de Gravenaren vaak een negatieve
keerzijde, in het wat recentere verleden was de relatie tussen burgers en militairen
overwegend positief. Van zowel het een als het ander zijn in het boek voorbeelden te
vinden.
Uiteraard had deze publicatie niet tot stand kunnen komen zonder de steun van
anderen, die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn. Dat zijn allereerst degenen die de
concepttekst kritisch hebben nagelezen en deze van verbeteringen en aanvullingen
hebben voorzien, namelijk drs. H. Douma, drs. Th.N. Hamers, luitenant-kolonel der
Militaire Administratie b.d. J.A.Ph. Laguette en mw. dr. H.H.M. van Lieshout. De
heren Hamers en Laguette leverden bovendien een belangrijke bijdrage bij het
aandragen van illustratiemateriaal en documentatie. Voor dat laatste gaat onze dank
ook uit naar dr. J.A.M.M. Janssen en L.P.J. Vroemen. De medewerkers van het
Streekarchief Brabant Noordoost, Rayon Land van Cuijk boden ons veel steun bij het
archiefonderzoek. Verder betuigen wij onze dank aan luitenant-kolonel der
Koninklijke Marechaussee J.F.C.M. Timmermans, die hulp bood bij de realisering van
het project, en uiteraard aan onze collega's bij de Sectie Militaire Geschiedenis, die
ons tijdens het proces dat zich voltrekt vanaf het begin van het onderzoek tot aan de
boekpresentatie, met raad en daad hebben bijgestaan. Zonder de anderen tekort te
willen doen noemen we hier de projectleider, drs. B. Schoenmaker, onze grafisch
vormgever, L.C. Kaulartz, en onze bureauredacteur, drs. M.E. Horrée. Onze dank
strekt zich ook uit naar de Stichting Menno van Coehoorn, die deze uitgave mede
mogelijk maakte met een subsidie. Tenslotte wensen wij een ieder die dit boek ter
hand neemt, veel kijk- en leesplezier toe.
De auteurs
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Hoofdstuk 1
Een bolwerk aan de Maas

De noordoosthoek van de provincie Noord-Brabant kan bogen op een oude
geschiedenis. Reeds aan het begin van onze jaartelling bevond zich op de plek van het
huidige dorp Cuijk een Romeinse militaire nederzetting. Deze plaats, Ceuclum
genaamd, lag aan de weg tussen Tongeren en Nijmegen, een van de weinige steden in
deze uithoek van het immense rijk. In de vijfde eeuw viel in onze contreien het
Romeinse gezag definitief weg. Over wat er in de daaropvolgende eeuwen in deze
streek precies is voorgevallen, is weinig bekend. Het valt echter aan te nemen dat de
oevers van de Maas, zoals dat doorgaans ook langs de andere grote rivieren het geval
was, steeds een zekere mate van bewoning hebben gekend. Het gebied behoorde
vermoedelijk tot de gouw Toxandrië, een van de vele bestuurs- en rechtsdistricten
waarin de Frankische en Karolingische vorsten hun rijk hadden verdeeld.
Aan het eind van de elfde eeuw komt er, voor wat de Brabantse noordoosthoek
betreft, wat meer licht in de duisternis. Het gebied was toen in handen van een
aanzienlijk geslacht, dat zich Van Kuyc (Cuijk) noemde. De hoofdtak van deze familie
bewoonde hier een kasteel en was door de Duitse keizer beleend met het omliggende
gebied, dat bekend stond als het Land van Cuijk. Dat de leden van dit geslacht in die
dagen een belangrijke positie innamen, blijkt wel uit het feit dat zij ook elders
goederen in bezit hadden en dat zij door huwelijk waren gerelateerd aan
verschillende grafelijke families. Hun macht in de omgeving van Cuijk was dermate
groot dat zij er als zelfstandige vorsten konden optreden.
In de jaren dertig van de twaalfde eeuw raakte Herman, de toenmalige heer van
Cuijk, in conflict met graaf Dirk VI van Holland. Aanleiding hiertoe was Hermans
weigering om toe te stemmen in een huwelijk tussen zijn nicht Heilwig, voor wie hij
als voogd optrad, en Dirks broer, Floris de Zwarte. De kwestie ontaardde in een
familievete, die zo hoog opliep dat Herman en zijn broer Godfried de afgewezen
huwelijkskandidaat in 1133 om het leven brachten. De Duitse keizer Lotharius kon
deze misdaad niet ongestraft laten, te meer daar hij zelf nauw verwant was aan het
slachtoffer. Samen met Dirk plunderde hij het Land van Cuijk en verwoestte hij het
kasteel. Verder liet hij de beide broers verbannen. Toen de keizer in 1137 overleed,
konden zij terugkeren en hun goederen weer in bezit nemen.
Herman van Cuijk besloot zijn kasteel weer op te bouwen, maar niet op dezelfde
plaats. Zijn keuze viel op een lage zandheuvel, die verder stroomafwaarts op de linker
Maasoever lag en door een moeras werd omgeven. Dit gebied had Herman niet in leen,
zoals het Land van Cuijk, maar in eigendom. Bij de nieuwe burcht ontstond, mogelijk
al rond 1140, een nederzetting, die Grave ging heten. Waarom zij deze naam, die
gracht of sloot betekende, kreeg, is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk hangt
dit samen met de aanleg van een gracht of de kanalisering van het riviertje de Raam,
dat hier in de Maas uitmondt. Zoals bij dit soort kwesties wel vaker is gebeurd, zijn er
in het verleden verschillende hypotheses over de herkomst van de naam Grave
ontstaan, die slechts geringe historische bewijskracht bezitten. Een van die
hypotheses is gebaseerd op een oud verhaal met de volgende inhoud. Op een dag trof
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de heer van Cuijk op de plek van de latere stad een man aan, die zich hier schijnbaar
doelloos ophield. Op de vraag wat deze hier uitrichtte, kreeg de edelman als
antwoord: "Graven!" Herman reageerde hierop met de opmerking: "Graaft voort". Op
basis van deze laatste uitspraak zou de op dit terrein ontstane nederzetting De Graaf
zijn gaan heten, waarvan later de naam Grave is afgeleid. De oorsprong van de naam
is overigens lang niet de enige onduidelijke kwestie uit de vroege historie van Grave.
Zo is evenmin bekend wanneer het stadsrechten heeft gekregen. Zeker is in ieder
geval dat het de heren van Cuijk zijn geweest die door het verlenen van deze
privileges de nederzetting tot stad hebben verheven.

Het Kasteel van Grave. Litho uit: W.J. Hofdijk en J. van Lennep, Merkwaardige
kasteelen in Nederland (3 dln.; Leiden, 1883) III.

Onder de hoede van Brabant
Ruim een eeuw na zijn ontstaan maakte Grave voor het eerst een bloeiperiode door.
Deze ontwikkeling hing samen met de regering van Jan I van Cuijk (1254-1308), die op
zowel lokaal als bovenregionaal niveau zijn invloed deed gelden. Deze energieke vorst
zette zich bijzonder in om de welvaart van zijn Graafse onderdanen te bevorderen. Zo
zorgde hij er bijvoorbeeld in 1290 voor dat graaf Floris V hun in Holland en Zeeland
tolvrijdom gaf.
De bloei van Grave manifesteerde zich onder meer in de ontwikkeling van de
lakennijverheid, de handel en de scheepvaart. Aan het eind van de dertiende eeuw
kreeg de stad verdedigingswerken. Deze zullen aanvankelijk alleen hebben bestaan uit
een aarden wal en een gracht. Of deze er ook al waren in 1285, toen het naburige
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Gelre Grave bedreigde, is niet zeker. Feit is wel dat de nederzetting in 1307 over een
stadsmuur met torens beschikte en dat de heer van Cuijk zich heeft ingespannen om
deze van de grond te krijgen.
Jan I speelde ook buiten de grenzen van zijn eigen gebied een belangrijke rol. Zo
verkeerde hij regelmatig in de directe omgeving van graven, hertogen en bisschoppen,
welke laatsten toen ook met wereldlijke macht waren bekleed. Jan trad op als hun
raadsman en voerde diplomatieke missies voor hen uit. Bovendien bleek hij niet bang
te zijn uitgevallen. In de grote slag bij Woeringen (1288) bijvoorbeeld, waar
verschillende landsheren tegenover elkaar stonden, toonde hij zich een dapper
strijder. Ondanks dat Jan door zijn optreden voor zichzelf het nodige prestige
verwierf, nam het aanzien van zijn familie langzaam af. De oorzaak hiervan lag in de
opkomst van hertogdommen en graafschappen in de Graafse periferie, met name
Brabant, Gelre en Kleef. De daar regerende landsheren legden zich er steeds meer op
toe om binnen hun territoir daadwerkelijk hun gezag te vestigen en de grenzen van
hun machtsgebied duidelijker af te bakenen. Als zij de kans kregen, trachtten zij
vervolgens hun territorium uit te breiden.
Door dit alles kwamen minder aanzienlijke vorsten, zoals de leden van het
geslacht van Cuijk, meer en meer in de knel te zitten. Omdat de meeste lokale
machthebbers inzagen dat zij hun zelfstandige positie op de lange duur niet konden
handhaven, stelden zij zich onder de hoede van de landsheer van wie zij het meeste
heil verwachtten. De heren van Cuijk kozen daarbij voor de hertogen van Brabant.
Dezen waren al geruime tijd doende hun greep op de regio's in het noorden van hun
gewest te versterken en de Maas tot natuurlijke grens te maken. In 1323 droeg Otto
van Cuijk, de jongste zoon van Jan I, de stad Grave over aan de hertog van Brabant
om dit bezit vervolgens weer in leen terug te krijgen. Otto was mede tot deze
beslissing gekomen omdat hij in grote financiële nood verkeerde. Zijn nieuwe leenheer
was gaarne bereid met geld over de brug te komen. Door deze transactie kreeg hij
immers de beschikking over een militair steunpunt aan de Maas. Ruim twintig jaar
later kwam ook het Land van Cuijk binnen de invloedssfeer van Brabant te liggen,
doordat de Duitse keizer het leenheerschap over dit gebied aan de hertog overdroeg.
De heren van Cuijk waren nu voorgoed hun zelfstandigheid kwijt. Tegen het einde van
de veertiende eeuw zou het Brabantse gezag over stad en heerlijkheid echter
goeddeels teloor gaan.

Gelre maakt de dienst uit
In 1379 kwam Gelre, na een lange periode van partijtwisten en een zwak landsheerlijk
bestuur, onder het bewind van hertog Willem I van Gulik. Nadat hij binnen het gewest
orde op zaken had gesteld, zette hij alles in het werk om nieuw grondgebied aan het
hertogdom toe te voegen. Daarbij liet hij zijn oog ook op het Land van Cuijk en de
stad Grave vallen. Deze waren voor hem van groot belang, omdat zij de ontbrekende
schakel vormden tussen zijn bezit langs de grote rivieren en het zogeheten
Overkwartier. Dit gebied, dat grotendeels samenviel met het huidige Noord- en
Midden-Limburg en zich verder nog uitstrekte in de richting van de Rijn, behoorde al
sinds jaar en dag tot het Gelderse territoir. In 1382 kwamen het Land van Cuijk en
Grave als Brabants leen in handen van een edelman die zich door zijn huwelijk en zijn
bezit in de Betuwe sterk met Gelre verbonden voelde. Deze Wenemar van Cuijk had er
daarom geen enkel bezwaar tegen dat hertog Willem in 1383 troepen in Grave legde.
De Gelderse landsheer stelde zich bovendien garant voor de bescherming van stad en
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heerlijkheid tegen aanvallen van buitenaf.
Hertogin Johanna van Brabant bleek echter niet van zins zich bij de nieuwe
situatie neer te leggen en eiste in 1386 van haar leenman dat hij de poorten van Grave
voor haar soldaten zou openstellen. Toen Wenemar dit weigerde, volgde er een beleg,
maar daarvan ging nauwelijks enige dreiging uit. Toen de graaf van Holland in een
arbitrale uitspraak Johanna's rechten op de stad erkende, leek het er even op dat het
conflict de door haar gewenste oplossing zou krijgen. Hertog Willem zegde weliswaar
toe dat hij Grave zou ontruimen, maar maakte daar vervolgens geen aanstalten toe.
Zijn tegenstandster nam daarom opnieuw haar toevlucht tot militaire middelen. In mei
1388 bracht ze met hulp van de Brabantse steden een groot leger op de been, dat de
maand daarop het beleg rond Grave sloeg. Dit verliep heel wat grimmiger dan twee
jaar tevoren en de Brabanders deden hun uiterste best om het stadje in handen te
krijgen. In een poging ook de noordelijke Maasoever te bezetten en zo de
aanvoerlijnen vanuit Nijmegen af te snijden staken ze verder stroomafwaarts de rivier
over. Willem van Gulik wist hen echter bij het tegenover Ravenstein gelegen dorpje
Niftrik (zie kaart op pagina 105) te verrassen en een verpletterende nederlaag toe te
brengen. Toen het bericht over het desastreus verlopen gevecht het legerkamp bij
Grave bereikte, brak er paniek uit en trokken de Brabanders hals over kop weg.
Later dat jaar kreeg de oorlog een verrassende wending. De Franse koning, die
nauwe vriendschapsbanden met Johanna onderhield, besloot de hertogin hulp te
bieden en een leger naar Gelre te sturen. Willem van Gulik koos nu eieren voor zijn
geld en staakte zijn verzet. In 1390 kwam er een definitieve vredesregeling, waarbij
de Gelderse hertog de Brabantse rechten op Grave en het Land van Cuijk erkende.
Toch trok Willem tenslotte aan het langste eind. In het jaar 1400 droeg Wenemars
dochter Johanna, de laatste vrouwe van Cuijk, eigenmachtig haar rechten op beide
goederen over aan de Gelderse hertog. Door deze handeling kreeg Willem deze
bezittingen formeel in leen van Brabant. In de praktijk kwam het er echter op neer
dat zij voortaan bij Gelre hoorden.

Arnold van Egmond
Met het verloop der jaren werd de band tussen Grave en Gelre steeds hechter. Dat
bleek onder meer in 1418, toen de adel en de steden van dit gewest een verbond
sloten waarbij ze onder andere verklaarden niet te zullen toestaan dat het hertogdom
verdeeld zou raken en alleen diegene als nieuwe landsheer te zullen erkennen die hun
voor deze post aanvaardbaar leek. Grave was een van de steden die de verbondsakte
ondertekenden. Aanleiding voor het gezamenlijke initiatief vormde de angst dat het
gewest na de dood van de toenmalige hertog, Reinoud IV, die kinderloos was, in
handen van een vreemde en ongewenste heerser zou komen of opgedeeld zou worden.
Dankzij het verbond verliep Reinouds opvolging, in 1423, zonder problemen. De door
hem nog bij leven aangewezen kandidaat werd door de Gelderse Staten, een
vergadering van afgevaardigden van adel en steden, als landsheer erkend. Omdat deze
Arnold van Egmond, een achterneef van Reinoud, op dat moment nog minderjarig was,
nam zijn vader de eerste jaren het bestuur waar.
Eenmaal zelf aan het bewind bleek de hertog zich juist in Grave erg thuis te
voelen en de burgerij een warm hart toe te dragen. Hij verbleef vaak op het kasteel
en gaf de stad nieuwe privileges. Ter bevordering van de welvaart verleende hij
toestemming om jaar- en veemarkten te houden. Bovendien kregen de Gravenaren in
1448 tolvrijdom in het gehele hertogelijke gebied. Elders in het gewest nam Arnolds
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aanvankelijke populariteit echter zienderogen af. Omdat hij geregeld in oorlogen
verzeild raakte, had hij voortdurend geld en troepen nodig. De steden waren
weliswaar bereid hem te helpen, maar de hertog vond het niet nodig daar een
behoorlijke beloning tegenover te stellen. De hieruit ontstane onvrede mondde
tenslotte uit in openlijk verzet, dat zich vooral richtte tegen de onverantwoordelijke
manier waarop de landsheer zijn bestuur uitoefende.
Het conflict nam een gevaarlijke wending toen Filips van Bourgondië zich in de
zaak ging mengen. Deze vorst had in de Nederlanden - ongeveer het grondgebied van
de tegenwoordige Benelux - veel politieke invloed. Die macht was gebaseerd op het
feit dat hij deze gewesten voor het merendeel in zijn bezit had. Door in Gelre de
onrust verder aan te wakkeren hoopte hij ook dit hertogdom in handen te krijgen. In
1457 deed Filips de Staten van Gelre het voorstel om Arnold niet meer als landsheer te
accepteren en diens zoon Adolf het bestuur te laten waarnemen. Ondanks de
bezwaren tegen Arnolds bewind wees een meerderheid dit plan af. Nijmegen
verklaarde echter achter Adolf te staan. Daarmee was de verdeeldheid in het
hertogdom compleet en brak er een burgeroorlog uit. In 1463 kwam tenslotte een
schikking tot stand, waarbij de zoon zich met zijn vader verzoende.
Alles leek zich ten goede te keren, maar Adolf liet zijn aspiraties niet varen. Op
10 januari 1465 nam hij tijdens een feestelijk samenzijn op het kasteel in Grave zijn
vader op een verraderlijke manier gevangen om vervolgens het bestuur over het
gewest op zich te nemen. Zes jaar lang zuchtte Arnold in een kerker in het slot van
Buren. Onder dwang van Filips' opvolger, Karel de Stoute, moest Adolf in 1471 zijn
vader vrijlaten en hem in zijn oude waardigheden herstellen. De adel en de steden
van het gewest legden zich echter niet bij deze gang van zaken neer en bleven zich
tegen de terugkeer van de oude hertog verzetten. Berooid en machteloos als hij was,
kon Arnold uiteindelijk niet anders doen dan het gehele gewest aan Karel verpanden
en hem tot zijn enige erfgenaam benoemen. Zelf bleef hij in zijn geliefde Grave
wonen, waar hij in 1473 ook zijn laatste rustplaats vond.

Oorlog en vrede
Na Arnolds overlijden kwam de hertog van Bourgondië met een groot leger naar Gelre
om zijn erfenis gewapenderhand in bezit te nemen. Toen het verzet van de steden
eenmaal gebroken was, leek het gewest weer enige rust tegemoet te kunnen zien. In
1477 begon de ellende echter opnieuw. Door het sneuvelen van Karel de Stoute bij
Nancy werd de opvolgingskwestie weer actueel. De Staten van Gelre haastten zich om
Adolf als hun heer te erkennen, maar tot overmaat van ramp kwam ook hij in een
gevecht om het leven. De hertogtitel viel toen toe aan zijn minderjarige zoon, maar
het was van meet af aan duidelijk dat ook Karels dochter, Maria van Bourgondië, haar
aanspraken op het gewest zou laten gelden. Haar gemaal, Maximiliaan van Habsburg,
ondernam onmiddellijk stappen om Gelre in bezit te nemen.
Het gewest raakte intern weer sterk verdeeld en het oorlogsgeweld werd een
vrijwel dagelijkse realiteit. Ook Grave kreeg het nodige te verduren. In de jaren 14781480 ging het maar liefst driemaal door militair ingrijpen in andere handen over. De
laatste keer gebeurde dit na een kort beleg door een groot Habsburgs leger, waarna
de stad een sterke bezetting kreeg. In 1481 kon Maximiliaan de laatste twee Gelderse
steden in bezit nemen en zijn macht tot in alle uithoeken van het gewest vestigen.
Het Land van Cuijk en de stad Grave werden nu van Gelre afgescheiden en bij Brabant
gevoegd, dat toen al geruime tijd deel uitmaakte van de Bourgondische landen. Vier
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jaar later maakte Maximiliaan deze beslissing echter ongedaan en bracht hij stad en
heerlijkheid samen in één apart te besturen gebied.

De Oude Haven met een gedeelte van de oude stadsmuur. Foto: ILMO, H. van Eijk.
In 1492 bleek dat de problemen rond de heerschappij over Gelre nog lang niet voorbij
waren. Karel van Egmond, de zoon van hertog Adolf, keerde toen in het gewest terug
met de bedoeling de macht in handen te nemen. Dat hierdoor vroeg of laat de strijd
weer zou losbranden, stond buiten kijf. Grave en het Land van Cuijk zouden hierbij
echter niet rechtstreeks betrokken raken. De reden daarvan was dat zij op grond van
een in 1494 tussen Gelre en Habsburg gesloten overeenkomst als neutraal gebied
golden. Desalniettemin hielden de Geldersen zo nu en dan strooptochten in het Land
van Cuijk, terwijl Habsburg geregeld ruiterij (cavalerie) en voetvolk (infanterie) in
Grave legerde. In 1536 fungeerde de stad zelfs als verzamelplaats voor een grote
troepenmacht, die tegen Gelre kon worden ingezet.
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De politieke landkaart in de Nederlanden was inmiddels drastisch veranderd. In
1515 waren de tot Habsburg behorende gewesten toegevallen aan een jonge telg van
dit geslacht, die vier jaar later als Karel V tot keizer van het Duitse Rijk werd
gekozen. Deze machtige vorst, die op dat moment tevens koning van Spanje was en de
Habsburgse bezittingen in Oostenrijk had geërfd, legde zich erop toe ook de overige
Nederlandse gewesten in bezit te krijgen. Daarbij gold Karel van Egmond als zijn
belangrijkste opponent. Na jarenlange strijd kwam er in december 1536 in Grave een
vrede tot stand. De Gelderse hertog bevestigde hierbij onder meer zijn eerder gedane
belofte dat, als hij geen wettige kinderen zou nalaten, zijn landen aan Habsburg
zouden toevallen. De Staten van Gelre achtten zich echter niet aan deze bepalingen
gebonden. Zij besloten daarom zelf alvast een opvolger aan te wijzen. De keuze viel
op Willem van Gulik, die na het overlijden van Karel van Egmond in 1538 inderdaad
hertog van Gelre werd.
Dat deze gang van zaken vroeg of laat weer tot een oorlog zou leiden, laat zich
gemakkelijk raden. Wat Grave betreft, wierp deze zijn schaduw vooruit door het
verblijf van troepen in de stad. Dit bracht soms grote problemen met zich mee.
Wanneer de betaling achterwege bleef, moest de burgerij de militairen op eigen
kosten onderhouden. Toen er halverwege 1542 een Gelderse inval dreigde, besloot de
ambtman, die hier namens het wettige gezag het bestuur en de rechtspraak
uitoefende, een aantal verdedigingsmaatregelen te nemen. Hij liet het garnizoen
versterken, het geschut op de wallen plaatsen en het voorterrein schootsvrij maken.
De voorbereidingen bleken niet overbodig, want de beruchte Gelderse veldheer
Maarten van Rossum trok met zijn troepen het Land van Cuijk binnen. Het doel van
zijn operatie was echter niet Grave, maar het centrale deel van Brabant. Hoewel het
er in 1543 nog een enkele maal dreigend uitzag, bleef de stad ook toen voor het
krijgsgeweld gespaard. Bovendien kwam er op 3 september opnieuw vrede, die
ditmaal definitief bleek: bij het Verdrag van Venlo stond Willem van Gulik het
hertogdom Gelre af aan Karel V.

De Opstand
Zoals hierboven is opgemerkt, golden Grave en het Land van Cuijk sinds 1485 als een
afzonderlijk Habsburgs bezit. In 1517 nam de latere keizer Karel V het besluit om ze
tegen een flink bedrag in pand te geven aan de graaf van Buren. Ze bleven in zijn
familie totdat Karel in 1550 de schuld inloste. Ze hadden inmiddels hun autonome
positie verloren, omdat de Habsburgse vorst ze kort daarvóór weer bij Brabant had
gevoegd. Door geldzorgen gekweld zag Karels zoon Filips zich genoodzaakt om Grave
en het Land van Cuijk opnieuw te verpanden, ditmaal aan prins Willem van Oranje,
een van de meest vooraanstaande edelen in de Nederlanden. Dit gebeurde in 1559,
het jaar waarin Filips naar Spanje vertrok om zich definitief in zijn koninkrijk te
vestigen. Het bestuur over de Nederlanden legde hij in handen van zijn halfzuster,
landvoogdes Margaretha van Parma, maar vanuit Spanje trachtte hij de touwtjes strak
in handen te houden.
De Nederlanden gingen toen een periode van grote onrust tegemoet. De oorzaak
daarvan lag onder meer in het streven van Filips om hier meer eenheid in het bestuur
te brengen. Dit beleid ontmoette veel verzet bij de bevolking, omdat zij zich voelde
aangetast in haar soms al eeuwen oude rechten en privileges. Een andere, minstens zo
belangrijke bron van onrust vormden de harde maatregelen van de koning tegen
degenen die het katholieke geloof hadden afgezworen en de protestantse leer
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aanhingen. Wie werd schuldig bevonden aan deze zogeheten ketterij, had grote kans
op de brandstapel terecht te komen.
Het beleid van de koning op het gebied van het bestuur en de religie wekte niet
alleen veel weerzin bij de bevolking, maar ook bij de hoge edelen. Hun onvrede over
de gang van zaken had nog een andere oorzaak. Als belangrijkste raadslieden van de
vorst hadden zij altijd een grote invloed gehad op de besluitvorming van de centrale
regering, die in Brussel was gevestigd. Aangezien de landvoogdes steeds vaker een
beroep deed op andere adviseurs, voelden de hoge edelen zich meer en meer
buitengesloten. Zij tekenden hiertegen protest aan bij de landvoogdes, waarbij de
prins van Oranje als hun woordvoerder optrad.
In augustus 1566 bereikten de spanningen een hoogtepunt met het uitbreken van
de Beeldenstorm. Deze in Vlaanderen ontstane opstand, die het karakter droeg van
een plundertocht langs kerken en kloosters, sloeg snel naar andere gewesten over. De
rust werd echter spoedig hersteld. Dat was vooral te danken aan het optreden van de
hoge edelen, die in hun functie als stadhouder (plaatsvervanger) namens de
landvoogdes het bestuur in de verschillende gewesten uitoefenden en, waar nodig,
adequaat ingrepen.
Hoewel de beeldenstormers ook in Noordoost-Brabant op verschillende plaatsen
actief waren, bleef het in Grave en omgeving rustig. Toch drukte Oranje, die als
pandheer een grote verantwoordelijkheid voelde, het stadsbestuur op het hart om
maatregelen te nemen. Het moest de bewaking op de stadswallen verscherpen en er
tevens op toezien dat er in het Land van Cuijk geen opruiende preken werden
gehouden. Verder kregen de bestuurders de raad om reeds bij het geringste gevaar, al
was het maar van horen zeggen, de kostbaarheden uit kerken en kloosters veilig op te
bergen. Het bleek niet nodig om aan dit laatste advies gehoor te geven, want de
moeilijkheden bleven gelukkig uit.
Voor Willem van Oranje hadden de gebeurtenissen rond de Beeldenstorm ernstige
gevolgen. In augustus 1567 kwam in de Nederlanden een Spaanse troepenmacht van
10.000 man aan. Hun bevelhebber, de hertog van Alva, had van Filips II de opdracht
gekregen de schuldigen aan het drama van 1566 te straffen en alles in het werk te
stellen om een nieuwe opstand te voorkomen. Oranje achtte het verstandig om op
voorhand naar zijn Duitse stamgoed te vertrekken. Later bleek hoe juist deze stap
geweest was. De prins werd bij verstek veroordeeld en vervallen verklaard van al zijn
goederen en rechten. Daarmee verloor hij tevens Grave en het Land van Cuijk, die hij,
zoals gezegd, van koning Filips in pand hield.

Spaans en Staats
Vanuit zijn ballingsoord zette Willem van Oranje in 1568 enkele militaire acties op
touw, maar deze vielen grotendeels in het water. Los hiervan stond de actie van een
partijganger van de prins, Sander Turck, die dat jaar bij verrassing Grave wist in te
nemen. Op de vroege morgen van 27 april zakte hij met twee schepen de Maas af. Bij
de nadering van de stad gaf hij zijn soldaten bevel zich onder het dek te verstoppen.
Al eerder hadden drie van zijn mannen kans gezien om vermomd als werklui de stad
binnen te komen. Turck meerde met het eerste schip af bij de aan de rivier gelegen
poort. De bewakers hadden de deuren al opengedaan, maar toen ze het vaartuig
zagen, deden ze die snel weer dicht. Prompt hierna werden ze overrompeld door de
drie vermomde soldaten, die vervolgens hun makkers binnenlieten. Niet lang daarna
arriveerde ook het andere schip. Voordat de burgers er erg in hadden wat er allemaal
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gebeurde, had Turck de stad al in handen. Hij toonde de magistraat (stadsbestuur)
een door Oranje ondertekende lastbrief, die aangaf dat hij uit naam van de prins
handelde. De Gravenaren wensten echter trouw te blijven aan koning Filips en legden
zich daarom niet bij de nieuwe situatie neer. Op 1 mei grepen ze naar de wapens,
waarna Turck en zijn soldaten er onmiddellijk vandoor gingen. Hun vlucht vloeide
waarschijnlijk mede voort uit het besef dat zij weinig kans zouden maken tegen de
troepen die inmiddels vanuit Brussel onderweg waren.

Blik op de herbouwde façade van de Maaspoort. Op dit punt drong Sander Turck op 27
april 1568 de stad binnen om deze voor Willem van Oranje op te eisen. Foto: ILMO, H.
van Eijk.
Om een nieuwe aanval op de stad voor te zijn besloot Alva er een garnizoen te leggen.
Zoals toen gebruikelijk was, kregen de troepen onderdak bij de burgerij. Hun optreden
stelde de trouw van de bevolking aan het wettige gezag zwaar op de proef. Zowel de
inwoners als het stadsbestuur moesten zich grote financiële offers getroosten om
muiterij onder de soldaten af te wenden en hun bevelhebbers gunstig te stemmen. In
1571 richtte de magistraat een verzoek aan Alva's zoon, Don Frederik, om de stad te
verlossen van een ruitercompagnie die overmatig veel voer en stro voor haar paarden
eiste. Als antwoord hierop kreeg de bevolking van het Land van Cuijk de plicht om
maandelijks voor het garnizoen een flinke voorraad haver, hooi en stro aan te leveren.
Om nog überhaupt over enige financiële middelen te kunnen beschikken ging het
stadsbestuur dat jaar over tot een aanzienlijke verhoging van de accijnzen. De manier
waarop de militairen met de burgerij omgingen, werd van kwaad tot erger. Ruzies,
scheldkanonnades en vechtpartijen waren aan de orde van de dag. Om de zaak niet
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verder te laten escaleren vaardigde de magistraat in 1574 het verbod uit om de
soldaten te bespotten en hen uit te foeteren. Desondanks namen de spanningen steeds
verder toe.
De nijpende situatie waarin Grave in deze periode terechtkwam, vormde in
zekere zin een afspiegeling van wat er binnen de Nederlanden als geheel gaande was.
Het verzet tegen het wettige gezag begon het karakter van een algemene opstand te
krijgen. De aanloop hiertoe vormden de ontwikkelingen die hadden plaatsgegrepen
nadat de watergeuzen op 1 april 1572 de havenstad Brielle hadden ingenomen. In de
maanden daarna besloten Holland en Zeeland openlijk de wapens tegen Spanje op te
nemen. Willem van Oranje werd uitgenodigd om leiding aan het verzet te geven. De
hertog van Alva, die toen al enige jaren de functie van landvoogd bekleedde, nam alle
militaire middelen te baat om de opstandige gewesten weer in het gareel te krijgen.
De strijd, die verschillende jaren in beslag nam, liep voor Spanje op een groot debacle
uit. Tot overmaat van ramp brak er in 1576 op grote schaal muiterij uit onder de
troepen, die al tijden geen soldij hadden ontvangen. De hiermee samenhangende
ellende maakte ook elders in de Nederlanden de geesten rijp voor verzet. Op initiatief
van Brabant kwamen afgevaardigden van een aantal gewesten in Brussel bijeen om
een oplossing te vinden voor de gemeenschappelijke problemen. Deze vergadering, die
bekend stond als de Staten-Generaal, besloot onder meer tot de vorming van een
troepenmacht. Dit Staatse leger diende in eerste instantie de muitende eenheden te
bevechten die plunderend door het land trokken.
In 1576 benoemde Filips zijn halfbroer Don Juan van Oostenrijk tot landvoogd. Op
advies van Willem van Oranje besloten de Staten-Generaal slechts onder bepaalde
voorwaarden met de nieuwe functionaris samen te werken. Om de onderlinge
verhoudingen niet op voorhand te verstoren beloofde Don Juan hun eisen te zullen
inwilligen. Zo deed hij onder meer de toezegging op korte termijn alle buitenlandse
troepen in Spaanse dienst uit de Nederlanden weg te halen. In veel gevallen
weigerden de soldaten echter hun garnizoen te verlaten, omdat zij nog achterstallige
soldij te vorderen hadden. Dat hun vertrek in Grave nog relatief snel verliep, was
mede te danken aan de inspanningen van het stadsbestuur.
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Plattegrond van de vesting rond 1570, vervaardigd door Matteo Neroni. De aarden
wallen in de gracht (boven en rechts) beschermden de stadsmuur en de torens tegen
vijandelijk geschutvuur. Het apart ommuurde verdedigingswerk (midden onder) is het
zogeheten Klein Kasteel. De pijl van de windroos wijst naar het zuiden. Van deze
tekening is het origineel aanwezig in de Nationale bibliotheek te Florence. Foto:
NIMH.
In het najaar van 1576 lagen er in Grave twee vendels (compagnieën) voetvolk. Zij
behoorden tot het grote aantal Duitse eenheden in Spaanse dienst dat in de
Nederlanden was gestationeerd. Sinds 1568 zetelde er ook een gouverneur in de stad.
Deze functionaris, Caspar Gomez genaamd, was de hoogstverantwoordelijke militair
ter plaatse en voerde het bevel over het voltallige garnizoen. Deze Spaanse officier
was berucht om zijn wreedheid en willekeur. Zijn stuitende gedrag was dan ook
vermoedelijk de reden waarom de magistraat eind 1576 een poging waagde hem
buitenspel te zetten. Via een list en met hulp van enkele gewapende burgers wisten
de Graafse bestuurders Gomez gevangen te nemen. Twee dagen later werd hij naar
Maastricht overgebracht. Toen de soldaten hiervan lucht kregen, sloegen ze meteen
aan het muiten. Om plundering te voorkomen moesten burgers en bestuur diep in de
buidel tasten. De militairen zegden uiteindelijk toe dat een van de twee vendels de
stad zou verlaten en dat de achterblijvers trouw zouden zweren aan de StatenGeneraal. De beide bevelhebbers spraken echter in het geheim af dat het uitgeweken
vendel zou terugkeren zodra de kust weer veilig was. Toen de magistraat hier lucht
van kreeg, riep deze de hulp van Willem van Oranje in. De prins stuurde meteen een
compagnie voetvolk. De burgers lieten de Staatse soldaten heimelijk de stad binnen
om daarna samen met hen het achtergebleven vendel te verjagen. Grave kwam
hiermee aan de kant van de Opstand. Door deze overgang kwam het samen met het
Land van Cuijk weer in handen van de vroegere pandheer, Willem van Oranje, die
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inmiddels al zijn verbeurd verklaarde goederen en rechten had teruggekregen.
Het lag voor de hand dat de prins het nodige in het werk zou stellen om Grave
niet opnieuw in handen van de Spanjaarden te laten vallen. Modernisering van de
vestingwerken was daarom een eerste vereiste. Deze stamden toen voor het
merendeel nog uit de Middeleeuwen. De stad was grotendeels omringd door een
stenen muur met halfronde torens, die doorliep langs de Maas. Aan de landzijde werd
de stad omzoomd door een brede gracht. Omdat deze werd gevoed door het riviertje
de Raam, bevatte hij vrijwel altijd voldoende water. In de omwalling waren twee
apart te verdedigen steunpunten opgenomen, namelijk de uit de twaalfde eeuw
stammende burcht en het zogeheten Klein Kasteel. Dit laatste bouwwerk, dat aan het
eind van de vijftiende eeuw was opgetrokken, bevond zich aan de kant van de Maas.
De stad beschikte over vier poorten, die alle van middeleeuwse oorsprong waren.
De Brugpoort, die aansloot op de weg naar Cuijk, werd aan de buitenzijde beschermd
door een bastei. Dat was een lage, ronde toren, waarin voldoende ruimte aanwezig
was om er kanonnen in op te stellen. Op het punt waar de weg naar 's-Hertogenbosch
op de stadswal uitkwam, stond de oude Hampoort. De twee overige toegangen tot de
stad bevonden zich in de directe nabijheid van het Klein Kasteel. Aan de oostkant van
dit werk stond de Maaspoort, via welke men het veer kon bereiken, en aan de
westkant de Spoelpoort.
Aangezien Grave de gelden voor de verbetering van de vestingwerken grotendeels
zelf moest opbrengen, verleende Oranje het stadsbestuur in 1578 toestemming om de
accijns op het brouwen van bier te verhogen. Overigens staat vast dat ook het Land
van Cuijk een financiële bijdrage leverde. Halverwege dat jaar was het werk reeds in
volle gang. Men concentreerde zich daarbij vooral op het versterken van het
landfront. Hoe dit na de afronding van de bouwactiviteiten er precies heeft uitgezien,
is bij gebrek aan betrouwbare gegevens onbekend. Zeker is wel dat aan de landzijde
een aantal aarden fortificaties werd opgeworpen. De leiding over het project lag in
handen van de militair ingenieur (vestingbouwkundige) Leon de Futere. Deze stond in
dienst van het gewest Holland en werkte in diezelfde periode onder andere aan de
verbetering van de omwalling van Bergen op Zoom en Breda. Behalve De Futere was
ook Johan van Rijswijck bij de bouwactiviteiten in Grave betrokken. Deze militair, die
hier omstreeks deze tijd de functie van gouverneur bekleedde, was op diverse locaties
als vestingbouwer werkzaam. Tegen het einde van de zestiende eeuw had hij zich een
dusdanig grote reputatie verworven dat hij diverse aanbiedingen kreeg van
buitenlandse vorsten om voor hen te komen werken. Dat was dan ook de reden dat hij
vanaf 1601 hoofdzakelijk in Duitsland actief was.

De Spanjaarden keren terug
Het is onduidelijk wanneer de nieuwe vestingwerken werden voltooid. Toen er begin
1586 opnieuw onheil dreigde, was in ieder geval alles gereed. Voor de Opstand
stonden de zaken er toen niet al te best voor. De zuidelijke Nederlanden waren op dat
moment grotendeels in Spaanse handen. Nadat daar enkele gewesten zich weer aan de
kant van de koning hadden geschaard, had landvoogd Alexander Farnese prins (later
hertog) van Parma een groot aantal vestingen kunnen innemen. Zijn belangrijkste
succes kwam in 1585, toen hij na een ingenieus gevoerd beleg zich wist meester te
maken van het machtige Antwerpen. Ook de noordelijke helft van het hertogdom
Brabant stond op dat moment grotendeels weer onder het Spaanse gezag. Grave en
het Land van Cuijk behoorden tot de weinige Brabantse gebieden waar de Staatsen
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zich nog konden handhaven. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Spaanse
landvoogd in 1586 zijn aandacht op de noordoosthoek van het gewest richtte.
In februari van dat jaar verscheen graaf Karel van Mansfelt, een van Parma's
onderbevelhebbers, met een leger van 5.000 man voor de stad. Ter voorbereiding op
het beleg liet hij op beide oevers van de Maas enkele schansen opwerpen. Grave had
op dat moment een bezetting van vier vendels voetvolk. Zij stonden onder bevel van
gouverneur Lubbert Turck, een broer van degene die zich achttien jaar eerder van de
stad had meester gemaakt. Bij de komst van de vijand had Lubbert alles in staat van
tegenweer gebracht. Hij liet zijn troepen vervolgens enkele uitvallen doen, maar dit
sorteerde nauwelijks effect.
In april kwam er hulp van buiten opdagen. Een eerste aanzet was een actie van de
Staatse ondercommandant graaf Filips van Hohenlohe. Daarbij konden enkele bootjes
de stad bereiken om wat mondvoorraad af te leveren. De Engelse graaf van Leicester,
die in die jaren als opperbevelhebber van het Staatse leger optrad, koos voor een
grootschalige aanpak. Hij gaf zijn landgenoot John Norrits en Hohenlohe opdracht om
met een troepenmacht van 2.000 man een poging te wagen de bedreigde stad te
ontzetten. Deze operatie, die van het westen uit via de rechter Maasoever in de
richting van Grave werd uitgevoerd, leek aanvankelijk te slagen. Ondanks heftige
Spaanse tegenstand en grote verliezen kon men dicht bij de vesting komen. Omdat de
belegeraars echter de belangrijkste posities rond te stad wisten te behouden, konden
de Staatsen hun uiteindelijke doel niet bereiken.
Toch werd de operatie niet geheel zonder succes afgerond, want Hohenlohe
slaagde er opnieuw in om Grave te bevoorraden. Bij Ravenstein liet hij de Maasdijk
doorsteken, waarna dankzij het hoge waterpeil van de rivier het land snel onderliep
en de boten wederom de stad konden bereiken. Omdat Parma zag aankomen dat het
beleg wel eens lang kon gaan duren, besloot hij zelf het heft in handen te nemen. Na
met de nodige hulptroepen bij Grave te zijn aangekomen liet hij op de rechter
Maasoever 24 stukken geschut in stelling brengen. Het zware kanonvuur dat hierna
volgde, richtte aanzienlijke schade aan. Bovendien begon de moed de burgers in de
schoenen te zinken. De bedrukte stemming sloeg om in paniek, toen Parma enkele
dagen later zijn troepen in slagorde opstelde en aanstalten maakte voor een
bestorming. Lubbert Turck riep hierop zijn officieren bijeen om hem van advies te
dienen. Sommigen gaven de voorkeur aan het voortzetten van de strijd. Leicester had
immers beloofd de stad te zullen ontzetten en was waarschijnlijk al onderweg. De
meerderheid pleitte echter voor overgave van de stad op eervolle voorwaarden. De
gouverneur hoefde niet lang na te denken; hij zond twee kapiteins naar Parma met
het bericht dat hij bereid was te capituleren. Omdat de landvoogd bericht gekregen
had dat Leicester inderdaad in aantocht was, stemde hij prompt toe. Op 7 juni vond
de wisseling van de wacht plaats: de bezetting kreeg een vrijgeleide naar Zaltbommel
en de Spanjaarden trokken Grave binnen.
De hele gang van zaken zou voor Turck en enkelen van zijn officieren ernstige
consequenties hebben. Op het moment dat de gouverneur met zijn troepen de vesting
verliet, was Leicester niet ver meer van de stad verwijderd. Toen deze hoorde wat er
gebeurd was, liet hij Turck en zijn staf arresteren. Een krijgsraad veroordeelde de exgouverneur en twee van zijn kapiteins tot de doodstraf, omdat de rechters bewezen
achtten dat Grave veel te overhaast was overgegeven. Wegens zijn adellijke afkomst
zou Lubbert Turck worden onthoofd. Voor de beide kapiteins bestond de straf uit
wurging. De vonnissen werden op 28 juni op een schavot voor het Utrechtse stadhuis
voltrokken.
Met de komst van Parma's troepen in de stad brak er voor de Gravenaren weer
een harde tijd aan. De nieuwe gouverneur ging ervan uit dat zij de soldij van de
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ingelegerde militairen zouden betalen. Deden zij dat niet op tijd, dan kregen de
soldaten bij tromslag toestemming om ongenood bij de burgers aan tafel aan te
schuiven. De overlast door het verblijf van de troepen manifesteerde zich ook op een
andere manier. Zo raakten in augustus 1598 de Spanjaarden slaags met de eveneens in
Grave gelegerde Duitsers. Aan de gevechten kwam pas een eind toen de gouverneur
persoonlijk ingreep en beide partijen tot de orde riep.
Het was maar goed dat het conflict binnen het garnizoen snel tot het verleden
behoorde. De situatie had gemakkelijk tot grote repercussies kunnen leiden, want de
stad bevond zich toen al geruime tijd in een bijzonder kwetsbare positie. De oorzaak
hiervan was het grote offensief, dat het Staatse leger rond 1590 had ingezet en dat
zeer succesvol verliep. Dat was op zijn beurt weer een gevolg van de gevechtsluwte
die enkele jaren daarvoor in de Nederlanden was ingetreden, omdat Parma zich in
opdracht van koning Filips met de burgeroorlog in Frankrijk moest gaan bemoeien. De
opstandige gewesten kregen toen de gelegenheid om orde op zaken te stellen. Op het
politieke vlak leidde dit tot een nauwere samenwerking, die gestalte kreeg in een
federatieve staat, de Republiek der Verenigde Nederlanden. Binnen hun eigen grenzen
genoten de gewesten volledige autonomie, maar zaken die hen allemaal aangingen,
zoals defensie-aangelegenheden, regelden zij in de Staten-Generaal.
Samenwerking op militair gebied kwam er in de vorm van een jaarlijkse begroting,
die een geregelde betaling van de troepen garandeerde en een ruime financiële basis
bood voor aanleg en onderhoud van vestingwerken. De dagelijkse zorg voor de
defensie te land lieten de Staten-Generaal over aan een uitvoeringscommissie, de
Raad van State. In deze periode gaven zij Maurits van Nassau, een zoon van de in 1584
vermoorde Willem van Oranje, opdracht het leger op een betere leest te schoeien en
het tot een effectieve vechtmachine om te bouwen. Deze taak voerde hij uit in nauwe
samenwerking met zijn neef en medebevelhebber Willem Lodewijk van Nassau, die de
infanterie een nieuwe tactiek bijbracht. Daarnaast kwam veel nadruk te liggen op de
standaardisering en de uitbreiding van het geschut (artillerie) en op de verbetering
van de belegeringskunst.
Het rond 1590 ingezette offensief diende een tweeledig doel. Allereerst was het
van belang om het front langs de grote rivieren vast in handen te krijgen. Daardoor
zouden het midden en het westen van het land beter zijn beschermd tegen aanvallen
van buitenaf. Bovendien gaf de beheersing van deze vaarwegen de Republiek het
belangrijke voordeel dat zij snel haar troepen en materieel kon verplaatsen. Maurits
concentreerde zich daarom in eerste instantie op de verovering van de door Spanje
bezette riviervestingen. Het tweede doel van het offensief bestond uit het
bemachtigen van de vestingen buiten het door de rivieren afgeschermde gebied. Deze
steunpunten, die ook wel als frontiersteden werden aangeduid, beheersten namelijk
de natuurlijke toegangen tot dit gebied en juist daarom had de Republiek er groot
belang bij om ook deze vestingen in handen te krijgen.
De beide Staatse bevelhebbers werkten hun veroveringen niet volgens een van
tevoren opgesteld rijtje af. Ze gingen pas tot actie over wanneer ze ergens een goede
kans zagen om toe te slaan. Zo wierpen ze zich in 1591 eerst met succes op de
IJsselvestingen Deventer en Zutphen, daarna op Delfzijl (Noordoost-Groningen) en
Hulst (Zeeuwsch-Vlaanderen) en namen ze tenslotte Nijmegen in. Het bezit van deze
vesting was mede van belang omdat hiermee de bovenloop van de Waal vast in Staatse
handen kwam en de Republiek zo een goede uitgangspositie kreeg voor operaties in de
oostelijke helft van Brabant en in de streek tussen Maas en Rijn.
De val van Nijmegen had Grave in een benarde positie gebracht. Buiten dat
beseften de Spanjaarden al eerder dat er aan de vestingwerken nog wel het nodige
kon worden verbeterd. Omdat al in 1586 was gebleken dat het front aan de kant van
19

de Maas niet erg sterk was, wierpen de Spanjaarden op de rechteroever een apart
verdedigingswerk op, de Lunet Verloren Cost. Ook het front aan de landzijde werd
grondig aangepakt. Zoals gezegd, is het niet duidelijk wat hier reeds tijdens het door
Willem van Oranje geïnitieerde bouwprogramma precies was aangelegd. Aan het eind
van de zestiende eeuw beschikte de vesting aan deze kant in ieder geval over een
omwalling met bastions, vijfhoekige werken die naar buiten uitstaken. Deze gordel
sloot aan weerskanten aan op de vestingwerken langs de Maas, die eveneens werden
aangepast. Een van die veranderingen behelsde de bouw van een nieuw
verdedigingswerk aan de noordkant. Het kwam op de plaats van het Klein Kasteel, dat
al geruime tijd eerder was gesloopt.
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Hoofdstuk 2
Van beleg tot beleg

In de lente van 1602 verzamelde Maurits het leger in de buurt van Nijmegen. Het jaar
ervoor waren de Spanjaarden begonnen aan het beleg van de Staatse vesting Oostende
en de prins zette alles op alles om hen daar weg te krijgen. Een actie in de zuidelijke
Nederlanden leek hem daarvoor het meest geschikte middel. De opmars verliep zonder
problemen, maar de tegenstander wist het gevecht handig te vermijden. Maurits
besloot daarom de plannen te wijzigen en Grave aan te vallen. Na aankomst bij de
vesting, op 18 juli, liet hij een begin maken met het opwerpen van een gordel van
veldversterkingen, die aan de overkant van de Maas doorliep en de stad dus geheel
omsloot. In deze ring, die onder meer was bedoeld om de Staatse troepen tegen een
aanval van een ontzettingsleger te beschermen, waren ook twee schipbruggen
opgenomen. De ene lag ter hoogte van Gassel, waar Maurits zelf zijn kampement had
opgeslagen, en de andere in de richting van Balgoij (zie kaart op pagina 105). Ook bij
de tweede schipbrug was een legerkamp ingericht. Daar waren voornamelijk Engelse
eenheden in Staatse dienst ondergebracht, die onder bevel stonden van Sir Francis
Vere. De derde commandant, Willem Lodewijk van Nassau, had zijn kwartier tussen de
bij Grave gelegen dorpen Velp en Escharen. De drie genoemde kampen vormden de
beginpunten van de naderingsloopgraven, die de belegeraars na de voltooiing van de
ring van veldversterkingen in de richting van de vesting gingen aanleggen.
De bij Grave neergestreken troepenmacht, die ongeveer 20.000 man sterk was,
beschikte over een ruime hoeveelheid geschut en munitie. Die waren voor het
merendeel per schip vanuit Holland aangevoerd toen de aanleg van de linie rond de
stad nog in volle gang was. Levensmiddelen als brood en bier kwamen voornamelijk uit
Nijmegen. Het aantal manschappen binnen de vesting stak schril af bij dat van de
belegeraars. De Spaanse gouverneur Antonio Gonzalez beschikte over tien vendels van
in totaal 1.450 man. Dat waren voor het merendeel Duitsers en Italianen,
respectievelijk 1.000 en 250 man, en voor het overige Walen, Bourgondiërs en
Spanjaarden. Van de Graafse bevolking konden nog eens 300 à 400 man worden
ingezet. Toch was de situatie niet op voorhand hopeloos, want Gonzalez kon erop
rekenen dat er pogingen zouden worden ondernomen om de stad te ontzetten.
Op 10 augustus 1602 kwam er inderdaad hulp opdagen. Een Spaans leger, dat
onder bevel van Francesco de Mendoza vanuit het zuiden langs de Maas was
opgetrokken, sloeg ten noordwesten van Cuijk zijn tenten op. Nog diezelfde dag deed
het een aanval op het nabijgelegen legerkamp van prins Maurits. Die had zijn kwartier
echter goed beschanst en aan de oostkant ruim van geschut voorzien, zodat de
vijandelijke actie al bij voorbaat gedoemd was te mislukken. Een nieuw offensief, drie
dagen later, had evenmin succes. Heel wat gevaarlijker was de uitval die de bezetting
die dag met 800 man vanuit de Brugpoort ondernam. Doelwit was een post die de
belegeraars op de dijk naar Cuijk hadden aangelegd. De strijd golfde lang heen en
weer, maar uiteindelijk wisten de Staatsen zich hier te handhaven. Dergelijke
uitvallen hadden tijdens het beleg geregeld plaats, maar wierpen weinig vruchten af.
Het graafwerk dat de Staatse troepen dag na dag verrichtten om de vestinggracht te
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bereiken, werd er niet noemenswaardig door vertraagd.
Na een laatste vergeefse poging om de Staatse stellingen te doorbreken trok
Mendoza op 23 augustus weg. Voor de verdedigers begon het er nu somber uit te zien.
Begin september bereikten de Staatsen al gravende op drie punten de buitenwerken
van de vesting. Nu was het zaak om bij de gracht te komen en daarin, onder dekking
van een houten galerij, een dam naar de hoofdwal aan te leggen. Dat lukte
uiteindelijk de soldaten van Maurits, die zo na heel veel inspanning en onder zwaar
vuur erin slaagden het oostelijke hoekpunt van de vesting te bereiken. Het werk om
hier een gat in de wal te maken was nog in volle gang toen een tamboer namens de
gouverneur kwam berichten dat deze over de capitulatie wilde onderhandelen. Over
de voorwaarden waaronder de overgave moest plaatsvinden, werden beide partijen
het gauw eens. In de middag van 20 september trok Gonzalez met zijn troepen de stad
uit. Onder de 1.200 man die het beleg hadden overleefd, bevonden zich 300 zieken en
gewonden. Al met al was Maurits blij dat de capitulatiebesprekingen zo spoedig tot
resultaat hadden geleid. Door het aanhoudende slechte weer steeg het waterpeil in de
Maas zo snel dat er een overstroming dreigde. Als die inderdaad had plaatsgevonden,
dan had de prins zijn stellingen niet meer kunnen houden en had hij het beleg moeten
opgeven.
In de laatste fase van de strijd deed zich nog een opmerkelijk voorval voor. Op 4
september kreeg Maurits namelijk bezoek van enkele gezanten uit Atjeh, een
vorstendom in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. De sultan van dat
gebied had hen meegezonden met een aantal Zeeuwse zeelieden, die deze vorst in
1601 hadden bezocht om hem de vriendschap van Maurits aan te bieden en een aantal
gevangengenomen landgenoten vrij te krijgen. Na aankomst in Middelburg reisden de
oosterlingen door naar Maurits' legerkamp bij Grave. Ondanks dat hij last had van
keelontsteking en hoge koorts, nam de prins alle moeite om de gezanten in audiëntie
te ontvangen. Hun komst bezegelde immers de vriendschap met de sultan en die
hartelijke relatie kon de Republiek veel voordeel opleveren. Maurits was ook erg
ingenomen met de aangeboden geschenken. Daaronder bevond zich een papegaai, die
Maleis sprak. Het uiterlijk en de kleding van de Atjehers, de eerste bewoners van de
Indonesische archipel die ons land bezochten, maakten veel indruk in het legerkamp.
In een verslag over hun verblijf aldaar worden zij als volgt beschreven: "Dese mannen
waren van couleur als gele moren, dragende lange rocken tot onder de knye, met ene
witte sijden rock boven d'ander, ende ene poniaert [dolk] op de sijdt; het hoofd had
geen ander decksel als enen cattoenen doeck omme gewonden, ende alsoo gelijck
eene krans om t'hooft geleyt, soo dat mint [men het] hayr boven daaruit sien kunde".
Aan het slot van hun bezoek aan het legerkamp mocht een van de Atjehers nog twee
op de stad gerichte kanonnen afvuren. Eind 1603 vertrokken de oosterlingen naar hun
verre vaderland.

De eerste jaren onder de Republiek
Ruim een week na de overgave hield prins Maurits een plechtige intocht in de stad om
zich te laten inhuldigen als pandheer van Grave en het Land van Cuijk. Conform de
overeenkomst die de veldheer bij de capitulatie met het stadsbestuur had gesloten,
kwam er een verbod op de openlijke uitoefening van het katholieke geloof. Evenals
onder het Spaanse bestuur kreeg de vesting een eigen bevelhebber, die voortaan als
commandeur werd aangeduid. Generaal-majoor jonkheer Pieter Sedlnitzky ging deze
post als eerste bekleden.
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Ruim een jaar na de overgang naar Staatse zijde kreeg de stad met een lastig
probleem te kampen. In de zomer van 1602 was er namelijk in de buurt van Weert
muiterij uitgebroken onder enkele eenheden in Spaanse dienst. De oproerlingen
hadden zich vervolgens meester gemaakt van het ten zuiden van Breda gelegen stadje
Hoogstraten, dat net buiten het Staatse gebied lag. Omdat ze van Spaanse kant geen
genoegdoening kregen, sloten ze zich in augustus 1603 bij Maurits aan. De StatenGeneraal boden hen aan dat zij, in ruil voor de uitlevering van Hoogstraten,
gedurende de wintermaanden in een Staatse vesting mochten legeren. Zeer tegen de
zin van de prins viel hierbij de keuze op Grave. De bestuurders in Den Haag hadden er
volgens Maurits weinig oog voor dat de burgerij zwaar onder de Spaanse bezetting en
het daarop volgende beleg had geleden. Een extra belastende factor was de grote
omvang van de te legeren troepenmacht. Het ging namelijk om ruim 3.000 man, die
ook nog vrouwen en kinderen meenamen. Als compensatie voor de gemaakte onkosten
stuurde de Raad van State wel regelmatig geld naar de stad, maar dat dekte
nauwelijks de behoefte. Op een tweetal plaatsen werd aparte woonruimte voor de
soldaten gecreëerd, maar zij waren niet van zins om hun inkwartieringsadressen te
verlaten. Verder zorgden ze voor een enorme onrust, omdat ze bij het minste of
geringste geluid alarm sloegen en begonnen te schieten.
Tegen alle afspraken in bleven de muiters bij het aanbreken van de lente in
Grave. De Republiek had nu meer last dan voordeel van hen, omdat ze vanuit de
vesting plundertochten ondernamen op zowel het eigen grondgebied als dat van
bevriende vorsten. Doordat het gezag in Brussel alsnog een akkoord met de
oproerlingen wist te bereiken, kwam er met hun vertrek op 9 juni 1604 een eind aan
de ellende. Hun verblijf in Grave had echter nog een wrange nasleep, want goed en
wel hadden ze hun biezen gepakt of er brak een besmettelijke ziekte uit, waaraan
maar liefst een derde van de bevolking bezweek.
Later dat jaar onderging het garnizoen enige uitbreiding, omdat er geruchten
gingen dat er vanuit 's-Hertogenbosch een aanslag op Grave zou worden gedaan.
Halverwege augustus 1605 kwam het inderdaad zo ver, maar de bezetting was op tijd
gealarmeerd, zodat het zinloos was de actie door te zetten. Al met al ging van de
nabijheid van een sterk Spaans steunpunt als 's-Hertogenbosch zo'n grote dreiging uit
dat het verstandig was om de vestingwerken die Grave omsloten, verder uit te
breiden. Dit kreeg zijn beslag in de volgende 25 jaar.
Na langdurige onderhandelingen sloten Spanje en de jonge Republiek in het
voorjaar van 1609 een bestand voor twaalf jaar. De Graafse magistraat zag voldoende
reden om de officiële afkondiging van dit akkoord feestelijk te omlijsten. De vreugde
over het staken van de vijandelijkheden deed de zorgen van alledag echter niet
vergeten. De economische omstandigheden waren verre van rooskleurig en de stad
ging onder zware financiële lasten gebukt. Dit laatste kwam vooral doordat de Raad
van State voortdurend in gebreke bleef met het terugbetalen van de voorgeschoten
servitie- en logiesgelden. Dat waren vaste vergoedingen die de burgers kregen
uitgekeerd voor het bieden van kost en inwoning aan de bij hen ingekwartierde
militairen. In 1611 had de stad al ruim 11.000 gulden te vorderen en dit bedrag liep
met het verstrijken van de jaren alleen maar verder op. Het kwam regelmatig voor
dat het stadsbestuur wegens geldgebrek de burgerij niet meer kon uitbetalen. Deze
situatie bracht de nodige sociale onrust met zich mee. De magistraat verzocht de Raad
van State bij herhaling om de verplichtingen na te komen. Dat leverde soms wel iets
op, maar desondanks bleef de betalingsachterstand gestaag toenemen.
Een lichtpuntje in deze moeilijke periode was dat Grave en het Land van Cuijk
een nauwere band met het Huis van Oranje kregen. In 1611 besloten de StatenGeneraal namelijk om het pandschap op deze beide bezittingen op te heffen en ze aan
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prins Maurits in eigendom te geven. Zij stelden daarbij wel als voorwaarde dat zij hier
zelf de soevereiniteit zouden behouden. Daarmee werd nog eens bevestigd dat de stad
en het aangrenzende gebied tot Staats-Brabant behoorden. Met die benaming duidde
men de delen van het huidige Noord-Brabant aan die tot de Republiek behoorden en
onder het gezag van de Staten-Generaal stonden.

Het front blijft dichtbij
In 1621 namen beide partijen de wapens weer op, waarbij de Republiek de eerste tijd
het initiatief aan de tegenstander moest laten. Het middelpunt van de strijd lag
voorlopig in Staats-Brabant en de oorlog liet ook de omgeving van Grave niet
onberoerd. In 1624 stond de streek bloot aan Spaanse plunderingen. Het jaar daarop
kreeg de Republiek twee grote tegenslagen te verwerken: in april overleed Maurits en
de maand daarop moest Breda voor de vijand capituleren. De nieuwe
opperbevelhebber, Frederik Hendrik, concentreerde zich voorlopig eerst op de
precaire situatie in de oostelijke gewesten. Omdat het niet ondenkbaar was dat hierop
als tegenzet een beleg van Grave zou volgen, liet de magistraat grote graanvoorraden
aanleggen. Om dezelfde reden besloot Frederik Hendrik het garnizoen flink uit te
breiden. De burgers zagen er erg tegenop nog meer soldaten onder dak te moeten
brengen. Het was dan ook een opluchting dat de Staten-Generaal opdracht gaven tot
de bouw van enkele legeringsbarakken.
Zolang de oorlog voortduurde, nam de omvang van de troepenmacht in Grave
geleidelijk toe. Die uitbreiding bereikte een nieuw hoogtepunt in 1629, toen Frederik
Hendrik zich toelegde op de verovering van het sterke 's-Hertogenbosch. Dat beleg was
al een paar maanden aan de gang toen eind juni een ontzettingsleger de bedreigde
vesting naderde en de Staatse stellingen aanviel. Omdat deze pogingen vruchteloos
bleven, trokken deze troepen half juli in zuidoostelijke richting weg. Om Grave
voldoende bescherming te bieden had de prins er inmiddels extra troepen naartoe
gestuurd. Er viel nu weinig te duchten, want het garnizoen had hiermee een sterkte
van 4.000 man bereikt. Diezelfde maand besloot het gewest Holland de vesting van
een grote partij meel te voorzien, die in twee gedeelten zou worden verstuurd. Onder
leiding van een bode en met militaire bewaking ging het eerste schip op weg, maar in
de buurt van Grave liep het vast. Toen daarna ook nog een van de soldaten verdween,
kregen de bode en de schipper het vermoeden dat er verraad in het spel was. Ze
lieten het meel ijlings op kleine bootjes overladen en naar de vesting brengen. Hun
argwaan bleek terecht, want toen het karwei goed en wel was geklaard, kwamen er
Spanjaarden opdagen. Ze lieten het lege schip verder met rust. Het was snel duidelijk
dat de vijand niet van plan was de vesting aan te vallen. Daarom bleef de tweede
zending meel achterwege.
Frederik Hendrik zette ondertussen het beleg van 's-Hertogenbosch voortvarend
voort. Op 14 september viel de stad in Staatse handen. Dit belangrijke wapenfeit
kwam ook Grave zeer ten goede, omdat de kans op een nieuwe Spaanse aanval nu
aanzienlijk afnam. Toch kwam het oorlogsgeweld nog een paar keer heel dichtbij. In
1635 wist de vijand zich meester te maken van de ten noorden van Kleef gelegen
Schenkenschans, een fort dat de toenmalige splitsing van Waal en Rijn beheerste.
Frederik Hendrik bedacht zich geen moment en zette alles in het werk om deze
belangrijke sterkte te heroveren, wat hem pas in april 1636 lukte. In de tussentijd
bestond er in het gebied tussen Rijn en Maas een gespannen situatie, aangezien zich
hier ook troepen bevonden die in dienst stonden van de met Spanje geallieerde Duitse
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keizer. Omdat nu onder andere ook Grave in de gevarenzone kwam te liggen, legde de
prins hier in augustus extra troepen in garnizoen. Ditmaal ging het om twee Franse
regimenten, naar schatting zo'n 2.000 man, die zich op eigen kosten van voedsel en
drank moesten voorzien. Dit laatste leverde prompt de nodige problemen op, omdat
de nieuwkomers er van meet af aan over klaagden dat de leveranciers hun veel te veel
berekenden. De magistraat achtte het daarom verstandig om uitwassen op dat punt
tegen te gaan. Dit gedoe rond de prijzen wekte bij de bevolking veel ongenoegen op.
Dat gevoel sloeg later om in ergernis toen bleek dat de Fransen het ook niet al te
nauw namen met de hygiëne. De burgers waren dan ook erg blij toen deze militairen
eind mei 1637 de vesting verlieten.

Een blik op de Maas en op een deel van de oude stadsmuur. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Vier jaar later onderging het garnizoen wederom een sterke uitbreiding en ook dit
keer hing dat samen met oorlogshandelingen in de omgeving. Op 10 juni 1641 begon
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Frederik Hendrik aan het beleg van het Genneperhuis, een steunpunt op de rechter
Maasoever, even ten zuidoosten van Cuijk. Deze militaire operatie was van
betrekkelijk korte duur, want al na anderhalve maand viel dit versterkte kasteel in
zijn handen.
Overigens leverde het verblijf van militairen in een stad de bevolking behalve
overlast ook voordelen op. Daarbij valt onder meer te denken aan inkomsten uit
leveranties van voedsel, drank en andere levensbehoeften, uit verkoop en reparatie
van kleding, krijgsuitrustingen en tuigage en uit het verrichten van allerlei hand- en
spandiensten. Anderzijds profiteerde de stad soms ook van het feit dat sommige
militairen in hun vrije tijd graag een zakcentje wilden bijverdienen met kluswerk. Uit
de berichten over de overlast die de Graafse burgerij ondervond van de ingelegerde
troepen, valt af te lezen dat er vooral problemen waren als er relatief grote
hoeveelheden soldaten in de stad verbleven. Uitgaande van een inwoneraantal van op
zijn hoogst 2.000 personen, mag een garnizoen van 4.000 man, zoals dat bijvoorbeeld
in 1629 aanwezig was, als buitensporig groot gelden.
De problemen die het verblijf van een veel te groot aantal militairen in de stad
veroorzaakte, krijgen nog een extra dimensie als men bedenkt dat er samen met de
troepen meestal ook een groot aantal vrouwen en kinderen de stad in kwam en dat
het leger doorgaans veel paarden meevoerde. Dat laatste speelde uiteraard vooral
wanneer er cavalerie-eenheden de stad binnentrokken. Van andere vestingen is
bekend dat er bij een grote uitbreiding van het garnizoen dikwijls een groot tekort aan
stalruimte ontstond. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Grave hierin een
uitzondering vormde. Over de vrouwen en kinderen valt in algemene zin nog op te
merken dat zij, wanneer de troepen te velde trokken, soms meegingen, maar vaak ook
in de betreffende vesting achterbleven. De stadsbesturen zagen hen doorgaans liever
vertrekken. Het kwam namelijk regelmatig voor dat deze gezinnen bij gebrek aan
inkomsten afhankelijk werden van de lokale armenzorg, wat voor de steden meestal
een extra onkostenpost betekende.

Eindelijk vrede
Zoals achteraf zou blijken, behoorde de inname van het Genneperhuis tot de laatste
wapenfeiten die zich in de oorlog tussen Spanje en de Republiek voordeden.
Halverwege de jaren veertig kwamen er vredesbesprekingen op gang, die uiteindelijk
in 1648 resulteerden in de definitieve beëindiging van de strijd. In het toen
ondertekende vredesverdrag van Munster erkende Spanje de Republiek als een vrije en
soevereine staat. Het traktaat bepaalde verder onder meer dat beide partijen in
Brabant, Limburg en Vlaanderen de gebieden zouden behouden die zij in 1648 in bezit
hadden. Daarmee ontstond in grote lijnen de grens tussen de huidige provincie NoordBrabant en het tegenwoordige Belgische grondgebied. De sluiting van de Vrede van
Munster werd op 5 juni in het hele land plechtig afgekondigd en feestelijk gevierd. In
Grave vormde het aandeel dat de burgerwacht aan deze bijzondere dag leverde, een
van de hoogtepunten. Na een defilé op de markt hield zij onder muzikale begeleiding
een tocht door de stad. Diep in de avond sloot een drievoudig kanonsalvo het feest af.
Na het herstel van de vrede volgde voor Grave een voorzichtig begin van een
nieuwe periode van economische bloei. Dit manifesteerde zich onder meer in het op
gang komen van de beurtvaart. Vanaf 1650 onderhielden Graafse schippers geregelde
diensten tussen verschillende plaatsen in Holland en de Spaans gebleven steden Venlo
en Roermond. Voor de terugkeer van de welvaart in Grave was tevens van belang dat
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er weer jaarmarkten werden gehouden. Een remmende factor vormde echter de zware
belastingen die de burgers vanwege de Staten-Generaal kregen opgelegd. De opbloei
van de economie werd verder nog getemperd door de financiële lasten die de
inkwartiering met zich mee bracht. Zoals al eerder is aangeroerd, zat het stadsbestuur
voortdurend krap bij kas en kon het de kwartiergevers maar mondjesmaat uitbetalen.
Het bedrag dat de magistraat nog tegoed had van de Raad van State wegens het
voorschieten van de servitie- en logiesgelden, was in 1650 gestegen tot maar liefst
66.000 gulden. Kennelijk vond de raad dat ook te gortig, want twee jaar later
betaalde het college bijna tweederde van de schuld af.

Een nieuwe oorlog
Behalve de langzaam groeiende welvaart waren er voor de burgerij nog andere
positieve ontwikkelingen. Aangezien de Staten-Generaal sinds het begin van de jaren
vijftig werden geconfronteerd met een agressieve houding van Engeland, moesten zij
de zeemacht drastisch uitbreiden. Om hiervoor de nodige gelden vrij te maken
dankten zij geleidelijk aan een groot deel van het Staatse leger af. Als motief voor
deze maatregel gold tevens dat er te land voorlopig geen nieuwe oorlog meer te
vrezen was. Deze verschuiving van de prioriteiten had tot gevolg dat de garnizoenen in
de frontiersteden aanzienlijk werden verkleind. Voor de inwoners van Grave
betekende dit dat velen van hen zich nu verlost zagen van de drukkende last van de
inkwartiering.
Rond het midden van de jaren zestig begonnen zich op het politieke toneel van
West-Europa belangrijke veranderingen af te tekenen. In Frankrijk was inmiddels een
nieuwe koning aan de macht gekomen, die in dit deel van het continent een
allesoverheersende positie wilde verwerven. Het was vooral aan de Republiek te
danken dat deze jonge Lodewijk XIV, bijgenaamd de Zonnekoning, zijn ambities niet
kon waarmaken. Omwille van de handel waren juist de Verenigde Nederlanden er bij
gebaat om een machtsevenwicht in stand te houden. Dankzij een diplomatiek
offensief van de Hollandse staatsman Johan de Witt kwam er een coalitie tot stand,
die de Franse koning aanvankelijk deed terugdeinzen. Lodewijk zag heel goed in dat
hij zijn doel pas kon bereiken nadat hij de Republiek op politiek en militair gebied
volledig had uitgeschakeld. Een eerste concrete stap in die richting zette hij in juni
1670, toen hij met de Engelse koning Karel II in het geheim een aanvalspact sloot.
Datzelfde jaar wist Lodewijk zich ook de steun van de bisschoppen van Munster en
Keulen te verwerven. Als wereldlijke machthebbers konden deze vorsten de
Zonnekoning op militair gebied aanzienlijke steun bieden.
Pas in 1671 drong tot de politieke leiders van de Republiek door wat voor enorm
gevaar er dreigde. De Staten-Generaal namen hals over kop maatregelen om de
sterkte van het leger op te voeren. Begin 1672 benoemden zij prins Willem III van
Oranje, een kleinzoon van de reeds lang overleden Frederik Hendrik, tot
opperbevelhebber. Ondertussen kregen de vestingen in het oosten en zuiden van het
land een zo sterk mogelijke bezetting. Het probleem was echter dat men zo veel
steunpunten van troepen moest voorzien dat op een groot aantal plaatsen te weinig
manschappen aanwezig waren om deze optimaal te verdedigen. Erger was dat de
fortificaties, bij gebrek aan onderhoud in de voorafgaande decennia, in een
kommervolle staat verkeerden.
Op het hiervoor geschetste beeld maakte Grave geen uitzondering. De toestand
van de vestingwerken was ronduit slecht te noemen en de bezetting omvatte
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aanvankelijk niet meer dan zes compagnieën infanterie. Een positieve factor was
echter dat een doortastend officier, George Johan van Weede van Walenburg, als
commandeur optrad. Zoals toen bij dergelijke functies gebruikelijk was, bekleedde
deze kolonel tegelijkertijd nog andere militaire posten. Zo voerde hij binnen het
Staatse leger ook een regiment mariniers aan.
In de lente van 1672, in de Nederlandse geschiedenis terecht bekend als het
Rampjaar, barstte de strijd in volle omvang los. In mei zette Lodewijk XIV zijn enorme
leger van ruim 100.000 man in beweging. Het eerste doel was Maastricht, waar de
Republiek maar liefst 11.000 man in garnizoen had gelegd. De algemene verwachting
was dat de Zonnekoning eerst deze vesting zou gaan belegeren, zodat er nog net
voldoende tijd was om meer landinwaarts extra verdedigingsmaatregelen te nemen.
Het pakte echter heel anders uit: de Franse vorst liet de stad door een klein deel van
zijn troepen insluiten en zette met zijn hoofdmacht de opmars voort naar het oosten
om verder langs de Rijn naar de Republiek op te rukken. Hij stuitte daarbij eerst op
een zestal vestingen, die op grond van een verdrag uit 1614 permanent met Staatse
troepen waren bezet. Deze zogeheten Kleefse Barrière vormde nauwelijks een
obstakel: begin juni vielen deze steunpunten binnen enkele dagen in Franse handen.
Kort daarop bereikte de Zonnekoning het grondgebied van de Republiek. Hij splitste
zijn leger op in kleinere contingenten, die los van elkaar een groot aantal Gelderse en
Utrechtse vestingen overmeesterden en eind juni naar Holland oprukten.

Grave in Franse handen
Onder dwang van de gebeurtenissen had Van Weede in de tussentijd al de nodige
maatregelen genomen. Meer stroomopwaarts, bij Boxmeer, waren op zijn bevel enige
compagnieën geposteerd, die bijtijds de komst van de vijand zouden signaleren en
zijn opmars konden vertragen. Verder had de burgerij op verzoek van de commandeur
de vestingwerken opgeknapt en een deel van het schootsveld vrijgemaakt. De
bezetting was inmiddels uitgebreid met troepen uit Breda en uit het gewest Holland.
Later kwamen hier nog eenheden bij die in Ravenstein en op het Genneperhuis in
garnizoen lagen. Deze beide sterkten waren evenals het aanpalende gebied in bezit
van Duitse vorsten, met wie de Republiek vriendschappelijke betrekkingen onderhield.
De verplaatsing van die eenheden naar Grave vloeide voort uit de wens van de StatenGeneraal om de verdediging van Noordoost-Brabant op één punt te concentreren. Met
al deze versterkingen had het Graafse garnizoen eind juni een omvang van ruim 2.400
man.
Alles leek naar behoren geregeld te zijn toen Van Weede via een van zijn
officieren bericht kreeg dat hij zich met zijn troepen naar 's-Hertogenbosch moest
begeven. Deze opdracht was afkomstig van twee in die stad aanwezige afgevaardigden
van de Staten-Generaal. De commandeur stelde eerst de prins van Oranje op de
hoogte van zijn bezwaren tegen dit bevel en liet vervolgens de gedeputeerden weten
dat hij het niet zou opvolgen. Toen dezen hem daarop ophanging in het vooruitzicht
stelden, maakte hij zich toch maar marsvaardig. In 's-Hertogenbosch aangekomen
ontving Van Weede de schriftelijke order van Willem III dat hij meteen met zijn
troepen naar Grave terug moest om de vesting uit handen van de vijand te houden.
Toen hij daar met zijn voorhoede aankwam, was het lot van de vesting feitelijk al
bezegeld. De Fransen hadden Grave inmiddels opgeëist en er was al een contingent
onderweg om de stad in bezit te nemen. De magistraat liet de commandeur nog wel
binnen, maar weigerde hem verder alle medewerking. Tot overmaat van ramp liep Van
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Weedes hoofdmacht net buiten de vesting in een Franse hinderlaag. De commandeur
gaf zich daarop gewonnen. Hij kreeg echter toestemming om met het restant van zijn
troepen naar 's-Hertogenbosch terug te keren.
Voor Grave, dat op 5 juli door de vijand werd bezet, brak een moeilijke tijd aan.
De stedelingen kregen op grote schaal met inkwartiering te maken en de belastingdruk
was zwaar. De vesting vormde een schakel in de verbindingslijn die de Fransen met
hun thuisbasis onderhielden. Zij deed onder andere dienst als magazijnstad, van
waaruit de Fransen hun andere steunpunten konden bevoorraden. De bezetting had
echter als voordeel dat de merendeels katholieke bevolking weer openlijk haar religie
mocht belijden en ook de Sint-Elisabethskerk terugkreeg.
Hoewel Grave daar voorlopig niets van merkte, bereikte de oorlog, nog vóór het
Rampjaar ten einde liep, een keerpunt. Tijdens hun opmars naar Holland waren de
troepen van Lodewijk XIV vastgelopen op de brede hindernis van onder water gezette
polders die nog bijtijds in het meest oostelijke deel van het gewest was gecreëerd. De
koning zelf hield het al heel snel voor gezien en begaf zich via Arnhem naar StaatsBrabant. Daarbij nam hij de gelegenheid te baat om op 15 juli Grave te bezoeken. Hij
toonde hier vooral veel interesse in de vestingwerken. Even leek het erop alsof de
Fransen in Staats-Brabant een tweede front zouden openen. In dat kader ondernam
Turenne een serieuze poging om 's-Hertogenbosch te belegeren. Omdat de Republiek
ondertussen op daadwerkelijke steun van enkele Duitse bondgenoten bleek te kunnen
rekenen, moest de Franse maarschalk echter met zijn leger naar het Rijnland om daar
een nieuwe vijand het hoofd te bieden.
Door dit alles was en bleef Grave de enige vesting in Staats-Brabant die door de
Fransen was bezet. Gezien het hierboven geschetste belang van de stad lag het voor
de hand dat zij de vestingwerken, waar nodig, zouden verbeteren. Dit gebeurde op
grond van de adviezen van de beroemde Franse vestingbouwkundige Vauban, die in
opdracht van de Zonnekoning in de zomer van 1672 een inspectietocht uitvoerde langs
de verschillende veroverde vestingen.
De kentering die tegen het einde van 1672 in de oorlog was ingetreden, zette in
het volgende jaar door. Het Staatse leger behaalde enkele grote successen, waarvan
de inname van Bonn op 12 november het belangrijkste was. Om te voorkomen dat zijn
troepen van hun thuisbasis werden afgesneden, liet koning Lodewijk het grondgebied
van de Republiek grotendeels ontruimen. Eind april 1674 waren er nog maar twee
Staatse vestingen in handen van de Fransen, namelijk het in 1673 door hen veroverde
Maastricht en het voor hen minstens zo belangrijke Grave. De stad fungeerde als
verzamelplaats van al het geschut, munitie en voorraden die de vijand uit de
ontruimde sterkten had kunnen meevoeren.

Grave wordt ingesloten
Reeds in diezelfde maand april kreeg de bejaarde generaal Karel Rabenhaupt van de
Staten-Generaal opdracht om Grave op de Fransen te veroveren. Sinds het begin van
de oorlog had deze militair meermalen zijn moed en kundigheid in de strijd getoond.
Dat deed hij vooral in de zomer van 1672 bij de verdediging van de stad Groningen
tegen de Munsterse bisschop Bernard van Galen en aan het eind van dat jaar bij de
herovering van Coevorden.
De generaal bereidde de operatie tegen Grave grondig voor. Dat was ook wel
nodig, want de vesting verkeerde op alle fronten in een prima staat van verdediging.
De bezetting bestond uit ongeveer 3.900 man en er waren maar liefst 110 stukken
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geschut en ruim 500.000 pond kruit aanwezig. Ook aan levensmiddelen was geen
gebrek, want de burgers hadden grote hoeveelheden koren moeten opslaan.
Bovendien wist de Franse cavalerie op de valreep nog 800 koeien binnen de stad te
brengen, die zij uit het Land van Maas en Waal en het Land van Cuijk had geroofd.
Ook op de militaire leiding viel weinig aan te merken. De vestingcommandant,
Noël Bouton markies van Chamilly, was bijzonder goed voor zijn functie toegerust. Hij
had al een belangwekkende loopbaan achter de rug toen hij in 1670 tot bevelhebber
van een Frans regiment werd benoemd. Tijdens de veldtocht tegen de Republiek was
hij bij diverse belegeringen aanwezig. Voorafgaande aan zijn komst naar Grave in 1673
stond hij de beide Duitse bisschoppen bij in hun campagne in Groningen, Drenthe en
Overijssel.
Als voorbereiding op het groots opgezette beleg werd in Nijmegen een veelheid
aan troepen en materieel samengebracht. De feitelijke uitvoering van de operatie, die
pas eind juli goed op gang kwam, verliep volgens het toen gebruikelijke patroon, dat
Maurits zeventig jaar tevoren ook al had toegepast. Niet minder dan 23 Staatse
regimenten met in totaal 192 compagnieën richtten aan de zuidkant van de Maas hun
kampementen in, waarna er een begin werd gemaakt met de aanleg van een dubbele
insluitingslinie. Ook nu kwamen er twee schipbruggen, die de belegeraars in staat
stelden om de noordelijke Maasoever te beheersen en hier artillerie op te stellen.
Nieuw was echter dat de Raam, die, zoals tevoren is vermeld, in de vestinggracht
uitliep, werd verlegd. Dit riviertje werd vóór de buitenste belegeringslinie langs geleid
om voorbij het dorp Velp in de Maas uit te monden. Zoals te verwachten was, begon
na verloop van tijd het waterpeil in de vestinggracht flink te dalen, wat de
verdediging aanmerkelijk verzwakte.
Chamilly was er de man niet naar om gedwee te blijven toezien hoe zijn
tegenstander de vesting geheel en al insloot. Op 29 juli deed hij met ruim 400 man
een uitval naar Velp. Ondanks zware gevechten slaagde hij er niet in de Staatsen grote
verliezen toe te brengen. Tegelijkertijd kregen de Fransen nog een andere tegenslag
te incasseren. Door de onhandigheid van een kanonnier kwam bij het Kasteel een
grote hoeveelheid kruit tot ontploffing. Deze explosie vernielde de
geschutsopstellingen van het nabijgelegen bastion en bracht grote schade toe aan de
huizen van de stad. Dit laatste was echter nog maar een kleinigheid bij wat Grave
twee weken later overkwam. Om de Fransen het zicht te ontnemen op wat zich buiten
de vesting allemaal afspeelde, gaf Rabenhaupt op 10 augustus bevel om de toren van
de Sint-Elisabethskerk in puin te schieten. Zijn kanonniers voerden deze opdracht zo
grondig uit dat ook de kerk met de daarin opgeslagen voorraden grotendeels verloren
ging.
De belegeraars waren inmiddels al begonnen met de aanleg van loopgraven in de
richting van de stad, maar de dubbele insluitingslinie was nog steeds niet voltooid.
Chamilly probeerde het graafwerk zo veel mogelijk met aanvallen te verstoren.
Daarvoor liet hij buiten de omwalling versterkingen opwerpen, waarachter hij zijn
troepen posteerde. Dat dit allemaal nog kon, bewijst wel dat Rabenhaupt nog weinig
greep op de situatie had. Daarom werd hij van hogerhand op de vingers getikt en
aangespoord de zaken wat krachtiger ter hand te nemen.

Willem III neemt het heft in handen
In de tweede helft van augustus nam de strijd dan ook in volle hevigheid toe. Aan
Staatse kant uitte dit zich onder meer in een toename van de artilleriebeschietingen,
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die in de stad grote vernielingen aanrichtten. Om de druk verder op te voeren stuurde
prins Willem III, die zelf in Vlaanderen tegen de Fransen optrad, steeds meer troepen
naar Grave. Het graafwerk in de richting van de stad vorderde ondertussen moeizaam
maar gestaag. Vooral langs de beide Maasdijken kwamen de belegeraars steeds
dichterbij. Ook het op de vestingwerken gerichte artillerievuur ging nu vruchten
afwerpen.
Op 29 september kreeg Rabenhaupt bericht dat prins Willem naar Grave onderweg
was. Om de indruk te wekken dat het beleg voorspoedig verliep, zette de generaal
diezelfde dag alles op alles om nog enig succes te boeken. Hij liet over de dijk aan de
noordwestkant een stormaanval uitvoeren, waarbij hij maar liefst 5.000 man inzette.
Chamilly wist deze actie doeltreffend te pareren, waardoor de Staatsen grote
verliezen leden en zelfs nog verder werden teruggedreven dan waar ze de aanval
waren begonnen. Twee dagen later werd de actie herhaald, maar de belegeraars
moesten wederom bakzeil halen.

Het Staatse leger in actie tijdens de belegering van de stad in 1674. Gravure uit: A.
Montanus, Het Leven, bedrijf, en oorlogs-daaden van Wilhem den Derden, (...)
(Amsterdam, 1703).
Op 9 oktober kwam de prins van Oranje met nog eens 10.000 man bij de belegerde
veste aan en nam meteen de leiding op zich. Zijn komst vijzelde het moreel
zienderogen op. Drie dagen later zetten de Staatsen langs de dijk aan de zuidoostkant
een nieuwe aanval in, maar ondanks het nieuwe elan was het resultaat zeer
bedroevend. Prins Willem koos daarom in het vervolg voor een offensief op
verschillende punten tegelijk. Er kwam nu wel meer tekening in de strijd, maar een
echte doorbraak kwam er niet. Daarmee leek de gehele operatie in een impasse te
geraken.
Op de avond van 24 oktober kwam er een onverwachte wending. Een spion, die
tijdens het beleg al meermalen kans had gezien om door de Staatse stellingen heen te
sluipen, meldde zich toen bij de vestingcommandant met een brief van koning
Lodewijk. Deze prees hem voor de bewonderenswaardige manier waarop hij tot dan
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toe de verdediging had gevoerd. Maar de vorst gaf Chamilly tevens opdracht om Grave
onder de meest gunstige voorwaarden aan Willem van Oranje over te geven. Toen de
prins de dag daarop om een korte wapenstilstand verzocht om enkele gesneuvelde
militairen te laten begraven, maakte Chamilly van de gelegenheid gebruik om een
officier naar het Staatse kamp te sturen. Dit bezoek mondde uit in de afspraak om
over de capitulatie te onderhandelen. Reeds op 26 oktober was de zaak beklonken en
twee dagen later trok de bezetting onder groot eerbetoon de zwaar gehavende vesting
uit. Tijdens het beleg bleven ruim 1.500 Fransen in de strijd. Het aantal gesneuvelden
aan Staatse kant is minder goed bekend, maar volgens schattingen zouden dat tussen
de 5.000 en 12.000 man geweest zijn.

De last van de inkwartiering
Het vertrek van de Fransen op 28 oktober 1674 markeerde voor de Graafse burgers het
eind van een periode waarvan vooral de slotfase hen veel onzekerheid en ellende had
opgeleverd. De Staatse beschietingen hadden flink wat vernielingen aangericht.
Verschillende huizen lagen volledig in puin en andere hadden behoorlijke schade
opgelopen. De bevolking stond voor de zware taak om onder deze omstandigheden
weer een bestaan op te bouwen. Om de last enigszins te verlichten besloten Hunne
Hoog Mogenden, zoals de Staten-Generaal plechtig werden genoemd, in Grave de
eerste jaren geen belasting te innen. Het economische leven, dat sinds de zomer van
1672 vrijwel volledig was stilgevallen, kwam aanvankelijk maar moeizaam op gang,
zodat er voor de wederopbouw weinig extra geld beschikbaar kwam. Sommige burgers
zagen er bij voorbaat al vanaf om hun in puin geschoten huizen op te bouwen. Zo
bleven nog jaren na het beleg diverse percelen in de stad onbebouwd. Uiteindelijk
toonden enkele welgestelde inwoners zich bereid in de buidel te tasten om op een
aantal plekken weer woningen neer te zetten. Zij stelden daarbij echter als
voorwaarde dat zij hierin militairen mochten onderbrengen die bij henzelf waren
ingekwartierd. Aangezien het stadsbestuur de wederopbouw zo veel mogelijk wenste
te bevorderen, ging het met deze conditie akkoord.
Ook na 1674 bleef de inkwartiering als een loden last op de burgers drukken. Nu
ze zelf alles op alles moesten zetten om hun bestaan weer op te bouwen, viel het hun
extra zwaar om aan deze verplichting te voldoen. Van Weede van Walenburg, die na
het beleg op zijn post terugkeerde, deed er dan ook alles aan om de burgerij in dit
opzicht enige verlichting te bieden. Zo werd reeds in 1675 op zijn initiatief een begin
gemaakt met de herbouw van de hutten en de barakken die vroeger als militaire
woningen in gebruik waren. Voor het overige bleef helaas veel bij het oude. De
kwartiergevers leden nog steeds grote financiële schade omdat zij niet of slechts ten
dele de vergoedingen kregen waar ze recht op hadden. Op het punt van de
logiesgelden wist de magistraat na 1674 echter wel een belangrijke verbetering te
bereiken. Op zijn initiatief legde de Raad van State de officieren de plicht op om
voortaan zelf hun kwartiergevers voor het genoten logies te betalen. Op grond van hun
positie hadden zij namelijk recht op één of twee kamers, waar behalve zijzelf ook hun
oppasser (bediende) moest slapen. Dat was aanmerkelijk meer dan een gewone
soldaat toekwam, want die had feitelijk alleen een bed, dat hij dan nog met anderen
moest delen.
Wat er ook aan alternatieven voor de inkwartiering voorhanden kwam, als het
garnizoen drastisch werd uitgebreid, moest men toch weer meer van dit verfoeide
systeem gebruik maken. Dat speelde met name in 1685, toen er in Grave maar liefst
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drie regimenten tegelijk werden gelegerd. Hoewel de Republiek zeven jaar eerder
vrede met Frankrijk had gesloten, stonden beide naties nog steeds op gespannen voet
met elkaar. Toen in 1688 een nieuwe oorlog uitbrak, kwamen Brandenburgse troepen
het toch al omvangrijke garnizoen nog verder versterken. Gelukkig trok een van de
drie hierboven genoemde regimenten kort daarop uit de vesting weg, maar bij de
aftocht bleven veertig soldatengezinnen zonder inkomen achter. Als gevolg hiervan
namen in de wintermaanden armoede en bedelarij sterk toe.

De vestingwerken worden gemoderniseerd
Gelouterd door het echec van 1672 en rekening houdend met een nieuwe Franse
aanval besloten de Staten-Generaal om de steden in het zuiden van nieuwe
vestingwerken te voorzien. Ook Grave kwam aan de beurt. Het daartoe strekkende
ontwerp was van de hand van een Franse ingenieur, die op verzoek van prins Willem III
in 1678 in Staatse dienst was getreden. Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd dat
een officier uit het land van de tegenstander zo makkelijk in de eigen krijgsmacht
werd opgenomen. In het licht van de tijd, waarin het vak van soldaat een sterk
internationaal karakter droeg, was dat beslist niet ongewoon. Daar kwam nog bij dat
de Franse ingenieurs toen op vestingbouwkundig gebied de toon aangaven en dat
andere naties graag van hun expertise gebruik wilden maken.
De ingenieur in kwestie, Paul Storf de Belville genaamd, was zijn carrière rond
1660 in het Zweedse leger begonnen. Na dat jaar was hij op diverse andere plaatsen in
Europa werkzaam. In 1673 nam hij als adjudant van de bastaardzoon van de Engelse
koning deel aan het beleg van Maastricht. Vervolgens diende hij drie jaar lang in het
Franse leger, waar hij als ingenieur de grote Vauban bijstond bij het belegeren van
enkele vestingen. Tussen 1676 en 1678 verbleef hij in Engeland.
Storfs ontwerp voorzag in een complete herbouw van de vestingwerken. Conform
de toen in Frankrijk heersende ideeën pleitte hij voor de aanleg van enkele grote
bastions met een pijlvormig grondplan. De vesting moest aan de buitenzijde worden
omsloten door een enveloppe, een ononderbroken en in een zigzag verlopende wal.
Hierbuiten zou nog een tweede, smalle gracht komen. Met de aanleg van deze nieuwe
buitenwerken verdwenen tevens de hoornwerken, die in de jaren twintig van de
zeventiende eeuw waren opgeworpen. Voor de vestingwerken op de rechter
Maasoever had Storf een soortgelijk patroon voor ogen.
In 1680 werd een begin gemaakt met de werkzaamheden, waarbij men eerst op
de linkeroever aan de slag ging. De bouw van de nieuwe vestingwerken in Grave was
nog in volle gang toen er halverwege het jaar 1683 scheuren in het muurwerk
ontstonden. Bij onderzoek bleek dat de muren aan de binnenkant niet geheel en al
waren opgemetseld, maar op diverse plaatsen waren opgevuld met "ondeugende Steen
ofte Puin". Bovendien waren de paalfunderingen niet in de vereiste dikte uitgevoerd.
Na verloop van tijd werd duidelijk dat Storf, die ook de leiding bij de uitvoering had,
het op een akkoordje had gegooid met enkele aannemers. Toen men hem hiervoor ter
verantwoording wilde roepen, was de vogel al gevlogen en bleek er niets anders meer
mogelijk dan de frauduleuze ingenieur bij verstek ter dood te veroordelen. Voor Storf
maakte dat weinig uit, want hij had inmiddels een nieuwe betrekking in het leger van
Venetië gevonden.
Omdat Grave het moeilijk zonder deugdelijke vestingwerken kon stellen, ging
men in 1684 opnieuw aan de slag. De uitvoering lag ditmaal in handen van Willem
Meester, die als uitvinder een grote naam had opgebouwd. Deze had een machine voor
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het transport van aarde ontworpen, die werd ingezet bij het uitgraven van de
vestinggrachten. Zes jaar later was het werk volledig afgerond, inclusief de bouw van
de Hampoort, die momenteel tot de belangrijkste restanten van de eens zo imposante
vestingwerken behoort.
Het in 1680 begonnen en tien jaar later afgeronde bouwproject kostte ruim één
miljoen gulden. Het meeste geld ging op aan de lonen voor de grote aantallen
grondwerkers en metselaars die voor dit project waren aangetrokken. Een tweede
belangrijke kostenpost vormden de bouwmaterialen, die grotendeels van elders
kwamen. Dat gold met name voor de talloze bakstenen, waarvan slechts een relatief
gering aantal in veldovens in de buurt van Grave werd vervaardigd. Een deel van de
stenen kwam van het voormalige Kasteel, dat tijdens het beleg zwaar was beschadigd
en daarom ten offer viel aan de sloop. Het lag voor de hand dat de Graafse
gemeenschap indirect flink meeprofiteerde van de bouwactiviteiten. Daarbij valt
allereerst te denken aan de geboden werkgelegenheid. Er waren zelfs aanzienlijk
meer arbeidskrachten nodig dan Grave kon leveren. Een andere gunstige factor voor
de stad waren de grote hoeveelheden voedsel en drank die het omvangrijke leger
arbeiders dagelijks consumeerde. Bij de verkoop van alcoholica had de stad echter
een belangrijke concurrent in het nabijgelegen dorp Velp. Dit plaatsje lag in het Land
van Ravenstein, een gebied dat niet onder de Republiek ressorteerde. Anders dan in
de Staatse territoria waren bier en jenever hier accijnsvrij en dus veel goedkoper dan
in Grave.
Anderzijds moet hier worden aangetekend dat de inwoners van Grave niet alleen
voordelen uit de bouw van de nieuwe vestingwerken haalden. Via een speciaal voor dit
doel opgelegde belasting lieten de bestuurders in Den Haag Staats-Brabant, met
inbegrip van Grave, ook een gedeelte van de kosten betalen. Hiertegenover stond
echter het positieve punt dat de Staten-Generaal bij hun besluit tot de uitvoering van
het vestingbouwproject tevens bepaalden dat van iedere 100 mud kalk die de
metselaars zouden gebruiken er één was bestemd voor de opbouw van de SintElisabethskerk, die nog steeds in puin lag.

Menno van Coehoorn en Grave
In de laatste decennia van de zeventiende eeuw kwamen in de Republiek nieuwe
gedachten op om een zo groot mogelijk deel van het eigen grondgebied te beschermen
tegen aanvallen van over de grenzen. Het meest effectieve middel hiervoor leek de
vorming van een samenhangend stelsel van verdedigingslinies, die de legers van de
vijand in een zo vroeg mogelijk stadium konden tegenhouden of in ieder geval hun
opmars konden vertragen. In dit systeem ontbraken rond 1700 nog twee belangrijke
schakels, namelijk het stroomgebied van de IJssel en Staats-Brabant. Toen aan het
eind van de zeventiende eeuw opnieuw een oorlog met Frankrijk dreigde, nam de
beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn het initiatief tot de aanleg van
een verdedigingsgordel die de doorgang via Staats-Brabant naar het noorden
hermetisch moest afgrendelen. In het gebied tussen - van oost naar west - de
vestingen Grave, 's-Hertogenbosch, Heusden, Geertruidenberg, Breda, Steenbergen en
Bergen op Zoom liet deze vestingbouwer een aantal inundaties (onderwaterzettingen)
voorbereiden, die, in combinatie met moeilijk doorschrijdbare terreindelen en kleine
vestingwerken op hooggelegen stukken land, een moeilijk te nemen hindernis
vormden. Dit geheel werd in de loop van de achttiende eeuw omgebouwd tot een
hechte inundatielinie.
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De Hampoort, gezien vanaf de stadszijde. Dit gebouw, dat in 1688 zijn voltooiing
bereikte, vormde de enige toegang tot de stad aan de zuidkant. Behalve de
overwelfde doorgang en de wachtlokalen omvatte het nog enkele legeringsruimten.
Het imposante monument, dat in de jaren 1990-1993 werd gerestaureerd, biedt
momenteel onderdak aan het Kloveniersgilde. Foto: ILMO, H. van Eijk.
In deze Zuiderwaterlinie kregen alle hierboven genoemde vestingen, en dus ook
Grave, de functie van steunpunt toebedeeld. In defensief opzicht was de stad echter
ook om een andere reden van grote waarde. De streek tussen Grave, Nijmegen en
Arnhem was een kwetsbaar punt in de landsverdediging. Bij een aanval op de
Republiek vormden Maas en Rijn immers een zeer geschikte opmarsroute. Tussen de
genoemde vestingen lag dus in feite een open ruimte, die met versterkingen moest
worden afgesloten. In het noordelijke deel kwam deze afdichting inderdaad tot stand.
Dat gebeurde in het begin van de achttiende eeuw door de aanleg van een versterkte
wal ten zuidoosten van Arnhem. Door de voorgelegen gracht kwam vervolgens de
hoofdstroom van de Rijn te lopen. Dit segment heette voortaan het Pannerdens
Kanaal.
Tussen Nijmegen en Grave bleef de open ruimte echter bestaan. Dat was dan ook
de reden om deze beide vestingen extra te versterken. Als aanzet hiertoe werd aan
het eind van de zeventiende eeuw de verdedigingsgordel rond Grave op aanwijzing van
Coehoorn verder verbeterd. Op de rechter Maasoever kwam een nieuw
verdedigingswerk, dat zijn naam ging dragen. Een opmerkelijk onderdeel vormden de
beide halfbastions, die gelegen waren op de punten waar de omwalling van de stad de
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rivier bereikte. Bij een van de vorige bouwprojecten waren hier al dergelijke werken
aangelegd, maar in de jaren 1680-1690 kregen zij een andere vorm. Het zuidoostelijke
halfbastion heette Blauwhooft of Blauwkop. Het was genoemd naar een nabijgelegen
strekdam in de Maas, die was opgetrokken uit blauwe, Namense steen. Het werk aan
de noordwestkant stond bekend als Bekaf. Deze naam, die we ook in andere vestingen
tegenkomen, is ontleend aan het gezegde "iemand de bek afspelen" of "iemand bek-af
spelen". Dit betekende: iemand - in dit specifieke geval: de vijand - van het leven
beroven.

Troepen komen en gaan
De oorlog die rond 1700 dreigde, brak inderdaad spoedig uit. Even leek het erop dat
de strijd zich ook in Staats-Brabant zou afspelen, maar dat gevaar ebde snel weg. Met
een aantal andere vestingen in het zuiden fungeerde Grave regelmatig als
verzamelpunt van de troepen die telkenjare aan het begin van het vechtseizoen te
velde trokken. Wat voor overlast dat voor de inwoners betekende, moge inmiddels
duidelijk zijn. Na elf jaar van bloedige strijd kwam in 1713 de lang verwachte vrede.
De Republiek, die zich bij een vorige gelegenheid al eens het recht had verworven
om in enkele Zuid-Nederlandse vestingen - in het huidige België - permanent troepen
te legeren, kreeg dit privilege nu opnieuw vergund. De Staten-Generaal sloten hiertoe
in 1715 een verdrag met de Oostenrijkse keizer, die na de oorlog het Spaanse bezit in
de Nederlanden had verworven. Toen dit zogenoemde Barrièretraktaat eenmaal een
feit was, trokken de jaren daarop regelmatig eenheden uit Grave weg om in de
Oostenrijkse gewesten een garnizoen te gaan betrekken. Zoals al vaker was gebeurd,
bleven veel soldatengezinnen in de vesting achter, waarvan het merendeel afhankelijk
werd van de armenzorg en de liefdadigheid. Alsof dat al niet genoeg problemen voor
de stedelijke gemeenschap opleverde, probeerden sommige achtergebleven vrouwen
zich inkomsten te verwerven via de prostitutie. Daarmee ontstond het gevaar dat dit
fenomeen niet meer beperkt bleef tot de enkele plekken waar het werd gedoogd. In
een poging het kwaad in de kiem te smoren zette het stadsbestuur de vrouwen in
kwestie de stad uit. Dit hielp maar ten dele, want een aantal van hen keerde terug om
hun werkzaamheden voort te zetten.
In de lange periode van vrede die in 1713 aanbrak, bleef de omvang van het
garnizoen redelijk binnen de perken. Door de bank genomen waren in de stad maar
één infanterie- en één cavalerieregiment gelegerd, ruw geschat samen zo'n 800 man.
Hierbij moet worden vermeld dat van de ruiterij vaak een deel ook elders in garnizoen
lag. Het was toen gebruikelijk dat een onderdeel slechts een beperkt aantal jaren in
een vesting verbleef en daarna een marsorder kreeg om naar een andere stad te
vertrekken. Grave vormde in dit opzicht geen uitzondering. Als verklaring voor deze,
althans voor Graafse begrippen, relatief geringe sterkte geldt onder meer dat de
vestingen in Staats-Brabant door de totstandkoming van de Barrière met veel minder
troepen toe konden. De sterke inkrimping van het leger, waartoe de Republiek na
1713 wegens een dreigend bankroet was overgegaan, speelde eveneens een rol.
Halverwege de jaren dertig van de achttiende eeuw kwam het stadsbestuur met
nieuwe maatregelen inzake de troepenlegering. Aanleiding hiertoe waren enerzijds de
klachten van de commandeur over het soms zeer beroerde onderdak voor de soldaten
en anderzijds de desolate toestand van de woningen die door particulieren aan
getrouwde militairen werden verhuurd. Ondanks een aansporing hiertoe was een
aantal eigenaren niet van zins om deze panden te laten opknappen. Daarom liet de
36

magistraat het werk uitvoeren en gaf hij de bewoners toestemming om de kosten te
verrekenen met de huur. Toen er enkele jaren later klachten binnenkwamen over de
hoogte van de huurprijs, greep de magistraat opnieuw in en stelde hij zelf de
bedragen vast.
In 1742 kwam de Raad van State met het plan om nieuwe barakken te laten
bouwen. De Graafse bestuurders kregen het verzoek om hieraan financieel bij te
dragen, maar dezen weigerden resoluut: ze hadden op dat moment nog ongeveer een
half miljoen gulden aan servitie- en logiesgeld te vorderen. Desondanks nam de bouw
van deze nieuwe legeringsruimte nog hetzelfde jaar een aanvang. Als voorbeeld
diende een complex dat tien jaar eerder in Venlo was totstandgekomen. In het najaar
van 1743 was het werk gereed: het omvatte twee langgerekte gebouwen, zogeheten
blokkazernes, die tezamen onderdak konden bieden aan 1.200 man. Later werden ze
bekend als het Noorder- en het Zuiderblok. Ze lagen op het terrein tussen het
Halfbastion Bekaf en de Sint-Elisabethskerk. De bouwkosten kwamen weliswaar voor
rekening van de Staten-Generaal, maar deze voerden in Grave een buitengewone
onroerendgoedbelasting in, waarmee zij het bestede kapitaal weer konden
terugverdienen.
In 1745 kwam er weer een extra infanterieregiment in garnizoen. Daar was alle
reden voor, want de Republiek was enkele jaren eerder betrokken geraakt in een
oorlog rond de erfopvolging in Oostenrijk. In 1744 barstte ook in de zuidelijke
Nederlanden de strijd los, die vrijwel volledig door de tegenstander, Frankrijk, werd
beheerst. Om zijn opponenten - Oostenrijk, Engeland en de Republiek - verder onder
druk te zetten besloot koning Lodewijk XV in 1747 het Staatse grondgebied in het
zuiden aan te tasten. De strijd spitste zich toe op Bergen op Zoom, dat na een weinig
krachtdadige verdediging in september capituleerde. Toen in het voorjaar van 1748 de
strijd werd hervat, voelde ook Grave zich bedreigd. Na overleg met de commandeur
legde de magistraat de burgerij de plicht op om voor een periode van zes weken
proviand in te slaan, terwijl zij zelf op de zolder van het Sint-Catharinagasthuis een
grote voorraad koren liet aanleggen. Naarmate het jaar vorderde, nam de bezorgdheid
verder toe. Nadat de oorlogvoerende partijen in oktober 1748 vrede hadden gesloten,
keerde de rust spoedig weer.

Een gevarieerd garnizoen
De Republiek raakte voorlopig niet opnieuw bij een oorlog betrokken. Na de
ondertekening van de vrede werd ook het Graafse garnizoen weer ingekrompen. Wat
de infanterie betreft, was hier nooit meer dan één regiment gelegerd. Daarbij moet
echter wel worden aangetekend dat dergelijke eenheden na 1748 groter waren dan
daarvoor. Hun sterkte bedroeg ongeveer 800 man. Evenals in de voorafgaande periode
bleef de gewoonte om de troepen regelmatig van garnizoen te wisselen, gehandhaafd.
In 1769 legerde zich, voor het eerst sinds lange tijd, een regiment Zwitsers in de
stad. Het stond op naam van generaal-majoor Beat Louis Sturler, maar het feitelijke
bevel was in handen van kolonel Beat Louis de Watteville. In 1771 werd het afgelost
door het Regiment Bouquet, dat hier maar liefst zeven jaar in garnizoen lag. De
Zwitsers stonden vanouds bekend als kundige soldaten. Dat was dan ook de reden dat
ze in vele Europese legers een toonaangevende plaats innamen. Tussen 1769 en 1795
is elk van de vijf Zwitserse regimenten die in deze periode tot het Staatse leger
behoorden, in de stad gelegerd geweest.
Opvallend is dat er na 1745 vrijwel geen cavalerie-eenheden in de vesting
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aanwezig waren. De artillerie was, met uitzondering van de jaren 1753-1768, wel
vertegenwoordigd. Het ging daarbij steeds om een gedeelte van een compagnie,
waarvan de rest meestal in vestingen en forten in de buurt van Grave lag.
Een bijzonder militair fenomeen was de school van majoor Zacharius Guichenon
de Chastillon, die in de jaren 1786-1789 in de stad was gevestigd. Deze opleiding, die
overigens geen officiële status had, was rond 1773 in 's-Hertogenbosch van start
gegaan en richtte zich voornamelijk op de theoretische vorming van aankomende
artillerieofficieren. Johan Hendrik Voet, die bekend staat als de grondlegger van de
officiersopleiding in Nederland, was enige jaren aan deze school verbonden. Dit
instituut ging ter ziele toen in 1789 drie van staatswege opgerichte artilleriescholen
hun poorten openden.
In maart 1783 onderging het Graafse garnizoen weer een flinke uitbreiding. Deze
gebeurtenis hing samen met opheffing van de Barrière in de zuidelijke Nederlanden,
waartoe de Oostenrijkse keizer het jaar daarvoor op eigen houtje had besloten. Een
tweede oorzaak was dat de vesting dat jaar tevens werd aangewezen als
verzamelplaats van geworven personeel en als oefencentrum voor rekruten. Als gevolg
hiervan kwam de inmiddels herstelde Sint-Elisabethskerk in gebruik als
exercitieruimte.

Replica van een houten paard, een militair strafwerktuig. De romp loopt taps naar
boven toe. De veroordeelde moest uren achtereen op het paard zitten, zijn handen
op de rug gebonden en met gewichten aan zijn voeten. Het afgebeelde model staat
opgesteld bij de Sint-Elisabethskerk. Foto: ILMO, H. van Eijk.
In 1786 moest de vesting nog meer troepen opnemen. Dit hield waarschijnlijk verband
met de spanningen in de Republiek, die een gevolg waren van de beweging van de
Patriotten. Dit was een stroming onder de gegoede burgerij die op alle niveaus meer
politieke invloed wilde. Stadhouder Willem V, die in alle gewesten uitgebreide
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bevoegdheden had, zagen zij als symbool van alle bestuurlijke misstanden. Ook in
Grave ontstond de nodige commotie, maar die manifesteerde zich vooral in 1787.
Hoogtepunt was het ingooien van de ruiten bij een tweetal Patriotten, waartegen de
magistraat streng optrad.
Met de komst van de nieuwe troepen kwam de omvang van het garnizoen in 1786
op ongeveer 1.260 man. Aangezien de in 1743 gereedgekomen kazernes feitelijk maar
ruimte boden voor duizend man, moest het overschot door middel van inkwartiering
onder dak worden gebracht. Op verzoek van de magistraat besloot de Raad van State
in 1791 enkele oude barakken en stallen te laten opknappen, zodat alle in de stad
gelegerde militairen voortaan over zelfstandige woonruimte konden beschikken.

Andreas de Bons
In februari 1793 verklaarde Frankrijk, dat na de revolutie van 1789 een republiek was
geworden, de oorlog aan de stadhouder en de Engelse koning. Diezelfde maand
poogde een Frans leger met een bliksemactie door West-Brabant naar het gewest
Holland door te stoten om zo de Republiek der Verenigde Nederlanden ten val te
brengen. Het offensief bleef bij het Hollandsch Diep steken. Inmiddels was een
tweede Franse troepenmacht langs de Maas opgetrokken en had Roermond bezet. Van
hieruit rukte een klein detachement verder naar het noorden op. De vesting Grave
stond op dat moment onder bevel van een officier, wiens naam onverbrekelijk is
verbonden met het krijgsgebeuren rond de stad in het jaar daarop.
De persoon in kwestie, Andreas de Bons, stamde uit een Zwitsers geslacht, dat
zich vanuit het kanton Wallis in Frankrijk en de Nederlanden had gevestigd. Hij werd
op 8 november 1720 geboren in Breda, waar zijn vader burgemeester was. Na op
vijftienjarige leeftijd in militaire dienst te zijn gegaan kreeg hij in 1737 een
aanstelling als vaandrig in het Regiment Van Kinschot.
Zoals ook in andere landen gebruikelijk was, bemoeide de Republiek zich niet zelf
met het bijeenbrengen en op sterkte houden van haar troepen, maar sloot zij hiervoor
contracten met hoge militairen. De feitelijke bevelvoering over hun regiment, dat ook
hun naam droeg, lieten deze militairen meestal over aan een van de officieren. Deze
werd dan als kolonel-commandant aangeduid. Zeker als zij wat hoger in de hiërarchie
terecht kwamen, vervulden de officieren verschillende functies tegelijk. Zo waren
regimentscommandanten vaak ook gouverneur of commandeur van een vesting of
fungeerden ze als onderbevelhebber van het leger. Op grond daarvan bekleedden ze
dan een generaalsrang. Anderen kregen deze op persoonlijke titel.
In het Regiment Van Kinschot, dat in de loop der tijd op naam van verschillende
andere militairen kwam te staan, doorliep De Bons alle rangen, tot hij in 1775 kolonelcommandant werd. In mei 1765 kreeg hij ook de functie van groot-majoor van Grave.
In die hoedanigheid oefende hij onder het gezag van de commandeur vele jaren
achtereen het bevel over de vesting uit. In 1791 werd De Bons kolonel-eigenaar van
zijn regiment. Het jaar daarvoor was hij op persoonlijke titel tot generaal-majoor
bevorderd.
Aangezien De Bons de sterkte van het garnizoen te gering achtte om alle
vestingwerken voldoende te bezetten, vroeg hij al begin 1793 aan de Raad van State
of deze extra troepen wilde sturen. Als gevolg hiervan werd midden januari een
bataljon van het Korps Mecklenburgse troepen van 's-Hertogenbosch naar Grave
overgeplaatst, waar zich reeds de twee andere bataljons van dit korps bevonden. De
Republiek had deze troepen in 1788 in dienst genomen om de sterkte van haar
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krijgsmacht op te voeren. Het verblijf in Grave beviel hen bijzonder goed, omdat de
burgerij zich hier veel gastvrijer betoonde dan de inwoners van 's-Hertogenbosch.
Toen De Bons op 13 februari het bericht ontving over de nadering van het hierboven
genoemde Franse detachement, liet hij de vesting in staat van verdediging brengen en
vroeg hij de Raad van State opnieuw om troepenversterkingen. Die kwamen er
inderdaad, hoewel bij lange na niet van die omvang als de generaal wenste. Het
garnizoen, dat eind februari een sterkte van 960 man bereikte, nam daarna nog verder
in omvang toe.
Op 26 februari nam de commandeur, generaal-majoor Christiaan Frederik Prins
van Hessen-Darmstadt, het bevel van De Bons over. De krijgskansen leken zich echter
ten goede te keren. Door ingrijpen van Pruisen en Oostenrijk, die Engeland en de
Republiek bijstonden in hun strijd tegen Frankrijk, moest de vijand Roermond
prijsgeven. Als gevolg hiervan trok op 3 maart het in aantocht zijnde Franse
detachement zich ijlings naar het zuiden terug. Een week later arriveerde er een
Pruisisch leger van meer dan 10.000 man bij de stad. Deze bondgenoten bleven hier
maar heel kort, want zij waren op weg naar West-Brabant, waar de vijand nog enkele
vestingen in handen had. Op 17 maart trokken ook de Mecklenburgers die richting uit.
De dag daarvoor had de commandeur het feitelijke bevel over de vesting weer aan De
Bons overgedragen.

De Fransen slaan terug
Wegens een nederlaag bij het Belgische Fleurus moesten de Fransen zich in de tweede
helft van maart 1793 hals over kop naar hun vaderland terugtrekken. De strijd speelde
zich voorlopig in Noord-Frankrijk af, waar de legers van Oostenrijk, Engeland en de
Republiek zich voornamelijk op de verovering van vestingen concentreerden. Mede
dankzij de levée en masse (algemene volkswapening) waren de Fransen in het voorjaar
van 1794 weer in staat om met een enorme troepenmacht een nieuw offensief te
beginnen. Hun kracht lag vooral in de nieuwe tactiek van een snelle opmars. Het
eerste grote succes kwam eind juli, wederom bij Fleurus. De geallieerden verdeelden
nu hun krachten: de Oostenrijkers trokken zich terug in de richting van de Rijn, terwijl
de Staatsen en Engelsen naar het noorden uitweken. Zo ontstonden er twee fronten,
waar de Fransen met twee afzonderlijke legers de vijand te lijf gingen.
In Staats-Brabant besloten de beide geallieerde bevelhebbers, erfprins Willem
Frederik van Oranje en de hertog van York, tot een taakverdeling. De Staatse troepen
zouden de steunpunten in de Zuiderwaterlinie bezetten en de Engelsen zouden de
oostelijke helft van Staats-Brabant verdedigen. De Franse generaal Charles Pichegru
besloot eerst met York af te rekenen. Deze vermeed echter elk gevechtscontact en
trok steeds verder naar het noordoosten terug. Op 16 september liet hij zijn
hoofdmacht bij Grave over de Maas trekken. Omdat de hertog bang was dat het Franse
leger dat tegen de Oostenrijkers optrad, hem in de flank zou aanvallen, maakte hij
begin oktober aanstalten zijn troepen bij Nijmegen over de Waal te zetten. Pichegru
was tezelfdertijd druk doende om 's-Hertogenbosch in handen te krijgen, wat hem op
9 oktober lukte. Begin november stortten de Fransen zich op Nijmegen, dat al na acht
dagen capituleerde. De Engelsen hadden inmiddels hals over kop de wijk naar Arnhem
genomen.

Grave in de knel
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Doordat verder naar het zuiden ook Venlo en Maastricht in Franse handen waren
gevallen, raakte Grave vrijwel volledig geïsoleerd. De stad had voor de vijand geen
grote strategische waarde. In theorie hadden de hier gelegerde Staatse troepen de
Franse verbindingen nog wel kunnen verstoren, maar na verloop van tijd zou gebrek
aan munitie en voedsel het garnizoen toch tot uitlevering van de stad dwingen. Als
Pichegru het gebied echter meteen al volledig wilde beheersen, moest hij de Staatse
bezetting in Grave toch op de knieën zien te krijgen.
De stad was inmiddels goed op een eventueel beleg voorbereid. Begin juli had de
stadhouder aan De Bons opgedragen de vesting opnieuw in staat van verdediging te
brengen. De bejaarde generaal kreeg toen op zijn verzoek een officier aan zich
toegevoegd, die hem bij zijn drukke werkzaamheden kon bijstaan. Deze David
Albrecht Gabriël de Gross diende toen als majoor bij het Regiment Zwitsers van May.
Hij kwam op 27 juli in Grave aan.
Het garnizoen telde begin juli ruim 330 man. Voor het eind van de maand kwam
hier enige verbetering in door de aankomst van nieuwe troepen, waaronder de
huzaren (lichte ruiterij) van Damas. Dat waren zogeheten émigrés, Fransen die sinds
het aantreden van het revolutionaire bewind uit hun vaderland waren weggetrokken.
De eenheid was genoemd naar Etienne-Charles graaf van Damas-Crux, die haar in 1793
had geformeerd om haar in dienst van de Staten-Generaal te stellen. Zij werd ingezet
in de strijd in Noord-Frankrijk en de zuidelijke Nederlanden en kwam tenslotte in
Staats-Brabant terecht. De ruiters van Damas kregen tot taak om de omgeving van
Grave te beveiligen en verkenningen uit te voeren.
In de zomermaanden gingen de werkzaamheden om de vesting verder in staat van
verdediging te brengen gewoon door. Ook kwamen er zo nu en dan nieuwe troepen in
de vesting. Burgers die hier niet per se nodig waren, kregen van de Bons het dringende
advies te vertrekken. Hij vaardigde ook regels uit voor de brandpreventie en de
organisatie van de bluswerkzaamheden. Op 22 september werd de toestand plotseling
kritiek. 600 Fransen, behorende tot de voorhoede van de divisie van Bonneau, voerden
die dag vanuit de omgeving van 's-Hertogenbosch een actie uit tegen de stad. Om hun
opmars te stuiten zond De Bons hen vanuit Grave vijftig ruiters van het korps van
Damas tegemoet. Ten zuiden van de stad, bij de herberg aan de Elft, kwam het tot
een treffen. De huzaren brachten daarbij de numeriek veel sterkere vijand zware
verliezen toe, maar na afloop van de strijd moesten ze zich toch binnen de vesting
terugtrekken. Na enkele kanonsalvo's over en weer verlieten de Fransen de omgeving
van de stad.

Insluiting en beleg
Toen de Fransen op 14 oktober met 6.000 man bij de vesting terugkeerden, dreigde
het echt menens te worden. Diezelfde dag kreeg de vestingcommandant schriftelijk
bevel van de stadhouder om tot het uiterste stand te houden. Het garnizoen was toen
redelijk op sterkte. Het omvatte 1.580 man, waaronder het 2e Regiment Waldeck, vier
compagnieën van het Zwitserse regiment May, honderd jagers (lichte infanterie) en
eenzelfde aantal artilleristen. Een kwart van de bezetting werd over de Maas gezet
om daar het Kroonwerk Coehoorn te verdedigen. De Bons posteerde ook de ruiters van
Damas op de noordelijke oever van de rivier, zodat zij daar patrouilles konden
uitvoeren. Hij wilde er bovendien voor zorgen dat ze op veilige afstand waren als de
vijand de vesting zou insluiten. Als ze werden gepakt, zouden ze mogelijk hetzelfde
lot ondergaan als de émigrés die na de val van 's-Hertogenbosch in
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krijgsgevangenschap waren geraakt. Van deze groep werd een aantal meteen
gefusilleerd en moest de rest terug naar Frankrijk, waar sommigen van hen onder de
guillotine terechtkwamen. De Fransen waren ondertussen de Maas overgestoken om de
achterhoede van het leger van York aan te vallen. Met hun komst op de rechteroever
van de rivier maakten zij de insluiting van Grave compleet en verbraken zij tevens de
verbinding met Nijmegen. Deze laatste vesting werd nu hun eerste doelwit.

Maximiliaan Jacob de Man. Deze genieofficier kwam in augustus 1794 naar Grave om
leiding te geven aan de werkzaamheden om de vesting verder in staat van verdediging
te brengen. Hij maakte hier ook het beleg mee. In de periode van de Belgische
afscheiding (1830-1839) was De Man opperbevelhebber van Grave. Hij overleed hier in
1838. Gravure van / naar Quenedey, 1812.
Op 7 november eiste de vijand de stad Grave op, maar De Bons wees het verzoek tot
overgave resoluut van de hand. De weken daarna gebeurde er weinig, totdat de
Fransen op 27 november enkele batterijen (geschutsopstellingen) gingen opwerpen.
Drie dagen later vielen 's nachts om half twaalf de eerste projectielen in de stad, die
nog door vele andere werden gevolgd. Hoewel er op verschillende plaatsen brand
ontstond, kwamen de voor het blussen aangewezen burgers pas laat in actie, omdat ze
eerst voedsel en jenever wilden. De dag daarna probeerde de bezetting met gericht
vuur de vijandelijke batterijen te vernietigen, maar dit lukte slechts ten dele. Die
avond begonnen de beschietingen opnieuw en dit weinig feestelijke vuurwerk ging de
gehele nacht door. Op 2 december was het even iets rustiger, maar daarna ging het
schieten 's nachts weer even heftig verder.
Op 9 december kwam er wederom een aanbod tot overgave, ditmaal van Pichegru
zelf, maar ook nu wilde De Bons hier niets van weten. De vijand begon de vesting nu
ook overdag met artillerievuur te bestoken. Wonder boven wonder vielen er maar
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weinig slachtoffers. Het aantal zieken nam daarentegen sterk toe. De generaal liet nu
bij de gegoede burgers beddegoed vorderen en stortte zelf een bijdrage in de kas van
het hospitaal, wat de mogelijkheden om de zieken te verplegen flink vergrootte.
Een week later kreeg de vestingcommandant nog met andere problemen te
kampen. Door de strenge vorst vroren de grachten volledig dicht. Hij liet daarom
ploegen formeren die met grote regelmaat het ijs moesten openhakken. Verder
bereikte de voedselvoorraad een kritieke grens, zodat rantsoenering noodzakelijk
werd. Na verschillende weken van spanning geraakten de inwoners van de stad in een
moedeloze stemming. Sommigen van hen trachtten de vestingcommandant via een
rekest te bewegen om over capitulatie te gaan onderhandelen. Zij wezen de generaal
er onder meer op dat: "(...) het grootste gedeelte van ons ziek of ziekelijk is, en de
gestrenge koude, die sedert eenige dagen heeft aangevangen en elk uur groter wordt,
ons alle doen kwynen en omkoomen. Immers, Hoogedelgestrenge Heer, onze huizen
zyn voor zeven agtste gedeelte onbewoonbaar; wy moeten door het geduurig
bombardement in hokken, kelders en kazematten [overwelfde ruimten in de
vestingwerken] zitten verkleumen, en kunnen onze verstyfde ledemaaten niet eens
voor een uur gerust warmen en verkwikken: in één woord, ons ongeluk is door de
bygekomen gestrenge koude nu ten top geklommen."
Voor De Bons was dit rekest een duidelijk signaal dat de nood onder de burgerij
hoog gestegen was. Op 23 december nam hij tijdens een krijgsraad de situatie in de
vesting op. Van de militairen en de burgers waren er 260 ziek of gewond en er
resteerde nog voor vier tot zes dagen aan eten en drinken. Verder raakte de munitie
op en van het geschut was het merendeel niet meer inzetbaar. De vergadering besloot
daarom de stadhouder om orders te vragen. Met zijn directe opponent, de Franse
generaal Salme, sprak De Bons een staakt-het-vuren af tot het moment waarop hij
bericht uit Den Haag kreeg. Dat was nog onderweg toen er op tweede kerstdag
opnieuw een krijgsraad plaatsvond. De aanwezigen besloten nu in meerderheid om op
een eervolle overgave aan te sturen, waarbij de troepen een vrije aftocht moesten
krijgen. De Fransen eisten echter dat de bezetting in krijgsgevangenschap zou gaan.
Uiteindelijk gingen De Bons en de zijnen met deze voorwaarde akkoord.
Op de voorlaatste dag van het jaar 1794 verliet de ongeveer 1.400 man sterke
Staatse bezetting de vesting via de Hampoort. Toen De Bons Salme passeerde, bood
hij deze zijn degen aan. De Franse generaal liet hem echter dit wapen houden als
bewijs voor de moedige wijze waarop hij Grave had verdedigd. Uit eerbetoon sloot
Pichegru de Staatse generaal uit van de plicht om in krijgsgevangenschap te gaan en
gaf hij hem toestemming naar Den Haag te reizen. Op 3 januari 1795 ontving
stadhouder Willem V de moedige officier in audiëntie, waarbij hij hem in alle
toonaarden prees. Zo kwam er een eind aan een relatief kort maar hevig beleg. Over
en weer bleken de verliezen zeer gering. De Fransen telden dertien gesneuvelden en
gewonden en binnen de stad waren er acht dodelijke slachtoffers. Onder de bezetting
en de burgerij waren echter wel veel zieken. In materieel opzicht kwam de stad
bepaald niet ongehavend uit de strijd. Vrijwel alle huizen hadden schade opgelopen
door geschutvuur en brand.
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Hoofdstuk 3
Op weg naar een voorlopig einde

Begin januari 1795 slaagden de Fransen erin om over de bevroren rivieren het hart van
de Republiek te bereiken, waarna de verdediging als een kaartenhuis instortte.
Halverwege die maand week de stadhouder uit naar Engeland. Er volgde een politieke
omwenteling, die de val van het oude bestel inluidde en de aanzet gaf tot de vorming
van een nieuwe staat, de Bataafse Republiek.
Evenals in de Staatse tijd verbleven er vrijwel continu troepen in de stad. Daarbij
ging het niet alleen om eenheden van het Bataafse leger, maar ook om Franse
onderdelen. Omdat de beide kazernes nagenoeg verwoest waren, moesten de
militairen voor het merendeel via inkwartiering aan onderdak geholpen worden.
Daarbij deed zich het probleem voor dat door de omvangrijke schade die de stad
tijdens het beleg had opgelopen, er in veel woningen niet of nauwelijks
legeringsruimte beschikbaar was. Dat had tot gevolg dat degenen die een huis met
geringe oorlogsschade bewoonden, relatief veel militairen ingekwartierd kregen.
Even leek het erop dat het probleem van de inkwartiering op afzienbare termijn
tot het verleden zou behoren. In 1798 kreeg Grave namelijk van staatswege een
bedrag van ruim 11.000 gulden uitgekeerd. Dit vormde het overschot van hetgeen de
Staten-Generaal aan belasting hadden geïnd ter compensatie van de bouwkosten van
de in 1743 gereedgekomen kazernes. De magistraat moest nu een antwoord zien te
vinden op de vraag waaraan hij dit bedrag het best kon besteden. Enkele notabelen
gaven het advies om met dit kapitaal de wederopbouw te financieren van de kazernes,
die bij het beleg van 1794 grotendeels vernield waren. Als deze gebouwen weer
onderdak aan de militairen konden bieden, was de burgerij opnieuw van de last van de
inkwartiering verlost. De bestuurders beslisten echter anders en wendden het geld
onder meer aan voor het herstel van de panden die de stad in eigendom had.
Datzelfde jaar ondernam de magistraat een poging om de zusters van het klooster
Maria Graf te bewegen een deel van het garnizoen onderdak te bieden. Toen dezen
hier niet op ingingen, boog het stadsbestuur zijn verzoek om tot een verplichting.
Verder ging het ertoe over om enkele huizen te huren, met het doel hierin militairen
onder te brengen. Door de wederopbouw van de beide kazernes in de jaren 1801-1802
werd de huisvesting van het garnizoen wat minder problematisch.
De overlast die de in Grave gelegerde troepen de bevolking bezorgden,
manifesteerde zich ook op andere terreinen. Zo kwam het voor dat militairen van het
garnizoen zich bezittingen van burgers toe-eigenden. Zo werden in 1796 enkele
militairen berecht die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal en inbraak met
geweldpleging. Daarbij kregen er twee de doodstraf, die op 28 mei 1796 onder grote
publieke belangstelling werd voltrokken. Een executie was voor een stad als Grave een
hele sensatie. Het was tevens de laatste keer dat in deze omgeving een dergelijke
terechtstelling plaatsvond.

Onder koning en keizer
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In 1806 werd de Bataafse Republiek vervangen door het Koninkrijk Holland, dat onder
leiding kwam van Lodewijk Napoleon, een broer van de Franse keizer. In maart 1809
vereerde de koning de vesting Grave met een bezoek. Tijdens een audiëntie liet hij
zich door de magistraat informeren over de toestand van de stad, die bepaald niet
rooskleurig was. Afgezien van de materiële schade die het oorlogsgeweld eind 1794
had veroorzaakt, verkeerde de handel, ooit de stuwende kracht achter de Graafse
economie, sinds 1795 vrijwel voortdurend in een depressie. De vorst zegde toe alles in
het werk te stellen om de economische bloei te bevorderen. Eind augustus bepaalde
hij bij decreet dat Grave de vestigingsplaats zou worden van een instituut voor
koninklijke kwekelingen. In Den Haag bestond reeds een soortgelijke instelling. Deze
was bedoeld om weesjongens en zoons van armlastige militairen op te leiden voor het
leger. Helaas voor Grave kwam het instituut niet van de grond.

De Hoofdwacht. Dit gebouw deed sinds circa 1730 dienst als centrale commandopost
binnen de vesting. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Het Koninkrijk Holland was slechts een kort leven beschoren; in 1810 lijfde Napoleon
het in bij het Franse keizerrijk. Evenals voor de rest van het land had dit voor Grave
tot gevolg dat de dienstplicht van kracht werd. Een jaar na de inlijving kwamen de
eerste miliciens onder de wapenen. Op 31 oktober 1811 bezocht Napoleon Grave in
hoogsteigen persoon. Om de verdedigingswerken te inspecteren maakte hij een
wandeling over de vestingwallen. Hier stonden schildwachten geposteerd, die al te
opdringerige burgers moesten tegenhouden. De keizer gaf echter uitdrukkelijk te
kennen dat de militairen het publiek ongemoeid moesten laten.
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Meteen al in 1810 kreeg de stad te maken met de legering van grote
hoeveelheden militairen. Het kwam regelmatig voor dat deze tijdelijke bewoners
groter in aantal waren dan de Gravenaren, die hierdoor opnieuw ernstig in de
verdrukking kwamen. Begin december 1813 arriveerde de Franse generaal Gabriel
Molitor met 1.500 tot 2.000 man in de vesting. Deze troepen waren zeer berucht; in
een van hun vorige standplaatsen, Woerden, waren ze zich te buiten gegaan aan
moord en plunderingen. Grave bleef dit ellendige lot gelukkig bespaard, maar het
gedrag van de soldaten was ook hier verre van voorbeeldig. De inkwartiering
bezwaarde de stad enorm. Er waren gezinnen die aan dertig soldaten onderdak
moesten bieden. Het was dan ook een hele opluchting toen Molitor rond 20 december
weer verder trok.
De troepenbewegingen hingen samen met de ineenstorting van het Franse gezag,
die zich eind 1813 in ons land begon af te tekenen. Deze was een indirect gevolg van
de nederlaag van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig (16-18 oktober 1813). De
keizer dirigeerde zijn eenheden vervolgens terug naar Frankrijk, waar hij zich
tegenover zijn vijanden probeerde staande te houden. Tegelijkertijd maakten de
Pruisen en de Russen aanstalten om met steun van lokale vrijwilligerskorpsen de
keizerlijke troepen van het Nederlandse grondgebied te verdrijven. Op 30 november
1813 keerde prins Willem Frederik, de oudste zoon van de laatste stadhouder, in ons
land terug om als soeverein vorst het bestuur op zich te nemen. In augustus 1814
kreeg hij ook de soevereiniteit over de zuidelijke Nederlanden toebedeeld.

Grave opnieuw ingesloten
In het najaar van 1813 begon het er voor de in ons land gestationeerde Fransen dus
dreigend uit te zien. Toch waren ze niet van zins om alle steunpunten zo maar op te
geven. Eind oktober gaf de keizer opdracht om de vestingen die zijn troepen nog vast
in handen hadden, in staat van tegenweer te brengen en ze van extra wapens en
proviand te voorzien. Dat gebeurde ook in Grave, waar onder leiding van luitenantkolonel Lavallette alles voor de verdediging in gereedheid werd gebracht. Deze
officier voerde ook het bevel over het garnizoen, dat eind december 1813, na het
hierboven vermelde vertrek van de troepen van Molitor, uit ongeveer 1.600 man
bestond.
In het begin van het nieuwe jaar liet baron J.C.E. van Lijnden, die door de
soeverein vorst was belast met het bestuur over het aangrenzende deel van
Gelderland, in de streek rond Grave de landstorm onder de wapenen komen. Dat was
het weerbare deel van de mannelijke bevolking dat de overheid in tijden van nood tot
de krijgsdienst kon oproepen. Later zou deze reserve als schutterij worden aangeduid.
Midden januari sloten de aldus gemobiliseerde manschappen de vesting van alle
kanten in. Zij vormden aanvankelijk een nogal onsamenhangend geheel en moesten
voor het merendeel zelf hun wapens meenemen. De maand daarop kregen ze
versterking van twee infanteriebataljons van het nog in opbouw zijnde Nederlandse
leger. Op 23 februari kwam de prins van Oranje, de latere koning Willem II, de
insluiting van de vesting inspecteren. Hij stelde vast dat de troepensterkte nog
onvoldoende was. Hierin kwam spoedig enige verbetering. Drie dagen eerder hadden
de Fransen de vesting Gorinchem overgegeven, zodat de eenheden die daar aan het
beleg hadden deelgenomen, nu elders inzetbaar waren. Daarvan kwam één
infanteriebataljon naar Grave om het kordon te versterken. Matthias Adriaan Snoeck,
een oud-officier die zich in januari had aangemeld om de landstorm mee te helpen
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organiseren, zette zich bijzonder in om de insluiting van de vesting te verbeteren. Uit
het magazijn in Delft arriveerde een grote partij geweren en munitie, zodat de
troepen in het vervolg beter waren bewapend. Dat was hard nodig, want de Fransen
ondernamen geregeld uitvallen naar de troepen van het kordon.

Kaart van Grave en omgeving tijdens de insluiting in 1814. Uit: F.H.A. Sabron, De
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blokkade van Grave in 1813-'14 (Breda, 1912).
Begin april kwam er bericht dat Parijs aan de geallieerde legers was overgegeven.
Snoeck, die inmiddels de algehele leiding bij Grave had toegewezen gekregen, meldde
het nieuws aan Lavallette, maar deze was helaas nog niet van plan zijn verzet op te
geven. Het bericht over de capitulatie van Parijs kon volgens hem onmogelijk juist
zijn. Bovendien gaf het feit dat zich tussen Breda en 's-Hertogenbosch nog Franse
troepen bevonden, hem de overtuiging dat de krijgskansen nog wel zouden keren.
Zodoende bleef de impasse rond Grave voorlopig voortduren. Zelfs de tijding dat
Napoleon op 11 april afstand had gedaan van de Franse troon kon Lavallette niet op
andere gedachten brengen. Luitenant-kolonel Ferdinand d'Hauw, die inmiddels het
commando van Snoeck had overgenomen, ondernam herhaaldelijk pogingen om
onderhandelingen aan te knopen, maar dit richtte allemaal niets uit.
Pas in de eerste weken van mei namen de zaken voor de Nederlanders een
gunstige wending. Lavallette liet toen weten dat hij de vesting wel wilde overgeven,
maar dan alleen op uitdrukkelijk bevel van het nieuwe bewind in Parijs. Na enig
geharrewar bleek de Franse overste uiteindelijk op 12 mei bereid om te capituleren.
Twee dagen later verliet de vijandelijke bezetting de stad. Voor de inwoners van
Grave kwam daarmee een eind aan een benauwde periode. Omdat ditmaal
artilleriebeschietingen op de vesting achterwege waren gebleven, waren de dagen van
de insluiting beduidend minder zwaar geweest dan die van het beleg van 1794. Het
waren nu vooral de bewoners uit de omgeving die de ellende over zich heen hadden
gekregen. Hun huizen waren door kanonvuur uit de vesting en door brand verwoest,
terwijl de Fransen zich bovendien een groot deel van hun veestapel en graanvoorraden
hadden toegeëigend.

Onder het nieuwe koninkrijk
Toen eind mei 1814 de laatste Franse troepen waren vertrokken, leken er voor ons
land betere tijden aan te breken. Nog geen tien maanden later echter namen de
spanningen weer toe, doordat Napoleon uit zijn ballingsoord Elba ontsnapte en op de
Franse troon terugkeerde. Voor de soeverein vorst was dit een gegronde reden om zich
op 16 maart 1815 tot koning uit te roepen en de noordelijke en zuidelijke Nederlanden
in één rijk te verenigen. Wegens de plotselinge dreiging vanuit het zuiden liet de
nieuwe monarch de vestingen in Noord-Brabant in staat van verdediging brengen. In
Grave kwam deze taak in handen van Matthias Adriaan Snoeck, die inmiddels zijn oude
beroep als militair ingenieur had opgevat.
Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo op 18 juni 1815 keerde de rust snel
terug. Koning Willem I zette alles in het werk om zijn rijk tot welvaart te brengen.
Verder besteedde hij veel aandacht aan de landsverdediging. Een van de voornaamste
punten daarbij was de aanleg van een verdedigingslinie in het zuiden, die een
eventuele nieuwe Franse aanval moest keren. Door dit nieuwe kordon boetten de
vestingen in de Zuiderwaterlinie aanzienlijk aan waarde in. Bij een volgende
vijandelijke operatie vanuit het zuiden hoefden zij immers niet de eerste klap op te
vangen. In vergelijking met de andere steunpunten in laatstgenoemde linie bleef de
vesting Grave na 1815 toch relatief belangrijk. De reden daarvan was dat zij in 1816
ging deel uitmaken van de Maaslinie, die het zuidelijke deel van het nieuwe koninkrijk
moest beschermen tegen een aanval vanuit het oosten. In deze linie, die bestond uit
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een reeks vestingen langs de rivier, vormde Grave het meest noordelijke punt.
In de herfst van 1815 kreeg de stad weer een vast garnizoen. Voor Graafse
begrippen bleef de omvang de eerste jaren ruim binnen de perken. Het 2e Bataljon
van de 13e Afdeling Infanterie, dat hier zijn vaste standplaats had, telde ongeveer 440
man. Dit onderdeel kreeg in 1828 een eigen kazerne, die werd opgetrokken op een
terrein naast de huidige Nederlands-Hervormde kerk.

Een mineur in het uniform van rond 1827. Gravure uit: J.F. Teupken, Kleeding en
wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche troepen ('s-Gravenhage/Amsterdam,
1827).
Zes jaar eerder was er nog een tweede onderdeel in garnizoen gekomen. Dat was het
Bataljon Sappeurs en Mineurs, 410 man sterk, dat in 1822 van Maastricht naar Grave
was overgeplaatst. Als een vesting in staat van verdediging moest worden gebracht,
richtten de militairen van deze eenheid geschutsopstellingen in en bouwden ze
onderkomens en opslagplaatsen. Voor de troepen te velde legden ze legerkampen aan,
wierpen ze versterkingen op en richtten ze batterijen in. In de onderhavige periode
waren ze tevens belast met het onderhoud van vestingwerken. De overplaatsing naar
Grave was in feite een disciplinaire maatregel. Omdat hem klachten over dit bataljon
hadden bereikt, achtte het hoofd van de fortificatiedienst, luitenant-generaal C.R.Th.
baron Krayenhoff, het gewenst om zelf toezicht op de militaire vorming uit te
oefenen. Doordat hij in Nijmegen resideerde, had hij het bataljon als het ware onder
handbereik. De maatregel had al snel succes. Toen hij het onderdeel eind 1822
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inspecteerde, maakte het een uitstekende indruk. In de winter van 1826 op 1827
maakte het bataljon zich in de omgeving van Grave bijzonder verdienstelijk met het
versterken van de dijken langs de Maas, die door toedoen van de hoge waterstand en
het stormachtige weer dreigden door te breken. In 1828 besloot Willem I het korps
drastisch uit te breiden. Omdat hiervoor in Grave te weinig legeringsruimte
beschikbaar was, verhuisde het eind 1829 weer naar Maastricht.

De Belgische opstand
Het samengaan van de Nederlandse gewesten binnen één staatsverband bleek geen
levensvatbare optie. Met het vorderen der jaren kwam duidelijk aan het licht dat het
zuiden in vele opzichten van het noorden verschilde. Koning Willem I hield hier in zijn
beleid weinig rekening mee en toonde zich bovendien nauwelijks gevoelig voor kritiek.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat onder de bevolking in het zuiden de onvrede
hoe langer hoe meer toenam. Toen op 25 augustus 1830 in Brussel een volksoproer
uitbrak, sloegen de onlustgevoelens om in verzet tegen het wettige gezag. De koning
probeerde met concessies op bestuurlijk gebied de zaak nog te sussen, maar dit had
nauwelijks effect. Een poging om de rust in Brussel gewapenderhand te herstellen,
mislukte eveneens. Er kwam een voorlopig bewind, dat begin oktober de
zelfstandigheid van België uitriep. Voor vele Zuid-Nederlandse militairen was dit het
sein om het leger te verlaten en zich achter de opstand te scharen. Ondertussen
werden in het zuiden vrijwel alle vestingen door de koningsgetrouwe troepen
ontruimd.
Willem I riep de oudere lichtingen dienstplichtigen terug in dienst en liet ook de
schutterijen onder de wapenen komen. Verder deed hij een dringende oproep aan het
volk om vrijwillig dienst te nemen. Uit voorzorg had de vorst reeds in september een
aantal vestingen in staat van verdediging laten brengen. Daartoe behoorde ook Grave,
dat op 3 oktober een eigen bevelhebber kreeg in de persoon van generaal-majoor
Maximiliaan de Man. Deze had in 1794 als genieofficier Andreas de Bons bijgestaan bij
de verdediging van de stad tegen de Fransen. De Man had sindsdien verschillende
functies vervuld. Zijn verdiensten lagen voornamelijk op het terrein van de
cartografie. Zo had hij in 1821 de leiding gekregen over de vervaardiging van een
topografische kaart van het koninkrijk. De functie van bevelhebber van Grave vervulde
hij tot zijn overlijden in 1838.
Op 13 oktober 1830 kreeg Grave ook een nieuwe eerstaanwezend ingenieur der
Genie. Deze officier, Johannes Gerrit Willem Merkes, was in de voorafgaande periode
voornamelijk werkzaam geweest in de zuidelijke Nederlanden. Hij had daar een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de verdedigingslinie langs de
grens met Frankrijk. Merkes' laatste standplaats alhier was de in Zuidwest-Vlaanderen
gelegen vesting Menen. Toen deze stad op 1 oktober in handen van de opstandelingen
overging, behoorde hij tot de laatste Nederlandse militairen die daar wegtrokken.
In zijn nieuwe functie kreeg Merkes de leiding over de werkzaamheden om de
vesting Grave voor de verdediging in te richten. Hiermee was haast geboden, want er
was een gerede kans dat de stad op korte termijn zou worden aangevallen. Dat gevaar
kwam vooral uit het naburige Limburg, dat inmiddels grotendeels voor de opstand had
gekozen. De situatie werd voor Grave kritiek toen Belgische troepen op 11 november
Venlo in bezit namen. Omdat de opstandelingen nu een goede uitvalsbasis hadden
voor acties naar het noorden, kondigde de legerleiding op 13 november voor Grave de
staat van beleg af. Dat betekende dat generaal De Man als plaatselijk bevelhebber
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voortaan ook het burgerlijk bestuur uitoefende en tevens speciale bevoegdheden
kreeg om alles te doen wat hij voor de verdediging van de stad noodzakelijk achtte.
Rond het midden van november namen de spanningen echter af, omdat beide
partijen, in afwachting van een definitieve regeling van hun geschil, een
wapenstilstand overeenkwamen. Dat weerhield de Belgen niet om langs de gehele
zuidgrens van Noord-Brabant regelmatig plundertochten te ondernemen. Dat gebeurde
meestal in kleine groepjes, die vaak al na een dag weer naar huis terugkeerden. In
Grave hield het garnizoen in ieder geval goed in de gaten wat zich in de nabije
grensstreek afspeelde en zo nodig ging het tot actie over. Eind 1830 ondernam de
bezetting onder leiding van kapitein-ingenieur Merkes met succes een tweetal
aanvallen op de Belgen, die vanuit Venlo naar Boxmeer waren opgerukt.
Dankzij de wapenstilstand kreeg de koning gelegenheid om de kwaliteit van de
beschikbare strijdkrachten op een aanvaardbaar niveau te brengen. Hij droeg die taak
op aan zijn tweede zoon, prins Frederik. Deze formeerde een mobiel leger, dat
afdoende was getraind om een nieuwe krachtmeting met de Belgen aan te gaan.
Bovendien kwamen er extra troepen beschikbaar om de vestingen in Noord-Brabant te
bemannen. Als gevolg hiervan bereikte het Graafse garnizoen in het voorjaar van 1831
een sterkte van ongeveer 1.700 man. In de omgeving van de stad was een korps van
het mobiele leger gestationeerd. Deze door luitenant-generaal G.M. Cort Heyligers
gecommandeerde troepen vormden een beschermend kordon voor de vestingen Grave
en Nijmegen. Later trokken ze naar de Meierij om in augustus 1831 deel te nemen aan
de veldtocht in België.

Een vergroot garnizoen
Voor Noord-Brabant als geheel betekende de stationering van de omvangrijke
troepenmacht een grote omschakeling. De eenheden van het mobiele leger werden
verspreid over het platteland en er was vrijwel geen dorp te vinden waar geen
militairen lagen ingekwartierd. De Brabanders moesten erg wennen aan de nieuwe
situatie. Dat gold uiteraard ook voor de noorderlingen, die zich hier aanvankelijk niet
zo op hun gemak voelden. Ook de vaak schamele leefomstandigheden van hun
kwartiergevers droegen daar het hunne toe bij. Ze waren echter zeer te spreken over
de geboden gastvrijheid.
Voor de inwoners van de vestingen veranderde er daarentegen niet zoveel. Zij
waren er immers aan gewend dat zij hun leefomgeving moesten delen met soldaten
van boven de grote rivieren. Grave vormde wat dat betreft geen uitzondering. Sinds
het najaar van 1830 herbergde de stad aanzienlijk meer militairen dan in de jaren
ervoor, maar hun aantal was niet exorbitant hoog. Anders dan op het platteland was
inkwartiering hier eerder uitzondering dan regel. De kazernes en de soldatenwoningen
konden de behoefte aan legeringsruimte voor het merendeel dekken.
Had de burgerij op zich dus niet enorm veel moeite met de aanwezigheid van
extra troepen in de stad, hinderlijk was wel dat ze zo lang bleven. Omdat Willem I
geen concessies wilde doen, sleepten de onderhandelingen over de definitieve
scheiding van Noord en Zuid zich lang voort. In augustus 1831 probeerde de
Nederlandse koning met een veldtocht tegen de Belgen een doorbraak te forceren,
maar onder militaire druk van Frankrijk brak hij deze operatie af. Het leger keerde
terug naar Noord-Brabant, waar het, evenals de troepen in de vestingen, nog tot 1839
onder de wapenen bleef. De schutterij mocht echter al veel eerder naar huis. Daarvan
lag in Grave één compagnie, die uit Gelderland afkomstig was. Dat onderdeel was in
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februari 1831 geformeerd om mee te helpen bij het bedienen van de ruim honderd
vuurmonden die op de wallen stonden opgesteld. Deze schutters kregen op 20 maart
1835 verlof om naar hun woonplaats terug te keren.
Over het geheel genomen stelde de langdurige mobilisatie de bevolking van
Noord-Brabant voor grote problemen. Met het verstrijken van de jaren leverde het
verblijf van de troepen steeds meer spanningen op. De verveling onder de soldaten
nam hand over hand toe en dat kon vaak weer aanleiding zijn tot dronkenschap en
vernielzucht. Anderzijds wakkerde de grote behoefte aan voedsel en drank de
economie behoorlijk aan, maar daar stond tegenover dat door de krapte op de markt
de prijzen flink omhoog gingen. Dat is ongetwijfeld ook in Grave duidelijk merkbaar
geweest, zeker voor de minder bedeelde burgers. Een positief punt daarentegen
vormde de toename van de werkgelegenheid, die zich op velerlei gebied
manifesteerde. Zo was er onder andere extra mankracht nodig om de vestingen in
staat van verdediging te brengen. In zijn verslag over 1831 aan de minister van
Binnenlandse Zaken merkte de gouverneur van Noord-Brabant hierover op dat de
arbeid aan de vestingwerken juist de laagste geledingen van de bevolking het nodige
emplooi bood. Zelfs in de winter hadden ze voldoende inkomsten om zichzelf en hun
gezinnen in leven te houden.

Het strategische belang van Grave
Op 10 april 1839 kwam tenslotte het verdrag tot stand dat de afscheiding van België
regelde. Drie maanden later kwam voor de troepen in Noord-Brabant het
langverwachte demobilisatiebevel. De inwoners van de vestingsteden zagen zich
eindelijk verlost van de beperkingen die de verdedigingsmaatregelen hun in de
voorafgaande jaren hadden opgelegd.
Met het uiteengaan van Noord en Zuid was Nederland ineens weer een kleine
mogendheid geworden. Een politiek van strikte afzijdigheid leek nu de geschiktste
optie, omdat dit beleid het risico om bij een internationaal conflict betrokken te
raken aanzienlijk verkleinde. Van hoog tot laag leefde het besef dat ons land in
militair opzicht erg kwetsbaar was geworden, maar de desastreuze staat van 's lands
financiën liet niet toe om grote kapitalen aan de defensie uit te geven.
Koning Willem II, die zijn vader in 1840 opvolgde, wist maar al te goed dat hij
weinig speelruimte had. Dat weerhield hem echter niet om ten aanzien van de
landsverdediging orde op zaken te stellen. Door een drastische inkrimping van het
leger maakte de koning geld vrij voor het op peil brengen van het vestingstelsel.
Daarbij gaf hij voorrang aan de uitbreiding en de verbetering van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, omdat deze het meest vitale deel van het land beschermde. Daarnaast was
voor hem vooral het zogeheten buitenfrontier van belang, waartoe hij met name de
IJssel- en de Zuiderwaterlinie rekende. Die moesten bij een aanval over land de eerste
klap opvangen.
Als steunpunt in de onmisbaar geachte Zuiderwaterlinie bleef de vesting Grave
voorlopig haar waarde behouden. Bovendien kon het leger de stad en haar omgeving
als bruggenhoofd gebruiken wanneer het de vijand in Noord-Brabant wilde aanvallen.
Aanvankelijk heeft Willem II zelfs overwogen om voor dit doel bij Grave een versterkt
legerkamp aan te leggen, maar dat idee is nooit uitgewerkt. De vesting dekte verder
nog een van de toegangen naar Nijmegen, dat als schakel tussen de IJssel- en de
Zuiderwaterlinie een sleutelpositie in het buitenfrontier innam. Al met al is het dan
ook niet verwonderlijk dat Grave en het Kroonwerk Coehoorn voorkomen op de lijst
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van de belangrijke vestingwerken van de staat, die bij Koninklijk Besluit van 8 juli
1844 werd vastgesteld.

Maquette van de vesting naar de toestand van 1845. Deze is vervaardigd door Martin
Koolen en staat sinds 1993 opgesteld in het stadhuis. Foto: ILMO, H. van Eijk.
De inrichting van het Nederlandse vestingstelsel was inmiddels in politieke en militaire
kringen voortdurend onderwerp van discussie. Sommigen vroegen zich daarbij af of het
nog wel verstandig was om de linies en vestingen in de grensgebieden te handhaven.
Als er een oorlog zou uitbreken, moesten al deze versterkte punten van een bezetting
worden voorzien. Daarvoor zouden relatief veel troepen nodig zijn, terwijl het leger
bovendien veel te sterk gespreid zou raken. Was de vijand eenmaal door de buitenste
lijn heen gebroken, dan zouden die troepen worden afgesneden van de hoofdmacht en
voor de verdere strijd zijn uitgeschakeld. Het onderhoud van al die vestingen en linies
kostte bovendien erg veel geld. Het leek daarom beter de verdediging in het westen
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van het land te concentreren en dit deel van het grondgebied extra goed te
versterken. Geleidelijk aan begon ook het standpunt van de regering steeds meer in
deze richting te neigen, zij het dat zij op een aantal punten nog een slag om de arm
hield. Vooruitlopend op een definitieve regeling stootte zij in de jaren vijftig en zestig
reeds verschillende vestingen af. Grave deelde dit lot voorlopig niet, omdat het in de
ogen van de militaire adviseurs nog belangrijk genoeg was om zijn vestingstatus te
behouden. Die waarde ontleende het onder meer aan zijn ligging in het hoekpunt
tussen de IJssel- en de Zuiderwaterlinie, waarin, zoals gezegd, vooral de vesting
Nijmegen een zeer essentiële positie innam.

Bezoek van de koning
Het belang dat de vesting sinds 1839 in het verdedigingsstelsel van ons land bleef
innemen, kwam met name tot uiting in de bouwactiviteiten die in de jaren 1841-1853
plaatsvonden. Het hoofdbestanddeel vormde de bouw van een arsenaal aan de
binnenzijde van het Halfbastion Blauwkop, dat voor een gedeelte ook als kazerne in
gebruik zou komen en als zodanig huisvesting kon bieden aan 1.200 man. Aan deze
legeringsruimte was grote behoefte, omdat de in 1828 gebouwde kazerne in 1840 voor
een deel ging dienst doen als garnizoenshospitaal of infirmerie. Het nieuwe gebouw,
dat in 1844 gereed kwam en twee woonlagen bevatte, stond bekend als de Bomvrije.
Deze naam impliceerde dat het complex voor langere tijd bestand moest zijn tegen de
uitwerking van artillerievuur. Daarom was het aan de bovenkant en aan de frontzijde,
in dit geval het oosten, bedekt met een grondlaag van enkele meters dik. Voor het
overige bestond het uit zwaar metselwerk.
Toen op 21 juni 1841 de bouw van de Bomvrije in Grave werd aanbesteed, waren
de fundamenten al klaar. Zes dagen later stelde koning Willem II zich in hoogsteigen
persoon op de hoogte van het vorderen van de werkzaamheden. Dat gebeurde tijdens
een officieel bezoek aan de stad, dat een onderdeel vormde van een tocht door
Limburg en Noord-Brabant ter ere van zijn inhuldiging. Burgerij en gemeentebestuur
hadden hun uiterste best gedaan om het bezoek tot een onvergetelijke gebeurtenis te
maken. De gehele stad was versierd met dennengroen en bloemen en overal
wapperden vlaggen en wimpels. Het meest in het oog sprongen de vele fraaie
erebogen die her en der in de straten stonden opgesteld. Om het feest extra luister bij
te zetten was op verzoek van de gemeenteraad het muziekkorps van het 3e Regiment
Infanterie uit Nijmegen overgekomen.
Aan het begin van de middag arriveerde de koning met zijn gevolg bij de
Brugpoort. Van hier begeleidde een lange stoet het gezelschap naar het stadhuis. Aan
het begin van de route passeerde deze een ereboog, waarop de volgende tekst was
aangebracht:
Wees welkom Koning! in deez' vest,
Ze is een der sleutels van 't gewest.
Hier klopt het hart, hier gloeit de borst,
Voor Tweeden Willem, onzen Vorst.
Bij aankomst bij het stadhuis werd de koning officieel welkom geheten door de leden
van het gemeentebestuur, de gouverneur van Noord-Brabant en de griffier van de
Provinciale Staten. Daarna was het tijd voor een uitgebreide audiëntie en een
'dejeuner-dinatoire'. Na de inspectie van het garnizoen en een bezoek aan de Sint54

Elisabethskerk begaf Willem II zich naar het Halfbastion Blauwkop, waar hij de in
aanbouw zijnde Bomvrije bezichtigde. Aan het slot van zijn bezoek reikte de koning
nog enkele onderscheidingen uit, waarna hij naar 's-Hertogenbosch vertrok. Daarmee
was voor de bevolking het feest nog niet ten einde, want dit ging tot diep in de nacht
door.

Grave en zijn garnizoen
Het was niet verwonderlijk dat juist de muzikanten van het 3e Regiment Infanterie
acte de présence gaven bij het koninklijke bezoek. Hun korps behoorde namelijk tot
hetzelfde onderdeel als het bataljon dat toen in Grave in garnizoen lag. De komende
vijftig jaar zouden, wat de infanterie betreft, ongeveer 450 man in de stad gelegerd
zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat met tussenpozen van enkele jaren een
ander bataljon de hier gestationeerde eenheid kwam aflossen. Overigens was van 1841
tot 1852 en van 1869 tot 1875 ook de vestingartillerie in Grave aanwezig. Het ging
daarbij doorgaans om twee compagnieën, tezamen ongeveer 150 man, die in het
Zuiderblok waren ondergebracht.
Het verblijf van de militairen was voor de Graafse gemeenschap van groot belang.
Rond het midden van de vorige eeuw ging het de stad in economisch opzicht bepaald
niet voor de wind. De handel verkeerde voortdurend in een staat van malaise en een
grootschalige vorm van nijverheid ontbrak vrijwel geheel. De kleine ambachtelijke
bedrijfjes, die relatief bezien nog het meeste werk boden, leidden voor het
merendeel een marginaal bestaan.
Binnen de hier geschetste perspectieven was het niet verwonderlijk dat een
aanzienlijk deel van de bevolking van de onderstand moest leven. In 1856 was dat niet
minder dan veertig procent. De militairen in het garnizoen hielden de bedrijvigheid
nog enigszins op gang. Het feit dat er in 1860 op een bevolking van 2.500 tot 3.000
zielen maar liefst 36 kroeghouders, tappers en slijters waren, geeft aan dat het
permanente verblijf van troepen in de stad een gunstige uitwerking had op de Graafse
economie. Behalve voor eerste levensbehoeften als voedsel en drank waren de
militairen ook voor zaken als kleding en schoeisel op de lokale neringdoenden
aangewezen. Dat gold eveneens voor het uitvoeren van reparaties en het verrichten
van hand- en spandiensten. Dat het voortbestaan van het garnizoen voor Grave in
economische zin een zaak van levensbelang was, blijkt uit een bericht in de Graafsche
Courant van 16 oktober 1852, waarin zijdelings het vertrek van de vestingartillerie uit
de stad ter sprake kwam. Naar aanleiding daarvan merkte het blad toen op dat: "(...)
het ieder burger neêrslagtig moet maken, wanneer hij denkt aan de schadelijke
gevolgen voor bijna ieder en vooral voor elk neringdoenden burger, door het
wegnemen van een groot gedeelte van het garnizoen veroorzaakt."
De vestingstatus en de aanwezigheid van het garnizoen genereerden ook nog
andere inkomsten. Om de verdedigingswerken en de militaire gebouwen in een goede
staat te houden was vanzelfsprekend regelmatig onderhoud nodig. De eerstaanwezend
ingenieur besteedde dit telkens voor één jaar aan, waarbij hij het werk in tweeën
verdeelde en elk stuk aan één lokale aannemer gunde. Van een totaal andere orde
waren uiteraard de hierboven genoemde bouwactiviteiten in de vesting in de periode
1841-1853. Daaruit vloeide voor de Graafse bevolking veel werk voort en dus ook extra
inkomsten.
De aanwezigheid van de militairen bracht behalve het nodige gewin ook heel wat
levendigheid in Grave. Een vrijwel dagelijks tafereel was een in colonne marcherende
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en door tromslag begeleide troep soldaten, die via de Brug- of de Hampoort de stad
uittrok. De militairen waren dan op weg naar de heidevelden bij Escharen, Gassel, Mill
en Reek (zie kaart op pagina 105) om zich te bekwamen in het schieten of om
manoeuvres te houden. Steevast trok met elke compagnie een fraai uitgedoste
marketentster mee, bij wie de manschappen onderweg een glaasje drank konden
kopen. Tegen de avond keerde de troep weer terug om zich via de straten van de stad
naar een van de kazernes te begeven. Het bataljon was echter niet het hele jaar door
in Grave aanwezig. In de zomer verbleef het meestal enkele weken buiten het
garnizoen om in een groter organiek verband aan oefeningen deel te nemen.

Volop feest
Zoals hiervoor al is opgemerkt, verhuisde om de zoveel tijd een in Grave gestationeerd
bataljon naar elders, waarna een ander onderdeel zich in de stad legerde. Deze
garnizoenswisselingen, die normaliter in de maand mei plaatsvonden, gingen niet
onopgemerkt aan de bevolking voorbij. De Graafse harmonie deed het ene bataljon
met muziek uitgeleide en haalde, vaak nog dezelfde dag, de militairen van het andere
met vrolijke klanken binnen. Soms kregen de officieren van de vertrekkende eenheid
enkele dagen tevoren nog een afscheidsbijeenkomst aangeboden, die met muziek en
zang werd opgeluisterd. Dat gebeurde onder andere op 26 april 1885, toen het 1e
Bataljon van het 2e Regiment Infanterie na een verblijf van negen jaar Grave zou gaan
verlaten. Burgemeester W. Friesen zei bij die gelegenheid dat: "(...) het aanstaande
vertrek der Heren Officieren ieder speet, om de gelukkige stemming en de
voorkomenheid, die steeds had geheerscht." De burgemeester sprak bovendien de
hoop uit dat de officieren nog vaak aan Grave zouden terugdenken en eindigde met
een hartelijk vaarwel.
De troepen van het garnizoen manifesteerden zich ook bij de feestelijke
gebeurtenissen die van tijd tot tijd in Grave plaatsvonden. Bij de vieringen van de
verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis was de parade op de Markt een vast
onderdeel. Behalve de in Grave gelegerde eenheden nam ook de schutterij hieraan
deel.
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Een hoogtepunt in het jaar vormden de feestelijkheden ter ere van de verjaardag van
Willem III op 19 februari. In 1887 werd deze dag bijzonder groots gevierd, omdat de
koning toen 70 jaar werd. Na de reveille en een plechtige heilige mis volgde de parade
van garnizoen en schutterij. 's Middags vond er een kleurrijke optocht plaats, waaraan
een groot aantal verenigingen en organisaties een bijdrage leverde. Uiteraard
ontbraken ook de volksspelen niet op het programma. 's Avonds leverden de in Grave
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gelegerde troepen nog een tweede bijdrage aan het feest in de vorm van een
demonstratie in verschillende wapenhandelingen. Een medewerker van de Graafsche
Courant beschreef dit zogeheten Groot Militair Assault als volgt: "De marcheeroefeningen, het trekken met sabel, degen, lange en korte stok, de gevechtsgangen
met geweer en degen getuigden van veel oefening, vlugheid en degelijk onderwijs."
Aansluitend volgden nog een kort blijspel, een gezongen eerbetoon aan de koning en
een toneelstuk over een episode uit de Atjeh-oorlog, waarin een aanval van Atjehers
op een Nederlands legerkamp werd nagespeeld. Een taptoe met fakkelverlichting sloot
rond het middernachtelijke uur de zeer geanimeerde feestdag af.
Ook de zich van tijd tot tijd aandienende jubilea vormden een gerede aanleiding
om uitbundig feest te vieren. Op 17 november 1863 bijvoorbeeld herdacht ons land de
vijftigste verjaardag van het herstel van de onafhankelijkheid. Ook in Grave stond die
dag alles in het teken van deze vreugdevolle herdenking. De troepen van het
garnizoen hielden op de Markt de gebruikelijke parade, waarna de harmonie enkele
muziekstukken ten gehore bracht. Onderwijl defileerden de leden van het aloude
schuttersgilde der Cloveniers langs het stadhuis. Als sluitstuk van het ceremoniële
gedeelte vond er nog een tocht door de stad plaats. De festiviteiten duurden tot in de
avond voort.
In juni van dat jaar waren er alom in den lande lokale commissies geformeerd
voor de oprichting van een nationaal monument ter nagedachtenis aan de
gebeurtenissen van november 1813. De Graafse commissie wees op haar eerste
vergadering vijf leden aan, die als bestuur moesten gaan optreden. Het was min of
meer te verwachten dat daarbij ook de keuze viel op de plaatselijke commandant,
majoor J.P.F. Francke, aangezien deze hoofdofficier tot de hoogste autoriteiten van
de stad behoorde. Toen in oktober in Grave geld voor het monument werd
ingezameld, nam Francke de taak op zich om onder de militairen van het garnizoen te
collecteren.

De militairen in de Graafse gemeenschap
De bemoeienis van majoor Francke in bovengenoemde commissie geeft al enigszins
aan dat de officieren van het garnizoen zich betrokken voelden bij wat er in de
Graafse gemeenschap omging. Die houding manifesteerde zich ook in hun
lidmaatschap van de Sociëteit 'Tot Nut en Vermaak'. Voor hen was dat de geschiktste
manier om contacten te onderhouden met de notabelen van de stad. Reeds in 1789,
dat wil zeggen een jaar na de oprichting, telde dit illustere instituut al diverse
militaire leden. Dat waren Zwitsers, die door hun regimentscommandant in de
gelegenheid waren gesteld om tot de sociëteit toe te treden. Er bestonden toen in
Grave meer van dit soort verenigingen en ook daar maakten officieren deel van uit. Na
een wat moeizame tijd stond de Sociëteit 'Tot Nut en Vermaak' in 1815 aan het begin
van een periode van bloei, waaraan ook de officieren van het garnizoen een bijdrage
leverden. Een aantal van hen zette zich actief voor de vereniging in, soms als
bestuurslid, soms ook anderszins. In 1888 bijvoorbeeld namen twee officieren zitting
in het feestcomité voor de viering van het 100-jarig bestaan. Dat waren de directeur
van het militaire hospitaal, officier van gezondheid der tweede klasse dr. D. Romeyn,
en eerste-luitenant H.I. von Santen, die bij het 3e Bataljon van het 5e Regiment
Infanterie diende.
Zoals de officieren met grote regelmaat de sociëteit bezochten, zo kwamen de
onderofficieren samen in het logement De Eendracht in de Brugstraat. Anders dan hun
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meerderen deden zij dat niet als lid van een civiele vereniging, maar meer om onder
elkaar te zijn. Zoals de ongeschreven wet van het standsverschil dat toen bepaalde,
stonden zij heel wat minder in aanzien dan de officieren. Evenals elders in het land
kenden de onderofficieren ook in Grave hun plaats binnen de maatschappelijke
hiërarchie en ze waakten ervoor dat die positie niet werd aangetast. Een voorbeeld
van dat laatste was de actie die de katholieke onderofficieren in 1855 ondernamen om
bij het verhuren van de zitplaatsen in de Sint-Elisabethskerk een fatsoenlijke plek te
verwerven. In de brief die zij hierover aan de kerkvoogd schreven, merkten zij onder
meer het volgende op: "Uw Edele zal toch wel zoo goed en gedagtig zijn, (dat) zij [de
onderofficieren] in alle garnizoenen eene plaats hebben gelijk aan den burgers van
den middenstand, ja zelfs in de gereformeerde kerken, ook zelfs hier, hebben zij
goede plaatsen, daar in tegendeel de Roomschen onderofficieren achteraff zijn
gesteld als verschovelingen (...)."
Hun standsbewustzijn belette de onderofficieren overigens niet om zo nu en dan
iets extra's te doen voor de minderbedeelden. Zo gaf op 5 februari 1885 hun eigen
toneelvereniging in de sociëteitszaal een benefietvoorstelling voor de armen van de
stad. Na aftrek van de kosten bleef er voor hen 56 gulden over, een voor die tijd niet
gering bedrag.
De gewone soldaten, die uiteraard het gros van de in de stad gelegerde militairen
vormden, behoorden in de negentiende eeuw tot de laagste klassen van de
maatschappij. Deze situatie hing samen met het toen gehanteerde
recruteringssysteem. Elk jaar werd via loting bepaald welke dienstplichtigen
daadwerkelijk moesten opkomen. Wie was ingeloot, maar niet zelf in dienst wilde,
kon een plaatsvervanger inhuren. Deze regeling bracht met zich mee dat vooral de
armeren onder de wapenen kwamen. Dat waren enerzijds de ingelotenen die te weinig
geld hadden om een plaatsvervanger te betalen en anderzijds degenen die geen vast
inkomen hadden en daarom tegen geld de dienst van een ander overnamen.
Wegens hun geringe maatschappelijke positie genoten de gewone soldaten weinig
aanzien bij de bevolking. Dat negatieve beeld werd nog eens versterkt door de wijze
waarop velen van hen hun vrije tijd doorbrachten. Bij gebrek aan andere
mogelijkheden tot ontspanning zochten zij hun vertier in cafés van minder allooi en in
huizen met een twijfelachtige reputatie. Het wekt daarom geen verbazing dat vooral
in de grotere garnizoensplaatsen de prostitutie welig tierde. Deze situatie vormde een
bedreiging voor de volksgezondheid, omdat zij de verspreiding van venerische
aandoeningen in de hand werkte. Dit effect werd nog extra versterkt door de
garnizoenswisselingen, daar de besmette militairen bij deze verplaatsingen de ziektes
naar andere steden overbrachten.
Het probleem baarde de lokale overheid soms grote zorgen. In Breda bijvoorbeeld
lag in de negentiende eeuw het aantal geslachtszieke militairen tussen acht en dertien
procent. Voor Grave zijn hierover alleen getallen bekend voor de periode 1881-1892.
Voor de helft van de hier genoemde jaren schommelde het aantal gevallen tussen
twee en zes. Grote uitschieters deden zich voor in de jaren 1885 en 1890 toen
respectievelijk zeventien en vijftien patiënten met venerische ziekten in het militaire
hospitaal werden opgenomen. De toename in het eerstgenoemde jaar hing
waarschijnlijk samen met de komst van een nieuw bataljon in de stad. Bij de
beoordeling van de hierboven genoemde aantallen dient er rekening mee te worden
gehouden dat het hier alleen militairen betrof die wegens acute ziekteverschijnselen
in het hospitaal moesten worden opgenomen. Degenen die wel onder behandeling
waren, maar niet hoefden te worden opgenomen, zijn dus niet meegeteld. Uit de
weinige cijfers die over hen bekend zijn, valt af te leiden dat zij slechts een zeer
beperkte groep vormden.
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In de loop van de negentiende eeuw werden de soldaten meer kansen geboden om
op een verantwoorde wijze hun vrije tijd door te brengen. Zo werden er in de jaren
zestig in enkele grote garnizoensplaatsen katholieke militaire tehuizen gesticht. In
Grave kwam een dergelijke instelling pas in 1881. Het bestuur van de SintElisabethskerk, dat het jaar daarvoor het initiatief tot de bouw had genomen, sprak de
hoop uit dat ook katholieken van buiten Grave financieel een steentje zouden
bijdragen: "Immers hunne zonen zullen in de gelegenheid gesteld worden tot velerlei
uitspanningen in een gezelschap, alwaar hunne onschuld bewaard, en hun
godsdienstzin opgewerkt, aangemoedigd en versterkt wordt." De Graafsche Courant
juichte het genomen initiatief van harte toe, maar toonde zich later ook bezorgd over
het feit of de uit Grave afkomstige katholieke dienstplichtigen elders ook goed zouden
worden opgevangen. Daarom riep zij op 2 mei 1885 ouders en priesters op om de
jongens in kwestie erop te wijzen dat zij zich na aankomst in het garnizoen zo snel
mogelijk bij het katholieke militaire tehuis moesten melden.

Militair hulpbetoon
Zoals hierboven is vermeld, wierp het verblijf van de troepen in economische zin de
nodige vruchten af. Een ander voordeel vormde de bereidheid van de militairen om in
geval van nood de bevolking de helpende hand toe te steken. Overigens profiteerde
niet alleen Grave, maar ook de omgeving van deze hulpvaardigheid. Zo brak er op 7
juli 1852 in de gemeente Escharen, dicht bij de plek waar nu de De Bonskazerne staat,
brand uit in een schuurtje. Enkele militairen van het garnizoen slaagden erin om
samen met een bewoner het vuur te doven, waardoor twee nabijgelegen boerderijen
gespaard bleven. Dit adequate ingrijpen was voor enige bewoners van Escharen
aanleiding om in de Graafsche Courant een dankbetuiging te plaatsen, waarin zij zich
lovend uitlieten over de betoonde moed.
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In het Maasfront staan de kanonnen L'Intriguant en Le Partisan opgesteld. Deze uit
respectievelijk 1778 en 1787 daterende vuurmonden bleven bij het vertrek van de
Fransen in 1814 in de vesting achter. Ze zijn vervaardigd van brons en rusten op een
ijzeren affuit (onderstel). Bij het in werking treden van de Beerse Overlaat werd met
een van de kanonnen een waarschuwingsschot afgevuurd. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Een bijzondere vorm van militair hulpbetoon in Grave was de bediening van het
hoogwaterkanon. Het bestaan van dit bijzondere fenomeen hing samen met de vrijwel
jaarlijks optredende problemen met de waterafvoer van de Maas. Wanneer de rivier
benedenstrooms de grote watermassa's niet snel genoeg kon verwerken, stagneerde
ook stroomopwaarts de afvoer. Daardoor steeg het waterpeil en nam de kans op een
dijkdoorbraak sterk toe. Met het oog hierop had men in het verleden bij het dorp
Beers (zie kaart op pagina 105), ten oosten van Grave, een verlaging in de Maasdijk
aangebracht. Langs deze zogeheten overlaat kon een deel van het rivierwater het
Brabantse land in stromen om verder stroomafwaarts weer in de bedding terug te
vloeien. Dankzij zijn hoge wallen bleef Grave dan droog, maar via de weg was de stad
voorlopig niet meer te bereiken.
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Als over stad en omgeving het schot van het Graafse hoogwaterkanon weerklonk,
wist iedereen dat de Beerse Overlaat in werking was getreden. De in het garnizoen
aanwezige kanonniers hadden tot taak deze vuurmond in het voorkomende geval te
bedienen. Zoals gezegd, trok de hier gelegerde compagnie vestingartillerie in 1852 uit
Grave weg en voorlopig kwam hiervoor geen andere in de plaats. Toen in oktober van
dat jaar 'de Beerse Maas omliep', zoals dat in het plaatselijke spraakgebruik heette,
waren er dus geen artilleristen meer om het hoogwaterkanon af te schieten. De
Graafsche Courant schetste deze situatie aldus: "(...) goede raad was nu duur,
eindelijk vestigde men het oog op een' gewezen kanonnier, die dan ook bereidwillig
die taak op zich nam; doch hij moest een handlanger hebben, en waar die te vinden?
Er moesten handen aan het werk en dadelijk nagels met koppen geslagen worden: na
deliberatie was de slotsom: er is hulp voor alles, behalve voor de dood, en zoo gezegd
zoo gedaan; men vloog naar de nabijzijnde wacht, vroeg om een oud gediende, die
van zessen klaar was, en fluks deed zich iemand als zoodanig op, voorgevende NB. 7
jaren bij een' boer en 6 maanden met het geweer te hebben gediend. Van den nood
een deugd makende, werd hij tot handlanger gepromoveerd; weg wipte dit waardig
tweetal den wal op, en eenige minuten later hoorde men toch dat, voor de
landbouwende bewoners der omliggende dorpen, zoo noodlottige schot." Dankzij de
nodige improvisatie kon het hoogwaterkanon toen dus nog zijn waarschuwende taak
vervullen, maar de wijze waarop dat was gebeurd, zinde het gemeentebestuur niet.
Het diende daarom bij de betreffende militaire instanties een verzoek in om het
garnizoen weer van artilleristen te voorzien. Dit initiatief leverde al snel het beoogde
resultaat op, want in de week voor kerst arriveerde er een artilleriedetachement van
vijf man sterk.

Vesting en garnizoen gaan teloor
In de tweede helft van de jaren zestig ondernam het kabinet de nodige stappen om de
herziening van het vestingstelsel een wettelijke basis te geven. Na veel horten en
stoten kwam op 11 maart 1874 eindelijk het moment dat de Tweede Kamer het
daartoe strekkende voorstel kon aannemen. In deze Vestingwet, die op 18 april in het
Staatsblad verscheen, stond definitief bepaald dat het westen des lands van sterke
verdedigingslinies zou worden voorzien - waarmee uiteindelijk de Vesting Holland zou
ontstaan - en dat daarbuiten vrijwel alle versterkingen zouden komen te vervallen.
Tot de vele steden die daarmee hun vestingstatus verloren, behoorde ook Grave. De
verdedigingswerken kwamen in handen van de Dienst der Domeinen, die eind 1875 een
begin liet maken met de aanbesteding van de sloop.
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Langs de G.W. van Lovendaalsingel ligt nog een deel van de buitengracht van de
vesting. Foto: ILMO, H. van Eijk.
In de tweede helft van de jaren zeventig gingen de Graafse vestingwerken grotendeels
ten onder. Gespaard bleven onder meer de Hampoort en delen van de beide
halfbastions en van het Bastion Kasteele. Verder hield men aan de zuid- en de
westkant van de vesting de buitengracht intact. Deze moest open blijven omdat de
Raam hierlangs zijn water naar de Maas afvoerde. In 1881 kocht de gemeente een
groot deel van de vestinggronden aan. De bedoeling was om deze aan derden door te
verkopen, maar dat lukte aanvankelijk niet zo erg. Later kwam er wat meer schot in
de zaak. Veel van deze terreinen kwam uiteindelijk in handen van kerkelijke
instellingen, die hier hun gebouwen stichtten.
De opheffing van de vestingstatus betekende ook dat Grave zijn kanonniers
verloor. In het voorjaar van 1875 trokken de 11e en de 14e compagnie van het 3e
Regiment Vestingartillerie weg naar respectievelijk 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Dit
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bleek tenslotte het begin van het einde, want eind 1880 drong in Grave het bericht
door dat de minister van Oorlog het voornemen had om de in de stad gelegen
eenheden naar 's-Hertogenbosch over te plaatsen. Omdat dit in feite neerkwam op de
opheffing van het garnizoen, ontstond er grote commotie in de stad. Het vertrek van
de troepen zou immers een ramp betekenen voor de plaatselijke economie. Om het
gevaar te keren kwam er onder de burgerij een actie op gang om de bewindsman via
een verzoekschrift ertoe te bewegen van zijn plannen af te zien.
De Landbouw- en Handelssociëteit, een instelling die zich tot doel stelde om de
stedelijke bedrijvigheid zo veel mogelijk te stimuleren, nam het voortouw. In een
rekest deed zij een klemmend beroep op de minister om Grave zijn garnizoen te laten
behouden. De beschikking op dit verzoekschrift liet lang op zich wachten, maar eind
1881 werd duidelijk dat de bewindsman zijn voornemen toch ten uitvoer wilde leggen.
Op 5 december van dat jaar werd namelijk bij Koninklijk Besluit een nieuwe
garnizoensindeling van kracht, waarin Grave niet meer voorkwam. Het antwoord op
het rekest kwam uiteindelijk op 27 april 1882. De minister gaf toen in een brief te
kennen dat hij "(...) met het oog op de militaire belangen en goede oefening der
troepen (...)" geen aanleiding zag om het verzoek van de Landbouw- en
Handelssociëteit in te willigen. Hij zou dan ook geen stappen ondernemen om het
genoemde Koninklijk Besluit te laten wijzigen. Toch bleef het laatste grote onderdeel
dat in Grave verbleef, het 3e Bataljon van het 5e Regiment Infanterie (III-5 RI), hier
voorlopig nog gestationeerd. De reden hiervoor was dat er elders niet voldoende
legeringsruimte voor deze eenheid beschikbaar was. Dat probleem bleek in 1892
opgelost, want op 30 april van dat jaar verliet het bataljon de stad om zich via
Nijmegen naar Amersfoort te begeven.
Grave had inmiddels van het Rijk de toezegging gekregen dat het voor het verlies
van het garnizoen zou worden gecompenseerd. Burgemeester W.J. Friesen zette
daarna alles in het werk om deze belofte ingelost te krijgen. Dat lukte inderdaad,
want in 1898 werd Grave de vestigingsplaats van de 2e Rijks Psychiatrische Inrichting.
Deze instelling vond onderdak op het terrein achter het voormalige Bastion Kasteele,
dat bij de ontmanteling van de vesting in handen van het Rijk was gebleven. Het zich
hier bevindende Groot Arsenaal werd speciaal voor dit doel verbouwd. Het op
ditzelfde terrein gelegen kruithuis kreeg later de bestemming van kapel. Het Rijk
bleef ook eigenaar van de Bomvrije, maar liet dit gebouw in 1904 slopen. De twee
achttiende-eeuwse kazernes en de infirmerie kwamen in 1893 in handen van de
gemeente. Twee jaar later verkocht deze het hospitaal en het Noorderblok aan de
Missionarissen van de Heilige Familie. Het eerstgenoemde gebouw werd in 1958
afgebroken om plaats te maken voor woningen. Het Noorderblok, dat van 1870 tot
omstreeks 1890 nog onderdak bood aan militairen die naar Nederlands-Indië zouden
vertrekken, is de afgelopen jaren verbouwd tot appartementencomplex. Op de begane
grond is momenteel een galerie gevestigd. Het Zuiderblok bestaat daarentegen al lang
niet meer. Na 1893 deed de gemeente het van de hand om het te laten slopen.
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Hoofdstuk 4
Jaren van spanning en onzekerheid

Met het vertrek van III-5 RI op 30 april 1892 hield het Graafse garnizoen feitelijk op te
bestaan. Toch was daarmee het militaire element niet geheel en al uit de stad
verdwenen. Dit werd sindsdien vertegenwoordigd door het personeel van de brigade
van de Koninklijke Marechaussee, die zich in 1818 in Grave had gevestigd en haar
domicilie had in een kazerne in de Oliestraat. Dat dit onderdeel in Grave bleef,
vloeide voort uit het feit dat de marechaussee niet alleen militaire, maar ook civiele
politietaken moest uitvoeren. Het ging daarbij met name om de handhaving van orde
en rust op het platteland.
Toen III-5 RI in 1892 de stad verliet, werd het wel stil in Grave. Met de komst van
de 2e Rijks Psychiatrische Inrichting in 1898 kwam het stadje, dat inmiddels ook
onderdak bood aan twee blindeninstituten, geheel in het teken van de verzorging te
staan. Het verlangen naar de terugkeer van de troepen bleef echter met het vorderen
der jaren onverminderd aanwezig.
Terwijl de terugkeer van het garnizoen een vrome wens bleef, nam in augustus
1914 de militaire bedrijvigheid in en om Grave sterk toe. Dat hing samen met het
uitbreken van de oorlog die Europa vier jaar lang in de ban zou houden. Om duidelijk
te maken dat Nederland zijn neutraliteit desnoods met inzet van de wapenen zou
verdedigen, had de regering op 31 juli de algemene mobilisatie afgekondigd. Nadat
begin augustus Duitsland België was binnengevallen, werd het veldleger grotendeels in
Noord-Brabant geconcentreerd en dat bleef zo totdat eind 1918 de strijd op het
westelijke front werd beëindigd. Dat het langdurige verblijf van zo'n aanzienlijke
troepenmacht voor de Brabantse bevolking een grote belasting betekende, laat zich
gemakkelijk raden.
In oktober 1914 zag ons land zich plotseling met een geheel nieuw probleem
geconfronteerd. Uit angst voor het oorlogsgeweld trokken ruim één miljoen Belgen de
grens over om hun heil in Nederland te zoeken. Ook Grave nam die maand een groep
vluchtelingen op. Terwijl de paters van de Heilige Familie zorg droegen voor het
onderdak, deed burgemeester Friesen, in samenwerking met een steuncomité, alle
moeite om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Bovendien werd er een actie
op touw gezet om kleding in te zamelen. Na enkele weken was de toestand in België
dusdanig gestabiliseerd dat het merendeel van de vluchtelingen weer naar huis kon
terugkeren.
Nadat de strijdende partijen op 11 november 1918 een wapenstilstand hadden
ondertekend, keerde ook in ons land alles langzaamaan weer terug naar het oude. In
de jaren daarna kwam er een beweging op gang om de krijgsmacht sterk in te
krimpen. Dit bracht het kabinet in 1922 tot het besluit om het leger drastisch te
verkleinen en de defensie-uitgaven flink te beperken. Daar deze koers voorlopig bleef
gehandhaafd, werd de kans dat Grave zijn garnizoen zou terugkrijgen, eerder kleiner
dan groter.
Toch verdween ook in deze periode het verlangen naar de vestiging van een
garnizoen niet. De Gravenaren bleven reikhalzend uitzien naar betere tijden. De
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militairen die tijdens oefeningen voor korte tijd in het stadje werden gelegerd,
plukten daar de vruchten van. Bij de bevolking konden zij steeds op een hartelijke
ontvangst rekenen. Zo loofde de commandant van het 7e Regiment Veldartillerie,
luitenant-kolonel T.A. Boeree, in de Graafsche Courant van 6 augustus 1932 de
inwoners van de stad voor het gastvrije onthaal van zijn militairen. Enkele weken later
volgde een tweede ingezonden brief, waarin dezelfde commandant zijn persoonlijke
ervaringen uit de doeken deed. Ook nu gaf hij de Gravenaren weer tal van
complimenten. Meestal was hij zeer huiverig voor inkwartiering. Noord-Brabant, en
met name Grave vormde echter voor hem een grote uitzondering. Als voorbeeld van
de slechte ervaringen die hij elders had opgedaan, noemde hij de keer dat hij in een
woning de slaapkamer van de dochter kreeg toegewezen. De volgende dag vernam hij
echter op een ander inkwartieringsadres dat die dochter met tuberculose was
opgenomen in een sanatorium! Meestal bleef het ongemak trouwens beperkt tot een
gastvrouw die moeite had de conversatie op gang te houden, of tot een slap kopje
thee bij een karig ontbijt. De manschappen hadden het vaak heel wat zwaarder. Zij
moesten meestal in veestallen slapen, zonder licht en wasgelegenheid. Maar niets van
dat alles in Grave. Daar voelden de militairen zich thuis.
De komst van militairen op oefening was voor de Gravenaren een welkome
doorbreking van de sleur van alledag. Volgens de Graafsche Courant van 27 september
1930 schudden de soldaten "(...) het anders zoo rustige Stadje (...) wakker (...) uit
zijn tot droomen gedoemd schijnende energieloosheid". Nadat de militairen hun
voertuigen hadden geparkeerd en hun inkwartieringsadressen hadden opgezocht, was
het tijd voor ontspanning. "Spoedig is de geheele Stad weer rustig als de soldaten
hunne kwartieren hebben ingenomen en na kennismaking met hunne nieuwe hospita's
op vredige verovering uit gaan in de richting van hare dochters. Goede vrinden zijn ze
samen al heel gauw, waarvan het gevolg is, dat de jongens heerlijk worden verwend;
een soldaat houdt nu eenmaal van goed eten en drinken en... aardige meisjes! Hoe
kan het ook anders, dat zij het goed hebben in ons gastvrije Brabant (...)." 's Avonds
was het dan steevast feest in de stad, waarbij militairen en burgers dansend en
zingend door de straten gingen.
Als de militairen na een paar dagen weer vertrokken, keerde de rust in de stad
terug. Dat was ook het moment om met weemoed terug te denken aan wat men nu
zag als de gouden dagen van de vesting Grave. "Met haar eer en haar roem is ook haar
voorspoed verdwenen", aldus de Graafsche Courant in 1930. "Het Stadje is gaan slapen
in de sombere sfeer van groote gestichten. Moet het sterven gaan?" De militairen
brachten niet alleen leven in de brouwerij, maar ook geld in de kas. Juist in een kleine
stad zou een vast garnizoen de omzet van de plaatselijke middenstand en horeca fors
kunnen vergroten. Zeker in de crisisjaren heerste in Grave, net als in vele andere
steden, de stille hoop dat het als vestigingsplaats van een militair onderdeel zou
worden aangewezen. Daar kwam nog bij dat de status van garnizoensstad veel aanzien
gaf. De militairen van een garnizoen, aldus de Graafsche Courant in 1938: "(...)
plaatsen deze gemeente een trap of verscheidene trappen hooger op de internationale
ladder". De negatieve kanten die de aanwezigheid van een groot militair contingent
met zich meebracht, was men in Grave inmiddels vergeten.
Met de groeiende dreiging vanuit Duitsland, waar in 1933 Hitler aan de macht was
gekomen, keerde het tij. Toen er vanaf het midden van de jaren dertig langzaamaan
meer financiële ruimte voor defensie kwam, nam bij de Graafse bevolking de hoop op
de terugkeer van de militairen stilaan toe. Achteraf is het wat wrang te moeten
constateren dat het verlangen naar de toekenning van een garnizoen de
oorlogsdreiging vaak overschaduwde. Velen verwachtten dat de storm ook dit keer aan
Nederland zou voorbijgaan, als het maar toonde over een goed en waakzaam leger te
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beschikken.

Een nieuw garnizoen
Al in 1935 dook de naam van Grave op in de plannen van de regering om de defensie
te versterken. In eerste instantie ging de aandacht daarbij uit naar de aanschaf van
materieel en de aanleg van versterkingen. De legerleiding zag zich in deze jaren voor
het probleem gesteld hoe zij ons land kon beschermen tegen een onverhoedse Duitse
aanval. Nederland beschikte destijds slechts over een kleine parate strijdmacht en het
zou zeker enige dagen duren voordat het leger volledig was gemobiliseerd. Hoewel
binnen de legerleiding de dreiging van zo'n verrassingsaanval verschillend werd
beoordeeld, was men wel overtuigd van de noodzaak dat er iets moest gebeuren. Dit
leidde uiteindelijk in de jaren 1936-1937 tot de bouw van een aantal zware betonnen
werken bij de bruggen over de grote rivieren en enkele kanalen. Deze
brugkazematten, die een permanente bezetting kregen, waren bewapend met
antitankgeschut en mitrailleurs. Vanzelfsprekend kreeg ook de in 1929 bij Grave
gereedgekomen Maasbrug een dergelijke beveiliging. Hier werden op de Brabantse
oever twee kazematten gebouwd, een direct in het verlengde van de brug zelf en de
ander wat verder naar het noordwesten.

Een van de beide brugkazematten die in 1936 bij de Graafse Maasbrug werden
gebouwd. Foto: ILMO, H. van Eijk.
De bouw van de kazematten deed in Grave de hoop opleven dat het weer een
garnizoensstad zou worden. In de visie van de commandant Veldleger, luitenant68

generaal jhr. W. Roëll, moesten de bruggen door een aanzienlijke troepenmacht
verdedigd worden. De parate eenheden die daarvoor nodig waren, konden naar zijn
mening worden verkregen door verlenging van de tijd van eerste oefening. Dat bleek
rond het midden van de jaren dertig echter nog geen bespreekbare optie. Op 19
februari 1936 verwoordde de Graafsche Courant de teleurstelling hierover aldus: "De
verwachtingen waren te Grave hoog gespannen. De ontnuchtering, die erop gevolgd is,
doet pijnlijk aan." De redactie van de krant hield de hoop op een spoedige terugkeer
van het garnizoen echter levend. Tien dagen later merkte zij namelijk op dat ook de
detachementen van de bij Ravenstein en Cuijk gebouwde kazematten in Grave zouden
kunnen worden gelegerd.
Nog op 24 maart stuurden burgemeester L.J.J.M. Ficq en gemeentesecretaris
G.I.M. van Kemenade een brief aan de minister van Defensie: "Wij zijn zo vrij U te
vragen in welwillende overweging te nemen of het aanbeveling verdient voor de
legering van bedoelde manschappen te Grave een kazernement te stichten. Wij zijn
gaarne bereid, wanneer zulks mocht nodig blijken, de meest mogelijke medewerking
te verlenen voor het verkrijgen van het nodige terrein daarvoor." Het mocht echter
allemaal niet baten. Van hogerhand werd besloten de bewaking van de
rivierovergangen over te laten aan kleine detachementen van het Korps
Politietroepen. Dit was in 1919 onder meer voor bewakingstaken in het leven geroepen
en bestond geheel uit beroepspersoneel. De bij Grave gestationeerde eenheid kreeg
onderdak in een houten barak ten zuiden van de stad, bij De Elft. Een dergelijk klein
detachement kon echter nauwelijks een garnizoen heten.
Anderhalf jaar later kwam Grave toch op de nominatie te staan voor een vast
garnizoen. Dit was een gevolg van het voornemen van de regering om parate eenheden
te formeren. Door de groeiende Duitse dreiging was de oorspronkelijke aversie tegen
de verlenging van de diensttijd en de uitbreiding van het aantal dienstplichtigen
verdwenen. Op 11 oktober 1937 schreef de chef-staf van het Veldleger, kolonel J.J.
van Santen, een brief "van zuiver informatischen aard" aan het stadsbestuur van Grave
met het verzoek aan te geven of Grave grond ter beschikking kon stellen voor
kazernebouw. Er zou dan tevens behoefte zijn aan een schietterrein en aan
oefengebieden met een oppervlakte van minimaal 500 hectare. De grond voor de
kazernebouw zou de gemeente zelf moeten aankopen. De schiet- en oefenterreinen
diende zij dan van de buurgemeenten Mill, Escharen en Reek te pachten. Al de
volgende dag kwam er een antwoord van burgemeester Ficq: "Ik haast mij U beleefd
mede te deelen, dat de gemeente Grave er zeer prijs op stelt om weder een garnizoen
te krijgen." Daarmee begon een lange reeks van onderhandelingen, waarin van meet
af aan duidelijk was dat Grave vergaande toezeggingen moest doen om daadwerkelijk
weer garnizoensstad te worden.
Twee maanden later kwam er meer duidelijkheid. Defensie bleek ruimte nodig te
hebben voor de huisvesting van een regiment infanterie, bestaande uit twee
bataljons. In concreto ging het om circa twaalf hectare grond voor de bouw van een
kazerne met sport- en exercitievelden. Op 9 december ging de gemeenteraad akkoord
met het voorstel dat Grave de benodigde grond voor slechts 1.000 gulden per hectare
aan Defensie zou verkopen. Men nam daarbij voor lief dat de gemeente voor de
aanschaf van deze terreinen per hectare misschien wel anderhalf maal zoveel zou
moeten betalen. Een dag eerder had de raad medewerking toegezegd bij het
beschikbaar stellen aan Defensie van de in de buurgemeenten gelegen oefen- en
schietterreinen.
De commandant Veldleger, luitenant-generaal J.J.G. baron Van Voorst tot Voorst,
was van dit aanbod nauwelijks onder de indruk: "Mijnerzijds wordt er op gerekend, dat
de terreinen voor kazernebouw met sport- en exercitieterreinen door de gemeente op
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voordeeliger voorwaarden kunnen worden beschikbaar gesteld dan ?1000,- per ha, ten
hoogste ?500,-, en dat de oefenterreinen en het terrein voor (een) schietbaan gratis in
gebruik kunnen worden verkregen. Ik merk hierbij op, dat andere gemeenten zich zeer
groote offers voor het verkrijgen van garnizoen willen getroosten en dat voor Grave de
mogelijkheid om twee bataljons en een regimentsstaf als garnizoen te verkrijgen,
vooral ook afhangt van de gelegenheid tot het voor het Rijk erlangen van ruime
oefeningsterreinen." Een nauwelijks verholen dreigement: als Grave geen gunstiger
voorwaarden zou bieden, dan kon Defensie elders wel beter terecht!
Grave werd daarmee in een lastig parket gebracht. Om het garnizoen binnen te
halen moest het grote uitgaven doen. Aan de andere kant leek het garnizoen de
spreekwoordelijke kip met de gouden eieren te zijn. Met de komst van de 800
militairen van een infanterieregiment en de gezinnen van ongeveer zestig
beroepsmilitairen zou het inwonertal van Grave, op dat moment 2.300 zielen, met
bijna de helft toenemen. Op 17 december liet burgemeester Ficq de generaal weten
in te stemmen met de plannen en akkoord te gaan met diens voorwaarden. Een dag
later kwam het bericht dat de minister van Defensie in beginsel zijn goedkeuring
hieraan hechtte. En passant kreeg Grave te horen dat het op eigen kosten de gas- en
elektriciteitsleidingen tot op het kazerneterrein moest aanleggen. In de maanden
daarna zou de gemeente ook nog opdracht krijgen voor de aanleg van waterleiding en
riolering en voor de verbetering van de wegen rond het kazerneterrein. Daartegenover
deed Van Voorst tot Voorst slechts de toezegging dat de gemeente de ter beschikking
gestelde gronden voor 500 gulden per hectare mocht terugkopen als Defensie ze in de
toekomst niet meer nodig zou hebben. Tevens zou Grave een schadevergoeding
krijgen als dat tijdstip eerder zou aanbreken dan de termijn van veertig jaar waarvoor
Defensie de terreinen nodig dacht te hebben.
Ondanks de harde voorwaarden was de burgemeester tevreden. Generaal Van
Voorst tot Voorst werd uitvoerig persoonlijk bedankt: "Wanneer straks Uw plan
definitief voor uitvoering zal zijn aangewezen, zal Grave en omgeving, dankzij Uwe
welwillendheid, een nieuw tijdperk van opbloei en vooruitgang tegemoet gaan, laten
wij hopen tot in lengte van jaren." Inmiddels had ook de lokale pers lucht gekregen
van de plannen. Op 18 december 1937 kon de Graafsche Courant eindelijk melden dat
de stad vrijwel zeker weer een garnizoen zou krijgen: "Het voldoen aan [de]
voorwaarden [van Defensie] vraagt van de Gemeente Grave weliswaar zware offers,
doch de voordeelen van een garnizoen in of nabij Grave zijn voor de Gemeente Grave
zoo groot, dat zij zeer zeker zullen opwegen tegen het geldelijk offer, dat de
gemeente ten behoeve van het garnizoen zal moeten brengen."
Toch leek er in februari 1938 nog een kink in de kabel te komen. De gemeente
had inmiddels voor de bouw van de kazerne een stuk grond langs de traverse van de
Beerse Overlaat aangewezen. Op dit terrein, dat tegenover De Elft lag en aan de
rijksweg naar 's-Hertogenbosch grensde, stond sinds 1936 de barak van de
politietroepen. De Dienst der Genie, die was belast met de voorbereiding van en de
toezicht op de uitvoering van militaire bouwprojecten, achtte de keuze van de
gemeente niet acceptabel. Haar grootste bezwaar golden de schommelingen in de
grondwaterstand die zich op dat perceel voordeden. Op het destijds nog beperkte
grondgebied van de gemeente Grave waren echter geen andere geschikte terreinen
voorhanden. Daarom moest worden uitgeweken naar een stuk grond ten westen van de
Nieuwstraat - nu de Generaal de Bonsweg geheten - in de toenmalige Gemeente Velp,
vlakbij café De Nieuwe Elft. Het betreffende gebied heette destijds het Kouwenoords
Veld. Deze nieuwe locatie had echter wel als nadeel dat de kazerne buiten de eigen
gemeente zou komen te liggen. Omdat reeds was voorzien in de samenvoeging van de
gemeenten Velp en Grave, zou die nadelige situatie slechts van tijdelijke aard zijn.
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Op 8 maart 1938 was de zaak zo goed als beklonken. Op die dag gaf de minister
van Defensie het Graafse gemeentebestuur toestemming het nieuws in de
openbaarheid te brengen. In Grave was echter iedereen allang op de hoogte. Zoals we
hebben gezien, hadden de kranten er al veel over geschreven. Er was ook al bekend
dat waarschijnlijk 15 RI, dat in Nijmegen was gelegerd, naar Grave zou komen. Bij de
carnavalsviering dat jaar was zelfs de groep 'Het 15e Regiment' te zien, die een grote
attractie bleek. De Graafsche Courant bleef de zegeningen van de toekenning van een
garnizoen breed uitmeten. De komst van de militairen naar een stadje als Grave
beschouwde zij als "(...) een werkelijken vooruitgangs- en welstandsfactor. (...) Zulk
een stedeke, nu 'ville morte' als haast geen ander in Nederland, krijgt tegelijk met de
intrede van soldaten, weer beteekenis en aanzien, en buitendien de belofte van hèropkomenden bloei; het wordt weer stad in den levenden zin van het woord."
Nog voordat de besluitvorming volledig was afgerond, was de internationale
situatie echter dermate verslechterd dat de grensverdediging zonder uitstel diende te
worden versterkt. Op 13 maart 1938 vond de Anschluß van Oostenrijk bij Duitsland
plaats. Als reactie hierop besloot de Nederlandse regering de reeds voorgenomen
versterking van parate troepen te vervroegen. Bij alle 24 regimenten infanterie kwam
nu een parate eenheid beschikbaar. Deze zogeheten grensbataljons zouden in tijden
van verhoogde waakzaamheid in het eigenlijke grensgebied, vaak ver van hun
garnizoensplaats, worden ingezet. Zij vormden zo het scherm waarachter het leger
onbelemmerd en volgens schema kon mobiliseren.
Voor Grave hadden deze nieuwe plannen grote gevolgen. Op 16 maart liet de
commandant Veldleger aan burgemeester Ficq weten dat het 2e oftewel het
grensbataljon van het 15e Regiment Infanterie (II-15 RI) al binnen twee weken naar
Grave zou komen. Op stel en sprong moest daarom legeringsruimte worden
geïmproviseerd. Met de bouw van de kazerne was vanzelfsprekend nog niet begonnen.
Een deel van de manschappen kon in de Infirmerie en in de oude openbare school aan
de Sint-Elisabethstraat onderdak vinden, maar dat was niet voldoende. Daarom werd
op de binnenplaats van het Gasthuis nog een barak gebouwd. Ook de
officierswoningen, die onder andere aan de Lovendaalsingel werden gebouwd, waren
nog niet gereed. Een aantal officieren kreeg onderdak in het Rustoord. De
bevelhebber van het bataljon, majoor C.A. van Keulen, die tevens als
garnizoenscommandant fungeerde, betrok kamers in de Poort van Cleve.
Dinsdag 29 maart 1938 was een historische dag voor Grave, die in de lokale pers
juichend werd beschreven: "Grave weer garnizoensstad! Het lijkt bijna een sprookje!"
Voorafgegaan door een vrijwillig muziekkorps van de marechaussee marcheerde het
bataljon onder grote belangstelling via de Klinker- en de Rogstraat naar de Markt,
waar het zich tegenover het stadhuis opstelde. Vervolgens inspecteerden
burgemeester Ficq en de commandant van de IIe Infanteriebrigade, kolonel J.A.G. van
Andel, de troepen. Majoor Van Keulen bedankte de burgers van Grave voor de
uitbundige ontvangst. Daarna was het de beurt aan de burgemeester om het bataljon
welkom te heten. Toen het officiële gedeelte van de ontvangst was afgelopen, braken
de feestelijkheden los. "Het was een buitengewoon vroolijk festijn, zoals alleen Grave
dat bieden kan. Tot laat in den avond bleef de vroolijke stemming voortduren en het
kan niet anders of de te Grave gelegerde manschappen zullen er ten volle mede
instemmen, dat de kleine oude Garnizoensplaats Grave haar bizondere bekoorlijkheid
heeft, al kan zij ook niet de ontspanning bieden van grootere garnizoensplaatsen."
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Militairen van II-15 RI poseren voor de camera na de intocht in Grave. Foto: NIMH.
Maar niet iedereen was tevreden met de keuze voor Grave. Vooral het besluit om hier
op termijn een volledig regiment in plaats van een grensbataljon te legeren kwam de
regering op veel kritiek te staan. De pennenstrijd werd op het scherpst van de snede
gevoerd. In Het Vaderland van 16 juni 1938 kwam een zeer negatieve criticus aan het
woord, die tekende met Een Oud-officier. Naar zijn oordeel was Grave: "(...) een
onaanzienlijk en armoedig nest, zonder enig vertier (...)" en derhalve ongeschikt om
er zoveel dienstplichtigen te legeren. Bovendien voorzag hij problemen tussen de
militairen en de blinden en 'krankzinnigen' in de diverse Graafse inrichtingen. Naar zijn
mening moest de legerleiding zelf blind en krankzinnig zijn door Grave als
garnizoensplaats aan te wijzen. Hoewel dat niet geheel zeker is, is dit opmerkelijke
krantenartikel waarschijnlijk afkomstig van luitenant-generaal buiten dienst W.E. van
Dam van Isselt, die destijds veel over actuele militaire onderwerpen publiceerde. In
een later dat jaar verschenen pamflet over de landsverdediging liet deze zich namelijk
in ongeveer gelijkluidende bewoordingen over Grave uit. Daarbij betitelde hij het als
een stadje: "(...) waar zelfs een geheel regiment wordt 'beGrave(n)'". Hij had liever
gezien dat 15 RI in Apeldoorn was geplaatst.
Op 16 november 1938 volgde er een reactie op deze weinig vleiende opmerkingen.
In de katholieke krant De Maasbode van die dag wijdde de commandant van de 1e
Divisie, generaal-majoor jhr. J.Th. Alting von Geusau, een uitgebreid commentaar aan
de inhoud van het pamflet. Daarin stelde hij onder meer: "(...) de beschrijving van het
arme plaatsje Grave, welke eenvoudig vernietigend is, alsmede de daar heerschende
garnizoensomstandigheden zijn onjuist. (...) Het grapje, dat een regiment infanterie
in Grave 'begraven' is, is een opperofficier onwaardig en strekt slechts om de mannen,
die daar geplaatst zijn, ontevreden te maken."
Hoewel Van Dam van Isselt zich nogal overtrokken had uitgelaten, legde hij toch
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de vinger op de zere plek. In de eerste maanden van het verblijf in Grave kreeg het
bataljon namelijk met verschillende problemen te kampen. Het meest urgente
vraagstuk was de slechte huisvesting. De tweede compagnie, die in de grote barak en
het schoolgebouw was gelegerd, had weinig reden tot klagen, maar de eerste
compagnie, die in de Infirmerie was ondergebracht, was veel te krap behuisd. Door de
bouw van een extra barak kwam hiervoor echter snel een oplossing.
Een veel groter probleem vormde de slechte sfeer onder de soldaten. Tijdens een
inspectie van het bataljon op 25 mei viel het de commandant Veldleger op dat de
manschappen zich lamlendig gedroegen en niet al te veel discipline toonden. Hij nam
dit bijzonder ernstig op. Argumenten als zouden militairen die het leven in een grote
stad gewend waren, niet in het stille Grave kunnen aarden, sneden volgens de
generaal geen hout. Dergelijke problemen deden zich immers in andere kleinere
garnizoensplaatsen, zoals Steenwijk en Harderwijk, niet voor. De ware oorzaak van de
problemen lag volgens Van Voorst tot Voorst in de slappe houding van het kader, dat
de manschappen in alles tegemoet kwam. Daardoor konden de aanvankelijke
onvolkomenheden in de legering en de voeding aanleiding geven tot algehele onvrede
en een aantasting van het moreel. De generaal eiste dan ook snel maatregelen om de
discipline te herstellen. Aangezien we niets meer over deze kwestie vernemen, mogen
we aannemen dat die maatregelen hun vruchten hebben afgeworpen voordat het
bataljon in het najaar van 1938 afzwaaide.
Geleidelijk aan kreeg het garnizoensleven in Grave een geregelder karakter. Ook
kwam er meer aandacht voor de ontspanningsmogelijkheden van de militairen. Dat
bleek onder meer uit de stichting van een manschappenkantine, die gevestigd werd in
de materieelloods op het terrein van de Infirmerie. Verschillende Gravenaren
ondersteunden dit initiatief met een geldelijke bijdrage. Daarnaast liet de
commandant Veldleger de gemeente op 11 juni 1938 weten het op prijs te stellen
wanneer ook zij stappen zou ondernemen om de militairen meer ontspanning te
bieden. Zijn gedachten gingen daarbij uit naar het organiseren van concerten door
plaatselijke harmoniegezelschappen en verlaging van de toegangsprijs van het
gemeentelijke zwembad.
Ook de kerken lieten zich niet onbetuigd. Hun bijdrage bestond vooral uit de
stichting van militaire tehuizen, waar de dienstplichtigen buiten diensttijd het nodige
vertier konden zoeken. De protestanten onder hen konden daarvoor terecht in de
Brugstraat en de katholieken in de Bagijnestraat. Bij de opening van het
laatstgenoemde tehuis, in april 1938, heetten verschillende
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie burgemeester Ficq, de militairen hier welkom
en werd hen een kop koffie en een sigaar aangeboden. Daar er in de Bagijnestraat
maar beperkt ruimte beschikbaar was, werd het rooms-katholieke tehuis later naar de
Hoofschestraat verplaatst. Voor de officieren daarentegen hoefde geen vermaak te
worden georganiseerd. Zij vonden hun vertier voornamelijk in de Graafse sociëteit.
Van tijd tot tijd verzorgden ze hier ontspanningsavonden, waarop uiteraard ook de
gegoede burgerij welkom was.
Door het hernieuwde verblijf van troepen in de stad ontstond er spoedig weer een
band tussen de bevolking en de militairen. Dat bleek onder meer op 6 januari 1939,
toen bij de viering van het 125-jarig bestaan van 15 RI de inwoners van de stad het
regiment drie diepe trommen aanboden. Dit fenomeen was overigens niet specifiek
Graafs; ook in andere garnizoenssteden zamelden burgers geld in voor een dergelijk
geschenk. De militaire muziek gaf het garnizoen immers een fleurig tintje. De
aanbieding van de trommen geschiedde door dokter Janus Kanters, de voorzitter van
het comité dat het plan voor dit cadeau had gerealiseerd. Bij deze gelegenheid sprak
burgemeester Ficq de wens uit dat: "(...) dit geschenk het symbool moge zijn van de
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samenwerking en goede verstandhouding tusschen burgerij en garnizoen". Nog
diezelfde avond namen de militairen de trommen in gebruik tijdens een taptoe op de
Markt, welke voorafging aan een mars door de stad.

De Generaal de Bonskazerne
Inmiddels was men in vrijwel alle plaatsen waar een grensbataljon werd gevestigd,
druk doende met de bouw van kazernes. Om dat te bespoedigen en de kosten zoveel
mogelijk te drukken had de Staf der Genie hiervoor een eenvoudig standaardtype
ontworpen. Dat bestond uit een aantal losse gebouwen, die rondom het
exercitieterrein waren gegroepeerd. Kenmerkend voor deze zogeheten Boostkazernes,
een naam die verwijst naar de ontwerper, kapitein der Genie A.G. Boost, was vooral
het hoofdgebouw, dat plaatsbood aan de staf en aan afdelingen van algemene aard.
Hierin was tevens de toegangspoort opgenomen. Aangezien het bij Grave te bouwen
complex plaats moest bieden aan een regiment van twee bataljons, moest dit de
dubbele grootte van een standaardkazerne krijgen. Dat hield onder meer in dat er zes
legeringsgebouwen moesten komen, voor iedere compagnie een. Ook het hoofdgebouw
kreeg een andere structuur, omdat de entree tot de kazerne niet in, maar naast dit
gebouw kwam te liggen.
Op 3 mei 1938 kondigde burgemeester Ficq aan dat Grave de benodigde terreinen
had aangekocht. Deze transactie kostte de toch al armlastige gemeente maar liefst
65.000 gulden. Met de aanleg van de infrastructuur rond het kazerneterrein zou naar
schatting nog eens 35.000 gulden gemoeid zijn. Daar bovenop kwam dan ook nog het
bedrag dat Grave jaarlijks aan pacht moest betalen aan de omliggende gemeenten
voor de oefenterreinen, en dat voor een termijn van veertig jaar. Het was dus geen
wonder dat de burgemeester in een van de talrijke brieven over de aanleg van de
elektriciteitsleiding naar de kazerne verzuchtte: "Het nieuwe garnizoen kost
bovendien aan de gemeente zeer, zeer veel."
Het ministerie ging op 7 juni over tot de aanbesteding van de kazernebouw, die
op 515.000 gulden werd geschat. Op 21 december kreeg het nog in aanbouw zijnde
complex zijn naam: de Generaal de Bonskazerne. Voor de Gravenaren vormde dat een
goede herinnering aan het glorierijke verleden van hun stad. Eind februari 1939 kwam
het eerste legeringsgebouw van de kazerne gereed. Vanaf dat moment konden steeds
meer militairen hier hun intrek nemen, onder wie de manschappen van I-15 RI. Pas in
het najaar vond de finale oplevering plaats.

Mobilisatie
De dreiging van een oorlog was ondertussen alleen maar toegenomen. In september
1938 zorgde de Sudetencrisis voor nieuwe spanningen, die ook voor Nederland
aanleiding waren maatregelen te nemen. Het ging hierbij met name om de
Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid (B.O.U.V.), waarbij de door de
politietroepen gevormde brugdetachementen in staat van verhoogde waakzaamheid
werden gebracht en de grensbataljons en overige aangewezen eenheden naar hun
oorlogsopstellingen werden gezonden. Ook het Graafse bataljon ging op weg; op 28
september vertrok het naar de omgeving van Sint-Anthonis en Oploo (ten zuidwesten
van Boxmeer). In Grave namen andere troepen, onder meer van III-13 RI, hun plaats
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in.
Op de Conferentie van München gaven Engeland en Frankrijk Hitler zijn zin:
Tsjechoslowakije moest Sudetenland aan Duitsland afstaan. Toch waren de diplomaten
opgelucht en tevreden. De oorlogsdreiging was verminderd en Hitler had de krachtige
waarschuwing gekregen dat hij de soevereiniteit van Tsjechoslowakije moest
respecteren. De Britse premier Chamberlain hield het erop dat er "Peace for our time"
was bereikt. Op 6 oktober 1938 keerden de grensbataljons terug naar hun
vredesgarnizoenen, waarbij het Graafse bataljon een defilé op de Markt hield.
Lang zou de rust niet duren. In maart 1939 maakte Hitler korte metten met het
laatste restje Tsjechische onafhankelijkheid. De krachtige woorden van München
bleken loze beloften: Engeland en Frankrijk lieten Duitsland zijn gang gaan. Enige tijd
later viel het Italiaanse leger Albanië binnen. In Nederland waren deze ontwikkelingen
aanleiding tot een tweede B.O.U.V. Weer vertrok het Graafse bataljon uit de stad; het
zou nu niet meer terugkeren. In Grave en de omliggende gemeenten werden nu
militairen van het 11e Grensbataljon en van 26 RI gelegerd.
Gedurende de zomer bleef de situatie gespannen. Na Tsjechoslowakije richtte de
Duitse agressie zich op Polen, dat een bijstandsverdrag met Frankrijk en Engeland had
gesloten. Hitler liet zich daardoor niet afschrikken, omdat hij erop rekende dat deze
West-Europese landen, als het erop aankwam, Polen niet te hulp zouden komen.
Terwijl de spanning in Europa opnieuw hoog opliep, kondigde Nederland op 28
augustus de algemene mobilisatie af. Ditmaal dreef het onweer niet voorbij. Nadat
het Duitse leger op 1 september Polen was binnengevallen, kwamen de regeringen in
Parijs en Londen tot de conclusie dat deze zoveelste daad van agressie niet
onbeantwoord mocht blijven. Op 3 september verklaarden zij het Derde Rijk de
oorlog. In Europa was de Tweede Wereldoorlog begonnen.
De mobilisatie was ook in Grave merkbaar. Niet alleen werden alle
dienstplichtigen en reservisten uit het stadje onder de wapenen geroepen, maar er
kwamen nog meer troepen in de Graafse regio. De reeds aanwezige eenheden kregen
versterking van III-14 RI. In de stad vonden zij onder meer onderdak in het
blindeninstituut Sint-Henricus, de Gasthuishoeve en de pas gebouwde woningen aan de
Arnoud van Gelderweg. De militairen die in Sint-Henricus waren ingekwartierd,
maakten grote indruk op de toen vijftienjarige Jules de Corte, de latere
kleinkunstenaar en componist, die vijftig jaar later de atmosfeer in rokerige
vertrekken nog altijd met de mobilisatie associeerde. Overigens konden tegen deze
tijd de meeste troepen een plaatsje in de Generaal de Bonskazerne vinden.
De komst van III-14 RI naar Grave had een duidelijke reden. Dit bataljon was
namelijk bestemd voor de bezetting van het meest noordelijke gedeelte van de PeelRaamstelling, die zich vanaf Grave in zuidoostelijke richting uitstrekte en bij Weert
aansloot op de grens met België. Bij de afkondiging van de mobilisatie was men nog
druk doende om deze linie, die tot doel had een eventuele Duitse doortocht door
Noord-Brabant naar België en Frankrijk te beletten, verder uit te bouwen. Haar
defensieve waarde was gebaseerd op de moeilijk toegankelijke restanten van het
oorspronkelijke Peelmoeras, de inundaties langs de Raam en het Defensiekanaal, dat
vanaf augustus 1939 tot april 1940 werd aangelegd. Deze waterloop, die tegenwoordig
Peelkanaal heet en ten noorden van Mill aansluit op de Raam, fungeerde als
tankgracht.
In de periode september 1939 - mei 1940 werden verschillende linies in ons land
versterkt met een grote hoeveelheid kazematten. Behalve in de Peel-Raamstelling
gebeurde dat onder andere in de linies langs de IJssel, door de Overbetuwe en langs
het Maas-Waalkanaal, de Maas en het Julianakanaal. Deze waren bedoeld om bij een
aanval van over de landgrenzen de vijandelijke opmars zo veel mogelijk op te houden.
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De kazematten, die naar gelang het type geheel of gedeeltelijk van beton waren,
waren bewapend met een mitrailleur. Hoewel soms hoog werd opgegeven van hun
defensieve waarde, zou in de meidagen van 1940 blijken dat een deel van deze
werken niet bestand was tegen het vuur van het Duitse pantserafweergeschut.
De mobilisatieperiode was voor de militairen hoofdzakelijk een tijd van graven en
afwachten. Verschillende keren werden de troepen in de hoogste staat van paraatheid
gebracht, maar iedere keer bleek het loos alarm en dat was bepaald niet bevorderlijk
voor het moreel. Hoewel de lange mobilisatietijd het kader wel de mogelijkheid gaf
de troepen verder te oefenen, kwam hiervan in de praktijk vaak weinig terecht. Op
het moment dat de militairen in Grave en elders in de Peel-Raamstelling arriveerden,
viel daar nog heel wat werk te verrichten. Terwijl onder toezicht van de genie de
bouw van de kazematten ter hand werd genomen, begonnen de troepen met de aanleg
van gevechtsopstellingen en loopgraven. Verder bracht men op verschillende plaatsen
voorzieningen aan om de wegen die van oost naar west door de linie heenliepen, te
kunnen afgrendelen. Dat gebeurde ook bij de wegen rondom Grave.

Mei 1940
Begin 1940 kwam de leiding over de gemobiliseerde krijgsmacht in andere handen.
Mede wegens een meningsverschil over het te volgen verdedigingsplan nam generaal
I.H. Reijnders ontslag als opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, waarna generaal
H.G. Winkelman hem opvolgde. Deze stapte in april 1940 af van het plan om bij een
Duitse aanval krachtig weerstand te bieden in de Peel-Raamstelling. Bij dat besluit
speelde onder andere de overweging mee dat de vijand deze linie via Belgisch
grondgebied kon omtrekken. De Peel-Raamstelling kreeg nu tot taak om de Duitse
opmars op te houden totdat het deel van het veldleger dat in Midden-Brabant was
gestationeerd, was teruggetrokken tot in het rivierengebied en de Vesting Holland. Als
gevolg van de verandering van haar taak werd de bezetting van de linie teruggebracht
tot een zwakke dekkingsmacht, die moest vertrouwen op de sterkte van de stellingen.
De verdediging van Grave, de nabijgelegen Maasbrug en het Raamdal bij Escharen was
in handen van III-14 RI. De bevelhebber, majoor E.G. Döbken, had zijn commandopost
in het jezuïetenklooster Mariëndaal bij Velp, tegenwoordig het hoofdgebouw van het
tehuis De Binckhof.
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De spoorbruggen over het Maas-Waalkanaal op de lijn Nijmegen-Ravenstein en de
daarnaast gelegen verkeersbrug werden op 10 mei 1940 tijdig vernield. Foto: NIMH.
Het plan dat de Duitsers voor hun operatie tegen Nederland hadden ontwikkeld, ging
uit van een aanval op de Vesting Holland langs twee hoofdassen, waarvan er een dwars
door Noord-Brabant naar het Hollandsch Diep zou lopen. Bij aanvang van de strijd
zouden parachutisten zich meester moeten maken van de bruggen bij Moerdijk,
Dordrecht en Rotterdam. Dat zou de 9. Panzerdivision de mogelijkheid bieden om na
de opmars door Noord-Brabant door te stoten tot in het hart van de Vesting Holland.
Het was voor de Duitsers van groot belang dat zij de bruggen die op de
opmarsroute lagen, onbeschadigd in handen zouden krijgen. Daarbij ging het onder
meer om de bruggen bij Grave en Ravenstein en die over het Maas-Waalkanaal. Voor
de verovering daarvan had het XXVI. Armeekorps, waarvan de 9. Panzerdivision deel
uitmaakte, een speciale gevechtsgroep geformeerd, die als de Gruppe Grave werd
aangeduid. Hieronder ressorteerden onder andere enkele overvalspatrouilles, die al in
de avond van 9 mei in het diepste geheim de grens hadden overschreden. Met hulp van
deze patrouilles wisten de Duitsers in de vroege morgen van 10 mei een aantal
bruggen over het Maas-Waalkanaal te bemachtigen. Deze verrassingsaanval vergde
echter veel meer tijd dan gepland. Voor de bewakingsdetachementen bij de bruggen
bij Ravenstein en Grave pakte dat gunstig uit. Hoewel zij al rond 4.40 uur de opdracht
kregen de bruggen te laten springen, voerden ze deze order niet meteen uit. In plaats
daarvan vroegen zij keer op keer om bevestiging van het bevel. De brug bij Ravenstein
werd om 5.15 uur opgeblazen, maar bij Grave duurde het zelfs tot 6.45 uur voordat de
vernieling werd uitgevoerd. Als de Duitsers hun verrassingsaanval aan het MaasWaalkanaal in de geplande tijd zouden hebben afgerond, hadden ze dus goede kans
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gehad de Graafse brug onbeschadigd in handen te krijgen.

De Maasbrug bij Grave na de vernieling op 10 mei 1940. Foto: NIMH.
Voor de Duitse opmars door Noord-Brabant had het falen bij Grave echter geen grote
gevolgen. Overvallen zoals aan het Maas-Waalkanaal waren ook langs de Maaslinie
uitgevoerd. Daardoor was de spoorbrug tussen Gennep en Oeffelt in vijandelijke
handen gevallen. Dit had twee belangrijke gevolgen. Enerzijds kon de 256.
Infanteriedivision (ID) hier door de Maaslinie breken en anderzijds konden twee Duitse
pantsertreinen bij verrassing in de buurt van Mill tot achter de Peel-Raamstelling
doordringen. Het meegevoerde bataljon stapte hier uit, waarna het met de
Nederlandse troepen in gevecht raakte. In de avond wisten Duitse eenheden hier vanaf
de oostkant een doorbraak te bereiken. De bezetting van de Peel-Raamstelling kreeg
vervolgens het bevel om rond middernacht terug te trekken op de Zuid-Willemsvaart.
De 254. ID, die rechts van de 256. ID optrad, stuitte op meer weerstand. Hoewel
de in deze sector gelegen spoorbrug bij Katwijk reeds was opgeblazen, wisten de
Duitsers hier op verschillende plaatsen over de rivier te komen. Vrijwel het gehele
hier opgestelde Nederlandse bataljon raakte in krijgsgevangenschap. Enkele groepjes
gedemoraliseerde soldaten wisten Grave te bereiken. Om te voorkomen dat zij het
moreel van de hier aanwezige troepen zouden aantasten, zond men hen onmiddellijk
door. Intussen sloeg de Duitse genie bij Mook een brug over de Maas.
Na het middaguur rukte de 254. ID onder meer via Linden en Gassel op naar de
noordelijke sector van de Peel-Raamstelling. Om de vijandelijke opmars te stagneren
had men inmiddels bij Escharen de brug over de Raam opgeblazen. Omdat daarbij ook
de dam die ten behoeve van de inundatie was gebouwd, schade had opgelopen,
stroomde het water hier geleidelijk weg. Rond drie uur 's middags zagen de militairen
van III-14 RI de eerste Duitse patrouilles verschijnen. Kleine troepenverplaatsingen op
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de oostelijke Raamoever werden met vuur uit de kazematten beantwoord. De Duitsers
gingen echter niet tot actie over. Tussen zes en zeven uur 's avonds voerde de
Luftwaffe nog een luchtaanval uit, maar die had weinig effect. Rond acht uur kwam
een compagnie van het Grensbataljon Jagers III-14 RI versterken, maar de
voorbereidingen van het bataljon voor de terugtocht naar de Zuid-Willemsvaart,
waarvoor inmiddels bevel was ontvangen, waren reeds in volle gang. Het feitelijke
vertrek vond in de loop van de nacht plaats. Op 12 mei raakte het bataljon bij de
Dungensche brug in een hevig gevecht gewikkeld, waarbij majoor Döbken sneuvelde.
Het gros van de militairen werd krijgsgevangen gemaakt.
Na het vertrek van III-14 RI bleef in Grave slechts het bewakingsdetachement bij
de brug achter. Dit had het bevel om terug te trekken nooit ontvangen. De
telefoonverbindingen waren namelijk uitgevallen en een door de
bataljonscommandant uitgezonden ordonnans had niemand bij de brug aangetroffen.
In de vroege morgen van 11 mei werden de achtergebleven militairen zwaar
beschoten, waarop zij besloten zich terug te trekken. Daarna namen de Duitsers bezit
van de stad.
In Grave was echter niemand meer aanwezig, omdat al op de ochtend van 10 mei
was besloten om de bevolking te evacueren. De plannen daarvoor waren een half jaar
eerder gemaakt. Oorspronkelijk gold Sluis in Zeeuws-Vlaanderen als bestemming,
maar verschillende Gravenaren, onder wie dokter Kanters, hadden hun twijfels
uitgesproken over de haalbaarheid daarvan. Om 1 uur 's middags moesten de
Gravenaren zich verzamelen op de Markt, waar voor ouden van dagen en moeders met
kinderen autobussen klaar stonden. De rest moest met eigen vervoer of te voet op weg
gaan naar Nuland en Heesch, waar circa tweeduizend inwoners van Grave onderdak
kregen. De evacuatie kon echter de dood van elf Gravenaren niet voorkomen. Op 11
mei werden zij in Nuland met twee inwoners van deze plaats slachtoffer van een
luchtbombardement. Voor de evacuatie van bewoners en personeel van de diverse
gestichten en tehuizen in Grave golden speciale maatregelen; ze werden met bussen
en vrachtwagens naar Eindhoven en omgeving gebracht. Op 15 mei, de dag waarop de
capitulatie werd ondertekend, keerden de geëvacueerde Gravenaren naar hun stad
terug. Zij troffen daar talrijke Duitsers aan, die hun intrek hadden genomen in de
voornaamste gebouwen.

De Duitse bezetting
Voor Grave volgden nu vier lange bezettingsjaren, waarin de omstandigheden voor de
bevolking geleidelijk aan verslechterden. De Duitse militairen die hun intrek in de
Generaal de Bonskazerne namen, gingen voor een deel het straatbeeld bepalen. Grave
kreeg ook een Duitse garnizoenscommandant, de Ortskommandant, die kantoor hield
in het stadhuis. De meeste andere gebouwen werden langzaamaan vrijgegeven. In de
zomer begonnen de Duitsers met het herstel van de Maasbrug, die in 1941 weer in
gebruik kwam. In de tussentijd verzorgden eerst een pontveer en later een door de
Duitsers aangelegde pontonbrug de verbindingen met de Gelderse Maasoever.
Langzamerhand keerde de rust weer terug, maar de ontevredenheid bleef.
De hoopvolle verwachtingen over de groei van de welvaart na de vestiging van het
garnizoen waren niet uitgekomen. Te weinig hadden de Gravenaren zich gerealiseerd
dat de komst van het garnizoen samenhing met de gespannen internationale
omstandigheden die tot de Tweede Wereldoorlog zouden leiden. Burgemeester Ficq
deed nog een poging bij het Afwikkelingsbureau van Defensie een schadevergoeding te
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krijgen voor de kosten die de gemeente had gemaakt ten behoeve van de bouw van de
Generaal de Bonskazerne, maar hij kreeg nul op het rekest. Grave had immers zijn
garnizoen gekregen, ook al was dat nu Duits.
Over de eenheden die tot dat garnizoen behoorden, zijn weinig bijzonderheden
bekend. Slechts enkele details zijn ons overgeleverd. Zo werd de 2. Marine
Kraftwagen Einsatz Abteilung in april 1942 in de Generaal de Bonskazerne opgericht
en opgeleid. Na een verblijf van ongeveer een jaar werd deze eenheid voor
operationele inzet naar de Balkan overgeplaatst. Volgens inlichtingen van het verzet
lagen begin juni 1944 in de Generaal de Bonskazerne en in de barak van het Korps
Politietroepen minstens 300 manschappen van de Kriegsmarine, die bestemd waren
voor de kustverdediging. Volgens deze zelfde bron waren zij nog ongeoefend en tussen
de zestien en achttien jaar oud. Tevens werden in deze maand de brugkazematten uit
1936 weer in gebruik genomen. De Duitsers plaatsten hier bovendien
luchtafweergeschut (Flak) op. De vijftien man sterke brugbewaking had een
onderkomen gevonden in hotel Hurkens, het huidige Wapen van Grave, op de hoek van
de Arnoud van Gelderweg en de Trompetterstraat. Een maand later maakte de
Feldkommandantur 674 in Breda zich ernstige zorgen over de troepensterkte in NoordBrabant en Limburg wegens het vertrek van Duitse eenheden naar Normandië, waar
begin juni de lang verbeide geallieerde invasie was begonnen. Vooral de angst voor
luchtlandingen was groot. Met het oog op deze dreiging kreeg een aantal plaatsen een
nieuw garnizoen. Zo kwam in Grave het Landesschützen Ausbildungs Batallion I/6, dat
uit vijf compagnieën bestond en in totaal 1.350 man telde. Waarschijnlijk is dit
dezelfde eenheid waarover op 28 augustus een lid van de Groep Albrecht, een
inlichtingenorganisatie binnen het Nederlandse verzet, het volgende wist te melden:
"In de Generaal de Bons-kazerne zitten thans ca. 700 man W[ehr]M[acht] met gele,
groene en witte uitmonstering. Een gedeelte van hen heeft manke benen, bochels, 1
arm of 1 oog, ofwel een combinatie van deze kwalen. (...) In het Sint Elisabeth
rusthuis liggen ca. 400 man, die ik nog niet nader identificeren kan, maar die naar
verluidt pas drie maanden onder de wapenen zijn".
Uit de informatie die in Londen aan de Nederlandse autoriteiten in ballingschap
werd verstrekt, blijkt dat ook in en om Grave het verzet actief was. Zo onderschepten
de Duitsers in de nacht van 5 op 6 november 1943 in de omgeving van Velp enkele voor
de ondergrondse bestemde pakketten, die met een parachute waren gedropt. Van de
verzetsmensen die de goederen kwamen ophalen, werd er een neergeschoten en wist
een ander te ontkomen. In de pakketten troffen de Duitsers zend- en fotoapparatuur
en chemicaliën aan. Behalve met het verzamelen van informatie over de Duitsers hield
het Graafse verzet zich voornamelijk bezig met het onderbrengen van onderduikers.
Verschillende Gravenaren hebben op dit punt hun sporen verdiend door het regelen
van onderduikadressen en bonkaarten. De meesten van hen behoorden tot de kring
Mill van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO).
Een van de bekendste illegale werkers van Grave was frater Aloysius (E.F.C. van
Riel), het hoofd van de jongensschool in de Trompetterstraat. Hij maakte geen geheim
van zijn anti-Duitse gezindheid en spoorde zelfs zijn leerlingen aan op straat
opstandige liedjes te zingen. Dit leverde hem een ondervraging door de
Sicherheitsdienst op, maar na alles koppig te hebben ontkend werd hij weer op vrije
voeten gesteld. Omdat zijn activiteiten in Grave toch begonnen op te vallen, werd hij
in augustus 1944 overgeplaatst naar Tilburg. Kort daarna keerde hij terug naar Grave,
nu als onderduiker.
Hoewel geen verzetsman, moet hier ook burgemeester Ficq worden genoemd.
Evenals frater Aloysius maakte hij geen geheim van zijn onvrede over de bezetting. Zo
keerde hij zich tegen de inschakeling van Graafse burgers bij de aanleg van
80

verdedigingswerken rond de stad. Dat deed hij met het argument dat Grave de
bevrijders toch moeilijk kon ontvangen in zelf gebouwde stellingen. Daarnaast
weigerde hij bijdragen te betalen voor Nederlandse vrijwilligers die in Duitse dienst
aan het Oostfront vochten. Op 3 februari 1944 werd hij opgepakt en uiteindelijk naar
het concentratiekamp Dachau overgebracht. Daar overleed hij op 9 maart 1945, toen
zijn stad al een half jaar was bevrijd.

Market Garden en de bevrijding
De bevrijding van Zuid-Nederland was een onderdeel van de geallieerde opmars naar
Berlijn, die op 6 juni 1944 begon met de landing in Normandië. Nadat de Duitsers de
opmars van de Amerikaanse, Britse en Canadese legers enige weken hadden weten op
te houden, volgde eind augustus de uitbraak uit het Normandische bruggenhoofd.
Hierna rukten de geallieerden in ijltempo op door Noord-Frankrijk en België. Door die
razendsnelle opmars kregen zij het idee dat de Duitse weerstand zo goed als gebroken
was en dat de rest van de tocht naar Berlijn een 'zondagsrit' zou zijn. Het
belangrijkste obstakel leek niet de Duitse Wehrmacht, maar de logistieke
ondersteuning van de snel oprukkende eenheden. Mede daardoor stokte de geallieerde
opmars net ten zuiden van de Nederlandse grens.
Een ander probleem dat de gemoederen bezighield, was de bittere concurrentie
tussen de Engelse veldmaarschalk B.L. Montgomery, commandant van de 21st Army
Group, en de Amerikaanse generaals. De Britten en Amerikanen wedijverden met
elkaar wie als eersten naar Berlijn zouden opmarcheren.
In deze sfeer liet Montgomery zijn behoedzaamheid varen en ontwikkelde hij in
de eerste dagen van september een ambitieus plan. In één 'grote sprong voorwaarts'
wilde hij de haastig ingerichte Duitse verdedigingslinie doorbreken en dwars door
Noord-Brabant oprukken over de Maas, de Waal en de Rijn. Vanuit een bruggenhoofd
benoorden de Rijn moesten de troepen vervolgens de opmars naar het Ruhrgebied
inzetten, zodat zij Duitsland nog vóór Kerstmis 1944 op de knieën konden dwingen.
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Op 10 september legde Montgomery zijn definitieve plan voor aan de Amerikaanse
generaal Dwight D. Eisenhower, de geallieerde opperbevelhebber. Bij deze operatie,
die de codenaam Market Garden kreeg, zou alles draaien om snelheid en het verrassen
van de tegenstander. Vanuit een reeds veroverd bruggenhoofd over het MaasScheldekanaal bij Neerpelt moest het Britse XXX Corps van luitenant-generaal Sir Brian
Horrocks met drie divisies, aangevoerd door de Guards Armoured Division, over
Eindhoven en Nijmegen oprukken naar Arnhem. Dat was deeloperatie Garden.
Voor een snelle opmars waren de talrijke rivierovergangen op deze route van
vitaal belang. De Britse eenheden moesten zonder vertraging over de ZuidWillemsvaart, de Maas, de Waal en de Rijn zien te komen. Daarom kregen in de
deeloperatie Market drie luchtlandingsdivisies de taak de bruggen op de route te
veroveren voordat de Duitsers deze konden opblazen of de verdediging ervan konden
versterken. Aan het begin van de route, ten noorden van Eindhoven, zette het 1st
Allied Airborne Army daartoe de Amerikaanse 101st Airborne Division in, aan het
eindpunt, Arnhem, de Britse 1st Airborne Division. Halverwege, in de directe
omgeving van Grave, zou de Amerikaanse 82nd Airborne Division van de jonge
brigade-generaal James M. Gavin landen. Evenals de andere twee luchtlandingsdivisies
kreeg Gavins 'All American' divisie verschillende deeltaken toegewezen, die het
uiterste van de militairen zouden vergen. De airbornes van de 82nd Division moesten
de Maasbrug bij Grave, ten minste een van de bruggen over het Maas-Waalkanaal en
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de Waalbrug bij Nijmegen zien te veroveren. Zoals te begrijpen valt, hadden de
troopers enige aarzeling om Grave, wat in het Engels immers 'graf' betekent, als hun
bestemming aan te duiden. Zij kozen daarom maar voor de uitspraak gravey, wat 'jus'
betekent.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de luchtlandingseenheden, waarmee vóór
de oorlog alleen op kleinere schaal was geëxperimenteerd, uitgegroeid tot een
volwaardig onderdeel van de krijgsmachten van de verschillende landen. Zonder
twijfel hebben de Duitsers op dit gebied de toon gezet. Met de inval in Nederland en
België op 10 mei 1940 hadden zij duidelijk aangetoond wat met een massale inzet van
Fallschirmjäger-troepen kon worden bereikt. Luchtlandingstroepen hebben een aantal
specifieke voor- en nadelen. Hun grote kracht ligt in de verrassing, wat zeker bij de
verovering van vitale objecten van groot belang kan zijn. Tevens kunnen zij worden
gebruikt om zwaar verdedigde linies te omzeilen. Daartegenover staat dat
luchtlandingstroepen slechts licht bewapend zijn - zwaar materieel laat zich nu
eenmaal moeilijk door de lucht vervoeren - en vaak ver achter het front en in een
geïsoleerde omgeving hun taken moeten uitvoeren. Het is dan ook belangrijk dat zij zo
snel mogelijk aansluiting krijgen met de grondtroepen.
Bij Market Garden konden de geallieerden profiteren van de ervaring die zij bij
eerdere luchtlandingsoperaties hadden opgedaan, zoals tijdens de invasies op Sicilië in
de zomer van 1943 en in Normandië in juni 1944. Toch werden bij de planning ook
fouten gemaakt. Opmerkelijk is vooral dat luitenant-generaal F. Browning, die de
leiding had over de gehele luchtlandingsoperatie, naliet zijn divisiecommandanten te
informeren over de aanwezigheid van pantsereenheden van het II. SS-Panzerkorps op
de Veluwe. Tevens waren de geallieerden nauwelijks bedacht op het feit dat er in
Noord-Brabant twee, zij het incomplete, Duitse legers aanwezig waren. Zo de
airbornes al tegenstand verwachtten, hielden zij slechts rekening met tweederangs
militairen zonder gevechtservaring. De verovering van de bruggen over de Maas, het
Maas-Waalkanaal en de Waal leek dan ook in de woorden van divisiecommandant
Gavin: "(...) more like a peacetime exercise than war." Daarentegen zou het naar
verwachting heel wat moeilijker zijn om de eenmaal veroverde objecten te
verdedigen tegen Duitse tegenaanvallen. Spoedig zouden ongetwijfeld sterkere Duitse
legeronderdelen, en dan met name de pantsereenheden die vermoedelijk in het
Reichswald stonden opgesteld, naar het operatiegebied worden gedirigeerd. Twee van
de drie parachutistenregimenten kregen daarom de opdracht het hooggelegen en
strategisch belangrijke gebied rond Groesbeek te verdedigen tegen mogelijke
aanvallen uit het Reichswald.
Het begin van de luchtlandingsoperatie Market verliep voorspoedig. Op zondag 17
september werden de burgers van Grave en de omliggende gemeenten tijdens de
hoogmis opgeschrikt door de inleidende luchtaanvallen, die vooral waren bedoeld om
het luchtafweergeschut uit te schakelen. Daarna was de lucht vol van het gebrom van
de honderden transportvliegtuigen. Zonder veel weerstand te ondervinden landden
tussen 1 en 2 uur 's middags de troepen op of in de buurt van de voorziene
landingszones bij Overasselt en Groesbeek. Slechts enkele Gravenaren durfden het
gevaar te trotseren en zagen de parachutisten landen. Een frater van het
blindeninstituut, die het schouwspel met eigen ogen waarnam, schreef hierover: "Na
[de] vernietigende aanval der Engelse jagers volgde onmiddellijk de aankomst van een
grote vloot transportvliegtuigen. Het zware gedender van deze zeer laag vliegende
vliegtuigen was oorverdovend. Iedereen verwachtte een geweldig bombardement op
de brug. Maar plotseling klonken er kreten: 'Parachutisten, dáár, dáár, dáár!' Dat werd
een magnifiek gezicht, honderden en honderden zweefden er omlaag. Voor en achter
de brug, overal waar je maar kijken kon. Ook waren er oranjekleurige parachuten
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onder, die prachtig schitterden in de zon."
De manschappen verzamelden zich snel. Ook troopers die minder geluk hadden en
ver van de landingszones terecht kwamen, wisten zich vlug bij hun eenheid te voegen.
De 480 troepentransportvliegtuigen (Amerikaanse C 47-toestellen) en 91
zweefvliegtuigen (gliders) brachten ruim 7.000 airbornes naar de landingszones bij
Grave. Vrijwel onmiddellijk kregen de troopers van de 82nd Division vuurcontact met
de Duitsers, maar die bleken geen partij voor de geharde parachutisten. Veel Duitse
soldaten vluchtten weg.
Als eerste van de te veroveren objecten viel de Graafse Maasbrug in Amerikaanse
handen. Deze was het voornaamste doel van het 504th Infantry Regiment, dat
grotendeels bij Overasselt was geland. Eén compagnie sprong echter bij Velp af, dus
ten zuiden van de brug, zodat dit belangrijke object van twee zijden kon worden
aangevallen. Hoewel deze compagnie de aangewezen landingszone miste en te ver van
het doel terecht kwam, landde één peloton dankzij de alertheid van zijn
commandant, luitenant John Thompson, op slechts 700 meter van de brug. Deze
besloot niet op de komst van de rest van de compagnie te wachten en viel
onmiddellijk aan. Zijn manschappen werden onder vuur genomen door het
luchtafweergeschut op de brugkazematten, maar dit kon niet voldoende naar beneden
worden gericht. Daardoor konden de troopers deze Flak met welgemikte bazookaschoten uitschakelen. Aan de andere kant van de brug was inmiddels ook een peloton
uit Overasselt gearriveerd.
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Monument ter herinnering aan de Amerikaanse luchtlandingsactie bij Grave op 17
september 1944. Dit gedenkteken, dat exact vijftig jaar na dato werd onthuld, staat
op de Brabantse oever in de nabijheid van de brug. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Zo snel mogelijk sneden de para's alle draden en leidingen door die over de brug
liepen om te voorkomen dat deze zou worden opgeblazen. Pas later werd bekend dat
het ontstekingsmechanisme van de op de brug aangebrachte springladingen
waarschijnlijk al tijdens het luchtbombardement in het ongerede was geraakt.
Daarnaast waren van de vier pioniers die de vernieling moesten uitvoeren, er drie
afwezig en de enige militair die op zijn post was, kon deze klus niet in zijn eentje
klaren. De Duitsers hadden de brug dus niet eens kúnnen opblazen. Ondanks dat het
toeval de Amerikanen een handje hielp, was de verovering van de Maasbrug een
schoolvoorbeeld van een geslaagde luchtlandingsoperatie.
Met dit wapenfeit had de divisie haar meest urgente doel bereikt. De verbinding
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met de grondtroepen van het XXX Corps, die in de loop van de volgende dag zouden
moeten arriveren, leek veiliggesteld. In de Generaal de Bonskazerne gelegerde Duitse
troepen hebben nog wel geprobeerd de brug te heroveren, maar zij maakten geen
enkele kans tegen de waakzame troopers. Toch begingen ook deze laatsten fouten.
Toen later die avond ten zuidwesten van Grave een gecamoufleerde Duitse tank
naderde en op een bij café De Elft opgeworpen wegversperring af reed, dachten de
troopers in eerste instantie dat de Britten al waren gearriveerd. Hun optimisme bleek
onterecht: door het vuur van de tank kwam één trooper om het leven en raakten
dertien anderen gewond. Dit was echter niet de aanzet tot een grootschalige Duitse
tegenaanval; bij de brug zou het verder rustig blijven.
Na de verovering van de Maasbrug kreeg een compagnie van het 504th Regiment
opdracht de stad Grave en de Generaal de Bonskazerne in te nemen. Bij het
Pionierpark, dat op de plek lag van het huidige industrieterrein aan de rijksweg, werd
nog gevochten, maar allengs nam de Duitse weerstand af. Even na middernacht
bereikten de troopers de Markt. De vijand had de strijd inmiddels opgegeven en was
weggetrokken richting Cuijk. Grave was weer vrij!
De Gravenaren vierden die nacht uitbundig feest. De Amerikaanse parachutisten
herinnerden zich later dat: "the Dutch celebrated all night long, drinking and singing
'Tipperary.'" De ontdekking van een Duits drankdepot verheugde de feestvreugde
aanzienlijk. Ook in de dagen daarna bleef de sfeer in Grave uitgelaten. Sommigen
maakten van de gelegenheid gebruik om de door de Duitsers verlaten gebouwen te
doorzoeken op zoek naar sigaretten en uitrustingsstukken. Hetzelfde gold voor de
landingszones van de Amerikanen. Na vier magere oorlogsjaren konden de Gravenaren
alles gebruiken wat de troopers hadden achtergelaten. Vele parachutes kregen een
nieuwe bestemming als ondergoed of als laken, ondanks de oproep ze in te leveren.
Het inmiddels voormalige verzet kon nu bovengronds komen. Onder hen was ook
frater Aloysius, die de Amerikanen zijn diensten als tolk aanbood en een belangrijke
rol speelde bij de oprichting van de lokale afdeling van de Ordedienst (OD). De OD was
de belangrijkste component van de Binnenlandse Strijdkrachten in Grave, die werden
geleid door J.S.H. Baumann. Uitgerust met buitgemaakte Duitse wapens voerden de
OD'ers, die hun hoofdkwartier hadden in het Oude Patronaat aan de Scheerestraat,
bewakingsdiensten in en om de stad uit. Al snel kwam het bestuur van Grave in
handen van het Militair Gezag, dat in de Generaal de Bonskazerne was gevestigd. Tot
het Militair Gezag in Grave behoorde ook L.A.A.M. Raijmakers, die in maart 1947 tot
burgemeester van Grave werd benoemd. Tot die tijd fungeerden eerst de voormalige
gemeentesecretaris G.I.M. van Kemenade en later wethouder P.C.M. Janssen als
waarnemend burgemeester.
De bevrijding van Grave op 18 september 1944 betekende niet dat de oorlog voor
de inwoners van de oude vestingstad verleden tijd was. De stad lag immers vrijwel
direct in de frontlinie en dat zou de eerste tijd zo blijven ook. Met grote regelmaat
waren de inslagen te horen van het Duitse artillerievuur dat op de Maasbrug was
gericht. Tevens was de Luftwaffe nog regelmatig boven de stad aanwezig. Op 2
oktober overleden zeven Britse militairen en vier Gravenaren aan hun verwondingen
opgelopen bij een Duitse luchtaanval.
Voor de mannen van de 82nd Airborne Division ging Market Garden na de
bevrijding van Grave natuurlijk gewoon door en was er voorlopig niet veel tijd om te
feesten. Juist bij hen leefde het besef dat een Duitse tegenaanval niet lang op zich
zou laten wachten. Het was dus zaak vóór die tijd alle aangewezen punten te
veroveren en daar defensieve posities in te nemen. De Maasbrug was slechts de eerste
van de drie oeververbindingen die de 82nd Airborne Division moest zien te
bemachtigen. Al snel zou blijken dat niet alles zo eenvoudig ging als bij Grave. De
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Amerikanen wisten op de avond van 17 september nog wel de brug bij Heumen te
veroveren. Daarmee was een overgang over het Maas-Waalkanaal in Amerikaanse
handen, zodat in principe de weg tot aan Nijmegen voor de Britse tanks open lag. Voor
het overige hadden de troopers echter minder geluk, want de Duitsers slaagden er in
om de kanaalbruggen bij Malden en Hatert tijdig te vernielen. Vooral het feit dat de
geallieerden de bruggen op de hoofdweg van Grave naar Nijmegen niet onbeschadigd
in handen kregen, was een zware klap. Hoewel de verkeersbrug ter plaatse gespaard
bleef, bleek deze bij het opblazen van de ernaast gelegen spoorbrug zoveel schade te
hebben opgelopen dat hij onbruikbaar was voor de pantserwagens van het XXX Corps.
Evenals de Maasbrug bij Grave moest de brug bij Heumen dan ook tegen elke prijs
worden verdedigd.
De grootste tegenslag voor de airbornes was echter de zware tegenstand die ze in
Nijmegen ontmoetten bij de eerste pogingen de Waalbrug daar in te nemen. Hiervoor
kon divisiecommandant Gavin op de eerste dag van Market Garden slechts relatief
zwakke eenheden inzetten. Deze moesten echter grotendeels terugtrekken toen de
Duitsers laat in de avond een eerste tegenoffensief tegen de Amerikaanse linies bij
Groesbeek inzetten. In de dagen daarna zou de Duitse verdediging in Nijmegen
versterking krijgen van eenheden van het SS-Panzerkorps uit de omgeving van Arnhem.
Tegen hun pantserwagens en de gevreesde 88 mm-kanonnen waren de lichtbewapende
troopers niet opgewassen.
De Waalbrug bleef voorlopig buiten bereik. Het wachten was daarom op de
grondtroepen van het XXX Corps, die in de loop van maandag 18 september hadden
moeten arriveren. Hun opmars langs de enige beschikbare weg was echter aanzienlijk
vertraagd. Pas op dinsdagmorgen kort na half tien, dus ongeveer 43 uur na de
luchtlanding bij Grave, arriveerden de eerste Britse pantservoertuigen van de Guards
Armoured Division bij de Maasbrug. Heel de bevolking liep uit om Britten te zien. Hun
komst was een welkome aanvulling op de optocht die was georganiseerd om de
bevrijding van de stad te vieren. De Amerikanen waren minstens even verheugd: voor
hen was aansluiting met de grondtroepen immers van levensbelang. Er was echter
geen tijd om daarbij stil te staan. De Waalbrug bij Nijmegen moest genomen worden,
en daarna ook de Rijnbrug bij Arnhem, waar de Britse 1st Airborne Division het zwaar
te verduren had.
Met de komst van de Britten nam ook de militaire aanwezigheid in Grave toe. In
het blindeninstituut Sint-Henricus was al sinds de eerste dag van de operatie een
militair hospitaal gevestigd, nu werd hier ook een Britse compagnie gelegerd. In de
Soos kwam bovendien een dependance van het Nijmeegse Canisiusziekenhuis, dat
wegens de felle strijd in die stad overbelast was. Niet alleen de manschappen, maar
ook de voertuigen en het overige materieel moesten worden verzorgd. Hiervoor
werden aan de Kastanjelaan enkele mobiele herstelwerkplaatsen ingericht.
De in veel opzichten zwaarste en belangrijkste dag van Market Garden was
woensdag 20 september. Overal in het operatiegebied van Market Garden voerden de
Duitsers een sterk tegenoffensief uit. Ten oosten van Grave bezweken de Amerikaanse
linies bij Beek en Mook bijna onder de druk vanuit het Reichswald. Beide plaatsen
kwamen in Duitse handen, maar konden kort daarna worden heroverd. Weer had
vooral de gevechtservaring van de troopers de doorslag gegeven. Heel wat minder
gunstig verliep de strijd in Arnhem, waar de Britse airbornes bij de Rijnbrug het
onderspit dolven. Hun hoofdmacht werd bij het dorp Wolfheze, ten westen van
Arnhem, samengedreven in een steeds kleiner wordend gebied.
De gebeurtenissen bij Arnhem wierpen een donkere schaduw over de zege die de
geallieerden bij Nijmegen behaalden. Terwijl zij zich vanuit het zuiden een weg naar
de spoor- en de verkeersbrug vochten, slaagde een Amerikaans bataljon erin met
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bootjes de rivier over te steken. Aangezien de Duitsers nu van twee kanten werden
aangevallen, moesten zij de strijd staken en de beide bruggen uit handen geven. De
weg naar Arnhem lag op dat moment open, maar om niet te veel risico's te nemen
zetten de Britten pas de volgende dag hun opmars voort. Omdat de vijand inmiddels
halverwege, bij het dorp Elst, een sterk front had opgebouwd, konden zij niet meer
naar Arnhem doorstoten.
Van 21 tot 25 september deden de geallieerden alle moeite om het gestelde
einddoel van Market Garden toch te bereiken. Er werden verschillende pogingen
ondernomen om het Britse bruggenhoofd bij Wolfheze te versterken, maar deze liepen
op niets uit. In de nacht van 25 op 26 september werden de Britse airbornes uit het
gebied geëvacueerd. Met deze actie liep Market Garden definitief ten einde.
Ter vermijding van het risico dat de Duitsers de bruggen met sabotageacties
zouden opblazen, kwam er bij de rivierovergangen een speciale bewaking. Bij de
Graafse Maasbrug berustte deze taak vanaf 22 september bij de Koninklijke
Nederlandse Brigade 'Prinses Irene', die in de voorafgaande jaren in Engeland was
geformeerd om een bijdrage te leveren aan de bevrijding van West-Europa. Op 26
september nam zij ook de bewaking over van de baileybrug die de geallieerde genie
naast de Maasbrug had gelegd. Begin oktober kreeg de brigade ook de zorg voor de
beveiliging van de twee bruikbare bruggen over het Maas-Waalkanaal. Het verblijf in
de Graafse regio droeg over het algemeen een vrij rustig karakter. Dat kwam onder
andere doordat Duitse acties tegen de te bewaken bruggen uitbleven. Halverwege
oktober trok de brigade weg om te worden ingezet bij de operaties in Midden-Brabant.
Daarmee bleken de banden tussen deze eenheid en Grave niet geheel en al gebroken.
Toen hier in de winter dringend behoefte ontstond aan kolen, zorgde de commandant
van de verkenningsafdeling, majoor jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland, ervoor dat
deze brandstof werd aangeleverd.

De laatste maanden van de oorlog
Hoewel Grave en omgeving na Market Garden bevrijd waren, bleef de oorlog nog lang
dichtbij. In de loop van oktober werden de Duitsers weliswaar uit vrijwel geheel
Noord-Brabant verdreven, maar ten oosten van Grave bleef het front steken bij het
Reichswald. De nabijheid van de oorlog bleef in Grave goed merkbaar. Zo kwamen er
regelmatig evacués in de stad aan, die her en der onderdak kregen, en waren er in de
omgeving nog veel Amerikaanse en Britse troepen gestationeerd. Omdat het in oktober
langzaamaan wat rustiger werd, kwam er voor degenen die bij deze eenheden waren
ingedeeld, meer tijd voor ontspanning. Een vast programmapunt werden de
voetbalwedstrijden tussen een Brits militair team en de Sportclub Grave, die de
Britten meestal overtuigend wisten te winnen. 's Avonds konden de militairen zich in
de stad vermaken, waar onder anderen Jules de Corte voor hen optrad.
Vanaf november werden de in de omgeving van Grave verblijvende troepen
geleidelijk aan afgelost door Canadese eenheden. Voorlopig beperkten deze hun
activiteiten tot een intensieve patrouillegang langs de frontlijn. De Duitsers hadden
inmiddels de Betuwe onder water gezet, zodat de geallieerden vanuit hun
bruggenhoofd ten noorden van Nijmegen voorlopig geen grote offensieven meer
konden ontplooien.
In de wintermaanden maakten de geallieerden opnieuw plannen voor een opmars
naar de Rijn. Vanuit het gebied tussen Nijmegen en Mook, hemelsbreed slechts twaalf
kilometer, zouden de troepen in oostelijke en zuidoostelijke richting oprukken.
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Daarbij moesten zij dwars door de gevreesde Siegfried-linie, waarvan ook het
Reichswald deel uitmaakte. De leiding over deze operatie Veritable werd
toevertrouwd aan luitenant-generaal Horrocks van het XXX Corps, dat tijdelijk onder
bevel was gesteld van de commandant van het 1st Canadian Army, generaal H.D.G.
Crerar. In het gebied tussen Nijmegen en Mook bouwde Horrocks een troepenmacht
van 200.000 man op. Bovendien liet hij hier immense voorraden aanleggen.
Grave maakte de opbouw voor Veritable van zeer nabij mee. Overal stonden
voertuigen en lagen voorraden hoog opgestapeld, alles vanzelfsprekend goed
gecamoufleerd. De Graafse Maasbrug vormde een belangrijke schakel in het vervoer
van troepen en materieel. Daarnaast was alleen bij Mook nog een andere brug
beschikbaar. Omdat deze troepenconcentratie voor de Duitsers geheim moest blijven,
mocht er alleen 's nachts worden gereden. De bruggen waren uiteraard niet op het
immense aantal voertuigen berekend en het verkeer raakte hier dan ook regelmatig
verstopt. Om alles in goede banen te leiden moest de militaire politie in het gehele
gebied maar liefst 1.600 man inzetten. Toen eind januari de dooi inviel, kwamen veel
wegen onder water te staan. Doordat de route langs Mook hierdoor volledig
onbruikbaar werd, moest de weg langs Grave nu nog meer verkeer verwerken. Toen op
4 februari de genie het herstel van de spoorbrug over de Maas bij Ravenstein had
afgerond, kon de aanvoer naar Nijmegen gelukkig ook per trein plaatsvinden.
Toen Veritable op 8 februari van start ging, werd al snel duidelijk dat niet de
Duitsers de grootste tegenstanders zouden zijn, maar het water. Grote delen van het
operatiegebied waren geïnundeerd en zware regenval zette vrijwel alle wegen blank.
Op de vierde dag van de operatie bevrijdden de Britten Gennep, waar de genie
onmiddellijk met de aanleg van een brug over de Maas begon. Hierdoor kon de Graafse
verkeersbrug, tot op dat moment de enige betrouwbare rivierovergang, worden
ontlast. Langzaam maar zeker rukten de Britse en Canadese divisies op naar de Rijn,
vanuit het zuiden tegemoet gekomen door Amerikaanse troepen. Een maand na het
begin van Veritable had de 21st Army Group van veldmaarschalk Montgomery het
rivierfront van Nijmegen tot Düsseldorf in bezit.
De Britten, Canadezen en Amerikanen konden zich nu opmaken van de strijd ten
oosten van de Rijn. De opmars was in de eerste plaats oostwaarts gericht, richting
Berlijn, maar het Canadese leger boog naar het noorden en noordwesten af en
bevrijdde Oost- en Noordoost-Nederland. Generaal Crerar leidde deze Victory
Campaign vanuit zijn hoofdkwartier, dat inmiddels van Tilburg naar Grave was
verplaatst en in de Generaal de Bonskazerne was gevestigd. Daar kreeg hij op 12 april
bezoek van veldmaarschalk Montgomery, waarbij zij samen de verdere opmars naar de
Elbe bespraken. De nederlaag van het Duitse leger kwam steeds dichterbij. Op 5 mei
1945 was het eindelijk zo ver: met de capitulatie van Duitsland kwam de Tweede
Wereldoorlog in Europa ten einde.

Opleidingen voor Nederlands-Indië
De oorlog in Europa was nu voorbij, maar de Japanners hielden nog steeds NederlandsIndië bezet. Het pas bevrijde Nederland moest zich in allerijl opmaken om troepen, in
eerste instantie oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) en later dienstplichtigen, naar de Oost
uit te zenden. Maar voordat het zover was, capituleerde ook Japan. Direct diende zich
in Nederlands-Indië echter een nieuw probleem aan, namelijk het uitroepen van de
onafhankelijke Republiek Indonesië. Hoewel Nederland op termijn bereid was
Nederlands-Indië beperkte onafhankelijkheid te geven, wilde het daar eerst rust en
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orde herstellen. Vanaf het begin was duidelijk dat dit niet zonder slag of stoot zou
gebeuren. De troepen die reeds waren aangewezen voor uitzending naar de Oost,
behielden dus dezelfde bestemming, maar kregen een nieuwe opdracht: strijd voeren
tegen de Republiek Indonesië.
Al snel bleek dat het conflict in Indië een groot beslag zou leggen op de capaciteit
van zowel het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) als de Koninklijke Landmacht
(KL), die beide nog in wederopbouw waren. Steeds meer troepen moesten in
Nederland worden opgeleid en naar de Oost uitgezonden. Daar zouden zij twee grote
offensieve operaties uitvoeren, de zogeheten politionele acties, waarbij grote
terreinwinst werd geboekt. Maar de Nederlandse militairen zouden het overgrote deel
van hun diensttijd aldaar besteden aan een contraguerrilla tegen de Indonesische
strijders.
Ook uit Grave vertrokken jongemannen naar Nederlands-Indië, hetzij als OVW'er,
hetzij als dienstplichtige. In totaal waren dat er 55, die allen weer behouden
terugkwamen. De terugkeer van vier van hen, in juni 1948, was aanleiding tot een
groot feest in de stad, dat door het Katholiek Thuisfront was georganiseerd. Bij deze
gelegenheid dankte korporaal H. van Haren het thuisfront voor de grote steun die de
naar Indië uitgezonden militairen hadden ondervonden.
Grave was daarnaast nog op een andere manier betrokken bij de strijd in de Oost.
De in deze gemeente gelegerde eenheden werden namelijk opgeleid voor de inzet in
Nederlands-Indië. Zoals dat ook in de periode voor het uitbreken van de oorlog het
geval was geweest, waren de troepen ondergebracht in de Generaal de Bonskazerne.
Deze konden hier pas terecht nadat de Britten, die hier vrijwel onmiddellijk na de
bevrijding van de stad werden gelegerd, en de na hen gekomen Canadezen waren
vertrokken.
Soms verliep de overgang van geallieerde naar Nederlandse troepen vrijwel
ongemerkt. Dat gebeurde onder andere bij de Brits/Canadese Mobile Laundry and
Bath Unit, die zich kort na Market Garden in de Graafse kazerne had gevestigd. Deze
eenheid beschikte over mobiele was- en droogruimtes voor het reinigen van kleding en
beddengoed, alsmede over douche-inrichtingen. Dat alles stond ten dienste van de
troepen te velde. In februari 1946 stonden de geallieerden het materieel van de Unit
af aan de KL. Deze 1e Mobiele Wasscherij- en Badeenheid (1 MWBE) werkte in eerste
instantie voor het militair hospitaal in Nijmegen. Daarnaast leidde zij het personeel op
van 2, 3 en 4 MWBE, die voor Nederlands-Indië waren bestemd. Bij 1 MWBE, dat onder
bevel stond van eerste-luitenant P. Timmer, werkten 115 man.
Op 27 april 1946 arriveerden in Grave de oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) die voor 2
MWBE waren bestemd. In het gedenkboek van de brigade waarbij zij in Indië waren
ingedeeld, beschreef een ooggetuige hun aankomst in Grave als volgt: "Een zeer
gemengd gezelschap O.V.Wers stapt de poort binnen van de Generaal de Bonskazerne
te Grave. Hun gezichten staan niet erg enthousiast (...). Deze mensen schijnen zich af
te vragen, of zij nu daarvoor O.V.Wers waren geworden, om n.l. naar Indië te gaan en
dan slechts de 'vuile was' te doen! Dat was hun krijgsmanseer wel wat te na." Toch
kregen deze militairen al snel plezier in hun werk. Om de talrijke machines te
bedienen en aan de praat te houden was een grote dosis technische kennis vereist.
Na een verblijf van circa vijf maanden in Grave vertrokken de manschappen van
de drie MWBE's, die gewoonlijk mowaba's werden genoemd, op 4 oktober naar
Nederlands-Indië. Ongeveer een maand later verhuisde hun moedereenheid van Grave
naar Soesterberg. In Indië kregen de mowaba's ieder een eigen verzorgingsgebied
toegewezen. 2 MWBE werd ingezet op Sumatra (Padang), de beide andere op Java: 3
MWBE te Semarang en 4 MWBE te Batavia, het huidige Jakarta.
Behalve aan de mowaba's bood de kazerne in 1946 ook onderdak aan de 31e
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Compagnie van het Directoraat Algemene Uitrusting (DAU) van de Dienst van de
Kwartiermeester-Generaal. Dit directoraat was verantwoordelijk voor de uitgifte van
militaire uitrusting in de breedste zin van het woord: van uniformen tot voertuigen.
Bij de 31e compagnie, die in 1946 in Grave was opgericht, waren 152 man geplaatst.
Zij stonden onder bevel van eerste-luitenant C.L.A. Schrassert Bert.
Tenslotte was ook de 5e Compagnie Gezagstroepen in de kazerne gehuisvest. De
commandant van dit onderdeel, reservekapitein H. van Ommeren, kreeg op 20 juni
tevens het bevel over het garnizoen Oss, waaronder Grave toentertijd formeel
ressorteerde. Van Ommeren was in deze periode overigens niet de enige 'Graafse'
commandant van het in Oss gevestigde garnizoen. Op 12 mei 1947 kwam de leiding
over dit territoriale ressort in handen van luitenant-kolonel J.A. de Witte, die tevens
het bevel voerde over het in Grave gelegerde 7e en 9e Regiment Veldartillerie. Uit
praktisch oogpunt werd besloten om het in Oss zetelende garnizoenscommando naar
Grave te verplaatsen. Dit besluit trad op 15 juni 1947 in werking.
Langzaam maar zeker kwam in deze jaren ook het garnizoensleven weer op gang.
Op 17 december 1946 werd in de stad, voor het eerst in de naoorlogse periode, een
militair defilé gehouden. Er zouden er nog vele volgen, zeker in die eerste naoorlogse
jaren, toen de contingenten die op het punt stonden naar Indië te vertrekken, op deze
wijze hun opleidingstijd afsloten. De oorlogsvrijwilligers en dienstplichtige militairen
die in Grave waren gelegerd, maakten druk gebruik van de militaire tehuizen, die nog
steeds in de Brug- en de Hoofschestraat waren gevestigd. Vooral het Katholiek Militair
Tehuis De Maasboei, dat op 14 februari 1947 werd heropend, was zeer geliefd. In de
tehuizen vonden de militairen een "vergoeding (...) voor het gemis van wat ze
achterlieten" bij het verlaten van "het gezellig ouderhuis", zoals aalmoezenier majoor
A.B.A.M. Stulemeijer het verwoordde. In september 1946 werd er in de kazerne voor
de katholieke militairen een kapel ingericht. Ruim twee jaar later gaf de
kazernecommandant opdracht deze te sluiten, omdat het gebouw nodig was voor de
opslag van autobanden. De vele protesten die via de Graafsche Courant tegen deze
beslissing werden geuit, sorteerden geen enkel effect. Toch kwam er in de jaren
vijftig opnieuw een kapel in de kazerne. De hier in de weekends gehouden
kerkdiensten werden druk bezocht door militairen die wegens dienst moesten binnen
blijven. Deze kapel, waar met kerst en met pasen ook veel buurtbewoners ter kerke
gingen, werd in de jaren zeventig weer opgeheven. In het gebouw werd later een
hobbyruimte gevestigd.
Uiteraard liet men in Grave geen kans onbenut om in economisch opzicht zo veel
mogelijk van het garnizoen te profiteren. Ook burgemeester Raijmakers, die door zijn
werkzaamheden voor het Militair Gezag goed de weg wist binnen de militaire
organisatie, ondersteunde dat streven van harte. Zo richtte hij op 8 mei 1947 een
verzoek aan de Afdeling Voeding van de Dienst van de Kwartiermeester-Generaal om
Graafse slagerijen voorrang te verlenen bij de levering van vlees aan de Generaal de
Bonskazerne. Verschillende slagers hadden namelijk geklaagd dat deze lucratieve
orders aan firma's buiten de gemeente werden vergeven. Het verzoek van Raijmakers
werd inderdaad gehonoreerd. In de maanden daarna kregen bovendien ook andere
Graafse middenstanders bestellingen van de kazerne.
In de naoorlogse periode wisselden de eenheden in de Graafse kazerne elkaar in
een hoog tempo af. In de zomer van 1947 bijvoorbeeld kwam het 10e Regiment
Infanterie (10 RI) naar Grave. Het leidde daar het 5e bataljon op voor uitzending naar
Indië. Ook dit kreeg eerst een opleiding van ongeveer een half jaar, voordat het op 28
januari 1948 gereed was om naar de Oost te vertrekken.
Kort hierna verhuisde 10 RI naar Bergen op Zoom. Daarvoor in de plaats kwam op
13 februari het 1e (Instructie)bataljon Aan- en Afvoertroepen (AAT) in Grave. Pikant
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detail daarbij was dat de commandant, majoor H.J. Scheffer, al in december 1947
burgemeester Raijmakers om zijn bemiddeling had verzocht bij het zoeken naar
passende woonruimte voor hemzelf en zijn vrouw. Al twee jaar hadden zij
noodgedwongen gescheiden geleefd. In een latere brief verzocht Scheffer de
burgemeester echter om van de overige kaderleden geen verzoeken om woonruimte te
accepteren. Het bataljon kreeg reeds spoedig versterking van het 2e
(Administratie)bataljon van de AAT.
In Grave werden in 1948 en 1949 achtereenvolgens drie AAT-compagnieën voor
Indië opgeleid. Dit waren 41, 42 en 43 Brigade Transportcompagnie, die alle drie
voornamelijk op Java werden ingezet. Het was al snel duidelijk dat 43 AAT een van de
laatste KL-eenheden zou zijn die naar Indië werden uitgezonden. Het embleem van de
compagnie bracht dat ook tot uitdrukking: het toonde een Indianenhoofd ('de laatste
der Mohikanen') in een hoefijzer. Op 3 maart 1949 kwamen de voor dit onderdeel
bestemde manschappen in Grave op. Na een opleiding van ruim vijf maanden
vertrokken zij in de loop van augustus naar de Oost. Kort na hun aankomst aldaar vond
de soevereiniteitsoverdracht plaats; hun eenheid is derhalve niet meer bij
gevechtsacties betrokken geweest. Langzaam maar zeker nam de hoeveelheid werk
voor de compagnie af, waardoor de motivatie van de AAT'ers om zo ver van huis hun
dienstplicht te moeten vervullen, zienderogen daalde. Pas op 28 maart 1951 kon de
compagnie als een der laatste KL-eenheden de thuisreis aanvaarden.
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Hoofdstuk 5
De KL en Grave in de jaren 1950-1990

Nadat het conflict in Nederlands-Indië was beëindigd, kon Nederland zich in 1950 ten
volle gaan richten op de eigen defensie. Tijd voor een rustige wederopbouw was er
echter niet. De Koude Oorlog was er de oorzaak van dat dit proces zich in hoog tempo
moest voltrekken. Tot 1990 zou de vrees voor een grootschalig conflict met de
Sovjetunie en de overige landen van het Warschaupact de gemoederen blijven
beheersen. Nederland, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neutraliteitspolitiek
reeds had opgegeven, was in 1949 lid geworden van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO). In de veertig jaar die daarop volgden, stond dit
bondgenootschap voor de zware opgave om het hoofd te bieden aan het numerieke
overwicht van het Warschaupact. Na vijf oorlogsjaren en bijna vijf jaar strijd in
Nederlands-Indië was het voor ons land echter niet eenvoudig de noodzakelijke
defensie-inspanning op te brengen. Was deze taak op zich al zwaar, in dezelfde
periode onderging het krijgsbedrijf talrijke revolutionaire veranderingen. Ook in
tactisch, materieel en technologisch opzicht waren het dus roerige tijden.
In de kazernes wisselden de eenheden elkaar in hoog tempo af. De Generaal de
Bonskazerne vormde in dit opzicht beslist geen uitzondering. Daarbij ging het zowel
om opleidingseenheden als om parate troepen, sommige met een gevechtstaak,
andere met een ondersteunende functie. Bij sommige verliep het verblijf in de
Graafse kazerne vrijwel geruisloos en onopgemerkt, andere daarentegen deden
daarbij regelmatig van zich spreken. Kort en goed kan worden gesteld dat in de
naoorlogse geschiedenis van de Generaal de Bonskazerne zich een halve eeuw
Koninklijke Landmacht weerspiegelt.

Het Regiment Zware Infanterie Chassé
In 1950 brak er voor het garnizoen Grave een nieuwe fase aan. In dat jaar ging de
Generaal de Bonskazerne onderdak bieden aan het Regiment Zware Infanterie Chassé,
een van de opleidings- of vredesregimenten van de infanterie. Daarmee kreeg de
kazerne eindelijk de bestemming waarvoor zij in de jaren 1938-1939 was gebouwd:
legering van een regiment infanterie. Anders dan de onderdelen die kort voor de
Tweede Wereldoorlog in Grave waren gelegerd, was het Regiment Chassé een
opleidingseenheid. Zoals al uit de naam blijkt, leidde het soldaten op voor de zware
infanteriewapens, namelijk de mitrailleur Vickers en het pantserafweergeschut 8 tp.
(8 cm. tegen pantser). In deze jaren beschikten de afzonderlijke infanteriebataljons
nog niet over dergelijke wapens. Deze waren slechts op divisieniveau ingedeeld.
Niet alleen in de bewapening was Chassé een buitenbeentje binnen de toenmalige
KL. De eenheden die tot het regiment behoorden, beschikten namelijk over een
omvangrijk wagenpark voor het vervoer van manschappen en materieel. In de jaren
vijftig was dat nog tamelijk uitzonderlijk. Daarbij ging het om grote aantallen: een
compagnie 8 tp. had alleen al veertig voertuigen. Dat had niet alleen te maken met
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het grote gewicht van de wapens - een vuurmond 8 tp. weegt 3½ ton - , maar ook met
de noodzakelijke mobiliteit van de mitrailleur- en antitankeenheden, die snel op
bedreigde plaatsen moesten kunnen worden ingezet.
In deze jaren kwam eerst ieder half jaar en wat later iedere vier maanden een
lichtingsploeg dienstplichtigen op. De eerste drie maanden van de opleiding kregen de
kersverse rekruten een basisopleiding tot infanterist. Daarna volgde een
specialistische opleiding, die meestal zo'n vijf maanden in beslag nam. Deze opleiding
kwam voor rekening van het instructiebataljon, dat van 1950 tot 1952 onder
commando stond van luitenant-kolonel J. Hofs. Dit bataljon bestond op zijn beurt
weer uit twee opleidingscompagnieën voor de Vickers-mitrailleur, twee compagnieën
voor het antitankgeschut, en een specialistencompagnie, waar de dienstplichtigen een
opleiding tot chauffeur of verbindingsman kregen. Na hun opleiding werden de
militairen ingedeeld bij het mitrailleurbataljon of het antitankregiment van de divisie
die op dat moment paraat was. Het was daarbij gebruikelijk dat de militairen, voordat
zij uit Grave vertrokken, een mars door de stad hielden.
Tijdens de opleiding oefenden de militairen van het regiment in de omgeving van
de kazerne. Het verhaal ging destijds dat de achterband van een voorbijkomende
fietsster toevallig klapte op het moment dat een stukscommandant van een 8 tp. het
commando 'vuur' gaf. Toen zij vervolgens een schadevergoeding vroeg omdat het
geschut haar band zou hebben lek geschoten, bracht dat bij de militairen grote
hilariteit teweeg. Nog afgezien van het feit dat langs de openbare weg uiteraard nooit
met scherp werd geschoten, zou een 8 tp.-granaat zonder twijfel veel meer schade
hebben aangericht dan alleen een lekke achterband! Voor grotere oefeningen moesten
de militairen van het Regiment Chassé uitwijken naar de oefenterreinen in de buurt,
zoals bij Langenboom, terwijl ze voor specifieke schietoefeningen terecht konden op
de Harskamp (mitrailleur en het Lee Enfield-geweer) of in Oldebroek (8 tp.).
In de opbouw van de nieuwe KL speelde de traditiehandhaving een belangrijke
rol. De kersverse vredesregimenten van 1950 werden daarom beschouwd als de
opvolgers van de vooroorlogse regimenten. Zo zette het Regiment Zware Infanterie
Chassé de traditie voort van 7 RI. De naamgever van het regiment, luitenant-generaal
D.H. baron Chassé, behoort tot de bekendste Nederlandse generaals uit de eerste
helft van de negentiende eeuw. Hij verwierf zijn grootste roem in 1832 bij de
verdediging van de Citadel van Antwerpen tegen de Fransen. Op het vaandel van 7 RI,
dat op 26 oktober 1950 in de Generaal de Bonskazerne werd overgedragen aan
regimentscommandant luitenant-kolonel H. Onderstal, prijkte naast het opschrift
"Quatre-Bras en Waterloo 1815" ook de vermelding "Citadel van Antwerpen 1832". Aan
het vaandel was tevens de Citadelmedaille gehecht.
De grote daden van hun naamgever moesten de militairen van het Regiment
Chassé een trots gevoel geven en hen ertoe aansporen hun functie zo goed mogelijk te
vervullen. Behalve aan Chassé besteedde de regimentscommandant, die op 1
november tot kolonel was bevorderd, ook veel aandacht aan generaal De Bons, de
naamgever van de kazerne. Zo kregen eind 1950 alle militairen van het regiment een
korte biografische schets van De Bons uitgereikt. Daarnaast stelde Onderstal alles in
het werk om in de kazerne borstbeelden van Chassé en De Bons op te richten. Ondanks
al die moeite gaf de legerleiding alleen toestemming voor een monument voor De
Bons.
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Het monument voor Andreas de Bons in de naar hem genoemde kazerne. In de tekst
onder het familiewapen staat abusievelijk vermeld dat hij op 9 november 1719 in
Zwitserland werd geboren. In werkelijkheid kwam De Bons ter wereld in Breda op 8
november 1720. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Grave zou niet lang de standplaats van het Regiment Zware Infanterie Chassé blijven.
Al in 1953 werd het naar Maastricht verplaatst, waar het onder de naam Regiment
Infanterie Chassé voortleefde. Vóór hun vertrek beleefden de militairen van het
regiment op 13 maart 1953 nog een belangrijke dag. Op die datum kreeg hun
onderdeel namelijk een nieuw vaandel uitgereikt, ter vervanging van het oude, de
erfenis van 7 RI. Voor deze plechtige gebeurtenis kwam koningin Juliana naar de
Generaal de Bonskazerne, waar zij het vaandel overhandigde aan de nieuwe
regimentscommandant, overste Hofs. Daarbij waren tal van
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie de minister van Oorlog, ir. C. Staf.
De komst van de koningin was niet alleen voor de militairen van het regiment, maar
voor alle Gravenaren een grote belevenis. De hele stad liep uit om haar te zien. Ook
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de bewoners van de beide blindeninstituten stonden langs de weg om de grote
opwinding te kunnen proeven. De plechtigheid op de kazerne werd afgesloten met een
groots defilé van het regiment.

Koningin Juliana houdt een toespraak bij de uitreiking van het vaandel aan het
Regiment Zware Infanterie Chassé, 13 maart 1953. Foto: NIMH.

Een paraat bataljon Stoters
Het vertrek van het Regiment Infanterie Chassé betekende niet dat Grave het
voortaan zonder infanterie moest stellen. De Generaal de Bonskazerne werd namelijk
de standplaats van een paraat bataljon van het Regiment Stoottroepen. De
dienstplichtige militairen van deze eenheid hadden als 423 Bataljon Stoottroepen hun
opleiding bij het regiment in 's-Hertogenbosch en Vught ontvangen. In februari 1953
waren zij ook ingezet tijdens de grote hulpverleningsactie na de watersnoodramp, die
vooral Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden had getroffen. Na de komst naar de
Generaal de Bonskazerne kreeg het bataljon het nummer 433, dit in verband met de
indeling bij 43 Regimentsgevechtsgroep. In de jaren daarna zouden de 'Grave Stoters',
tot 1957 het enige parate Stotersbataljon van de KL, een goede naam opbouwen.
In 1953 was de KL overgestapt op een geheel nieuw systeem van legervorming,
hetgeen ook grote gevolgen had voor de opleidingsstructuur. Het voornaamste
voordeel van dit nieuwe aanvullings- of fillersysteem was de constante graad van
geoefendheid van de troepen. Voorheen werden uit iedere lichting dienstplichtigen
nieuwe bataljons geformeerd, die in de eerste maanden van hun bestaan nog
nauwelijks inzetbaar waren. Het nieuwe systeem voorzag in een geleidelijker opbouw
van de bataljons, waarbij iedere twee maanden nieuwe dienstplichtigen bij een
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bestaande eenheid instroomden om daar de oudere lichtingen te vervangen.
Onervaren en ervaren militairen dienden dus voortaan naast elkaar. Tegelijkertijd
werd de opleidingstijd ingekort tot twee maanden basisopleiding en zes maanden
voortgezette opleiding. Overigens kregen de rekruten van de Stoottroepen na 1953
niet langer hun opleiding in 's-Hertogenbosch en Vught, maar in Venlo bij het 2e Depot
Infanterie, waarvan ook het Regiment Stoottroepen deel uitmaakte. Een bijkomend
voordeel van het fillersysteem was de grotere continuïteit van de legereenheden:
dienstplichtigen kwamen en gingen, maar het bataljon bleef bestaan. Dat merkten
niet alleen de (beroeps)militairen, maar ook de garnizoensplaatsen waar deze
bataljons waren gelegerd. Tussen bataljon en gemeente konden daardoor nauwere
banden ontstaan.
Wat niet was veranderd, was de strikte discipline. Dienstplichtige militairen
moesten zich zowel tijdens hun opleiding als in hun parate tijd houden aan strenge
voorschriften. Burgertenue was voor militairen uit den boze: zelfs de dienstplichtigen
liepen in hun vrije tijd en tijdens verlofdagen in uniform. Als de militairen zich in de
stad ophielden, waren ze dus gemakkelijk te herkennen. Zeker bij het Regiment
Stoottroepen, in 1944 ontstaan vanuit het Nederlandse verzet en in de laatste
maanden van de oorlog ingedeeld bij het invasieleger, kreeg de verzorging van de
uitrusting veel aandacht. Geheel in de lijn van de Engelse traditie, die op dit punt
flink wortel had geschoten in de KL, besteedden de soldaten veel tijd aan het poetsen
van al het koperwerk - knopen, gespen, baretemblemen en dergelijke - en aan het
insmeren van koppels en draagriemen met 'blanco', een groene, vettige substantie. Als
er maar iets niet in orde was, stond het weekeindverlof al snel op het spel.
Het hoogtepunt van de diensttijd was voor de meeste soldaten de deelname aan
een grote oefening van het Eerste Legerkorps in Duitsland. Als onderdeel van 43
Regimentsgevechtsgroep van 4 Divisie maakte het 433 Bataljon Stoottroepen zowel
Grand Repulse (1953) als Battle Royal (1954) mee. Vooral bij deze laatste oefening
werd het verloop van de 'strijd' voor een belangrijk deel bepaald door de gesimuleerde
inzet van tactische atoomwapens. Spreiding en mobiliteit bleken tegen deze nieuwe
dreiging op het slagveld de meest doeltreffende wapens. De erkenning van de
kwaliteiten van het Stotersbataljon kwam in 1955, toen een team uit Grave als
Nederlandse vertegenwoordiger naar de internationale schietwedstrijden om de Prix
Leclerc werd uitgezonden. Helaas bereikte het team daar slechts een vijfde plaats.
Voor deze tegenvallende prestatie waren vooral de frequente storingen aan de wapens
verantwoordelijk.
Over het algemeen genomen konden de Stoters prima aarden in hun
garnizoensplaats. "Grave en Stoottroepen, dat is zo langzamerhand een begrip
geworden", constateerde de Legerkoerier al in 1954. Toen het regiment dat jaar op 8
september zijn 10-jarig bestaan vierde, werd daar ruimschoots aandacht aan besteed.
Het feest bleef niet beperkt tot de kazerne. In de ochtenduren maakte het bataljon
met muzikale ondersteuning van de kapel van het Regiment Genietroepen een mars
door de stad. Daarna werd, in aanwezigheid van burgemeester Raijmakers, de viering
in de kazerne voortgezet. In afwijking van het toen geldende gebruik namen officieren
en onderofficieren gezamenlijk aan dit jubileumfeest deel.

Een tweede parate divisie
Tot 1957 beschikte de KL slechts over één parate divisie. In dat jaar kwam daar een
tweede bij. Dat was 1 Divisie '7 December' (1 Div), die vóór die tijd mobilisabel was.
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Bij het begin van deze omschakeling stond 4 Divisie twee van haar parate bataljons
aan 1 Div af. Dat waren onder meer de Graafse Stoters, die nu als 15 Bataljon
Infanterie Stoottroepen door het leven gingen.
De paraatstelling van 1 Div ging gepaard met een ingrijpende herstructurering. De
nieuwe divisie-organisatie, die de naam Atoom kreeg, kende weliswaar minder
infanteriebataljons, maar deze kregen, vergeleken met de oude bataljons, meer
vuurkracht. Bovendien konden deze nieuwe eenheden veel zelfstandiger optreden. Bij
deze bataljons, die nu ook over zware infanteriewapens zoals mortieren en
antitankwapens beschikten, werden een vierde tirailleurcompagnie, een verkenningsen inlichtingenpeloton en een pionierpeloton ingedeeld. Al met al nam de sterkte van
de nieuwe infanteriebataljons toe tot bijna 1.100 man elk. Daarmee waren zij ruim
een kwart groter dan de oude bataljons.
Een belangrijk tactisch verschil tussen de oude en de nieuwe infanteriedivisie was
de grotere flexibiliteit. De starre regimentsorganisatie werd vervangen door drie
gevechtsgroepstaven, waaraan de divisiecommandant naar behoeven bataljons en
ondersteunende eenheden kon toevoegen. Voor Grave was hierbij een belangrijke rol
weggelegd, omdat hier in 1958 ook de staf van 12 Gevechtsgroep werd gevestigd. In
de vredesorganisatie behoorden tot deze gevechtsgroep slechts twee
infanteriebataljons, namelijk het Graafse 15 Bataljon Infanterie Stoottroepen en het
in Arnhem gelegerde 14 Bataljon Infanterie Menno van Coehoorn. 12 Gevechtsgroep
stond onder bevel van (tijdelijk) kolonel F.C.G. von Lindheim, die de onder hem
ressorterende bataljons in 1957 in actie kon zien bij oefeningen in het Duitse
Sennelager.

Militairen van 433 Bataljon Stoottroepen voeren een aanval uit bij de Harskamp
tijdens de in juli 1957 gehouden oefening Vale Ouwe. Foto: NIMH.
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Ook op een ander gebied was 1957 voor de 'Grave Stoters' een nieuw begin. Luitenantkolonel J.H. Ranft, de bataljonscommandant, richtte een eigen tamboerkorps op, dat
bij tal van gelegenheden voor de muzikale omlijsting zorgde. Daarnaast voerde de
overste een bok als bataljonsmascotte in. Deze werd op 23 augustus 1957 Kees de Bok
gedoopt en vervolgens bij het tamboerkorps ingedeeld. Evenals zijn opvolgers was
Kees geschonken door de Kring Cuijk van de Stichting Bond van Oud-Stoottroepers
(BOS). Hoewel al eerder in de KL een Kees de Bok als mascotte had bestaan, gaat de
huidige telling bij het regiment op deze Graafse bok terug.
Sinds 1957 waren de 'Grave Stoters' en hun mascotte vrijwel onafscheidelijk. Bij
het werkbezoek van koningin Juliana aan de Generaal de Bonskazerne op 28 oktober
1958 werd zij dan ook onthaald door het tamboerkorps van de Stoters, waarbij Kees
de Bok in vol ornaat voor Hare Majesteit paradeerde. Op deze dag bezocht de koningin
niet alleen de kazerne, maar ook de in Grave gevestigde Rijks Psychiatrische Inrichting
voor vrouwen. De ontvangst van de koningin was overigens ook de laatste officiële
daad van kolonel Von Lindheim als commandant van de Graafse gevechtsgroep. De dag
daarna droeg hij zijn commando over aan kolonel H.G.M. Bouwman.
Zelfs toen in juli 1959 het Stotersbataljon als onderdeel van 12 Gevechtsgroep
naar het Franse La Courtine trok, moest Kees de Bok mee. Zijn komst naar dit nieuwe
en later zo roemruchte oefenterrein was voor een aantal huzaren van 102
Verkenningsbataljon aanleiding de Stoters een flinke loer te draaien. Op een nacht
wisten zij de eetgrage bok mee te lokken, waarna ze hem geheel in de 'blanco' zetten.
De volgende morgen voerden zij Kees de Bok in triomf terug naar de verontruste
Stoters. Of dezen daarna nog wraak op de huzaren hebben genomen, is onbekend.
Zeker is echter wel dat Kees de Bok zwaar voor zijn 'desertie' heeft moeten boeten.
Niet alleen moest hij twee dagen lang achter in plaats van voor het tamboerkorps
lopen, maar bovendien werd hij tot 'dienstplichtig huzaar' gedegradeerd "wegens het
geen weerstand geboden hebben aan de verleidingen van het 102
Verkenningsbataljon". Voor een Bok der Eerste Klasse was de degradatie
vanzelfsprekend een forse klap. De eerste-klasse-strepen kreeg Kees op 2 oktober
1959 bij zijn 'pensionering' terug. Met een kleine ceremonie in de Generaal de
Bonskazerne werd toen tevens de nieuwe bok, Kees II, bij de troep ingelijfd.
In datzelfde jaar stonden de 'Grave Stoters' twee keer in de schijnwerpers. In mei
eindigden ze als eersten bij de exercitiewedstrijden in Ede. Hierbij liet het
Stoterspeloton onder leiding van eerste-luitenant H.J. van de Graaf de
garderegimenten Grenadiers en Jagers achter zich. De Grenadiers moesten een maand
later opnieuw de Stoters voor zich dulden bij de schietwedstrijden om het Zilveren
Geweer in de Harskamp. Het schietteam van kapitein W.A. Kregting ging niet alleen
met de hoofdprijs aan de haal, maar leverde ook de beste geweerschutter en de beste
mitrailleurploeg.

Niet alleen infanterie
Omdat de Generaal de Bonskazerne in de jaren 1938-1939 was gebouwd als een
regimentskazerne, was zij ruim genoeg om behalve een infanteriebataljon ook andere
eenheden te herbergen. In de periode 1953-1954 was dat bijvoorbeeld 123 Zware
Transportcompagnie. De KL beschikte destijds over drie van dergelijke compagnieën,
die werden ingezet voor opdrachten die de capaciteit van de 'gewone', lichte
transportcompagnieën te boven gingen, zoals het vervoer van munitie en brandstof.
Hoewel de in Grave gelegerde compagnie ook doorsnee vrachtauto's had, zoals de 2½99

tons GMC's en 3-tons Fords, begon het zware werk pas echt met de 8- en 10-tons
trekkers met oplegger Autocar. Rijden met een dergelijke combinatie vereiste veel
van de dienstplichtige chauffeurs. Zeker in de eerste maanden van hun diensttijd
maakten zij regelmatig brokken. Dat ontging ook de Gemeente Grave niet. Om hun
verontrusting aan te geven stuurden burgemeester en wethouders op 10 maart 1954
een brief naar de kazerne. Daarin wezen zij erop dat het rijden met de trucks met
oplegger in de nieuwe wijken de Zittert en de Bikkelkamp niet alleen slecht voor de
bestrating was, maar bovenal gevaarlijk voor op straat spelende kinderen. Op subtiele
wijze voegden zij daar nog aan toe dat in deze wijken veel gezinnen van
beroepsmilitairen woonden.
Hoewel de compagnie normaliter veel vervoersopdrachten voor de Inspectie van
het Vervoerswezen uitvoerde, beleefde zij haar hoogtijdagen tijdens grote oefeningen
in Duitsland. Tijdens Grand Repulse bijvoorbeeld oefende 123 Zware
Transportcompagnie met maar liefst vijftig voertuigen zich in haar oorlogstaak, de
bevoorrading van de aanvullingsplaatsen van het legerkorps met brandstof en munitie.
Over het algemeen hadden de chauffeurs van de compagnie een afwisselende
diensttijd, waarin zij, zeker in vergelijking met hun collega's bij de infanterie, veel
vrijheid hadden. Voor de vrije tijd had de compagniescommandant een even
eenvoudige als doeltreffende oplossing: sport. Kennelijk waren er nogal veel van
dergelijke uurtjes, want de dienstplichtigen duidden hun compagnie soms gekscherend
aan als 123 Zware Sportcompagnie.
Met het afzwaaien van de dienstplichtigen van de compagnie, in de zomer van
1954, ging ook hun eenheid ter ziele. In plaats hiervan werd in Grave 124 Zware
Transportcompagnie opgericht, die onder bevel kwam van kapitein J.C. Brieffies.
Daarin werd tevens een aantal beroepskorporaals van de opgeheven compagnie
ingedeeld. Grave bleef zo gedurende de jaren vijftig een belangrijk centrum voor de
'zware jongens' van de AAT. Pas in 1960 kwam daaraan een einde. Andere in het
garnizoen geplaatste eenheden hadden een veel korter bestaan. Zo kwam in de zomer
van 1955 de staf van het toen pas opgerichte 104 Verbindingslijnbataljon naar de
Generaal de Bonskazerne, maar nauwelijks een half jaar later werd dit bataljon, en
dus ook de staf, opgeheven.

Technische Dienst en intendance
Bij de paraatstelling van 1 Divisie in 1957 ging de kazerne ook onderdak bieden aan
het daarbij ingedeelde 11 Technische Dienst (TD)-bataljon. Er kwam nog een tweede
ondersteunende eenheid van 1 Div naar Grave, namelijk 11 Intendancecompagnie.
Daarmee was een groot deel van de logistieke ondersteuning van de divisie in Grave
geconcentreerd.
De voornaamste taak van het TD-bataljon laat zich eenvoudig omschrijven: zorgen
dat defect materieel - en daarbij ging het vooral om voertuigen - zo snel mogelijk
weer inzetbaar is. Wat formeler gesteld: 11 TD-bataljon verrichtte voor de eenheden
van 1 Div de onderhouds- en herstelwerkzaamheden op het derde echelon. Het betrof
hier werkzaamheden die de gevechtseenheden niet zelf konden uitvoeren, maar die
niet zo ingrijpend waren dat daarvoor een volledige revisie in een vaste werkplaats
nodig was. De hersteleenheden van het bataljon waren volledig mobiel en konden alle
noodzakelijke reparaties te velde uitvoeren. Daarvoor beschikte het over twee
herstelcompagnieën. De voorcompagnie verrichtte haar taken dicht bij het front. De
achtercompagnie was werkzaam in het achtergebied en verzorgde tevens de
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bevoorrading van het gehele TD-bataljon. Daarbij ging het vooral om reservedelen.
Herstellingen die de capaciteit van het bataljon te boven gingen, kwamen voor
rekening van de vaste werkplaatsen.
11 Intendancecompagnie was verantwoordelijk voor de bevoorrading van de
divisie-eenheden te velde. Daaronder viel een ruime variatie aan goederen. De
hoofdtaak van de compagnie bestond uit het verstrekken van levensmiddelen en
brandstof aan de (gevechts)eenheden, maar zij zorgde ook voor (de aanvulling van) de
persoonlijke standaarduitrusting (PSU). Daartoe behoorde onder meer de nieuwe
gevechtskleding die rond deze tijd werd ingevoerd. In oorlogstijd moest de compagnie
in het achtergebied van de divisie aanvullingsplaatsen inrichten, waar de uitgifte van
goederen kon plaatsvinden. Hiervoor werden over een groot gebied en bij voorkeur
onder dekking van bomen grote hoeveelheden jerrycans, kisten en dozen langs de
wegkanten opgesteld. De intendancecompagnie verzorgde verder nog de bad- en
wasfaciliteiten en had ook de gravendienst onder zich.
De militairen van de beide in Grave gestationeerde TD- en intendance-eenheden
waren vanzelfsprekend nauw betrokken bij oefeningen van de divisie-eenheden. Ook
de beruchte oefeningen in La Courtine gingen niet aan hen voorbij. Dat sommige
militairen daarbij moeite hadden met de Franse taal, bleek uit een anekdote, die in
de kampkrant werd opgetekend. Volgens dit overigens apocriefe verhaal passeerde
een onderofficier van het TD-bataljon tijdens een autorit tot twee keer toe een bordje
met het opschrift: Travaux ('werk in uitvoering'). Bij de tweede keer merkte hij
verbaasd op dat ze dat dorpje toch al eerder waren gepasseerd...

Militairen en burgers
In de periode 1957-1960 had de Generaal de Bonskazerne een bezetting van niet
minder dan 1.500 man, een absoluut hoogtepunt. In een in 1958 uitgesproken
beschouwing over de veranderingen die Grave in de voorbije tien jaar had
doorgemaakt, merkte burgemeester Raijmakers hierover het volgende op: "De
aanwezigheid van een betrekkelijk groot garnizoen geeft voor een betrekkelijk kleine
gemeente zijn bijzondere moeilijkheden, mogelijkheden, contacten enz. Onder meer
huisvesting, thuisfront en militaire tehuizen."
In de jaren vijftig wogen de mogelijkheden die het garnizoen bood, nog steeds
ruimschoots op tegen de moeilijkheden. De samenwerking tussen het garnizoen en de
burgerij was dan ook zeer goed te noemen. Zo speelde de in 1957 opgerichte Graafse
Voetbalvereniging (GVV), die was ontstaan uit een fusie van twee oudere lokale
verenigingen, haar eerste officiële wedstrijd tegen een team van de kazerne. Tijdens
deze boeiende wedstrijd, die op Koninginnedag onder veel belangstelling op het
sportpark werd gespeeld, hadden de militairen de overhand: met 3-2 trokken zij de
overwinning naar zich toe. Een paar maanden later kon het eerste elftal van GVV
weliswaar revanche nemen, maar de 2-1 overwinning was, ook in de ogen van de
verslaggever van de Graafsche Courant, geflatteerd.
Burgers en militairen waren bereid zich voor elkaar in te zetten. Op 1 december
1958 bijvoorbeeld organiseerde het bestuur van het Katholiek Militair Tehuis (KMT)
een Sint-Nicolaasviering in het Graafse sociëteitsgebouw. De pakjes die de
dienstplichtige militairen daar in ontvangst mochten nemen, waren ter beschikking
gesteld door de Graafse middenstand. Daar tegenover stond dat een paar dagen later
de kinderen van de eerste klassen van de lagere school een Sinterklaasfeest in de
kazerne kregen aangeboden, waar allerlei kinderfilms werden vertoond en handenvol
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lekkers werd uitgedeeld.
In de loop der jaren hadden vele tientallen beroepsofficieren en -onderofficieren
Grave tot woonplaats gekozen. Hun aanwezigheid kreeg eind 1958 extra aandacht toen
burgemeester Raijmakers het dochtertje van sergeant H.H.Th.L. Egbertsen als
6.000ste inwoner van de gemeente in het bevolkingsregister kon bijschrijven. De
Graafsche Courant citeerde de burgemeester als volgt: "Deze snelle vooruitgang (...) is
mede te danken aan de aanwezigheid van het garnizoen, en daarom is het mede
verheugend, dat de 6000ste uit het gezin van een militair komt." In het jaaroverzicht
over 1963 valt nog te lezen: "(...) dat van het aantal van 414, waarmede de Graafse
bevolking gestegen is, er 90 militairen zijn." Overigens kwam het in de jaren vijftig
nog regelmatig voor dat beroepsmilitairen bij burgers in de stad werden
ingekwartierd. In het decennium daarna kwam daaraan een eind door de bouw van
een onderofficiers- en een officiershotel op het kazerneterrein.

Buiten werktijd
Evenals in 1938 waren niet alle militairen tevreden over de uitgaansmogelijkheden in
Grave. In maart 1955 ontstond enige beroering toen een aantal soldaten van de
kazerne hierover voor de VARA-radio had geklaagd. Verschillende raadsleden wilden
daarom extra geld uittrekken om diverse "culturele vermakelijkheden" te organiseren,
in plaats van "al die bal-avonden". Burgemeester Raijmakers vond echter dat Grave al
genoeg deed voor zijn militairen en geloofde niet dat de meerderheid van de
militairen ontevreden was. Met de opmerking: "Critiek door de radio moet men steeds
met een korreltje zout nemen, anders komt men er niet" was voor hem de kous af.
Kritiek of niet, over het algemeen bleven de soldaten toch hun vertier in de
Graafse horeca zoeken. Het in de nabijheid van de kazerne gelegen café De Elft was
daarvoor vanzelfsprekend een uitgelezen stek. Voor veel dienstplichtige militairen was
de bar van eigenaresse Toos Minten de ideale plek om eens goed 'uit te huilen' als de
verkering was uitgegaan of de heimwee toesloeg. In de stad zelf verkozen zij het dicht
bij de kerk gelegen café van Herman Manders, dat in de volksmond De Vier Billekes
heette, terwijl de leden van het tamboerkorps van de Stoters kind aan huis waren in
De Brouwketel. Het kader had zijn eigen uitgaansgelegenheden. Café De Sport, vlak
naast de al even populaire bioscoop in de Maasstraat, was vooral bij de
onderofficieren geliefd, terwijl de officieren in het deftiger Oranjehotel verpozing
zochten. De militairen waren voor hun ontspanning niet alleen op de horeca
aangewezen. Zo konden ze tegen een aanzienlijke korting de uitvoeringen van de
Rooms-katholieke Gemengde Zangvereniging bijwonen.
De dienstplichtigen konden uiteraard ook in de beide militaire tehuizen terecht.
Zoals voorheen boden deze de soldaten een huiselijke sfeer, waarin zij zich op
verantwoorde wijze konden ontspannen. Daarvoor had het katholiek tehuis zelfs een
eigen dameszangkoor ter beschikking. Helaas moest dit in de Hoofschestraat
gevestigde KMT op 1 juli 1958 zijn poorten sluiten, omdat het pand aan het
blindeninstituut Sint-Henricus was verkocht. Vijf jaar eerder was er een plan geweest
om elders in de stad een KMT te stichten, waarvoor zelfs al een pand was aangekocht.
Later besloot het bestuur van het KMT, na overleg met de hoofdlegeraalmoezenier,
om in de directe nabijheid van de kazerne een nieuw gebouw te laten neerzetten, dat
uiteindelijk in 1963 gereedkwam. Dit aan de Steegsenhofseweg gelegen complex, dat
voor de helft door het Ministerie van Defensie was betaald, werd ingezegend door de
bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. W. Bekkers. In zijn toespraak benadrukte hij de
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grote betekenis van het KMT voor de dienstplichtige militairen: "In een militair tehuis
zijn is in creativiteit bijeen zijn en niet rondhangen in verveling en lusteloosheid."
Staatssecretaris M.R.H. Calmeyer, die daarna de officiële opening verrichtte, wees
erop dat het militair tehuis een typisch Nederlandse huiselijkheid bood, die de militair
voor zedelijk verval kon behoeden.

De voorzitter van de Centrale voor Militaire Tehuizen, de heer E. Essers, spreekt een
dankwoord uit tijdens de opening van het Katholiek Militair Tehuis in Grave op 18
april 1963. Achter de tafel zitten onder anderen de bisschop van 's-Hertogenbosch,
monseigneur W. Bekkers, (tweede van links) en staatssecretaris van Defensie (KL/KLu)
M.R.H. Calmeyer (derde van links). Foto: NIMH.
Inmiddels had ook het Protestants Militair Tehuis (PMT) een nieuw onderkomen
gekregen. Dit was gelegen aan de Bosscheweg, nabij café De Elft. De officiële opening
vond plaats op 20 september 1961. Ondanks zijn bloeiende bestaan ging het PMT als
gevolg van de door Defensie afgekondigde bezuinigingen op 1 november 1983 dicht.
Halverwege 1993 volgde ook de sluiting van het KMT. De omstandigheden waaronder
dit gebeurde, komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Het vertrek van de Stoters
De Infanteriedivisie 'Atoom' hield het als organisatiemodel niet lang vol. Al in 1960
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kwam er een nieuwe divisie-organisatie, die door de NAVO was ontwikkeld. Meer dan
voorheen stonden in deze zogeheten LANDCENT-divisie mobiliteit en flexibiliteit
centraal. Aanleiding tot deze nieuwe opzet was vooral het effect dat het gebruik van
atoomwapens op het slagveld teweeg zou brengen. Daarom werden er brigades
gevormd, die op termijn geheel onafhankelijk van het divisieverband moesten kunnen
opereren. Wegens haar omvang was de oude divisie bij de inzet van tactische
nucleaire wapens eenvoudig te kwetsbaar. In tegenstelling tot de Nederlandse
gevechtsgroepen beschikten de brigades over eigen infanterie, tanks, artillerie en
genie-eenheden. In een later stadium zouden ook logistieke eenheden aan de brigades
worden toegevoegd. Op den duur zou de divisie alleen nog maar als stafeenheid
overblijven en uit de logistieke keten worden gehaald. De nadruk op mobiliteit had
ook tot gevolg dat de infanterie over eigen, gepantserde voertuigen moest beschikken.
Daardoor kon deze pantserinfanterie zich, samen met de tankeenheden, snel in het
terrein verplaatsen.
Voor de Graafse infanterie was in de nieuwe KL geen plaats meer. Van de zes
gevechtsgroepen keerden er vijf als pantser- of pantserinfanteriebrigade in de
organisatie terug. Om de nieuwe brigades op de vereiste sterkte te brengen was extra
mankracht nodig. Deze werd geput uit het personeel dat vrijkwam door de opheffing
van de resterende gevechtsgroep, in casu de 12e. Dat de keus juist op deze in Grave
gevestigde gevechtsgroep was gevallen, kwam onder meer doordat de daaronder
ressorterende eenheden, wegens gebrek aan oefenruimte in de directe omgeving van
de kazerne, over verschillende locaties waren verdeeld. Daarnaast speelde mee dat 12
Gevechtsgroep nog niet volledig was. Deze telde slechts twee infanteriebataljons en
had verder geen tanks of artillerie. Met de opheffing van de gevechtsgroep hield ook
15 Bataljon Infanterie op te bestaan. Dat kwam er op neer dat de Stoters Grave
moesten verlaten. Onder grote belangstelling van de burgerij hield het bataljon op 28
mei 1960 voor de laatste keer een mars door de stad. In de Trompetterstraat namen
burgemeester Raijmakers en verschillende militaire en civiele autoriteiten het defilé
af. Deze plechtigheid was ook het laatste optreden van Kees de Bok en het
tamboerkorps in Grave; zij verhuisden naar 41 Infanteriebataljon Stoottroepen in
Ermelo.
De tamboers behielden ook in Ermelo de beschikking over de diepe trommen die
in 1939 door de stad Grave aan 15 RI waren geschonken en nu aan het Ermelose
Stotersbataljon werden uitgeleend. Ondanks de duidelijke afspraken die bij de
schenking van de trommen waren gemaakt, ontstonden er in 1962 problemen over het
eigendomsrecht. Uiteindelijk trok de Gemeente Grave aan het langste eind. Defensie
moest erkennen dat de trommen tot het 'garnizoen' Grave behoorden. In 1964 kwam
de laatste van de drie trommen terug naar de stad.
In de voorgaande alinea staat het begrip 'garnizoen' met opzet tussen
aanhalingstekens. Het garnizoen Grave was namelijk al in maart 1958 formeel
opgeheven, waarbij het in Noord-Brabant gelegen deel van het ressort bij dat van 'sHertogenbosch was gevoegd. Dit kwam op zijn beurt in 1993 onder het garnizoen
Vught te vallen. Bij de burgerij van Grave maakte de opheffing van het garnizoen
weinig indruk. In het cursiefje 'Héla, Gravenaars' in de Graafsche Courant van 21
maart 1958 lezen we slechts: "Na alle militaire avonturen van onze stad, is nu ons
garnizoensbureau vertrokken. We 'ressorteren' voortaan onder Den Bosch." Nog maar
een jaar daarvoor had de garnizoenscommandant de Generaal de Bonskazerne
verlaten en zijn intrek genomen in het voormalige belastingkantoor aan de Markt.
Sindsdien werden de contacten met het gemeentebestuur vooral door de
kazernecommandant verzorgd.
De opheffing van 12 Gevechtsgroep hield niet alleen verband met de invoering van
104

de nieuwe divisiestructuur. Er was namelijk ook personeel nodig voor uitzending naar
Nieuw-Guinea. Dit gebied was na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in
Nederlandse handen gebleven, maar tegen het eind van de jaren vijftig werd het door
deze staat opgeëist. De Indonesiërs toonden zich daarbij bereid om hun eisen met
inzet van wapens te ondersteunen. Om infiltraties of mogelijk zelfs een invasie te
voorkomen moesten de Nederlandse troepen ter plaatse op korte termijn versterking
krijgen. Daarom vond op 31 mei 1960 de oprichting van 6 Infanteriebataljon plaats,
dat op 30 september naar Nieuw-Guinea vertrok. In dit bataljon waren ook kaderleden
en dienstplichtigen van de ontbonden 12 Gevechtsgroepstaf en 15 Bataljon Infanterie
opgenomen, in totaal ongeveer 200 militairen. Van de dienstplichtigen die voor dit in
Nieuw-Guinea in te zetten bataljon nodig waren, meldde zich ongeveer de helft
vrijwillig aan. De rest moest via loting worden aangewezen. Dat laatste werd pas
mogelijk na wijziging van de Dienstplichtwet.
In Arnhem kreeg 6 Infanteriebataljon gedurende de maanden voor de uitzending
een aanvullende opleiding, waarin het werd voorbereid voor defensieve taken in de
jungle van Nieuw-Guinea. Daar kreeg het bataljon, in vergelijking met de later
ingezette KL-eenheden, het zwaar te verduren. Enerzijds wist het de meeste
Indonesische infiltranten uit te schakelen, maar anderzijds had het ook het grootste
aantal dodelijke slachtoffers te betreuren, namelijk zes van de in totaal negen
gesneuvelde Nederlandse militairen. Omdat 6 Infanteriebataljon een ad hoc-eenheid
was, bleef de erkenning voor de geleverde bijdrage lang uit. Dat werd pas in 1984
goedgemaakt. Aan het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland,
waarbij 6 Infanteriebataljon destijds was ingedeeld, werd toen een cravatte met het
opschrift "Nieuw-Guinea 1962" gehecht.

De roerige jaren zestig
De invoering van de LANDCENT-structuur had ook grote gevolgen voor het in Grave
gelegerde 11 TD-bataljon en 11 Intendancecompagnie. In 1960 gingen beide van 1 Div
naar 4 Div over. Hun taakstelling bleef voorlopig ongewijzigd. De invoering van de
brigadestructuur nam immers enige tijd in beslag en pas aan het eind daarvan zou de
logistieke verzelfstandiging van de brigades aan bod komen.
Voor dit proces werd in 1963 de eerste stap gezet. De directe aanleiding daartoe
vormde de legering van 41 Pantserbrigade in Duitsland. Hiermee honoreerde de KL de
wens van de NAVO om parate eenheden te stationeren nabij het gebied dat het
Nederlandse legerkorps op de Noord-Duitse laagvlakte moest verdedigen. Zo zou bij
een Russische verrassingsaanval de reactietijd aanmerkelijk worden verkort. Omdat de
pantserbrigade, die in Seedorf en Hohne werd ondergebracht, daar herstelcapaciteit
nodig had, diende 11 TD-bataljon een nieuwe structuur te krijgen. Bij deze
reorganisatie verdwenen de traditionele voor- en achtercompagnie. Daarvoor in de
plaats kwamen drie gelijkwaardige herstelcompagnieën, namelijk de A-, de B- en de
D-compagnie, die respectievelijk aan 41 Pantserbrigade, 13 Pantserinfanteriebrigade
en de divisietroepen werden toegewezen. De compagnieën bleven echter onder de
vlag van het TD-bataljon opereren. In Grave bleven de bataljonsstaf en de B- en Dcompagnie gevestigd. De A-compagnie vertrok naar Seedorf, in 1964 gevolgd door een
peloton van 11 Intendancecompagnie.
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31 januari 1966: de commandant van 11 Technische Dienst (TD)-bataljon, luitenantkolonel B. de Jonge, ontvangt uit handen van de divisiecommandant, generaal-majoor
F.A. Palm, de 4 Divisie Fanion. Foto: NIMH.
Op 31 januari 1966 bleek dat de grote verdiensten van 11 TD-bataljon binnen de
divisie niet onopgemerkt waren gebleven. De commandant van 4 Divisie, generaalmajoor F.A. Palm, riep het bataljon namelijk uit tot zijn meest verdienstelijke
eenheid over het jaar 1965. Op de genoemde datum kwam de generaal naar Grave om
als bewijs daarvan het divisiefanion aan de bataljonscommandant uit te reiken. 11 TDbataljon was de eerste logistieke eenheid die deze eer te beurt viel.
Het jaar 1966, dat zo goed was begonnen, bracht echter ook de opheffing van het
TD-bataljon en de intendancecompagnie. De logistieke eenheden op divisieniveau
moesten nu plaats maken voor zogeheten treinenbataljons bij de brigades. In ieder
treinenbataljon waren een geneeskundige compagnie, een herstelcompagnie en een
bevoorradingscompagnie opgenomen. Deze laatste was een combinatie van een
intendance- en een transporteenheid. Hiermee kwamen de brigades in logistiek
opzicht los van de divisie te staan. Daarnaast kwam er ook een treinenbataljon voor
de resterende divisietroepen, waartoe onder meer de divisie-artillerie, een
verkenningsbataljon, een geniebataljon en een verbindingsbataljon behoorden.
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De levensmiddelenverdeelplaats van 11 Intendancecompagnie tijdens een oefening
van 4 Divisie bij Bergen-Hohne in oktober 1965. Foto: NIMH.
11 TD-bataljon en 11 Intendancecompagnie werden opgesplitst om
herstelcompagnieën respectievelijk bevoorradingspelotons te leveren aan de drie
treinenbataljons van 4 Divisie. Zeker voor 11 TD-bataljon was dat een relatief
eenvoudige operatie: de sinds 1963 bestaande compagnieën gingen zelfstandig verder.
Vrijwel alle nieuw gevormde eenheden verlieten in 1966 de Generaal de Bonskazerne.
Zo vertrokken de twee in Grave gelegerde pelotons van 11 Intendancecompagnie beide
naar Nunspeet. Van 11 TD-bataljon bleef één compagnie in Grave achter. Dit was de
voormalige D-compagnie, die tot taak had om de divisietroepen te ondersteunen en nu
als 44 Herstelcompagnie Divisie Troepen dit werk voortzette. De geschiedenis van
deze compagnie komt hieronder nog aan de orde.

Het Depot Technische Troepen
Na het vertrek van de Stoottroepen in mei 1960 stond een groot deel van de kazerne
leeg. Het zou een jaar duren voordat deze ruimte zou worden opgevuld. Voor de
Gemeente Grave waren dit onrustige maanden; niemand wist wat de toekomst zou
brengen. Het was dan ook een opluchting toen bekend werd gemaakt dat de
basisopleiding voor de rekruten van de technische dienst, het Depot Technische
Troepen, uit Amersfoort naar Grave werd overgeplaatst. In Amersfoort moest het
depot de Bernhardkazerne delen met de cavalerie-opleiding, maar in deze kazerne
was eigenlijk te weinig plaats. Op 13 mei 1961 betrok het depot de nieuwe
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onderkomens in de Generaal de Bonskazerne. Voor het beroepskader van het depot
moesten in Grave en omgeving circa zeventig nieuwe woningen worden gebouwd.
Iedere twee maanden kwamen bijna vierhonderd dienstplichtigen bij het depot op
om de eerste beginselen van de militaire dienst bijgebracht te krijgen. Daarbij lag het
accent op de militaire basiskennis en -vaardigheden: exercitie, discipline, inwendige
dienst en schietvaardigheid. Rond die tijd kregen overigens ook rekruten van de
verbindingsdienst hun basisopleiding bij het Depot Technische Troepen. Onder deze
'verbindelaars' waren in 1962 de broers De Wolff, die als het zangduo de Blue
Diamonds destijds zeer populair waren.
Het Depot Technische Troepen was echter geen lang leven beschoren. In 1967
werd het, samen met de andere depots van de KL, opgeheven. Dit hing samen met de
in dat jaar ingevoerde verkorting van de diensttijd, die niet ten koste van de parate
tijd mocht gaan. De oplossing lag in de beperking van de opleidingstijd, hetgeen
mogelijk was door de samenvoeging van de basis- en de functie-opleidingen. De TDopleiding uit Grave kwam terecht bij de School van de Technische Dienst in Utrecht.
De depotstaf was op dat moment achttien man sterk. De burgermedewerkers konden
binnen de organisatie worden herplaatst.

Stad en garnizoen
Het vertrek van het depot was in de gemeenteraad van Grave goed voor een kleine
rel. Op 29 november 1966 deelde het raadslid J.A.Ph. Laguette, die als beroepsofficier
werkzaam was in de Generaal de Bonskazerne, de vergadering mee dat hem geruchten
over de opheffing van het depot ter ore waren gekomen. Tevens gaf hij lucht aan zijn
vrees dat de kazerne zou worden gesloten. 11 TD-bataljon en 11 Intendancecompagnie
waren immers dat jaar ook al opgeheven en de eerste had in Grave slechts één
compagnie achtergelaten, waarvan, gezien de verdere plannen, het voortbestaan nog
onzeker was. Laguette adviseerde burgemeester Raijmakers het voorbeeld van zijn
voorganger Ficq uit de jaren dertig te volgen en stappen te ondernemen bij het
Ministerie van Defensie. De burgemeester vond deze aanpak te direct en zag de
geruchten liever eerst bevestigd. Hij verzocht Laguette via het officieuze KL-circuit in
Den Haag te achterhalen wat de plannen precies inhielden.
Op 11 januari 1967 kwam de raad op de zaak terug. Verschillende raadsleden,
Laguette voorop, waren zeer gebeten op het College van Burgemeester en
Wethouders, aangezien dat tóch een officiële brief naar Defensie had gestuurd. Daarin
had het Laguette als de bron van de geruchten genoemd en deze voelde zich nu zeer
in zijn goede naam aangetast. Raijmakers was het daar volstrekt mee oneens: hij had
immers gedaan wat Laguette hem in eerste instantie had gevraagd. De
vertrouwensbreuk tussen B en W en raad drong de kwestie zelf, de toekomst van de
kazerne, bijna geheel naar de achtergrond. Pas toen het interne conflict uit de wereld
was geholpen, kwam tussen de gemeenteraad en de legerleiding een intensieve
briefwisseling op gang. Daarin benadrukten Laguette en zijn medestanders, ir. L. de
Vreede en A. Bogers, dat Grave al het mogelijke zou doen om het garnizoen te
behouden. Hoewel Defensie voorlopig nog geen uitsluitsel over het lot van de Generaal
de Bonskazerne kon geven, was een sluiting vooralsnog niet aan de orde. Vier
maanden na het conflict in de raad werd in de vergadering een brief van de chef van
de Generale Staf voorgelezen, waarin deze de gemeente informeerde dat 12 Afdeling
Veldartillerie in Grave gelegerd zou worden. Daarmee werd de capaciteit van de
kazerne weer volledig benut.
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De Gemeente Grave was, zo mag duidelijk zijn, nog steeds zeer gesteld op de
aanwezigheid van de KL. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon de stad
eindelijk de vruchten gaan plukken van de bouw van de Generaal de Bonskazerne. Zij
wilde dan ook het 25-jarig jubileum van de toekenning van het garnizoen niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op een muur in de Infirmerie, de straat genoemd naar
het gebouw waar in 1938 militairen van II-15 RI waren gelegerd, bracht de Graafse
kunstenaar Jan Ketterings een reliëf aan dat de terugkeer van de troepen in Grave in
herinnering houdt. Op 30 oktober 1964 vond de onthulling plaats van dit ornament,
dat een militair laat zien die zijn hand beschermend uitstrekt over de stad Grave. De
bijbehorende tekst luidt: "Zij gingen en kwamen na jaren weerom 1892-1938".
Opmerkelijk is dat bij deze plechtigheid geen vertegenwoordigers van de kazerne
waren uitgenodigd. In de gemeenteraadsvergadering van 5 november spraken twee
militairen annex raadsleden hun bezorgdheid hierover uit. Majoor P.A.J. Vermeulen en
kapitein Laguette zagen hierin een gemiste kans om de militairen in de stad weer eens
voor het voetlicht te brengen: "(...) vooral nu de verbondenheid tussen burgerij en
garnizoen in deze tijd van betrekkelijke welvaart lang niet meer is wat het in
somberder tijden is geweest en wij met zijn allen er naar moeten streven méér voor
elkaar te betekenen dan vreedzaam naast elkaar te leven." Burgemeester Raijmakers
haastte zich om duidelijk te maken dat hier geen boos opzet in het spel was geweest.
Het betrof immers geen officieel gedenkteken, maar een eenvoudig ornament. De
onthulling had daarom slechts in kleine kring plaatsgevonden.
Vergeleken met de jaren veertig en vijftig was de relatie tussen stad en kazerne
niet zozeer verslechterd, als wel minder intensief geworden. Dat was bijvoorbeeld te
merken in de Graafse sociëteit, waar steeds minder militairen te zien waren. Gerard
Schouten, die zeer betrokken was bij het lokale verenigingsleven en zelfs twee jaar
achtereen tot prins Carnaval werd gekozen, bekleedde in de jaren zestig als laatste
militair een bestuursfunctie bij de Soos. Het incident rond het Infirmeriemonument
schudde in zeker opzicht beide partijen weer wakker. Drie weken na de bedoelde
raadszitting stelde kazernecommandant luitenant-kolonel A.G.A. Vermeulen de
gemeente voor om weer eens een militaire mars door de stad en een defilé te houden.
Dat was al in jaren niet meer gebeurd. Zijn argumentatie om deze oude gewoonte in
ere te herstellen was eenvoudig: "(...) omdat de verhouding Gemeente-Garnizoen
altijd uitstekend is geweest en ik er zeer veel prijs op stel dat dit zo blijft". In de
jaren daarna zou de relatie tussen garnizoen en burgerij weer beduidend hechter
worden. In dat proces speelde de veldartillerie, die in 1967 naar Grave kwam, een
belangrijke rol.

De veldartillerie
Zeven jaar na het vertrek van de Stoters nam opnieuw een gevechtseenheid haar
intrek in de Generaal de Bonskazerne. In 1967 arriveerde hier 12 Afdeling
Veldartillerie (12 Afdva), die voorheen in Oirschot was gelegerd. Daarmee kwam de
bezettingsgraad van de kazerne weer op een aanvaardbaar peil. Gedurende de jaren
zeventig zouden in totaal circa 750 militairen en 50 burgers op de kazerne werkzaam
zijn.
In 1967 was de afdeling uitgerust met de gemechaniseerde 105 mm houwitser
AMX/pra (pantserrups artillerie) van Frans fabrikaat, die in 1965 was aangeschaft. De
AMX werd al snel vervangen door de zwaardere Amerikaanse 155 mm houwitser M 109.
Op 2 september 1969 loste 12 Afdva het laatste schot met de AMX/pra. Daarmee was
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de omschaking naar de M 109 een feit. Deze bleek, in tegenstelling tot de AMX, een
goede aankoop. Dit geschut, dat naderhand ingrijpend is gemoderniseerd, is nog
steeds bij de artillerie in gebruik.

Kinderen van het Graafse blindeninstituut De Wijnberg krijgen tijdens een ontvangst
in de Generaal de Bonskazerne op 14 juni 1972 uitleg over een houwitser M 109. Foto:
NIMH.
In Grave deden de kanonniers al snel van zich spreken. Op tal van fronten mengden zij
zich in het dagelijkse leven. Een voorbeeld hiervan vormden hun nauwe contacten met
het tehuis voor verstandelijk gehandicapten De Binckhof in Velp. De artilleristen
verrichtten hier tal van klusjes, waarvoor het tehuis zelf geen geld had. Zo legden
kanonniers van de A-batterij in mei 1974 op het terrein een trimbaan aan. In Grave
zelf verleende 12 Afdva in oktober van dat jaar steun aan de feestelijke herdenking
van de herovering van Grave op de Fransen, 300 jaar daarvoor. De artilleristen hielden
daarbij toezicht op het afvuren van de oude kanonnen en verrichtten diverse hand- en
spandiensten. Tijdens die feestelijkheden hield de kazerne bovendien een open dag,
waar 's ochtends de schoolgaande jeugd en 's middags de volwassenen welkom waren.
Aan het eind van de dag speelden militairen van de afdeling, gehuld in historische
kledij, de overgave van de vesting door de Fransen na.
Tevens mag hier niet onvermeld blijven dat de afdelingscommandant, luitenantkolonel H.A.P. Grothauzen, op 25 oktober 1976 voor het eerst in circa vijftien jaar een
officiersbeëdiging in de stad organiseerde. Elf pasbenoemde officieren legden voor het
oog van vele geïnteresseerde Gravenaren op de Hoofdwagt-Markt de eed of de belofte
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af met de linkerhand op de schietbuis van een M 109. Daarna hield de afdeling een
defilé door de Trompetterstraat en verzorgde het Artillerie Trompetterkorps een
muzikale show op de Markt. De dag werd afgesloten met een receptie op het stadhuis.
De Generaal de Bonskazerne kreeg in deze jaren een ingrijpende opknapbeurt. Zo
nam de Graafse aannemer Kloppert in 1969 de renovatie van de toneel- en filmzaal
voor zijn rekening. De heropening van de zaal, die plaats bood aan 500 personen, werd
opgeluisterd met een gevarieerd programma van zang, dans, acrobatiek, goochelkunst
en diverse voordrachten. De keuken, de hobbyzaal en de gymzaal kwamen wat later
aan de beurt. Veel aandacht was er voor het opknappen van de zes
legeringsgebouwen, die aan de eisen van de moderne tijd werden aangepast. Daarbij
kreeg iedere verdieping haar eigen doucheruimtes en verdwenen de stapelbedden uit
de legeringskamers. De renovatie van de kazerne had echter tot gevolg dat de
legeringscapaciteit tot minder dan de helft werd gereduceerd. Tenslotte werden ook
de werkomstandigheden belangrijk verbeterd. Op 9 april 1976 kreeg 12 Afdva de
beschikking over een nieuw onderhoudsgebouw, waar een breed scala aan
werkzaamheden kon worden uitgevoerd. Voorheen moest het onderhoud buiten de
kazerne plaatsvinden.
Begin 1977 kwam het nieuws dat de afdeling uit Grave moest vertrekken. Nadat al
enige tijd geruchten hieromtrent hadden gecirculeerd, kwamen op 25 februari twee
brigade-generaals uit Den Haag naar de kazerne om de beroepsmilitairen van de
afdeling in te lichten over de voorgenomen verplaatsing van hun eenheid naar de
Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot en over de daaraan
verbonden consequenties. Het lag in de bedoeling dat de verhuizing al in het najaar
van 1977 zou beginnen. Het gros van de afdeling zou echter pas in de zomer van 1978
naar de aangewezen locatie vertrekken.

Het onderhoudsgebouw dat op 9 april 1976 door 12 Afdeling Veldartillerie in gebruik
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werd genomen. Bij de komst naar Grave van 829/832 Zware Transportcompagnie in
1986 werd het gebouw gemoderniseerd en ingericht voor het onderhoud van
vrachtauto's. Foto: ILMO, H. van Eijk.
De terugkeer naar Oirschot was in ieder geval in één opzicht een logische stap. Hier
lag immers ook de rest van 13 Pantserinfanteriebrigade, waartoe 12 Afdva behoorde.
Maar dat was in de ogen van veel militairen dan ook het enige voordeel van de
verhuizing. In de Generaal de Bonskazerne, die ze slechts met 44 Herstelcompagnie
hoefden te delen, waren zij eigen baas. Daarnaast werkten en woonden veel
beroepsmilitairen al zo'n tien jaar in Grave en zij hadden daar, zoals de
plaatsvervangend commandant, majoor R. de Goede, opmerkte: "wortel geschoten".
Bij dat laatste hoeven we alleen maar te denken aan hun betrokkenheid bij de
carnavalsvereniging 'De Bonsers'. "Er was geen happening in Grave", zo vervolgde de
majoor, "of wij werden er bij uitgenodigd. Het is wat dat aangaat erg jammer dat we
uit Grave weg moeten. Het was er altijd erg gezellig. Bij Eindhoven is het allemaal
weer groter en de contacten zullen dan ook niet zo intens kunnen zijn als in Grave."
Ook kazerne- en afdelingscommandant luitenant-kolonel J. Smit wees erop dat de "
(...) wederzijds gegroeide banden (...) te sterk (zijn) geworden om zonder enige
emotie te kunnen worden verbroken".
Ook de gemeente zag het aanstaande vertrek van de afdeling met lede ogen aan.
In de lokale pers legde zij dan ook een extra accent op de goede samenwerking. "Als
er iets in Grave te doen valt, worden de militairen uit de Generaal de Bonskazerne
uitgenodigd en omgekeerd is dat ook het geval", aldus H.M. Barten, de voorlichter
culturele zaken. Maar voor de stad stond er vanzelfsprekend meer op het spel: er was
nog niet bekend wat er voor 12 Afdva in de plaats zou komen. Defensie wilde voorlopig
alleen kwijt dat de kazerne voor andere doeleinden nodig was. In de raadsvergadering
stelde het VVD-raadslid C.A.M. Verpalen hierover vragen aan het college van B en W.
In de Graafsche Courant van 20 april 1977 gaven burgemeester mr. R.W.M. Gerrits
en luitenant-kolonel Smit openheid van zaken. Zo vernamen de Gravenaren onder
meer dat alle burgermedewerkers in de Generaal de Bonskazerne in dienst waren van
het kazernecommando en dat zij dus, onder het voorbehoud dat de bezettingsgraad
van de kazerne niet zou dalen, hun baan na de verhuizing van 12 Afdva gewoon
zouden behouden. Voor de verhouding tussen burgers en militairen en voor het sociale
leven in de stad zou het vertrek van de artillerie, zeker op korte termijn, wél
consequenties hebben, aldus de beide gezagsdragers. Zij waarschuwden echter tegen
al te negatieve gevoelens.
Hoewel al vanaf het begin duidelijk was dat de verhuizing voor het grootste deel
van het personeel pas in de zomer van 1978 zou plaatsvinden, heerste bij velen toch
de gedachte dat alles hals over kop moest worden geregeld. De voorbereidingen
gingen zelfs ten koste van het onderhoud van het materieel.
In haar laatste Graafse jaar had 12 Afdva nog twee belangrijke evenementen op
het programma staan. Op 29 april 1977 ging in de kazerne, ter gelegenheid van het
300-jarig bestaan van de artillerie, een tentoonstelling van start. De opening van deze
expositie, die later dat jaar op verschillende andere KL-locaties in Nederland te zien
zou zijn, werd verricht door mevrouw A.J.G. Peijnenburg-Broekhuizen, de echtgenote
van secretaris-generaal van Defensie drs. G.H.J.M. Peijnenburg. Hij had een
bijzondere band met Grave, aangezien hier zijn ambtelijke carrière was begonnen. In
de eerste jaren van de oorlog was hij namelijk als volontair werkzaam bij de
secretarie van de gemeente, waar hij veel kennis en ervaring opdeed.
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29 april 1977: mevrouw A.J.G. Peijnenburg-Broekhuizen opent de tentoonstelling 300
jaar artillerie. Foto: NIMH.
Anderhalve maand later vierde de afdeling haar 25-jarig jubileum. Dat gebeurde met
een grootse feestavond ter afsluiting van de jaarlijkse sportontmoeting 'burgermilitair'. Zoals vrijwel ieder jaar slaagden ook nu de Graafse burgers erin om in het
eindklassement van het toernooi de eerste plaats te bereiken. Zelfs bij het schieten
moesten de militairen het onderspit delven, en wel tegen de leden van de
schuttersgilden van Grave en Escharen. Gelukkig wist het voetbalteam van de
jubilerende afdeling de wedstrijd tegen Velp met de cijfers 6-0 in zijn voordeel te
beslissen.
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12 Afdeling Veldartillerie biedt de woon- en leefgemeenschap voor verstandelijk
gehandicapten De Binckhof een speel-o-theek aan, 29 juni 1978. Foto: NIMH.
Op 19 juni 1978 viel voor 12 Afdva dan toch het doek. Vijf dagen lang reden de
vrachtwagens heen en weer tussen Grave en Oirschot om de afdeling te verhuizen.
Alleen de C-batterij bleef nog in Grave achter, aangezien de dienstplichtige
kanonniers van dit onderdeel op 29 juni zouden afzwaaien. Ter gelegenheid van haar
afscheid schonk de afdeling aan De Binckhof een speel-o-theek ter waarde van 4.000
gulden.
Grave had met het vertrek van 12 Afdva een bittere pil te slikken. Vooralsnog
kwam er namelijk geen eenheid van vergelijkbare grootte voor in de plaats en het zag
er even naar uit dat de herstelcompagnie als enige gebruiker van de kazerne zou
overblijven. De schade bleef echter beperkt, aangezien al in de winter van 1977-1978
een rijschoolcompagnie haar entree maakte. Daardoor kwam de personeelssterkte in
de kazerne nooit beneden de 600 man te liggen.
De nieuw aangekomen eenheid, de 5e Compagnie van de Rijschool Venlo,
verzorgde de rijopleiding voor de Technisch Specialisten (TS'ers), een relatief nieuwe
beroepscategorie in de KL. De compagnie in Grave nam de plaats in van de drie
afzonderlijke rijopleidingen van de opleidingscentra voor de TS'ers in Haarlem,
Appingedam en Roermond. Het TS-contract was in de jaren zestig in het leven
geroepen om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan technisch geschoold
personeel. De TS'ers kregen van Defensie tevens een goede vakopleiding, waarvan ze
na het uitdienen van hun vier- tot achtjarige contract veel profijt konden hebben in
de burgermaatschappij. Bovendien kregen ze bij het afzwaaien een aantrekkelijke
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premie. Veel TS'ers die in Grave tot vrachtwagenchauffeur waren opgeleid, hadden na
het einde van hun contractperiode weinig moeite om een baan te vinden bij een civiel
transportbedrijf.
Bij de Graafse compagnie waren circa zestig 3-tonners ingedeeld, die al snel
werden vervangen door moderne 4-tonners van het type DAF YAL 4440. Dit was een
speciale uitvoering van de standaardvrachtwagen YA 4440, waarbij de L stond voor
lesauto. Het was onontkoombaar dat het lesverkeer in de wijde omgeving van de stad
de nodige overlast veroorzaakte. Vooral op de wegen in de buurt van Reek en Cuijk
werd veel gelest. In het centrum en de buitenwijken van Grave kwamen de leswagens
echter niet. De rijschoolcompagnie bleef tot 1986 in de Generaal de Bonskazerne.

Een erfenis uit het verleden
Rond 1980 zag het er nog naar uit dat Grave tot in lengte van jaren een centrum voor
militaire rijopleidingen zou blijven. Daarmee kwam ook het probleem van de
oefenterreinen weer boven de kim. Zoals in hoofdstuk vier staat vermeld, had Grave
in de periode 1938-1939 hiervoor contracten met verschillende buurgemeenten
gesloten, maar die liepen aan het eind van de jaren zeventig af. De stad had destijds
bij de onderhandelingen over de bouw van de kazerne de verplichting op zich
genomen dat zij voor Defensie 500 à 600 hectare aan oefenterrein beschikbaar zou
houden, en wel net zo lang als het departement daaraan behoefte zou hebben. Dat
laatste bleek in 1981 nog steeds het geval te zijn. Defensie gaf toen aan dat zij voor
de rijopleiding 225 hectare aan oefenterrein nodig had. Daarbij ging haar voorkeur uit
naar de bestaande locatie Langenboom.
Voor Grave bleek de oude overeenkomst met Defensie nu een blok aan het been.
De Gemeente Mill, eigenaresse van het oefenterrein Langenboom, wilde namelijk de
bestaande huurovereenkomst niet zo maar verlengen. Grave vond dat Defensie daarin
moest berusten en zelf op zoek moest gaan naar nieuwe oefenterreinen. De
staatssecretaris, dr. W.F. van Eekelen, hield in eerste instantie onverkort vast aan de
veertig jaar oude afspraken; pas na lange en harde onderhandelingen was hij bereid
tot een compromis. Defensie toonde zich bereid de terreinen bij Langenboom voor
eigen rekening te huren, maar dan zou zij de helft van de jaarlijkse kosten aan Grave
doorberekenen. De gemeente kon die kosten ook in één keer afkopen met een bedrag
van 70.000 gulden.
Het Ministerie van Defensie bleek bereid hoog spel te spelen. De staatssecretaris
dreigde zelfs met sluiting van de Generaal de Bonskazerne als de gemeente niet over
de brug zou komen. Dat zou Grave vele tientallen arbeidsplaatsen kosten. De
gemeenteraad, ingelicht door burgemeester J.A. Grotenhuis, voelde zich voor het blok
gezet en kon niet anders dan, onder protest, instemmen met het voorstel van Defensie
dat Grave de kosten in één keer zou afkopen. Met negen stemmen voor en twee tegen
keurde de raad dit voorstel goed. De Gelderlander kopte met: "Grave door de knieën"
en daarmee vertegenwoordigde de krant het algemene gevoelen. De onvrede van de
gemeente gold de staatssecretaris, wiens optreden "bijzonder onelegant" werd
genoemd, maar niet de militairen in de kazerne.

44 Herstelcompagnie
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Zoals hierboven al is aangeduid, was in 1966, als uitvloeisel van de opsplitsing van 11
TD-bataljon, in de Generaal de Bonskazerne 44 Herstelcompagnie opgericht. In de
eerste jaren van haar bestaan kreeg deze compagnie met een aantal reorganisaties te
maken, maar het dagelijkse werk, herstel en onderhoud, ging gewoon door. In 1968
werd, doordat de divisietroepen uit de organisatie verdwenen, een belangrijke stap
gezet naar de verzelfstandiging van de brigades. De betrokken eenheden werden óf bij
de brigades ingedeeld, óf ondergebracht op het hogere niveau van het legerkorps. De
divisie bleef alleen nog bestaan als een tactische staf. 44 Herstelcompagnie kwam nu
terecht bij het legerkorps. Hier was namelijk extra herstelcapaciteit nodig omdat het
aantal legerkorpstroepen flink was toegenomen. De naam van de compagnie onderging
een kleine wijziging: vanaf nu heette zij 44 TD Herstelcompagnie.
Voor de werkzaamheden van de compagnie had de overstap van divisie- naar
legerkorpsniveau, zeker op korte termijn, weinig gevolgen. In 1968 was er nog geen
sprake van dat er bij het legerkorps integratie van de logistieke eenheden zou
plaatsvinden. Dat proces werd pas in 1971 in gang gezet met de oprichting van het
Legerkorps Logistiek Commando (LLC), waarmee alle logistieke functies op
legerkorpsniveau onder een eenhoofdige leiding kwamen te staan. Hierna volgden nog
verdere reorganisaties in de logistieke sector, die uiteindelijk ook consequenties
zouden hebben voor 44 TD Herstelcompagnie, zoals hierna nog wordt besproken.
In de jaren zeventig ging het de compagnie voor de wind. Per jaar kreeg zij zo'n
duizend voertuigen voor onderhoud of reparatie in de werkplaats. Dat bleef niet
onopgemerkt. In 1977 slaagde zij erin de titel "meest verdienstelijke eenheid van het
LLC" in de wacht te slepen, nadat ze in 1972 en 1976 al op de tweede plaats was
geëindigd. In 1978 legde de compagnie nogmaals beslag op de tweede plek.
Compagniescommandant majoor G.A. Kamps kon tevreden zijn over zijn militairen.
Dat zij plezier hadden in hun werk, bleek niet alleen uit deze goede resultaten. In hun
vrije tijd, of als er wat minder aanbod aan werk was, sleutelden ze graag aan oud
materieel. In navolging van 14 Herstelcompagnie knapten militairen van de Graafse
compagnie diverse oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog op, om ze vervolgens
over te dragen aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Tussen 1975
en 1978 werd de collectie van het museum verrijkt met onder meer een Willy's jeep,
een Duitse luchtdoelmitrailleur, een DUKW amfibisch voertuig, een Dodge weaponcarrier en een 3-tons GMC vrachtauto.
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Uitreiking van de prijs voor de meest verdienstelijke eenheid van het Legerkorps
Logistiek Commando (LLC) 1977 aan 44 Legerkorpsherstelcompagnie, 2 januari 1978.
Rechts de commandant van het LLC, brigade-generaal J. Boers, in het midden de
compagniescommandant, majoor G.A. Kamps, met de wisselbeker. Foto: NIMH.
Naast de herstelcompagnieën van de TD beschikte het legerkorps ook over
hersteleenheden van de verbindingsdienst en de genie. In 1976 werden al deze
herstelcompagnieën ondergebracht bij nieuwe materieelverzorgingsbataljons en
legerkorpsverzorgingsbataljons. Bij laatstgenoemde werden de compagnieën ingedeeld
die directe steun verleenden aan de legerkorpseenheden in de divisievakken. Hiertoe
behoorde ook de in Grave gevestigde hersteleenheid, die voortaan als 44
Legerkorpsherstelcompagnie werd aangeduid. De tot de materieelverzorgingsbataljons
behorende hersteleenheden stonden niet ten dienste van de gevechtseenheden zelf,
maar verleenden algemene steun in het legerkorpsachtergebied. Hun klanten waren
onder meer de legerkorpsverzorgingsbataljons en de aanvullingsplaatsbataljons. Bij de
materieelverzorgingsbataljons waren dan ook hoofdzakelijk gespecialiseerde
herstelcompagnieën ingedeeld.
De hierboven geschetste situatie bestond feitelijk alleen in oorlogstijd. In
vredestijd lag de zaak nog wat gecompliceerder. De legerkorpsverzorgingsbataljons
waren namelijk vrijwel geheel mobilisabel. 44 Legerkorpsherstelcompagnie was dan
ook een van de weinige parate eenheden. Daarom was zij in vredestijd bij een
materieelverzorgingsbataljon ingedeeld. Vanaf 1981 was dat 109
Materieelverzorgingsbataljon, waartoe verder alleen gespecialiseerde hersteleenheden
van de verbindingsdienst en de genie behoorden. Hoewel de Graafse compagnie
derhalve een buitenbeentje in het bataljon was, merkten de TD'ers daar in de praktijk
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weinig van. De bataljonsstaf lag ver weg in Naarden en de compagnie kon in Grave
redelijk zelfstandig haar gang gaan. Daarbij moet nog wel worden opgemerkt dat een
aanzienlijk deel van de compagnie werkzaam was in het Duitse Hohne, ter
ondersteuning van de legerkorpseenheden die in de Bondsrepubliek waren gelegerd.
In haar dagelijks werk hield de compagnie zich in principe alleen bezig met het
onderhoud aan en het herstel van wielvoertuigen. Dit was de taak van de drie
werkplaatsgroepen van het wielvoertuigenpeloton van de compagnie. Na de integratie
van de hersteleenheden van de genie droeg dit peloton ook zorg voor de aggregaten
die bij de eenheden te velde waren ingedeeld. Voor haar oorlogstaak beschikte de
compagnie daarnaast nog over een mobilisabel peloton rupsvoertuigen.
Naast herstel en onderhoud had 44 Legerkorpsherstelcompagnie ook een
bevoorradingstaak. Het bevoorradingspeloton, meestal afgekort tot bevopeloton,
droeg zorg voor al het technisch materieel: reservedelen, gereedschappen voor het
eerste en tweede echelonsonderhoud, maar ook instrumenten en wapens. Tot 1982
hoorde daar ook de munitie bij, maar daarna nam de intendance die taak over. Om
het bevopeloton op elk moment gereed te hebben voor zijn oorlogstaak werkte het
personeel ook in vredestijd zoveel mogelijk vanuit de zeven magazijnvoertuigen
waarover het beschikte. In de loop der jaren was er een duidelijke verschuiving in de
werkzaamheden van de compagnie te zien. Anders dan vroeger kreeg zij meer en
meer het karakter van een bedrijfsmatig opgezet onderdeel, dat in vredestijd de
eenheden ondersteunde en bevoorraadde. Er werd, evenals bij de meeste andere KLeenheden, minder tijd besteed aan oefeningen. De meeste dienstplichtigen van de
compagnie, waarbij 150 manschappen en 50 kaderleden werkzaam waren, sliepen
gewoon thuis.
Toen de materieeldienst in 1984 opnieuw een reorganisatie onderging, viel voor
44 Legerkorpsherstelcompagnie het doek. In de nieuwe structuur moesten vredes- en
oorlogsorganisatie beter op elkaar zijn afgestemd. Het in Duitsland gelegerde
detachement van de Graafse compagnie zou de kern vormen van de nieuwe 121
Legerkorpsherstelcompagnie. Achttien jaar lang had de in Grave gevestigde
herstelcompagnie vanaf de Generaal de Bonskazerne haar bijdrage geleverd aan de
logistieke ondersteuning van het legerkorps. Als we bovendien nog in aanmerking
nemen dat de compagnie was voortgekomen uit 11 TD-bataljon, dan wordt duidelijk
dat met de opheffing van 44 Legerkorpsherstelcompagnie een einde kwam aan een
lange Graafse traditie. Het is daarom opmerkelijk dat het afscheid van de compagnie,
op 24 mei 1984, in Grave weinig opzien baarde. Bij de plechtigheid werd het
onderdeelsembleem met enig ceremonieel - opmerkelijk genoeg verstoord door
technische problemen - van het compagniesgebouw gehaald en overgedragen aan de
Stichting Geschiedkundige Verzameling van de Technische Dienst. Aan het slot van
deze bijzondere dag stonden een receptie en een barbecue op het programma.
Hoewel de meeste beroepsmilitairen van de compagnie werden herplaatst bij een
eenheid van hun keuze, waren op die receptie toch enige wanklanken te horen: de
kazernecommandant had namelijk de consumptie van alcoholische dranken verboden.
Het zou nog even duren voordat een andere eenheid de plaats die met de
opheffing van de herstelcompagnie was opengevallen, zou opvullen. Dat werd
uiteindelijk 829/832 Zware Transportcompagnie, die begin 1986 uit Keizersveer naar
Grave overkwam. In de tussentijd kregen de leegstaande gebouwen een opknapbeurt
en werden zij aan hun nieuwe bestemming aangepast.

Het OCDML
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Het begin van de jaren tachtig bracht in de Generaal de Bonskazerne grote
veranderingen. Al vóór de opheffing van de herstelcompagnie was ruimte vrijgemaakt
voor een bijzondere opleidingseenheid van de KL, het Opleidingscentrum voor
Didactiek en Militair Leiderschap (OCDML). De eerste commandant was kolonel drs.
T.J. Heijdra van de Militair Psychologische en Sociologische Dienst. Het OCDML nam
zijn intrek in het kopgebouw van de kazerne. Omdat dit inmiddels in alle opzichten
grondig was gerenoveerd, kon het opleidingscentrum over de modernste faciliteiten
beschikken.
In de vijftien jaar van zijn bestaan leverde het OCDML een belangrijke bijdrage
aan de opleiding en vorming van het officiers- en onderofficierskorps van de KL. Dit
alles ging aan de inwoners van Grave grotendeels voorbij: de bezigheden van een
herstel- of transportcompagnie zijn voor de buitenwacht immers veel duidelijker
zichtbaar dan die van een opleiding als het OCDML. De gemeente onderhield feitelijk
alleen contacten met de commandant, aangezien deze als hoogste militair tevens
kazernecommandant was.
Aan de oprichting van het OCDML, die in 1982 in Grave haar beslag kreeg, ging
een lange geschiedenis vooraf. Het opleidingscentrum ontstond uit een fusie van twee
verwante opleidingsinstituten, te weten het Didactisch Bureau Landmacht en het
Studiecentrum voor Militair Leiderschap (SCML). Dit laatste was in 1960 in Hilversum
van start gegaan. De aanzet ertoe was een toespraak van prins Bernhard uit 1955 over
de taak van de officier. In zijn functie als inspecteur-generaal van de drie
krijgsmachtdelen hield de prins zijn gehoor voor dat iedere officier, naast een
degelijke vaktechnische kennis, ook over flink wat geestelijke bagage diende te
beschikken. De officier moest in staat zijn de onder zijn bevel gestelde militairen te
inspireren en hen duidelijk te maken waarvoor gevochten moest worden.

Deelnemers aan de oriëntatiecursus voor officieren van vakdiensten poseren, samen
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met een van hun docenten, voor de camera, 28 april 1988. Foto: NIMH.
Zeker in de eerste jaren was de ideologie die bij het SCML werd uitgedragen, nog sterk
ingebed in het Koude-Oorlogdenken. "Het gaat er tenslotte om", zo staat te lezen in
het eerste lustrumboek van het SCML, "dat wij meer en meer zullen gaan beseffen,
welk een voorrecht het wel is, 's konings rok te mogen dragen in een land, dat een
reputatie hoog te houden heeft vanwege zijn vrijheidsminnende en vredelievende
bewoners." "We zijn tegen het communisme, maar wàt wijzen we af en waar zijn we
vóór?", zoals de directeur van het SCML, kolonel G.J. Prins, het in 1965 samenvatte.
Deze toon zou echter geleidelijk aan veranderen. De maatschappelijke ontwikkelingen
van de jaren zestig gingen niet ongemerkt voorbij aan de KL en dus ook niet aan het
SCML. Aangezien de dienstplichtigen steeds mondiger werden, kreeg ook de rol van de
(onder)officier een andere inhoud. De verhoudingen tussen kader en manschappen
werden zakelijker en minder belerend. Het militair leiderschap kreeg in de jaren
zeventig vooral een praktisch karakter.
De didactische component van het OCDML kwam voort uit een
onderwijsmethodiek in de KL, die sinds 1959 bekend stond als de Methodische
Instructie en die kort na de Tweede Wereldoorlog was ontwikkeld. Vooral de moderne,
didactisch verantwoorde instructiemethoden die bij de Amerikanen en Britten in
zwang waren, hadden grote invloed op die ontwikkeling. Dankzij de Methodische
Instructie nam het rendement van de informatieoverdracht binnen de KL-opleidingen
sterk toe, omdat deze onderwijsmethodiek ook de onervaren instructeur een leidraad
bood zijn lessen verantwoord op te bouwen. Veel instructeurs zagen de Methodische
Instructie echter als een knellend keurslijf, dat hun vrijheid van lesgeven beknotte.
In het OCDML bleven bovengenoemde componenten - militair leiderschap en
militaire instructie - steeds duidelijk herkenbaar. Aan beide lag de gedachte ten
grondslag dat het hier om vaardigheden ging, die in principe ieder kaderlid van de KL
zichzelf kon aanleren. Het OCDML verzorgde in de loop der jaren een groot aantal
opleidingen, die vanaf 1982 geleidelijk aan werden opgebouwd. Het aanbod varieerde
van de Basiscursus Militair Instructeur Algemeen, bestemd voor de sergeanten en
wachtmeesters die de dienstplichtigen de eerste beginselen van de militaire dienst
moesten bijbrengen, tot de Cursus Hogere Opleidingsfunctionaris, waarin de
compagniescommandanten en het stafpersoneel van de opleidingscentra op hun taak
werden voorbereid. Op het gebied van het militair leiderschap was het OCDML onder
meer actief tijdens de A-cursus voor officieren. Een vreemde eend in de bijt was in de
eerste jaren de oriëntatiecursus voor officieren van vakdiensten, waar onderofficieren
tot officier werden 'omgeschoold'.
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Koningin Beatrix op werkbezoek bij het Opleidingscentrum Didactiek en Militair
Leiderschap (OCDML), 27 februari 1990. Links de commandant van het OCDML, kolonel
drs. C.F. Turpijn. Foto: NIMH.
De cursussen bij het OCDML richtten zich vooral op de praktische toepasbaarheid van
de lesstof. Daarbij namen casestudies steeds een belangrijke plaats in. Dat gold ook
voor het gebruik van moderne media, zoals video. Toch had het OCDML enigszins te
lijden onder een 'geitenwollen sokken'-imago. Veel cursisten trokken dan ook met
enige achterdocht naar Grave. De meesten keerden echter met positieve gevoelens
terug naar hun onderdeel. Al met al wist het OCDML binnen de KL een goede naam op
te bouwen.
In de ontwikkeling van het denken over militair leiderschap heeft het OCDML in
het laatste decennium een belangrijke rol gespeeld. Sinds 1991 is in de KL een nieuw
Beleidsconcept Leidinggeven (BCL/KL) van kracht, dat voor een deel in Grave is
uitgedacht. In deze periode was kolonel drs. C.F. Turpijn commandant van het
OCDML. Centraal in het leidinggeven nieuwe stijl staat het delegeren van
bevoegdheden tot op het laagste niveau. De hogere commandant stuurt, zoals het
jargon luidt, alleen op hoofdlijnen aan, de ondercommandant bepaalt zelf de wijze
van uitvoering. Daarnaast kwam de nadruk weer sterker op de vorming en de
persoonlijkheid van de leider te liggen. Een nieuw element daarin is het normbesef:
alle beslissingen, op alle niveaus, moeten niet alleen op hun militaire merites worden
beoordeeld, maar ook op ethische aspecten. Militair leiderschap is niet langer slechts
een vaardigheid, maar ook een karaktereigenschap.
De bezuinigingen op Defensie in de jaren negentig brachten ook het einde van een
zelfstandig OCDML. In de loop van 1996 vertrok het centrum naar Breda, waar het een
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onderdeel van het Instituut voor Leiderschap, Media en Opleidingskunde (ILMO) werd.
Daarmee lopen we echter ver op de zaken vooruit. In de vijftien jaar dat het OCDML in
Grave gevestigd was, is er in de KL en in de Generaal de Bonskazerne veel veranderd.
We moeten terug naar 1986 om de draad van het verhaal op te pakken.

Het zware transport terug in Grave
In de zomer van 1986 verhuisde 829/832 Zware Transportcompagnie onder kapitein
J.W. van Hoorn van Alkema naar Grave. Met de komst van dit onderdeel werd het
weer redelijk druk in de kazerne. Naast het OCDML waren hier ook 451
Infanteriebeveiligingscompagnie en, in de jaren tachtig, de D-compagnie van het
Opleidingscentrum Algemeen (OCA) gevestigd. De ongeveer tweehonderd militairen
van de zware transportcompagnie waren in het begin niet zo te spreken over de
verhuizing. Zij moesten de in hun ogen 'idyllische' Pontonnierskazerne verruilen voor
de 'sfeerloze' Generaal de Bonskazerne, maar na enige tijd wilden ze toch niet meer
terug. De leef- en werkomstandigheden waren in Grave veel beter dan in Keizersveer.
In de stad trok de komst van de compagnie veel aandacht. "Geruchten gingen", zo
vertelde kazernecommandant Heijdra, "dat plaatselijke kroegbazen zich in de handen
wreven bij de komst van de 'zware jongens'. Dat handen wrijven is nu afgelopen,
omdat gebleken is dat deze zware jongens vaak verre reizen moeten maken."

Een colonne voertuigen van 829/832 Zware Transportcompagnie. Dit onderdeel, dat
sinds 1969 was gevestigd in de Pontonnierskazerne in Keizersveer, nam in 1986 zijn
intrek in de Generaal de Bonskazerne. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Aan 829 Zware Transportcompagnie was een paraat peloton van de mobilisabele 832
Zware Transportcompagnie toegevoegd, wat de dubbele nummering verklaart. De
taken van de zware transportcompagnie waren in principe gelijk aan die van haar
Graafse voorgangers uit de jaren vijftig: transport van voornamelijk munitie en
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brandstof voor het legerkorps, nu in opdracht van het Legerkorps Logistiek
Commando. Het materieel was ten opzichte van de vijftiger jaren aanzienlijk
veranderd. Vanaf 1985 kreeg de compagnie de beschikking over 10-tonners van de DAF
YA 2300 serie, die geleidelijk aan de 6-tonner DAF YA 616 vervingen. In het beeldmerk
van deze eenheid kwam het 'zware' werk duidelijk tot uitdrukking: het was een variant
op Atlas, een figuur uit de Griekse mythologie, die in plaats van de wereldbol het
gevleugelde AAT-wiel op zijn schouders torst.
Hoewel voorafgaand aan de komst van de compagnie, de Generaal de Bonskazerne
geheel was opgeknapt, liet de afronding van verschillende projecten nog even op zich
wachten. Zo kon de transportcompagnie pas op 6 februari 1987 de gemoderniseerde
werkplaats in gebruik nemen. Daarmee was het tien jaar oude gebouw geheel
aangepast aan de eisen van de tijd en aan de specifieke behoeften die het onderhoud
van de zware vrachtauto's van de compagnie met zich mee bracht. De grootste trots
van de onderhoudsgroep was de moderne remmentestbank, die bij de nieuwe
inrichting van de werkplaats was geïnstalleerd.
De invoering van het nieuwe zware materieel was een onderdeel van een
omvangrijk project, dat een ware revolutie in de logistieke verzorging van het
legerkorps tot gevolg had. Daarbij hoorde tevens de omvorming van 829/832 Zware
Transportcompagnie tot 111 Gemengd Zware Transportcompagnie. Dit nieuwe
onderdeel dat onder commando stond van majoor E.F.K.T. Beukenex, beschikte over
twee parate en één mobilisabel peloton. Daarnaast kreeg het nog een paraat peloton
van de mobilisabel gestelde 110 Middelzware Transportcompagnie onder zich.
De achtergrond van deze reorganisatie was een veelomvattende aanpassing van
het bevoorradingssysteem van het legerkorps. De bevoorrading was om verschillende
redenen altijd de achilleshiel van het legerkorps geweest, maar het nieuwe systeem
moest daar verandering in brengen. De oplossing werd voor een deel gezocht in de
organisatie van de bevoorrading en voor een ander deel in de invoering van nieuw
materieel. Centraal in dit alles stond het begrip bulkbevoorrading. Bij het
brandstoftransport verdwenen eindelijk de eindeloze rijen jerrycans, die sinds de
Tweede Wereldoorlog zo kenmerkend waren voor de logistieke ondersteuning van een
leger te velde. Voortaan beheersten tankwagens het beeld. 111 Gemengd Zware
Transportcompagnie kreeg in de zomer van 1988 de beschikking over de eerste 28
zogeheten Brandstof Transport Middelen (BTM's), tankopleggers voor de DAF YTV 2300
met een capaciteit van ruim 20.000 liter. Deze verzorgden enerzijds de aanvoer van
brandstof van de aan het NAVO-pijpleidingennet gekoppelde depots naar de
aanvullingsplaatsen van het legerkorps, en anderzijds de bevoorrading van de
verdeelplaatsen van de brigades. Daar namen kleinere tankwagens, de zogenaamde
Brandstof Distributie Middelen (BDM's), hun taak over.
Bij het brandstoftransport was altijd al gebruik gemaakt van de
brigadeverdeelplaatsen. Anders lag dat bij de munitiebevoorrading. Aangezien de
overslag van munitie destijds nog handwerk was, zou de inschakeling van een tweede
overslagpunt te veel vertraging tot gevolg hebben gehad. Daarin bracht de invoering
van mechanische overslagsystemen - samen met de gelijktijdig ingevoerde methode
om munitie op pallets te vervoeren - verandering. Daarnaast ging het laadvermogen
van de vrachtauto's drastisch omhoog. De nieuwe munitie-oplegger voor de YTV 2300
had een capaciteit van 20 ton en beschikte over een verrijdbare autolaadkraan
(VALK). Bij de verdeelplaatsen konden de gebruikende eenheden vervolgens hun
munitie ophalen met nieuwe 10-tonner munitiewagens van het type DAF YA 2300 met
vaste laadkranen.
De 20-tons munitiewagens van 111 Gemengd Zware Transportcompagnie en haar
zustereenheden verzorgden overigens alleen de eerste opbouw van de
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aanvullingsplaatsen vanuit de vooruitgeschoven Nederlandse depots in Duitsland. De
herbevoorrading van deze aanvullingsplaatsen geschiedde vanuit depots in Nederland
door het Nationaal Logistiek Commando en was, anders dan bij de
brandstofbevoorrading, geen taak van het legerkorps.
Het nieuwe systeem garandeerde niet alleen kortere omlooptijden, maar ook een
grotere bedrijfszekerheid. Bij zowel de aanvullingsplaatsen als de verdeelplaatsen
werd namelijk een storingsvoorraad aangehouden. Aangezien deze noodvoorraad
zoveel mogelijk, óp dan wel ín de nieuwe bulktransportmiddelen was opgeslagen, was
ook de mobiliteit aanzienlijk toegenomen.

Een van de trucks met munitieoplegger die in 1988 bij 111 Gemengd Zware
Transportcompagnie werden ingevoerd. Foto: NIMH.
Al in 1988 kon het nieuwe munitiebevoorradingssysteem tot volle tevredenheid in de
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praktijk worden beproefd tijdens de grote legerkorpsoefening Free Lion. In 1989 werd
het operationeel. Tijdens Free Lion kon het nieuwe brandstofbevoorradingssysteem
echter nog niet worden uitgeprobeerd, omdat er nog geen besluit was gevallen over
het type BDM, de kleine tankwagen die de dieselolie van de verdeelplaats naar de
klant moest brengen. Uiteindelijk werd gekozen voor de DAF YF 4442 tankwagen met
een capaciteit van 4.000 liter.
Al met al had de invoering van de bulkbevoorradingssystemen een belangrijke
uitbreiding van de taken van de zware transportcompagnieën tot gevolg. Hun aantal
was dan ook van twee naar vier gegaan. Tevens was de samenwerking met de
aanvullingsplaatsbataljons intensiever geworden. De Graafse 111 Gemengd Zware
Transportcompagnie bleef, meer dan het niet zo in het oog springende OCDML, ook na
1990 voor een belangrijk deel het gezicht van de Generaal de Bonskazerne bepalen.

Vijftig jaar garnizoen
Kort voor de stroom van veranderingen die het nieuwe decennium zouden inluiden,
was er in Grave nog twee keer gelegenheid voor een terugblik naar het verleden. Dat
gebeurde allereerst in 1988, toen het vijftig jaar geleden was dat Grave de status van
garnizoensstad had herkregen. Dit kon vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbijgaan.
Zowel in het stadhuis als in de kazerne vonden er activiteiten plaats. Een van de
meest opmerkelijke evenementen was de komst van een twintigtal oud-militairen, die
op 29 maart 1938 ook hadden deelgenomen aan de intocht van II-15 RI. Daarnaast had
luitenant-kolonel buiten dienst Laguette, als lid van het bestuur dat het Graafs
Museum beheert, het initiatief genomen voor een tentoonstelling over het militaire
verleden van Grave. Deze was eerst in het stadhuis en later ook in de kazerne te zien.
Ter afsluiting van de feestelijkheden bood de kazerne alle genodigden een originele
'rats, kuch en bonen'-maaltijd aan.
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Munitieoverslag tijdens de legerkorpsoefening Free Lion, die van 16 tot 23 september
1988 in Duitsland werd gehouden. Foto: NIMH.
Zowel burgemeester dr. P.G.J. Zelissen als kazernecommandant Heijdra roemden de
goede samenwerking tussen burgers en militairen. Kolonel Heijdra merkte daarbij op
dat sinds de bouw van de kazerne zo ongeveer iedere tien jaar de discussie over een
mogelijke sluiting oplaaide, maar: "(...) dat ketst telkens weer af. Waarom zou de
boel hier ook dicht moeten? We hebben nooit problemen, 't loopt hier goed. De
kazernebevolking is tevreden." Maar de militairen leefden niet alleen naast, maar ook
met de Gravenaren: "de armee is in Grave gewoon in het burgerleven geïntegreerd.
Militairen maken deel uit van politieke partijen, van verenigingen, zitten in vele
besturen e.d. En zo hoort het ook."
Die goede verstandhouding was in de jaren tachtig zeker niet vanzelfsprekend.
Het waren de jaren van de vredesbeweging, van de 'Hollanditis'. Vooral het debat rond
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de plaatsing van kruisraketten op Nederlands grondgebied bracht veel mensen de
straat op. Ook in Grave waren de gevolgen hiervan duidelijk merkbaar. Bij de viering
van veertig jaar bevrijding in 1984 maakten vredesactivisten enige ophef over een
optocht van oud oorlogsmaterieel van de vereniging Keep them rolling. In deze jaren
klonken er ook protesten tegen de aanzienlijke militaire deelname aan de Nijmeegse
vierdaagse, waarvan de route door Grave en over de Maasbrug loopt. Daarbij waren
spandoeken te zien met teksten als: "Is het hier oorlog?".
Tot twee keer toe drongen actievoerders ook in de Generaal de Bonskazerne door.
In juli 1984 hield een anti-militaristische groep van zes vrouwen en dertig mannen,
onder wie twee dienstweigeraars, gedurende enkele uren het gebouw van het OCDML
bezet. Op een zaterdagochtend hadden zij een gat in het hek geknipt en waren zo de
kazerne binnengedrongen. In het gebouw richtten zij voor enkele duizenden guldens
schade aan en beschilderden de muren met leuzen als: "Echte mannen worden geen
soldaat". Bij de kazernepoort gaven vier leden van de groep tekst en uitleg. Met deze
actie wilden zij de aandacht vestigen op het probleem van de dienstweigeraars.
Zeven jaar later, in december 1991, was de kazerne opnieuw het doelwit van een
actiegroep. Dit keer ging het om medestanders van vredesactivist Kees Koning, die
wegens zijn acties was veroordeeld en zijn straf uitzat in het nabijgelegen huis van
bewaring. Hun protestactie bleef niet beperkt tot het schilderen van leuzen als: "Kees
moet vrij". Zij sneden bovendien de banden van vier militaire voertuigen door.
Op 23 september 1989 vierde ook de kazerne haar 50-jarig bestaan. Om de
burgers een kijkje achter de schermen te geven koos het kazernecommando voor een
Open Huis. Een van de organisatoren legde uit waarom: "Wij besloten de deuren open
te gooien, om de goede band tussen de 'Bonsbewoners' en de Graafse burgerij nog
eens te benadrukken." De dag telde maar liefst 9.000 bezoekers. Dezen konden op het
terrein onder meer oude en nieuwe legervoertuigen bewonderen en tal van
demonstraties bijwonen. Daaraan namen ook enkele burgerverenigingen deel, zoals
het Cloveniersgilde, dat het koningschieten en het vendelzwaaien demonstreerde. De
verslaggever van de Graafsche Courant was positief over het Open Huis: "Voldoende
spektakel dus op de jarige kazerne, die de zaakjes prima voor elkaar had."
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Hoofdstuk 6
Afscheid

Tegen het eind van de jaren tachtig was de Koninklijke Landmacht beter op haar taak
berekend dan ooit tevoren. Problemen, zoals het bevoorradingssysteem, die de
legerleiding jarenlang zorgen hadden gebaard, waren opgelost. Maar de KL kon niet op
haar lauweren gaan rusten. De internationale ontwikkelingen sinds 1989, die door
niemand waren voorzien, brachten de krijgsmacht in een stroomversnelling van
veranderingen, die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Achteraf gezien kan het aantreden van Michail Gorbatsjov als partijleider in de
Sovjetunie (1985) als het begin van het einde van de Koude Oorlog worden
aangemerkt. De geleidelijke ontspanning tussen Oost en West, die door de nieuwe
partijleider was ingezet, kreeg een dramatische wending toen de communistische
regimes in verschillende Oost-Europese satellietstaten ten val kwamen. Het
hoogtepunt daarvan was, op 9 november 1989, de val van de Berlijnse Muur, een jaar
later gevolgd door de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Nog weer een jaar later
hief het Warschaupact zichzelf op. De Koude Oorlog was ten einde.
Het jaar 1990 kan ook worden gezien als een waterscheiding in de naoorlogse
geschiedenis van de KL. De dreiging van het grootschalige Europese conflict, waarop
de KL zich sinds 1950 onafgebroken had voorbereid, was in één klap verdwenen. Dit
had vrijwel meteen zijn weerslag op de defensiebegroting, die in de komende jaren
fors omlaag ging. Men sprak van de inning van het vredesdividend. Van de drie parate
divisies zou uiteindelijk alleen 1 Divisie '7 December' de bezuinigingen overleven.
Tegelijkertijd dienden zich nieuwe taken aan voor de krijgsmacht. In de nieuwe
wereldorde van de jaren negentig kwam er meer ruimte voor internationale
vredesoperaties onder de vlag van de Verenigde Naties (VN). Ook voor de NAVO lag bij
deze peacekeeping- en eventueel zelfs peace-enforcing-operaties een belangrijke taak
in het verschiet. Het paradepaardje van de KL ten behoeve van deze
crisisbeheersingstaken zou de luchtmobiele brigade zijn, die geheel uit
beroepsmilitairen zou bestaan.
Al snel realiseerde de politiek zich dat de nieuwe taak van de Nederlandse
krijgsmacht, die inzet bij brandhaarden overal ter wereld inhield, niet te verenigen
was met een leger dat grotendeels uit dienstplichtigen bestond. Daarnaast was de
dienstplicht uit oogpunt van rechtvaardigheid steeds minder aanvaardbaar geworden,
aangezien een steeds kleinere minderheid van de jonge mannen 'voor hun nummer'
moest opkomen. In de Prioriteitennota, die minister van Defensie A.L. ter Beek in
januari 1993 aan de Tweede Kamer voorlegde, was daarom ook het opschorten van de
opkomstplicht voorzien. In de praktijk komt dit neer op het afschaffen van de
dienstplicht.

De Golfoorlog
Ondanks alle hoopvolle verwachtingen bracht het einde van de Koude Oorlog geen
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internationale rust. In augustus 1990 werd de wereld opgeschrikt door de inval van
Irak in Koeweit, die door de VN werd veroordeeld. Omdat Saddam Hoessein, de Iraakse
leider, zich weinig aantrok van de resoluties van de VN, werd in Saoedi-Arabië een
grote internationale legermacht opgebouwd. In eerste instantie beperkte deze
troepenmacht zich tot een defensieve taak (Desert Shield), maar geleidelijk werd
duidelijk dat Irak alleen met geweld (Desert Storm) gedwongen kon worden het
bezette gebied op te geven. Na een lange periode van afwachten was de gewapende
strijd van de grondtroepen bijna een anticlimax: in een paar dagen dwong de onder
Amerikaans bevel staande internationale troepenmacht het Iraakse leger, dat al
ernstig was verzwakt door langdurige luchtaanvallen, op de knieën.
Het aandeel van de Nederlandse krijgsmacht in deze operatie was gering. Toch
raakten ook militairen van de Generaal de Bonskazerne indirect betrokken bij de
opbouw van de internationale interventiemacht. Grote hoeveelheden Amerikaanse en
Britse munitie moesten tussen 20 en 28 december uit de depots in Nederland en de
Bondsrepubliek Duitsland naar de Amsterdamse haven worden overgebracht, onder
meer door de chauffeurs van 111 Gemengd Zware Transportcompagnie uit Grave. In
Amsterdam werd de munitie ingescheept voor het transport naar de Golf. Deze
operatie Granby werd gecoördineerd vanuit Nunspeet, de thuisbasis van 112 Gemengd
Zware Transportcompagnie.

Nederlandse vrachtwagens staan gereed bij het Amerikaanse munitiedepot in het
Duitse Friedberg voor het transport van munitie die via de Eemshaven naar de Golf
wordt verscheept, februari 1991. Foto: NIMH.
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Een paar weken later brachten de voorbereidingen voor het begin van de gewapende
strijd een tweede golf munitietransporten ten behoeve van de Amerikanen op gang.
Vanaf 31 januari reden de vrachtwagens van de beide parate zware
transportcompagnieën van de KL vier weken lang af en aan tussen het Amerikaanse
munitiedepot in het Duitse Friedberg, de Generaal de Bonskazerne en de Eemshaven,
waarvandaan het transport plaatsvond. De leiding van deze grote operatie lag dit keer
bij de Graafse compagnie. In haar geschiedenis zal de Generaal de Bonskazerne niet
vaak zo van activiteit hebben gegonsd als toen. Hoewel zware sneeuwval de operatie
verstoorde en zelfs korte tijd stillegde, slaagden de chauffeurs erin alle munitie tijdig
in de Eemshaven af te leveren.
Voor de militairen van 111 Gemengd Zware Transportcompagnie was de
Golfoorlog een korte onderbreking van de normale werkzaamheden. Hoewel hun
eenheid natuurlijk regelmatig munitie- en brandstoftransporten verzorgde, lag de
werkdruk tijdens de Golfoorlog vele malen hoger. Al snel zou de compagnie meer van
nabij de veranderingen in de internationale verhoudingen meemaken. Voor het zover
was, kreeg de Generaal de Bonskazerne nog eenmaal een nieuwe bewoner erbij.

Het 'IJzeren Bataljon'
In april 1991 kreeg 111 Gemengd Zware Transportcompagnie in Grave gezelschap van
een eenheid uit Ermelo waarmee zij in oorlogstijd nauw moest samenwerken: 102
Aanvullingsplaatsbataljon. Tegelijk met de verhuizing kreeg dit zogeheten 'IJzeren
Bataljon' ook een nieuwe commandant, luitenant-kolonel I.P.M. Holtel. Het vertrek uit
Ermelo was voor het bataljon een teleurstelling. De beroepsmilitairen moesten op
zoek naar nieuwe woonruimte, de dienstplichtigen klaagden er vooral over dat Grave
geen spoorwegstation had. Maar al snel bleek dat ook deze eenheid hier prima aardde.
De huisvesting was namelijk aanzienlijk beter dan in Ermelo. Volgens overste Holtel
was Grave dan ook: "een gouden locatie".
Tot het 'IJzeren Bataljon' behoorden in oorlogstijd vier compagnieën. In vredestijd
waren twee daarvan mobilisabel en twee paraat. Evenals de bataljonsstaf werden de
beide parate compagnieën, 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie en 121 Gemengde
Aanvullingsplaatscompagnie, in Grave gelegerd. Het bataljon was, samen met 103
Aanvullingsplaatsbataljon en twee mobilisabele bataljons, verantwoordelijk voor het
inrichten van de legerkorpsaanvullingsplaatsen, van waaruit alle gevechts- en
ondersteunende eenheden van munitie, brandstof en voedingsmiddelen werden
voorzien. Anders dan de beide compagnieën kon de bataljonsstaf niet meteen in de
Generaal de Bonskazerne terecht. Voor "een paar maanden" - het zou precies een jaar
worden - kreeg de staf onderdak in de leegstaande Marechausseekazerne aan de
Arnoud van Gelderweg. Overste Holtel was desondanks dik tevreden: na een
staffunctie bij de Directie Materieel KL was hij nu eigen baas. De 'Haagse' tijd had
echter wel zijn sporen nagelaten: het "anders denken, anders doen" van de KL in de
jaren negentig was hem op het lijf geschreven. Bataljonscommandant Holtel deed
overigens nog op een ander terrein van zich spreken. Hij was zeer actief in de
Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht en kreeg daarvoor in 1992, samen met
minister van Defensie A.L. ter Beek, de Bob Angelo-penning van het COC.
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Luitenant-kolonel L.H.A.M. Timmermans spreekt het personeel van 102
Aanvullingsplaatsbataljon toe bij de overdracht van het commando aan luitenantkolonel I.P.M. Holtel (midden), 13 mei 1991. Foto: NIMH.
Misschien de meest in het oog springende van de beide compagnieën van het bataljon
was 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie. Gezien hun bijzondere taak hadden de
militairen van dit onderdeel de Gallische stripheld Obelix tot hun mascotte gekozen.
In plaats van een menhir droeg Obelix nu echter een granaat op zijn rug. Maar daar
bleef het niet bij. Bij het appél stond een levensgrote Obelix opgesteld, terwijl de
dienstplichtige militairen van de compagnie hun eigen 'Obelix van de week' kozen, die
hun belangen bij het kader verdedigde. Daarnaast kregen de meeste kaderleden
'Gallische' bijnamen, die steevast op -ix eindigden. Zo stond de
compagniescommandant, kapitein T.P. Beaufort, bekend als Khebnix en was de
sergeant-majoor-administrateur getooid met de naam Financierix.
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Het embleem van 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie. Foto: NIMH.
Het beeldmerk van de Graafse 121 Gemengde Aanvullingsplaatscompagnie, een
olifant, duidde evenzeer aan dat deze compagnie vertrouwen had in haar fysieke
kracht. Deze compagnie was verantwoordelijk voor de distributie van voedsel (klasse I)
en brandstof (klasse III). Dat deed zij in 1992 op zo'n voortreffelijke wijze dat
compagniescommandant kapitein R.B.N. Kraan op 7 januari 1993 de wisselbeker voor
de "meest verdienstelijke eenheid van het LLC" in ontvangst mocht nemen. De
compagnie deed in Grave echter ook om heel andere redenen van zich spreken.
Evenals 12 Afdeling Veldartillerie vele jaren eerder, zette de compagnie zich
regelmatig in voor De Binckhof. In maart 1993 bijvoorbeeld bouwden de 'olifanten' een
brug op het terrein van het tehuis. Daarvoor had De Binckhof zelf geen geld.
Tijdens de gezamenlijke sportwedstrijden voor 102 en 103
Aanvullingsplaatsbataljon, die in 1991 in Garderen en in de jaren 1992-1994 in de
Generaal de Bonskazerne werden gehouden, waren de 'olifanten' aanvankelijk zeer
succesvol. De compagnie wist twee jaar achtereen de eindoverwinning en de daarbij
behorende wisselbeker naar zich toe te trekken. In de daaropvolgende twee jaar bleek
haar zustercompagnie, 112 Gemengde Aanvullingsplaatscompagnie uit Garderen,
vrijwel onverslaanbaar.
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Op 1 maart 1994 onthulde Albert, de oudste bewoner van De Binckhof, een plaquette
met het embleem van 121 Gemengde Aanvullingsplaatscompagnie (121 Gemaplcie).
Eerder die dag had eerste-luitenant P.A. Kop (rechts) namens 121 Gemaplacie de
adoptie van De Binckhof overgedragen aan 111 Gemengd Zware Transportcompagnie.
Deze eenheid werd vertegenwoordigd door de plaatsvervangend commandant,
kapitein J.C. Groenheijde (links). Foto: NIMH.
Sinds de invoering van het nieuwe bulkbevoorradingssysteem was het werk van de
aanvullingsplaatsbataljons en compagnieën veeleisender geworden. Een belangrijk
deel van de voorraad werd op munitiewagens of in tankwagens opgeslagen. Daarnaast
was ook de indeling van de aanvullingsplaatsen veranderd. In het oude systeem lag
bijvoorbeeld alle 155 mm artilleriemunitie in één sector. Een vijandelijke luchtaanval
zou derhalve in één klap alle M 109-houwitsers van hun munitie kunnen beroven.
Daarom werd de munitie voortaan verspreid over de verschillende sectoren van de
aanvullingsplaats. De administratie was daarmee ingewikkelder geworden en gezien de
totale omvang van een aanvullingsplaats - een gebied van al gauw vele honderden
vierkante kilometers - alleen nog met behulp van computers te beheren.
Ieder jaar kreeg het bataljon tijdens de schietseries in het Duitse Bergen-Hohne
volop kans zich te oefenen in de uitvoering van zijn oorlogstaken. Veel gelegenheid
om te experimenteren was daar echter niet, aangezien de ondersteuning van de
gevechtseenheden doorgang moest vinden. Om die reden besloot overste Holtel in
1993, voorafgaand aan de schietseries, een aparte bataljonsoefening te houden. Onder
de naam MAMMOET/MENHIR werden realistische gevechtsomstandigheden gesimuleerd
om te bekijken in hoeverre de compagnieën op hun taak berekend waren. Geheel in
stijl met de nieuwe KL-filosofie werden de beide eenheden zoveel mogelijk op
hoofdlijnen aangestuurd; de nadere invulling en uitwerking van hun opdrachten
werden aan de lagere commandanten overgelaten. De compagnieën kregen het daarbij
zwaar voor hun kiezen, aangezien de bataljonsstaf extra complicaties kon
introduceren, zoals een NBC-besmetting, een vijandelijke infiltratie of een
computerstoring. Dat gebeurde overigens alleen als de normale taakuitoefening geen
problemen opleverde. Bij oefeningen van 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie ging
men er recentelijk toe over om met scherpe munitie te werken in plaats van met
dummy munitie. Daardoor worden de gevechtsomstandigheden nog dichter benaderd.

Opnieuw reorganisatie
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1994 was voor Grave het jaar van de waarheid. Tweehonderd jaar na het beleg door
de Fransen, toen generaal De Bons zijn roem als verdediger van de stad verwierf, viel
het definitieve besluit de naar hem genoemde kazerne te sluiten. Hoewel daarvan
eerder enkele malen sprake was geweest, kwam dit besluit toch onverwacht. De reden
voor de sluiting van de kazerne was ditmaal niet het vertrek of de opheffing van een
eenheid, maar de algehele inkrimping van de landmacht. Hoewel er al een aantal
reorganisaties bij de Graafse eenheden op stapel stonden, waarvan vooral 102
Aanvullingsplaatsbataljon het slachtoffer zou worden, lag het aanvankelijk in de
bedoeling dat de zware transportcompagnie en de munitie-aanvullingsplaatscompagnie
in de Generaal de Bonskazerne zouden blijven. Beide eenheden zouden echter niet
aan een ingrijpende reorganisatie ontkomen.
Uit kostenoverwegingen was het onontkoombaar dat de fors ingekrompen
landmacht van de jaren negentig ook een aantal kazernes zou afstoten. In een
vergelijking tussen de Generaal de Bonskazerne en de kazernes in 't Harde, Ermelo,
Nunspeet en Stroe/Garderen moest de Graafse kazerne het onderspit delven. Deze
was immers: "veruit de kleinste kazerne", aldus staatssecretaris A.B.M. Frinking. "Dit
leidt onder meer tot relatief hoge kosten. De kazerne beschikt over goede
infrastructuur, maar niet over oefenterreinen naast de kazerne. Bovendien is zij slecht
bereikbaar."
Het bericht dat de kazerne haar poorten zou sluiten, kwam in Grave aan als een
fikse dreun. Wegens de opheffing van het kazernecommando verloren maar liefst 29
burgermedewerkers hun baan. De indirecte gevolgen waren nog ingrijpender: de
Graafse middenstand kon immers een forse daling van de omzet tegemoet zien.
Vanzelfsprekend drong zich de vergelijking met de situatie in 1892 op. Burgemeester
Zelissen begreep dat, evenals toen, het verlies gecompenseerd moest worden: "Als
zo'n bedrijf als de kazerne verdwijnt, zullen we alles uit de kast moeten halen om te
zorgen dat daar iets tegenover gesteld wordt."
Niet alleen voor de Gravenaren, maar ook voor de militairen waren het onzekere
tijden. Er is al eerder opgemerkt dat het OCDML in 1996 opging in het ILMO, maar voor
de logistieke eenheden in Grave waren de veranderingen nog ingrijpender. Het nieuwe
bulkbevoorradingssysteem, zoals dat eind jaren tachtig was ingevoerd, was geheel
toegesneden op de omstandigheden van een grootschalig conflict op de Noord-Duitse
laagvlakte. Door de veranderingen in de internationale verhoudingen was dat concept
inmiddels sterk verouderd. De beweeglijkheid en de flexibiliteit van het systeem
moesten nog meer omhoog. Zowel 102 Aanvullingsplaatsbataljon, inmiddels onder
commando van luitenant-kolonel W. van Dullemen, als 111 Gemengd Zware
Transportcompagnie was daarbij betrokken.
Centraal in de nieuwe logistieke organisatie stond de integratie van transport en
bevoorrading. De beide aanvullingsplaatsbataljons (102 en 103) werden daarom met
105 Transportbataljon, waarvan ook de Graafse transportcompagnie deel uitmaakte,
samengevoegd tot twee nieuwe zogeheten Bevoorradings- en Transportbataljons (100
en 200 B&T-bataljon). Deze reorganisatie verliep niet zonder pijn. Zowel 121
Gemengde Aanvullingsplaatscompagnie als het stafdetachement van 102
Aanvullingsplaatsbataljon werden al in 1994 uit de organisatie genomen. Over de
uitzending naar het voormalige Joegoslavië van beroepspersoneel van beide eenheden
komen we hieronder nog te spreken.
Bij 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie verschoof het accent steeds meer van
het beheer van de aanvullingsplaats naar de bevoorrading van de gevechtseenheden.
Het in 1996 tot 270 Munitiecompagnie omgedoopte onderdeel kreeg de beschikking
over een eigen transportpeloton met zestien trekker-opleggercombinaties, waardoor
het zelfstandig kon optreden. De nauwe samenwerking met de zware
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transportcompagnieën bleef natuurlijk wel bestaan. In de loop van 1996 werd 270
Munitiecompagnie, die onder commando stond van kapitein M. Raijmakers en
inmiddels geheel uit beroepsmilitairen bestond, tijdelijk in Nunspeet geplaatst, om
uiteindelijk in de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in 't Harde terecht te komen.
Hoewel kapitein Raijmakers niet stond te springen om zijn eenheid twee keer te
moeten verhuizen, was hij toch ook niet echt rouwig om het vertrek uit de Generaal
de Bonskazerne. In verband met de definitieve sluiting van de kazerne waren daar
namelijk minder faciliteiten beschikbaar.
Ook 111 Gemengd Zware Transportcompagnie, zo ongeveer de laatste eenheid die
in de Generaal de Bonskazerne verbleef, ontkwam niet aan een forse reorganisatie.
Als onderdeel van 100 Bevoorradings- en Transportbataljon legde de nu 160 Zware
Transportcompagnie geheten eenheid zich voortaan geheel toe op het
munitietransport. In 1994 behoorde deze compagnie bij de eerste KL-eenheden buiten
de luchtmobiele brigade die de dienstplichtigen voor beroepsmilitairen inruilden. In
afwachting van het gereedkomen van haar nieuwe onderkomen in de Generaal-majoor
Kootkazerne in Garderen, bleef de compagnie nog in Grave.

Inzet in voormalig Joegoslavië
Nog voordat het conflict in de Golf was beëindigd, vroeg de crisissituatie in
Joegoslavië de aandacht van de internationale gemeenschap. Ongeveer tien jaar na de
dood van president Tito, die het land sinds de Tweede Wereldoorlog had
bijeengehouden, braken er felle gevechten uit tussen rivaliserende deelstaten,
etnische en religieuze minderheden en lokale milities. De strijd concentreerde zich
uiteindelijk op Bosnië-Herzegovina, waar de oorlog en de daarmee samenhangende
omstandigheden veel ellende veroorzaakte.
Onder de vlag van de VN raakte ook de Nederlandse krijgsmacht betrokken bij de
internationale pogingen het conflict te bezweren en de risico's voor de
burgerbevolking zoveel mogelijk te beperken. Om de strijdende partijen in het
uiteengevallen Joegoslavië te scheiden en de humanitaire hulp doorgang te laten
vinden werd hier, onder de naam UNPROFOR (United Nations Protection Force), een
vredesmacht gestationeerd. De bijdrage van de KL bestond aanvankelijk uit de
uitzending van een verbindingsbataljon. In oktober 1992 kwam daar in samenwerking
met België nog een transportbataljon bij.
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Nederlandse voertuigen verlaten het kamp van de A-Compagnie van het 1 (NL/BE)
Transportbataljon in Busovaca. Foto: ILMO, H. van Eijk.
Bij dit 1 (NL/BE) Transportbataljon werden ook militairen van 111 Gemengd Zware
Transportcompagnie geplaatst. Van hun werkzaamheden spraken vooral de
voedseltransporten naar geïsoleerde steden en dorpen in Bosnië tot de verbeelding.
Voor de chauffeurs was de uitzending naar het voormalige Joegoslavië dan ook een
bijzondere ervaring. De continue dreiging van het oorlogsgevaar, de tegenwerking van
de strijdende partijen en de aanwezigheid van mijnenvelden, die soms op geen enkele
kaart stonden aangegeven, bemoeilijkten het werk sterk. Wegens de gevechten en het
gebrek aan onderhoud verkeerden de wegen in een deplorabele staat, wat vooral
onder slechte weersomstandigheden voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Uiteraard
leefden ook de familieleden van de uitgezonden militairen onder grote spanning. Deze
druk nam nog toe toen onder de Nederlandse militairen slachtoffers vielen. Het kader
van 111 Gemengd Zware Transportcompagnie en 105 Transportbataljon probeerde het
thuisfront zo veel mogelijk bij te staan. De moeder van een van de uitgezonden
militairen schreef hierover: "De majoor [R. Brok, de compagniescommandant] is een
grote steun voor ons geweest bij dit zo moeilijke moment van afscheid.
Hartverwarmend! (...) Er is inmiddels heel veel gedaan voor de achterban door de
leiding van beide eenheden."
In het najaar van 1993 besloot Nederland ook een infanteriebataljon naar Bosnië
uit te zenden. Dit werd ingezet in de moslim-enclaves Srebrenica en Zepa, die de VN
als safe haven hadden aangewezen. Ten behoeve van de logistieke ondersteuning van
dit bataljon, Dutchbat, richtte de KL bovendien op 1 november 1993 het 1 (NL)
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Support Command op. Begin oktober kregen de militairen van 102
Aanvullingsplaatsbataljon in Grave van hun commandant, luitenant-kolonel W. van
Dullemen, te horen dat zij waren voorbestemd om een belangrijk aandeel aan Support
Command te leveren. Van de bataljonsstaf en 121 Gemengde
Aanvullingsplaatscompagnie kwam uiteindelijk een groot aantal beroepsmilitairen in
het Support Command terecht. Dit trok een zware wissel op de inzetbaarheid van het
Graafse bataljon, waarvan alleen 139 Munitie-aanvullingsplaatscompagnie intact
bleef. Aangezien ook overste Van Dullemen naar Support Command overging, werd het
verzwakte bataljon tijdelijk onder bevel van de commandant van 103
Aanvullingsplaatsbataljon gesteld.
Hoe ingrijpend de uitzending voor het 'IJzeren Bataljon' was, blijkt onder meer uit
het feit dat de sectie 2/3 (inlichtingen en operatiën) van de bataljonsstaf zowel het
hoofd, majoor M. Boeren, als de officier toegevoegd, kapitein R.H.L. Wilting, moest
afstaan aan Support Command. Sommige militairen werden zelfs nog een tweede maal
naar de Balkan uitgezonden. KCV'ster (Kort Contract voor Vrouwen) chauffeur soldaat-I
Michelle de Bruin, die ook bij sectie 2/3 werkte, ging nu als vrijwilligster mee, nadat
zij al eerder bij het transportbataljon had gediend. Over haar motivatie om terug te
keren naar het crisisgebied zei ze: "Het meest aangesproken heeft me de band die je
daar hebt."
In de korte voorbereidingstijd voor de uitzending deed de Generaal de
Bonskazerne dienst als hoofdkwartier van Support Command. De staf en het
bevoorradingspeloton kregen in Grave bovendien een aanvullende opleiding. Daarbij
kregen de militairen informatie over de werkomstandigheden in Bosnië en fristen zij
hun kennis over onder meer wapengebruik en medische verzorging op. Gedurende
deze maanden bood de kazerne extra onderdak aan ongeveer 150 mannen en
vrouwen.
De uitzending van Support Command stond niet onder een gelukkig gesternte.
Vanwege verschillende oorzaken, zoals tegenwerking door de Bosnische Serviërs en
machinepech van een van de transportschepen, zou het tot maart duren voordat
Support Command en Dutchbat volledig inzetbaar waren. De aanvoer van het
materieel vanuit de havenstad Split "naar boven", dat wil zeggen naar het inzetgebied
in het binnenland, liep dientengevolge forse vertraging op. Na twee maanden waren
nog slechts 50 van de 250 containers ter plaatse. Ook de huisvesting in de cokesfabriek
Boris Kidric in Lukavac gaf de nodige problemen. Oorzaak hiervan was de dikke smog
die boven het complex hing. In de maanden daarna zou steeds weer blijken dat
Support Command afhankelijk was van de wispelturige Bosnische Serviërs. Als gevolg
hiervan kwam de bevoorrading van de enclaves een aantal keren geheel stil te liggen.
Daar kwam nog bij dat de Nederlandse pers naar de mening van het personeel van
Support Command weinig belangstelling had voor de werkzaamheden van dit
onderdeel. Alleen toen de toegang tot Srebrenica door de Bosnische Serviërs was
afgesloten, kreeg Lukavac, waar de journalisten waren gestrand, de nodige aandacht.
Om doelmatigheidsredenen werd Support Command op 4 april 1995 samengevoegd
met het Nederlands-Belgische transportbataljon. In de daaropvolgende winter was dit
nieuwe onderdeel, 1 (NL/BE) Logistiek en Transportbataljon, nauw betrokken bij de
omschakeling van de 'blauwe' UNPROFOR-vredesmacht naar de 'groene' IFORvredesmacht (Implementation Force), die in het leven was geroepen om toe te zien op
de naleving van het zogeheten Dayton-akkoord. Deze overeenkomst, die eind 1995
vooral onder Amerikaanse druk tot stand kwam, diende als basis voor de opbouw van
Bosnië als zelfstandige staat en voor de bestendiging van de vrede.
Ook aan het nieuwe logistiek en transportbataljon leverden de uit Grave
afkomstige militairen een grote bijdrage. Zo stond 160 Zware Transportcompagnie, die
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feitelijk alleen munitietransporten uitvoerde, onder meer een peloton af voor het
vervoer van brandstoffen. Voor de chauffeurs betekende dit een forse omschakeling.

Het einde komt in zicht
In de loop van 1996 verlieten steeds meer eenheden de Generaal de Bonskazerne.
Naarmate de bezettingsgraad van de kazerne daalde, werd ook het niveau van de
dienstverlening omlaaggeschroefd. Op degenen die de kazerne sinds de zomer van dat
jaar bezochten, maakte zij een ietwat verlaten indruk. Er was goed te merken dat de
dag waarop de kazerne definitief haar poorten zou sluiten, niet ver meer weg was.
Hoewel dat jaar nog niet exact bekend was wanneer de laatste militairen de
kazerne voorgoed zouden verlaten en Grave dus niet langer garnizoensstad zou zijn,
heerste binnen de KL het idee dat dit moment niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.
De commandant van het garnizoen Vught, luitenant-kolonel P.T. Koppers, tot wiens
ressort Grave behoorde, besloot daarom de bevolking bij wijze van afscheidscadeau
een concert van de Koninklijke Militaire Kapel aan te bieden. Dit muzikale festijn, dat
op 26 september 1996 plaatsvond in de kerk van Christus Hemelvaart, trok grote
belangstelling. Tijdens dit concert voerde de kapel onder leiding van de nieuwe chefdirigent majoor P. Jansen, een gevarieerd programma uit. Hoogtepunt vormde de
circus medley, waarbij de clowns Los Ginos hun kunsten vertoonden.
De garnizoenscommandant ondersteunde ook het door enkele in Grave
woonachtige oud-militairen genomen initiatief voor een reünie voor degenen die hier
als officier hadden gediend. Tijdens deze op 29 november 1996 gehouden bijeenkomst
konden de deelnemers onder meer een nostalgische rondgang over het kazerneterrein
maken. Na de lunch verplaatste het gezelschap zich naar het centrum van Grave, waar
een door een gids geleide stadswandeling op het programma stond. De dag werd
afgesloten met een rijstmaaltijd in het Chinees-Indische restaurant in de SintElisabethstraat.
Inmiddels was wel duidelijk dat 160 Zware Transportcompagnie, het laatste grote
onderdeel dat in Grave was gehuisvest, niet voor eind 1996 zou vertrekken, zoals
aanvankelijk wel de bedoeling was. In afwachting van haar definitieve plaatsing in
Garderen, waar ook haar moedereenheid was gevestigd, zou zij in april 1997 naar de
Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet gaan.
In het laatste jaar van haar verblijf in Grave maakte de compagnie een
allesbehalve rustige tijd door. Behalve voor de gebruikelijke steunverlening tijdens
oefeningen en schietseries en de bijdrage in het kader van 1 (NL/BE) Logistiek en
Transportbataljon in Bosnië werd het personeel ook ingezet voor Windmill Express.
Dat was de codenaam van de operatie waarbinnen de KL vanaf eind 1996
vervoerssteun leverde aan het Amerikaanse leger in Duitsland. Daarbij ging het om
transport van materieel dat terug moest naar de Verenigde Staten als gevolg van de
vermindering van het Amerikaanse aandeel in de NAVO-troepenmacht in Bosnië. Van
de ongeveer zestig militairen die aan Windmill Express deelnamen, waren er 27
afkomstig van de in Grave gevestigde compagnie. Het rijden met de zware
Amerikaanse MACK-trucks was voor de Nederlandse chauffeurs een unieke belevenis.
In april 1997 liep de operatie ten einde en konden de militairen terug naar huis. In de
tweede helft van die maand vond tevens de verhuizing van 160 Zware
Transportcompagnie naar Nunspeet plaats.
Op Koninginnedag 1997 kwamen ongeveer vijftig belangstellenden in de kazerne
bijeen om hier voor het laatst een ceremoniële vlaggenparade bij te wonen. Velen van
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hen waren als militair of burgerambtenaar op dit complex werkzaam geweest. Aan
deze plechtigheid, de laatste officiële gebeurtenis die zich in het militaire bestaan
van de kazerne voltrok, nam ook een detachement van 30 Natresbat (Nationale
Reserve) deel.
Op die 30e april stond nog geenszins vast wat de nieuwe functie van de kazerne
zou worden. Vanzelfsprekend bestonden hier wel ideeën over. Zo was in 1996 bij de
Gemeente Grave het plan geboren om het zuidelijke deel van het complex in te
richten als bedrijventerrein, dat dan één geheel zou vormen met het aangrenzende
industriegebied Den Elst. De al eerder genoemde oud-officier Laguette opperde in mei
1997 het idee om de in 1939 gereedgekomen gebouwen geschikt te maken voor de
huisvesting van het Merletcollege. Deze middelbare school was namelijk al enige tijd
op zoek naar nieuwe accommodatie.
In juli 1997 kwam er uiteindelijk duidelijkheid omtrent de nieuwe bestemming
van de kazerne. Het gemeentebestuur van Grave had inmiddels van het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek ontvangen om medewerking te
verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. Op 8 juli stemde de
gemeenteraad unaniem in met het voorstel van burgemeester en wethouders om het
bovengenoemde verzoek te honoreren. Twee maanden later namen de eerste
asielzoekers, zo'n 140 personen, hun intrek in de kazerne. Op 20 september 1998 werd
het Asielzoekerscentrum Grave officieel geopend.
Hoewel met het vertrek van 160 Zware Transportcompagnie in april 1997 Grave
ten tweede male uit de lijst van garnizoenssteden verdween, bleef in de omgeving van
de stad het militaire element aanwezig. De genie behield hier namelijk zijn oude
Mijnen- en Camouflageschool, die heden ten dage wordt aangeduid als de
Opleidingsrichting Mineurs. Deze dependance van het Genie Opleidingscentrum is
gevestigd op een terrein in de buurt van Reek. Dit complex omvat een groot deel van
de vroegere Reekse heide. Hier worden al jaren lang militairen vertrouwd gemaakt
met moderne camouflagetechnieken en met het omgaan met mijnen. Dit laatste heeft
vooral door de wereldwijde uitzending van grote aantallen militairen naar
crisisgebieden een nieuwe impuls gekregen. Het tweede militaire object dat in de
Graafse regio gehandhaafd bleef, is de Logistieke Inrichting Grave-Driehuis aan de
Driehuizerweg. Bij deze instantie, die vroeger als mobilisatiecomplex werd aangeduid,
zijn ongeveer 35 militairen en burgers werkzaam.
Nu Defensie anderhalf jaar geleden met de ontruiming van de Generaal de
Bonskazerne haar belangrijkste Graafse bolwerk heeft opgegeven, koestert de stad
meer dan ooit de herinnering aan haar militaire verleden. Zij richt zich daarbij vooral
op de tijd waarin zij nog vesting was. In de jaren tachtig kwam er geleidelijk aan meer
aandacht voor de tastbare overblijfselen van dit vestingverleden. Een voorlopig laatste
mijlpaal in dit proces is de herinrichting van het terrein rond het Arsenaal. Dit
complex, waarop vele jaren achtereen de eerdergenoemde Rijks Psychiatrische
Inrichting was gevestigd en dat in het recente verleden in gebruik was als
jeugdgevangenis, kwam eind 1996 in handen van de Gemeente Grave. Inmiddels heeft
de bekende interieur-ontwerper Jan des Bouvrie het complex in eigendom verworven
en worden er plannen ontwikkeld om het geheel een passende bestemming te geven.
Bij het opstellen van het definitieve ontwerp wordt tevens rekening gehouden met het
feit dat het Arsenaal zelf, het voormalige kruithuis en de Katte in maart 1998 tot
rijksmonument zijn verklaard en dus hun historische karakter dienen te behouden.
Dat de groeiende aandacht in Grave voor het vestingverleden geen loze kreet is,
blijkt ook uit het feit dat de gemeente in juni 1997 is toegetreden tot het
Samenwerkingsverband Nederlandse Vestingsteden. Hoewel Grave minder ruim met
militaire architectuur is bedeeld dan de meeste andere aangesloten plaatsen, neemt
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de stad binnen dit gezelschap een eerbiedwaardige positie in. Door haar militaire
verleden, dat, zoals uit het voorafgaande moge blijken, bijzonder rijk mag worden
genoemd, doet zij zeker niet voor andere steden onder.
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