PAG-‘kazemat’
In de Grebbelinie worden een aantal bijzondere onderkomens voor een zogenaamde pag
aangetroffen. ‘Pag’ staat voor pantserafweergeschut, en daarbij gaat het om het Oostenrijkse
47 mm Böhler antitankkanon. Eerder is verslag gedaan over het weer zichtbaar maken van de
twee pag-onderkomens aan de Batterij op de Schalmdijk. Ze stonden weliswaar nog in positie,
in situ, naar hoe ze ooit vervaardigd zijn, roept tot heden vele vragen op. In de VISvoorschriften wordt namelijk nergens melding gemaakt van dergelijke constructies.
Het bijzondere is dan ook niet zozeer het onderkomen, maar meer de betonnen bouw. Een
ander opmerkelijk punt is dat die betonnen onderkomens in de Grebbelinie slechts voorkomen
van Scherpenzeel tot Veenendaal. Wellicht betreft het, net als de Kolf-kazematten, een stukje
regionaal huisvlijt van de IIe Divisie die hier gelegerd was, met van noord naar zuid het 15,
22 en 10 R.I. (Regiment Infanterie). In totaal zijn een negental van deze constructies bekend.

Uitgezet op de kaart van 1940, Topotijdreis. Van Scherpenzeel (1) tot Veenendaal (6 t/m 9).Het is het gebied van
de IIe Divisie. De pijl geeft de schootsrichting aan. Schootsveld nr.9 vermoedelijk zuidoost; boven nr.9 de
hoogte van de Emminkhuizerberg (21,1 m+ NAP). 1.Brinkkanterweg (herplaatst), 2.Lambalgerkade
(uitgespreid), 3.Broekerweg (begraven, deel zichtbaar), 4 & 5.Batterij aan de Schalm (in situ), 6 & 7. Fort
Buursteeg (6. restant, 7. herplaatst), 8. Kruising Valleikanaal – Spoorbaan (rechtstandig begraven, bovenzijde
zichtbaar), 9.Werk aan de Rode Haan (uitgespreid en ondergewerkt? Zie de informatie hierna).

Er zijn wel een aantal foto’s van een pag-onderkomen bekend, variërend van geheel in hout
uitgevoerd, of deels in beton. Voor zover bekend zijn er geen foto’s overgeleverd van de
volledige betonnen constructie, zoals deze bij de hierboven genoemde pag’s is toegepast.
Intrigerend is in dit verband een serie foto’s van zo’n probeersel van een eenvoudige
wegversperring op een onbekende plaats, waarbij ook een pag-onderkomen in hout op
voorkomt. Gezien de primitieve bouwwijze lijkt het een proefopstelling in de mobilisatietijd,
een oefenprojekt. Een van de vele aktiviteiten in die tijd was het graven van loopgraven en
stellingen. En weer opnieuw graven als de kapitein bij inspektie vermelde, dat het geheel een
meter op moest schuiven (historisch!).
Mensen uit de omgeving van Scherpenzeel vermoeden – met enige stelligheid - , dat de
onbekende pag-stelling van de foto’s een proefopstelling is geweest op de Lambalgseweg (in

1939 nog Molenweg) richting Huize Scherpenzeel. Dat is mogelijk, de huidige situatie heeft
er veel van weg. Maar daar zijn de meningen van de deskundigen over verdeeld.

Wegversperring. Het is in ieder geval geen vechtwagenhindernis, maar die zullen op deze landweg ook wel niet
veel te verwachten zijn geweest.

PAG op oefening; oogt niet bepaald stevig

Coörd. 52.07083, 5.47462
Richting noordnoordoosten Lambalgseweg
De Lambalgseweg buigt op het kruispunt Ο af naar het zuidwesten; de laan rechtdoor loopt als zandpad naar
het voormalige Huize Scherpenzeel, afgebrand in 1953.

De betonnen constructie bestaat uit 5 losse elementen, een voorwand met schietgat, twee
zijwanden, en twee smallere achterwanden om een toegang te kunnen formeren. De voor- en
achterwanden zijn 50 cm dik, de zijwanden 30 cm. Met de 5 elementen in positie wordt een
vierkante ruimte gevormd van 2,20 x 3,10 meter, hoog maximaal 1,5 meter. De achterzijde
laat een ingang vrij van 1,50 meter, voldoende breed om de Böhler-pag in te rijden. De hele
constructie roept vele vragen op.

Deze maten zijn ontleend aan de in 2014 vrij gegraven pag-elementen op de Post van
Lambalgen, voorts de pag-elementen Buursteeg, noord en oost. Ook de elementen van de
twee pag’s in de Batterij op den Schalmdijk, komen met deze maatvoering overeen.
Behoudens de latei boven de schietopening, is de beton niet gewapend. Dit is te zien aan
gebroken elementen. In de latei bevindt zich een eenvoudige wapeningskorf, welke echter
nauwelijks rust op de zijkanten. Voorts bevindt zich juist op deze plek een groef van 5 x 10
cm. Constructief de meest slechte plaats voor zo’n versmalling. Kortom, een uiterst broze en
kwetsbare constructie. Bij de opgraving aan de Liniedijk Brinkkanterweg begaf de verbinding
het onmiddellijk bij het ophijsen. Maar vermoedelijk was hij in de grond al gebroken, zoals
ook het geval is bij de voorwand aan de Post van Lambalgen.

Liniedijk Brinkkanterweg, 2005. Bij het slaan van palen voor de omheining stuitte men op beton. Het bleek de
betonnen voorwand van een pag-opstelling te zijn. Er is toen geen verder onderzoek gedaan naar eventuele
andere elementen. De wand lag aan de achterzijde van de Liniedijk. Mogelijk, want ook de PAG aan de
Broekerweg ligt aan de achterzijde van de Liniedijk. Bij de reconstructie is de wand echter aan de voorzijde van
de Dijk opgesteld.

Aangezien het losse elementen zijn, is de eerste indruk dat het wellicht prefab elementen
kunnen zijn geweest. Maar dat proces bestond in die tijd nog niet. De beide pag’s aan de

Schalmdijk stonden nog in positie. Elk element bleek rondom apart! bekist. Dit was te zien
aan de indrukken van het bekistinghout. Die liepen tussen de elementen gewoon door. Tussen
alle wanden was een voeg van 2,5 à 3 cm, de dikte van bekistinghout. Ook op de losse
elementen op de Post van Lambalgen zijn op de kopse kanten duidelijk de afdrukken van de
bekisting te zien.
In een moderne vertikale constructie worden de wanden als een geheel bekist, en in een keer
gestort. Er ontbreekt ook een werkvloer of ondergrond. De beton is zo op de grond gestort. Bij
storten denk men aan vloeibaar beton. Maar het grove oppervlak doet vermoeden dat ter
plekke gemaakte, vrij droge beton is gebruikt, en met bijvoorbeeld houten regels (50 x 70)
aanstampt. Alles pleit voor een snelle eigenbouw van de Divisie, toen de oorlogsdreiging in
het voorjaar 1940 steeds ernstiger vormen begon aan te nemen, ondanks de illusie van
minister-president De Geer’s neutraliteit. De losse opstelling van de wanden onderling zal niet
bevorderlijk zijn geweest voor de sterkte van het geheel, zeker niet in geval van een nabije
explosie.
Misschien dat eerst bij wijze van proef een voorwand in beton is gemaakt, en later – toen dat
er goed uitzag en het werk vlot verliep -, besloten werd om ook de andere wanden in beton uit
te voeren? Ook de latei lijkt provisorisch tussen twee voorwandpanelen van 1,10 meter breed
aangebracht – voortschrijdend inzicht? - , kortom we weten het niet.

De tussen de wanden doorlopende bekisting

De voegen tussen de wanden

Er zijn inderdaad foto’s waarbij alleen de voorwand in beton is uitgevoerd en de andere
wanden in hout. De dekking zal middels boomstammen en aardewerk, zoden, vervaardigd zijn
zoals bij de pag-reconstructie aan de Liniedijk Brinkkanterweg. De reconstructie bij Fort
Buursteeg heeft een betonnen afdekking, maar dat is gedaan vanwege het onderhoud.
In de archieven is geen enkel informatie te vinden. Een enkele
summiere informatie komt uit het verhaal van Sergeant Cornelis
Kroon van 15 R.I., over de pag bij Lambalgen.
◄ Hij was ingekwartierd in een der – toen pas gebouwde en nog
leegstaande - 4 villa’s aan de Stationsweg in Woudenberg (ze zijn
er nog alle vier). Kleinzoon Martijn van Veen vertelt:
‘Het enige specifieke wat ik verder weet is dat mijn grootvader het over een PAG had als een
wapen waar hij blijkbaar mee te maken had. Als sergeant was hij mogelijk stukscommandant.
Er staat me een verhaal bij, dat ze een keer met een PAG op een stalen plaat vuurden, en dat
ze er hele mooie ronde gaten mee maakten. Ook vertelde hij dat de Duitsers “als de dood
waren” voor dit wapen. Het was inderdaad een van de weinige moderne wapens die de
Nederlandse krijgsmacht toen had.
Ik kan me niet herinneren dat hij het over andere wapens zoals bijvoorbeeld de 6-Veld of
mortieren heeft gehad. [...]

Ik ben in 1990 met hem een dagje weggeweest. Hij bracht ons toen naar de omgeving van
Huize Lambalgen. Dat kon hij niet meer vinden, want later bleek dit in 1953 door brand
verwoest te zijn. Hij herkende wel onmiddellijk de plek waar de PAG
had gestaan. Dit was naast een brug, kijkend in de richting van
Scherpenzeel, met daarbij de (kerk)toren duidelijk in het zicht*.
Gezien de laatste richting kan het bijna niet anders zijn dan dat dit de
Lambalgerbrug betrof. Daarbij maakte hij ook de opmerking over het
beschieten van de kerktoren, dit omdat er mogelijk Duitse waarnemers
in zouden zitten.
Hij herkende in 1990 zelfs de akker nog (vlak achter Lambalgen) waar
hij tijdens de artilleriebeschietingen overheen moest kruipen om zich
te dekken tegen de inslagen’.
◄ Sergeant Cornelis Kroon, 2-III-15 R.I., ingekwartierd op het adres
Stationsweg 453 te Woudenberg.
* Het schietgat van deze pag was op het noordnoordoosten gericht. Vrijwel exact richting kerktoren. De voorwand ligt nog steeds plat in die positie. Waarschijnlijk bij de ‘ruiming’ gewoon naar buiten omgekiept.

De pag-opstelling op Werk aan de Roode Haan (9).

De twee stuwheuvels uit de voorlaatste IJstijd (ca 150.000 jaar geleden): boven de Emmikhuizerberg (21,1m +
AP), en rechtsonder Het Vendel (10m + AP). De schootsrichting is gericht op het oosten, tussen de twee
verhogingen door, of richting zuidoosten langs de Vendelseweg. Middenboven de Batterij aan de Schalm,
rechtsboven Fort aan de Buursteeg beide fortificaties met ieder twee pag’s, aldus de niet inundeerbare hoogte
van de Emmik-huizerberg naar het noorden en oosten afgrendelend.

Van deze omgeving zijn luchtfoto’s en een enkele foto uit 1940 bekend. Dat het hier een pagopstelling betrof, kwam pas met enige zekerheid aan het licht bij een onderzoek een aantal
jaren geleden door een der vrijwilligers van de Stichting Grebbelinie.

De foto uit 1940. Zicht richting oosten. Rechts de vermoedelijke ingang van de pag-kazemat. In het midden is
de damsluis in het Valleikanaal bij de Roode Haan zichtbaar. Gelet op de achterzijde zou de schootsrichting op
het zuidoosten gericht zijn, de Vendelseweg bestrijkend. Foto Nationaal Militair Museum (uitsnede).

Zijn onderzoek is gepubliceerd in het blad van de Stichting ‘Grebbelinie in Beeld’ (GiB), hier
het verhaal.
‘Regelmatig ga ik gewapend met schep
en prikstok in d Grebbelinie. met behulp
van mondelinge informatie, oude
kaarten en luchtfoto’s zoek ik dan
gericht naar verloren gewaande
objecten. Zo zijn er op deze manier de
afgelopen jaren diverse militaire as- en
grenspalen en kazemat- en versperringrestanten aangetroffen, die bij de
Stichting Grebbelinie onbekend waren.
◄ een pag-opstelling 1939
Februari jl. (2011) was ik aan het ‘prikken’ op het ‘Werk aan de Roode Haan’ bij
Veenendaal. Hier had ik al eerder twee onbekende restanten van gietstalen kazematten
aangetroffen. Maar, na bestudering van een luchtfoto uit 1939 vermoedde ik nog een
exemplaar op het Werk.
;s-Zomers staan er hoge varens op deze plek, dus heb ik gewacht op het vroege voorjaar,
zodat de zoeklokatie enigszins te bereiken was. Na een goed half uur prikken stuitte ik op iets
hards. Bij uitgraving bleek het een groot, gaaf, langwerpig blok beton te zijn, hetgeen op een
kazemat (restant) leek.

Gerard bij zijn vondst, 2011

Met een collega van de Stichting Grebbelinie onderzochten we de lokatie nader. Het bleek een
betonnen objekt te zijn met en lengte van zo’n 3,5 meter. We kregen het vermoeden dat het wel
eens een restant van een pag-opstelling kon zijn. We wisten namelijk hoe zoiets er uit ziet,
aangezien een aantal jaren geleden tijdens de reconstructie van de loopgraaf op de Liniedijk
bij het Grebbeliniemuseum aan de Brinkkanterweg, Woudenberg, ook een pag-restant boven
de grond is gekomen. als dat zo is, zo dachten we, moet er in het midden van het beton een
schietgat zitten. Dus op die positie in de grind prikken: beton, beton … geen beton! Een rand
en een schietgat! Vrijwel zeker is dit objekt dus de betonnen voorzijde van een pag-opstelling.
Dit had ik op deze plek niet verwacht, want pag-opstelling stond ook niet ingetekend op de bij
mij bekende stellingenkaarten uit 1939-1940. Zo was mijn zoekaktie van 2011 gelijk al
succesvol met een verrassend resultaat! En, wie weet wat de Grebbelinie nog meer verborgen
houdt. [ … ] Gerard Muller (gepubliceerd in GiB, 2011).
Een van de projekten van de Stichting Grebbelinie voor de komende tijd, is wellicht het weer
zichtbaar maken van deze pag-opstelling aan de Roode Haan; dezelfde plannen zijn er ook
voor de pag-opstelling langs de spoorlijn (nr.8).
En ook voor Grebbelinie in het Vizier ligt nog wat onderziek in het verschiet. Het is niet
aannemelijk, dat hun pag-voorwand het enige overblijfsel ter plekke is. Althans er is geen
reden te bedenken dat die andere vier elementen verwijderd zouden zijn. De kans is dus vrij
groot dat die vier nog steeds veilig verscholen in de Dijk aanwezig zijn.
Een overzicht van de 9 bekende lokaties

1. Lniedijk Brinkkanterweg, Scherpenzeel
coörd. 52.07840, 5.46448, reconstructie

3. Broekerweg, Scherpenzeel
coörd. 52.06716, 5.47621, ondergewerkt

2. Post van Lambalgen, Scherpenzeel
coörd. 52.07234, 5.47514, in 2014 vrij gegraven

4. Batterij a/d Schalm noord, Renswoude
coörd. 52.05248, 5.54495, aanwezig

5. Batterij a/d Schalm west, Renswoude
coörd. 52.05235, 5.54435, aanwezig

6. Fort Buursteeg noord, Veenendaal
coörd. 52.05011, 5.55868, restanten

7. Fort Buursteeg noordoost, Veenendaal
coörd. 52.04912, 5.55699, reconstructie

En zo vond men de resten in de nabijheid van pag 7.

8. Spoorweg – Valleikanaal, Veenendaal
coörd. 52.05115, 5.48417, ondergewerkt

9. Rode Haan, Veenendaal
coörd. 52.04126, 5.52545, zie onderzoek 2011

Bronnen.
Foto’s tenzij anders vermeld eigen archief.
Foto resten pag-Buurtsteeg oost: Bert Rietberg
Idem foto’s pag-Brinkkanterweg: Chris Sangers
Foto villa’s inkwartiering 1939: Oud-Woudenberg
Foto’s 1939 – 1940: Nationaal Militair Museum
Foto’s oefenwegversperring Scherpenzeel: auteur onbekend

Ooggetuigeverslag pag-Lambalgen: Martijn van Veen
sites: www.grebbelinie.nl & www.grebbelinieinhetvizier.nl
Betreft uitgraving pag’s De Schalm op 18 en 19 juni 2021:
In juni 2021 heeft de Archeologische Werkgemeenschap Nederland op verzoek van de Stichting Grebbelinie een
‘archeologische verkenning’ uitgevoerd naar de beide pag-kazematten op De Schalm.
Het rapport: Rapport_ReSc_AWN17_Werkgroep_WWII_DeSchalm2021s.pdf
is verstuurd naar alle betrokken partijen: SBB, gemeente Renswoude, provincie
Utrecht en Stichting Grebbelinie.
Het rapport is ook via de redaktie van De Koerier beschikbaar.
De bodemvondsten komen op korte termijn naar het Bezoekerscentrum, Fort
Buursteeg. Veenendaal.

