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Landschap
van de
Koude Oorlog
Tot in de jaren zeventig hadden
Russische spionnen belangstelling
voor de IJssellinie, de waterlinie
tegen het communisme. Een atlas
brengt de Koude Oorlog in beeld.
JOOST VERMEULEN

T

ussen alle grote oorlogen
die in Europa zijn uitgevochten, neemt de Koude
Oorlog een uitzonderingspositie in. Niet alleen is het de enige
die vrijwel bloedeloos verliep, ook
heeft dit conflict nauwelijks verwoestingen opgeleverd.
Wel ging, in het voetspoor van deze ‘oorlog’, in heel Europa het landschap op de schop en werd de infrastructuur drastisch aangepast. Zo
werd dwars door het continent de
Muur aangelegd, compleet met een
enorme militaire infrastructuur.
Maar niet alleen aan dit IJzeren
Gordijn tastten de militairen tussen
1945 en 1989 het landschap ingrijpend aan. Ook in het achterland
werd de Oost-West-confrontatie
zichtbaar, in de vorm van aanvoerroutes, militaire vliegvelden, kazernes en enorme oefenterreinen.
In geval van een echte aanval uit
het oosten moesten de geallieerden
de tijd hebben via de havens aan de
Atlantische- en Noordzeekust versterkingen aan te voeren. Dus
brachten zij op verschillende plaatsen tussen het IJzeren Gordijn en de
westkust van Europa versperringen
en verdedigingslinies aan, die de
vijand moesten vertragen.

Een waterinlaat waarmee het leger tijdens de Koude Oorlog de IJsselstreek onder water kon zetten.
Zo moest de vijand in Nederland bij
de IJssel lang genoeg worden opgehouden om de aanvoer van materieel naar Rotterdam veilig te stellen.
Omdat aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog het Nederlandse leger echter onvoldoende manschappen en materieel had om die riviergrens te verdedigen, haalde het leger een oud plan van stal van de legendarische vestingbouwer Menno
van Coehoorn uit 1702..
Dammen of stuwen in de Rijn en
Waal zouden al het rivierwater, afkomstig uit Duitsland, de IJssel in
dwingen. Zo kon een enorm gebied
tussen Nijmegen en Kampen binnen de kortste keren onder water
worden gezet. De IJssel werd zo van
een smalle, makkelijk te passeren
barrière, opeens een onneembare
hindernis.
De oplossing bleek betaalbaar èn
effectief: in de archieven van het
Warchaupact doken onlangs stukken op waaruit blijkt dat de legerleiding van het pact de IJssellinie een
zeer zware hindernis noemt. Het
pact betwijfelt zelfs of dit obstakel
op tijd genomen kon worden. Tot in
de jaren zeventig brachten Russische spionnen de stuwen op geheime stafkaarten in beeld.

Russische kaart uit de jaren zeventig, met de IJssellinie ingetekend.
De verdedigingswerken kostten
maar een tiende van een militaire
divisie, die nodig zou zijn om de IJssel te kunnen verdedigen.
Tussen 1949 en 1960 werden in de
Waal bij Nijmegen en in de Rijn bij
Arnhem in het grootste geheim twee
enorme verplaatsbare stuwen gebouwd. Toen bleek uit proeven dat

hiermee weliswaar de inundatie
lukte, maar niet binnen de gestelde
vijf dagen. Daarom werd een derde
stuw aangelegd in de IJssel bij Olst.
Deze IJssellinie kreeg ook een
groot aantal bunkers, kazematten,
luchtverdedigingscentra en zelfs
een volledig ingerichte commandopost met veldhospitaal. Op de Velu-
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we kwamen enorme oefenterreinen. Wellicht was het relatieve gemak waarmee de Koude Oorlog
werd gewonnen er de oorzaak van
dat deze periode snel op de achtergrond raakte. Alle verwijzingen ernaar verdwenen even geruisloos als
ze ooit waren aangelegd.
Maar sinds een paar jaar is er een
toename in de interesse voor dit
deel van de geschiedenis. Voorlopig
hoogtepunt in deze herwaardering
is de publicatie van het dikke naslagwerk Atlas, Landschap van de
Koude Oorlog.
In dit doorwrochte werk wordt inzichtelijk gemaakt wat de Koude
Oorlog voor het Nederlandse landschap heeft betekend. Voor het
eerst ook wordt een compleet overzicht gepresenteerd van alle fysieke
restanten van deze oorlog.
Naast deze atlas verscheen bij dezelfde uitgeverij een wandelgids.
Daarin zijn negen routes opgenomen die voeren over de Veluwe en
langs de IJssel langs zichtbare elementen van de Koude Oorlog. Een
oorlog die weliswaar nooit heet
heeft willen worden, maar wel ingrijpende gevolgen heeft gehad.
‘Atlas,LandschapvandeKoude Oorlog’.Uitgeverij Open Kaart. 35 euro, wandelgids 14,95 euro.

De vierkante vergadertafel heeft afgedaan
Nederland
vergadert zich
suf. Een kwart
van de werktijd
wordt besteed
aan overleg. Dat
kan efficiënter,
vindt TNO.
Onderzoek
bewijst: een
ovale tafel
geeft betere
resultaten.
JAN LIBBENGA

D

e onderzoekers stonden
er zelf van te kijken. Het
verschil tussen vergaderen aan een ovale of een
vierkante tafel is significant. “De
vierkante vergadertafel moet eruit,”
vindt hoogleraar Peter Vink, teammanager Omgeving en Innovatie bij
TNO.
De vierkante vergadertafel heeft
een minder gunstig effect op de
groepscohesie, de betrokkenheid
bij de inhoud, het aantal mensen in
het blikveld en de overlegsfeer. De
ovale tafel werkt veel beter.
TNO doet al enige tijd onderzoek
naar de omstandigheden van het
vergaderen. Vorig jaar kwam het instituut al tot de conclusie dat staande vergaderen flink wat tijd bespaart. Niet onbelangrijk: vergaderen kost in Nederland 60 miljard euro per jaar.
Het vervolgonderzoek richt zich
op het meubilair. “Daar is tot nu toe
wereldwijd nauwelijks onderzoek
naar gedaan,” zegt TNO-onderzoeker Merle Blok. “Bedrijven leveren
al jarenlang vierkante tafels. Ook
stoelen worden eerder op design
dan op comfort gekozen.”

Een vierkante(of langwerpige)vergadertafel schaadt de groepscohesie.
TNO heeft naar meer opstellingen
gekeken. Een bar-opstelling rondom een tafel is beter voor de groepseenheid en samenwerking, en een
huiskamersfeer is optimaal voor gevoelige onderwerpen. De barkrukinrichting beoordeelt TNO als ‘doelmatig en oplossingsgericht’, ‘geschikt voor een innovatief klimaat’
en goed voor samenwerking en het
genereren van ideeën. Dit is belang-
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rijk, zegt Vink, want door de toename van het thuiswerken komt de
groepscohesie onder druk te staan.
Gelukkig realiseren zich steeds
meer bedrijven het belang van een
goede vergaderomgeving. Vink
wijst op het kantoor van de Belastingdienst in Utrecht, waar vijf in
sfeer sterk verschillende vergaderruimten zijn ingericht. Daglicht is
belangrijk, evenals zicht op groen.

Vink: “Er is onderzoek gedaan naar
galblaaspatiënten in ziekenhuizen.
Patiënten die tegen een muur aankijken, zijn meetbaar langer ziek.”
Planten in de vergaderruimte maken al een verschil, zegt Merle Blok.
De productiviteit en creativiteit stijgen met twee procent.
De omgeving wordt erg belangrijk
als er gebrainstormd moet worden.
Vink: “Idealiter zou je elke twintig
minuten van omgeving moeten veranderen, anders laten mensen hun
ideeën moeilijker los. Je kunt echter
hetzelfde effect bereiken door het
licht te veranderen. Als er maar een
nieuwe prikkel wordt gegeven.”
De TU Delft experimenteert bij de
overheid met ‘rode en blauwe vergaderruimten’: een rode warme tint
voor lange vergaderingen waar een
prettige sfeer nodig is, en de blauwe
tint voor het korte werk.
Eén ding weten de TNO-onderzoekers zeker: ondanks de opkomst
van het virtueel vergaderen zal het
traditionele vergaderen niet snel
verdwijnen. Vink: “Direct contact
werkt nog altijd het beste. We moeten er alleen voor zorgen dat we zo
comfortabel mogelijk vergaderen.”

