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Inleiding
Eén van de ernstigste spoorwegongelukken in 
Nederland vond plaats op vrijdag 13 september
1918. De oostelijke oprit naar de brug over het
Merwedekanaal (het tegenwoordige Amsterdam-
Rijnkanaal) bezweek aan de noordzijde bij het
voorbijrijden van sneltrein HIJSM 102, op weg van
Amersfoort naar Amsterdam.

Het Merwedekanaal
Het Merwedekanaal is in de jaren tachtig van de
19e eeuw aangelegd en doorsneed de Gemeen-
schapspolder. De spoorbrug over het kanaal is 
in augustus 1889 in gebruik genomen.

De trein
HIJSM sneltrein 102 voerde rijtuigen mee uit

Zwolle en uit Twente, maar er kwam ook een aan-
zienlijk reizigers uit het Gooi, waar toen al veel
treinforensen woonden. De trein werd getrokken
door stoomlocomotief HIJSM 520, de latere NS
2120. Deze locomotieven met twee binnenlig-
gende cylinders, die vanwege het rammelen van
de drijfstangen bekend stonden als “Blikken
Tinus”, kenden een relatief hoge asdruk van 17
ton.
De trein reed met een snelheid van 55 à 60 km/uur.
Op het moment van bezwijken was de locomotief
de plaats van het ongeluk net voorbij gereden.
Machinist Arie Leendert van Perge (1882-1948)
sloeg de remkraan aan, de locomotief bleef 
hangen op het landhoofd van de brug. 
De rijtuigen hadden in die tijd nog een voorname-
lijk houten opbouw en konden bijgevolg versplin-
teren. Zij stortten naar beneden, de polder in. De
gevolgen waren dan ook zeer ernstig, er vielen 41
doden. Tot Harmelen (1963) was dit het zwaarste
spoorwegongeluk in Nederland. Eén van de 
vragen, waar de Commissie van Onderzoek onder
leiding van oudminister Cornelis Lely (1854 - 1924)
zich voor gesteld zag, was: hoe heeft dit kunnen
gebeuren?

De kennis van toen
Het vak Grondmechanica stond destijds nog in de
kinderschoenen. De analyse van het bezwijken aan
de hand waarvan de autoriteiten een uitspraak
moesten doen over de schuldvraag moest noodge-
dwongen plaatsvinden aan de hand van methoden
die nogal afwijken van wat we nu zouden doen.
Hoeveel respect we ook hebben voor wat men
destijds presteerde, de middelen waarmee men
moest werken waren in onze ogen wel zeer 
beperkt. Men had wel kennis van het bezwijken
van een fundering op staal, waarbij de fundering
direct onder de last bezwijkt, en ook van het ver-
weken van zand, waarbij het zand over de berm
uitvloeit, maar het beoordelen van de stabiliteit
van grondlichamen langs cirkelvormige glijvlakken
was nog een brug te ver.

De treinramp in Weesp werd in eerste instantie
verklaard met het verweken van het zand in de
spoorbaan als gevolg van een grote stijghoogte in
de ondergrond (kwel vanuit het Merwedekanaal),
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Figuur 1 – Polderkaart Gemeenschapspolder 1924 (www.nicospilt.com/bolle/weesp.htm).

Figuur 2 – Situatietekening van de plaats van het ongeluk.
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hevige regenval en ondoorlatende zijkanten en
bodem, één en ander in combinatie met de 
stampende locomotief. Dat was niet zo’n gekke
gedachte: het baanlichaam was gemaakt door een
cunet van beperkte afmetingen te graven, dat aan
te vullen met zand en vervolgens een doorpersing
te bewerkstelligen. Nu weten we dat zand in een
dergelijke situatie een zeer losse pakking inneemt. 

Ook al was de kennis van het vak Grondmechanica
nog maar gering, de voorgestelde maatregelen om
de stabiliteit te verbeteren waren wel effectief. 

De maatregelen
De Commissie van Onderzoek beval in zijn eerste
rapport aan:
- het afsluiten van den toevoer van kwelwater en
regenwater,
- het maken van een goede draineering, en
- het verhoogen of versterken van den teen van
den spoorwegdijk.

Later werd nog aanbevolen de kwel vanuit het
Merwedekanaal nog verder tegen te gaan door
het inheien van een tweede damwand tot in de on-
doorlatende veenlaag en het aanvullen van de
ruimte tussen deze damwand en de eerste met
klei.

De discussies
Op 19 september 1919 gaf Nikolaas Anthony 
Marinus van den Thoorn (1851 – 1929), oud HID
van Rijkswaterstaat en lid van de Commissie van
Onderzoek, een voordracht in de vergadering van
de Afdeling der Bouw- en Waterbouwkunde,
waarna een uitgebreide discussie volgde. Deze
discussie werd voortgezet in de vergadering van 
1 februari 1920. 
Reserve Luitenant-Kolonel der Genie Pieter 
Augustus Marinus Hackstroh (1864 - 1942), die
spoedig na het ongeval ter plekke aanwezig is 
geweest, legde in deze discussies de primaire 
oorzaak bij het uitvloeien van zand over de spoor-
berm heen. Oud reserve Luitenant Kolonel van 
het Regiment Genietroepen Andries Wilhelm Bos
(1860-1954), de latere directeur van Publieke 
Werken in Amsterdam en, als oud-ingenieur van 
de Noord Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij

Samenvatting
Een van de ernstigste spoorwegongelukken in Nederland vond plaats op 13 
september 1918 in Weesp. Een forensentrein stortte na een periode met veel
regen van de oprit van de brug over het Merwedekanaal naar beneden. Van 
geotechniek was nog weinig bekend, en al nam men wel de goede maatregelen,

het bezwijkmechanisme kon men toen nog niet doorgronden. De verklaring dat
het zand zou zijn uitgevloeid over de berm is onbevredigend. Professor Keverling
Buisman heeft met de oprichting van het Laboratorium voor Grondmechanica 
in 1934 de aanzet gegeven tot het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen. Het 
is de moeite waard het door hem uitgezette spoor nog eens te vervolgen.

Figuur 3 – Pieter Oosterhuis, 7 juli 1888. Gezicht vanuit het Noorden op het Oostelijk landhoofd
der brug; op een steigerwerk waarover het zand, ontgraven uit den zanddam tusschen beide
landhoofden, vervoerd is tot ophooging van het plateau voor de dubbele wachterswoning, en op
een leiding, dienende tot inwatering van genoemd plateau door een centrifugaalpomp: diameter
zuigbuis 0.20 M., diameter stijgbuis 0,12 M.; totale opvoerhoogte ongeveer 10 Meter. Foto Na-
tionaal Archief, gahetNA.

Figuur 4 – Spoorwegramp bij Weesp. – ‘Tooneel van een 
onbeschrijfelijke verwoesting.’ Foto De Prins, 21 sep. 1918.

Figuur 5 – Het Volk, 17 sep 1918.

Figuur 6 – Pieter Oosterhuis, 8 september 1887. Zand-
aanvoer voor de te maken baan uit het Oosten gezien. Al-

vorens met de ophooging aan te vangen is een sleuf
gegraven, diep 1.30 M. onder het maaiveld en ter

breedte van den voet der ophooging. Deze sleuf wordt
geheel gevuld en de nieuwe baan met uitzondering van

de bekleedingen geheel opgehoogd met zand, afkomstig
van de zanderijen nabij Bussum, dat door de Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij langs den Oosterspoor-
weg naar het werk wordt vervoerd. Dagelijksche aanvoer

gemiddeld 2000 M3. Foto Nationaal Archief, gahetNA.
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vertrouwd met de aanleg van spoorlijnen in slappe
grond, keek er anders tegen aan. Hij noemde, op
grond van zijn ervaring bij de bouw van forten, als
eerste oorzaak niet het uitvloeien van het natte
zandlichaam van de dijk over de berm heen, maar
juist het zijdelings opschuiven van de berm in het
slappe veen als gevolg van de waterdruk. Bos
merkte op: “Maar nu is het ongeluk, dat juist bij
de Genie eenigerlei publicatie van dergelijke 
dingen absoluut onmogelijk is; in dien tijd was het
althans buitengesloten dat men omtrent forten
mededelingen naar buiten deed. Dat is zeer 
jammer. Als de ondervinding van toenmaals, 
opgedaan door eminente mannen als kapitein
COLLARD, indertijd behoorlijk gepubliceerd was,
misschien ook weder door proeven van anderen
gesteund, dan had men vele ongelukken, welke
later plaatsgehad hebben, kunnen voorkomen.”
Bos doelt hier op Gideon Justus Collard (1848 –
1902), die als kapitein ingenieur werkzaam was 
geweest bij de renovatie van het Napoleontische
fort de Ruijter aan het Volkerak.

De discussie resulteert dan in de oprichting van
nog een commissie, de Commissie voor Bouw-
grond-onderzoek (Bouwgrondcommissie) op 3
september 1920. Daarin komen we naast voorzit-
ter Lely en Hackstroh onder meer de naam van
tegen van Albertus Sybrandus Buisman (1890 -
1944), die toen hoogleraar in de Toegepaste 
Mechanica was. Pas in 1937 zal deze Bouwgrond-
commissie zijn eindverslag uitbrengen waarin de
kennis van de grondmechanica tot dan toe op 
een rij wordt gezet.

Op basis van de kennis van toen doet de rechtbank
van Amsterdam op 22 juni 1922 uitspraak over de

schuldvraag, die op 12 dec 1924 nog eens door de
Hooge Raad wordt bevestigd. De HIJSM wordt
daarbij op grond van tekort schietende controle
aan de oprit van de brug verantwoordelijk gesteld. 
De tussentijdse ontwikkelingen staan echter niet
stil. In 1925, tijdens de werkzaamheden van de
Bouwgrondcommissie, verschijnt het boek “Erd-
baumechanik auf Bodenphysikalischer Grundlage”
van Karl von Terzaghi (1883 – 1963). Naar aanlei-
ding hiervan vraagt de Bouwgrondcommissie zich
af, “of het redelijk was, den tot nu toe betreden
weg verder te bewandelen. Zij meent die vraag
ontkennend te mogen beantwoorden. Haar man-
daat was ook niet bedoeld zoo ver te reiken, en zij
acht zich daartoe ook niet geheel in staat, te meer,
daar zij de gelegenheid mist tot het daartoe noo-
dige omvangrijke proefondervindelijk onderzoek.
De beoefening van de grondmechanica, een vak,
dat in een tiental jaren groeide tot een min of meer
zelfstandige tak van de toegepaste mechanica,
dient te geschieden in daartoe gevormde be-
stemde laboratoria, door wetenschappelijke 
onderzoekers, die er hun dagtaak van maken en
behoorlijk geoutilleerd zijn of kunnen worden; 
en die daarbij - dit blijft een noodzakelijke eisch -
voortdurend voeling houden met de practijk.”

Op 16 december 1927 houdt Buisman dan een
voordracht voor het KIVI onder de titel “Eenige
beproevingsmethoden ter bepaling van den in-
wendigen wrijvingsweerstand van grondsoorten”.
Buisman merkt daar op dat hij daar niet het woord
voert als lid van de door de vakafdeling ingestelde
Bouwgrondcommissie. 
In de discussie over deze voordracht merkt Hack-
stroh, evenals Buisman lid van de Bouwgrond-
commissie, op “Prof. Buisman deelde mede, dat
zijn proeven meer in hoofdzaak, ja, bijna uitslui-
tend, zijn geschied op volkomen droog zand, dan
wel op onder water staand zand, en daaraan werd
vastgeknoopt de opmerking, dat de meeste dra-
ma's, die zich met grond voordoen, zich afspelen
onder water. Die drama's geschieden mijns inziens
voor een groot gedeelte juist niet onder water,
maar in de boven het phreatisch water gelegen
zone. Het spoorwegongeluk bij Weesp had b.v.
plaats, omdat in de grondlagen, waarin aanvanke-
lijk capillair water was, het capillair water overging
tot phreatisch water.”

Nieuwere inzichten
Buisman gaat echter door met een analyse van 
het bezwijken langs diepgelegen cirkelvormige

Figuur 7 – Door de Commissie van Onderzoek
aanbevolen voorzieningen van de spoorwegdijk.

Figuur 8 – Eerste
bladzij van de brief

van N.M. de Kanter
aan Keverling 

Buisman.
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glijvlakken aan de hand van de lamellenmethode
en hij betrekt daar ook Nicolaas Machlinus de 
Kanter (1873 - 1937) in. De Kanter is afdeelings-
chef bij de dienst van Weg- en Werken bij de 
Nederlandsche Spoorwegen en later Hoofd-
ingenieur en is eveneens lid van de Bouwgrond-
commissie. Dat dit zo’n berekening destijds nog
geen gemeengoed is, blijkt uit een brief van brief
van 2 mei 1933 van de Kanter aan Buisman, wiens
achternaam bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1932 
is gewijzigd in Keverling Buisman. 

Hoewel Keverling Buisman de opzet van de stabi-
liteitsberekening maakt, is het juist de Kanter, die
op 12 januari 1934 een calque van de berekening
de stabiliteit van de oprit in Weesp langs gebogen
glijvlakken aan Keverling Buisman stuurt, verge-
zeld van een viertal blauwdrukken.

Het is fascinerend te zien hoe Keverling Buisman
moet laveren tussen de gedachtegang van Bos, die
van mening was dat het stabiliteitsverlies begon-
nen was met het wegdrukken van het veen naast
de spoordijk, en het gezichtspunt van de eerdere
Commissie van Onderzoek, die geconcludeerd
had: “dat de ten gevolge van het in de baan opge-
sloten water doorweekte zandmassa dus waar-
schijnlijk vóór het ongeval eene hoogte heeft
bereikt boven den bovenkant van den parallelweg,
welke daardoor met het onderste gedeelte der 
taludbekleeding als steun of keering van die door-
weekte zandmassa, waarop het geheele zand-
lichaam van den baan rustte, moest dienen. Naar

het oordeel der Commissie is nu op het oogenblik,
dat de geheele zandmassa door het erover rijden
van een trein in trilling geraakte, de keering op de
zwakste plaats bezweken en weggeschoven, het
doorweekte gedeelte van den dijk in beweging
geraakt, en de dam ingestort.”

Keverling Buisman onderschrijft in bijlage K van
het verslag van de Bouwgrondcommissie de 
eerdere conclusies van de Commissie van Onder-
zoek, maar hij plaatst er op basis van laboratorium-
onderzoek van op 25 oktober 1932 genomen
monsters wel kanttekeningen bij. De tekst is te
mooi om hem hier niet te vermelden:

“Ook heden ten dage ken men deze conclusie nog
geheel en al onderschrijven, zij het met eenig voor-
behoud met betrekking tot de strekking van 
de aanduiding “doorweekt". Het doorweekt zijn
veroorzaakt grooter volumegewicht der massa,
grooteren waterdruk in het poriënwater, doch
beïnvloedt niet de mechanische eigenschappen
der minerale zandkorrels noch den wrijvingscoëf-
ficiënt der korrelmassa. Bij lezing van het rapport
der Commissie krijgt men den indruk, alhoewel
niet de zekerheid, dat door de Commissie de over-
druk van het water in den dam t.o.v. dat in de
bermsloot niet in de eerste plaats van belang
wordt geacht, en dat daarnaast ook een zekere 
ongunstige beïnvloeding van het zand, zich 
uitende in een in geringere inwendige wrijving
onder invloed van water, als vanzelfsprekend
wordt aanvaard, een opvatting die trouwens toen-

tertijd vrijwel algemeen geldende was.”
De conclusie van Keverling Buisman aan het eind
van bijlage K laat echter geen ruimte meer voor
twijfel over het bezwijkmechanisme:

“Samenvattend kan worden gezegd, dat de in
1918 te Weesp plaatsgevonden spoorwegramp op
geheel ongedwongen wijze kan worden verklaard
door die toe te schrijven aan het evenwichtsverlies
volgens een gebogen glijdvlak van een gedeelte
van het damlichaam met den aansluitenden veen-
berm onder de belastingen door het beneden-
spoor, door het grondgewicht en door den
overdruk van het water in den dam t.o.v. dat in 
de bermsloot, en zonder een achteruitgang in de
wrijvingseigenschappen van een zandmassa onder
den invloed van water te behoeven te veronder-
stellen.”

Oprichting van het Laboratorium voor 
Grondmechanica
In 1934 heeft het vak heeft zich zo ver ontwikkeld
dat, met het oog op grote infrastructurele werken,
zoals de aanleg van de Maastunnel, de inpoldering
van de Noordoostpolder en de verbreding van het
Amsterdam-Rijnkanaal, op 15 februari mede op
initiatief van Keverling Buisman het Laboratorium
voor Grondmechanica wordt opgericht. Tiete Kor-
nelis Huizinga (1895 - 1989) wordt directeur. Het
wordt gevestigd in de kelder van het gebouw voor
Weg- en Waterbouwkunde aan het Oostplantsoen
te Delft, zodat de studenten van de Technische
Hogeschool er ook hun practicum kunnen doen.

Figuur 9 –
Talud oprit Weesp, 

stabiliteits-
berekening langs 

gebogen glijvlakken 
aan de hand van de 
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ook vermeld in 
fig. 199 van 

“Grondmechanica” 
van Keverling 

Buisman.
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Stabiliteitsberekeningen
In september 1935 en in mei 1936 voert Keverling
Buisman schuifproeven uit ter bepaling van de
wrijvingseigenschappen van het zand. In januari en
februari 1935 doet hij bovendien celproeven.
In zijn collegediktaat uit 1938 zegt Keverling 
Buisman nog nauwelijks iets over stabiliteit langs
cirkelvormige glijvlakken, maar in zijn standaard-
werk “Grondmechanica” uit 1940 gaat hij er wel
dieper op in. Hij illustreert dat met het bezwijken
van de spoordijk in Weesp en noemt in zijn boek
onder meer de in 1936 ontwikkelde methode 
Fellenius.
Computerberekeningen werden er in die tijd 
natuurlijk nog niet uitgevoerd. Als er al een stabi-
liteitsberekening werd uitgevoerd, werd er ge-
keken naar één of enkele glijvlakken die men als de
meest gevaarlijke beschouwde. Hoe het glijvlak in
de oprit in Weesp precies gelopen had kon 
Buisman niet precies weten, hij kon er aan de hand
van zijn waarnemingen slechts een schatting naar
doen.

Vandaag de dag draaien we voor honderd bereke-

ningen of meer echter onze hand niet meer om.
Daarom is het niet onaardig met de kennis en het
laboratoriumonderzoek van nu eens de stabiliteit
langs cirkelvormige glijvlakken volgens de me-
thode Bishop van de bezweken spoordijk bij
Weesp te analyseren.
Het gegeven dat zich in de polder een zeer licht
veenpakket rustend op een zandlaag bevindt, 
in combinatie met de zandige oever van het Mer-
wedekanaal, zouden het bestuderen van de stabi-
liteit in een situatie met opdrijven aan de hand van
het nieuwere drukstaafmodel (LiftVan) ook zeer
interessant maken.
Bij de analyse op grond van het in de Leidraad voor
het Ontwerpen van Rivierdijken deel II beschreven
drukstaafmodel wordt de kritische glijcirkel aan
de hand van de snedemethode in twee segmenten
verdeeld, een aandrijvend segment ter plaatse van
het hoge baanlichaam en een weerstand-biedend
segment aan de zijde van de laaggelegen polder.
Berekend wordt welke kracht nodig zou zijn om
het aandrijvende segment op zijn plaats te houden
in een situatie waarin opdrijven van het polderland
dreigt. In een volgende berekening wordt bere-

kend welke kracht nodig is om het weerstand-
biedend segment weg te drukken. Is eerst-
genoemde kracht groter dan de tweede, dan dient
er extra weerstand te worden gemobiliseerd in de
zogenaamde drukstaaf. Er ontstaat dan een niet
meer puur cirkelvormig, maar een meer langgerekt
glijvlak. 

Voor een berekening met het drukstaafmodel 
kunnen dezelfde grondparameters worden ge-
bruikt als nodig voor een berekening met de 
methode Bishop. Voor een dergelijke berekening
ontbreekt echter één essentieel gegeven. Peil-
buiswaarnemingen zijn destijds alleen gedaan
naar de grondwaterstand in het zandlichaam van
de spoorbaan, niet naar de stijghoogte in het
diepe zand. 

Conclusie en aanbevelingen
Het is jammer dat men zich er destijds, ondanks de
opmerkingen van de heer Bos over het glijden van
het veenpakket over de onderliggende vaste laag,
nog niet van bewust geweest is hoe groot de rol
van de stijghoogte in het vaste zand kan zijn.

Figuur 10 – Langsdoorsnede over de as van de spoorlijn waarin de mogelijkheden voor intrede van water goed te volgen zijn.

Figuur 11 – Dwarsdoorsnede profiel 3 van de spoordijk ter hoogte van km 10.896.



Helaas kunnen we, doordat we deze stijghoogte
niet kennen, de opdrijfveiligheid niet berekenen.
Toch kunnen we de stabiliteit in een situatie met
opdrijven wel bij benadering bepalen, namelijk
door de wrijving in het slappe lagenpakket naast
de spoordijk als verwaarloosbaar klein te beschou-
wen. In een rekenprogramma is dit mogelijk door
alleen de glijcirkels rakend aan het diepe zand te
beschouwen en de cohesie en de wrijvingshoek
van de slappe lagen naast de dijk de waarde nul
toe te kennen. 

Het blijft echter de vraag of er destijds contact be-
stond tussen het oppervlaktewater en het diepe
zand en daarmee, in hoeverre opdrijven van de
slappe lagen juist naast de oprit hier ook werkelijk
meegespeeld kan hebben. De huidige situatie is
totaal anders. Het Amsterdam-Rijnkanaal nu is
veel groter van afmetingen dan het Merwedeka-
naal destijds en de boordvoorziening bestaat uit
damwanden, zodat eventuele peilbuismetingen
van nu niet meer representatief zijn.
Toch zou het de moeite waard zijn de studie naar
het bezwijken in Weesp nog eens met de middelen
van vandaag op te pakken, al was het alleen maar
om te zien wat we vandaag de dag nog van Kever-
ling Buisman kunnen leren.
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