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VOORWOORD

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is in het kader van de beoogde ver-
koop van de bunker van Seyss-Inquart aan de Thérèse Schwartzestraat 15B in Was-
senaar1 aan BBA (Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis) opdracht 
gegeven om een cultuurhistorische waardestelling met een ruimteboek samen te stellen. 
Behalve de bunker zelf strekt de opdracht zich ook uit tot het omliggende terrein, waar 
indertijd een viertal bunkers van het type Tobruk (of Tobroek) is geplaatst ten behoeve 
van de nabijverdediging.

Bij de verslaglegging is gebruik gemaakt van de door het Rijksvastgoedbedrijf aange-
leverde digitale tekeningenbestand (plattegronden). Deze tekeningen zijn niet geheel in 
overeenstemming met de werkelijkheid. De in de rapportage weergegeven tekeningen 
zijn op meerdere plaatsen aangepast om deze beter te laten aansluiten op de werkelijk-
heid. Ten behoeve van deze aanpassingen zijn echter geen nieuwe metingen verricht. 
Voor de aanpassingen is ook gebruik gemaakt van een nauwkeurige opmeting, die 
vlak na de Tweede Wereldoorlog zeer waarschijnlijk tot stand is gekomen in het kader 
van de ingebruikname van het gebouw als crisiscentrum voor de Generale Staf van de 
Nederlandse landmacht.

De rapportage bestaat uit twee afzonderlijke delen. In het eerste deel is de bouw- en 
gebruiksgeschiedenis beschreven en is de waardestelling met waardestellingsrepresen-
tatietekeningen opgenomen (Deel 1).

In Deel 2 zijn het exterieur en interieur beschreven en geanalyseerd. De beschrijving 
van het interieur is in de vorm van een ruimteboek, waarin per vertrek met behulp van 
foto’s en bijschriften de verschillende onderdelen in beeld worden gebracht en geana-
lyseerd, voorafgegaan door een algemene beschrijving van de ruimte.

Bij de beschrijving is onderscheid gemaakt tussen de hoofdbunker, waarmee het deel 
van het complex onder het grote schilddak wordt bedoeld en de keukenbunker, het deel 
ten oosten van de hoofdbunker. Tijdens de bouw werd het gebouw ‘schuilplaats WW’ 
genoemd, waarbij de afkorting zeer waarschijnlijk staat voor Wassenaarseweg.

Het gebruik van de bunker is in twee perioden te plaatsen. De eerste periode betreft 
de tijd vanaf de bouw in 1942 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. De tweede 
periode heeft betrekking op het gebruik tijdens de Koude Oorlog. Omdat er deze peri-
ode geen oorlog is geweest met een formele oorlogsverklaring en een vredesverdrag 
om het begin en einde te markeren zijn de meningen over de exacte tijdsduur verdeeld. 
Hier wordt de Koude Oorlog gedefinieerd als de periode na de Tweede Wereldoorlog 
tot 1989 (de val van de Berlijnse Muur).

De bouw van de bunker moet gezien worden in het krachtenspel tussen de verschil-
lende Duitse bestuurders van het bezette Nederland. Daarom zijn in de rapportage korte 
biografieën opgenomen van de hoofdrolspelers. Algemene literatuur en internet vormen 
de basis voor dit deel.

1 Het gebouw ligt op het terrein van landgoed Clingendael (gemeente Wassenaar) naast de Julianakazerne aan 
de Thérèse Schwartzestraat 15 (gemeente Den Haag). Het betreft rijksmonumentnummer 532049, onderdeel 
van complex Clingendael (complexnummer 525975).
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Bij het opstellen van het rapport is gebruik gemaakt van de digitale bestanden van 
een serie op microfiches gezette tekeningen, die deels uit de bouwtijd stammen. Deze 
scans zijn door de opdrachtgever aangeleverd. Bij navraag kon niet worden vastgesteld 
wat de herkomst van dit materiaal is. Aangezien naoorlogse door de genie gemaakte 
verbouwingtekeningen deel uitmaken van de collectie, is aan te nemen dat de collectie 
uit bestanden van de genie afkomstig is. De genie zal in de periode kort na de oorlog de 
tekeningen van de Rijksgebouwendienst en van de bezetter hebben overgenomen. De 
scans van de microfiches berusten thans bij het Rijksvastgoedbedrijf Directie Transac-
ties en Projecten, als collectie digitale bestanden (scans microfiches oude tekeningen) 
Den Haag. In dit rapport verder te noemen: Coll. digitale bestanden RVB.

Bij de beschrijving van het complex is er van uitgegaan dat de naar de weg toege-
keerde zijde op het zuiden ligt. In werkelijkheid ligt de gevel op het zuidoosten. Bij de 
ruimtebeschrijvingen zijn ter oriëntatie plattegronden toegevoegd, waarop het noorden 
aan de bovenzijde is.

Op deze plaats willen we graag de heren H. Sakkers, C. Neisingh en G. Boissevain 
bedanken voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de bunker. Ook wil-
len we de heer L. Masser bedanken voor het verschaffen van toegang tot het gebouw.

Ir. A. Viersen
Utrecht, januari 2016
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OVERZICHT OBJECT

Situering

1a  De bunker (rood gemarkeerd) ligt op het terrein van landgoed Clingendael in de gemeen-
te Wassenaar en noordwestelijk van de Julianakazerne aan de Thérèse Schwartzestraat in de 
gemeente Den Haag. Het noorden is boven. (Herkomst: www.bagviewer.kadaster.nl)

1b  Luchtfoto van de omgeving van de bunker met de Julianakazerne (SS-kazerne) en 
Huis Clingendael in 2013. De foto is noordgericht. (Herkomst: Google Maps)
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Plattegronden met ruimtenummers
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5  Tweede verdieping

6  Derde verdieping

7  Vierde verdieping
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Gevels

8  Zuidgevel

9  Oostgevel
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10  Noordgevel 

11  Westgevel
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Niet-onderzochte ruimtes

12  Plattegrond begane grond. De niet-onderzochte ruimten zijn donkergrijs weergegeven.

Tijdens het veldwerk waren niet alle vertrekken toegankelijk. In bovenstaande platte-
grond (afb. 12) van de begane grond zijn de niet-onderzochte vertrekken aangegeven. 
De ruimte 001C is spiegelbeeldig uitgevoerd ten opzichte van ruimte 001B en zal 
verder identiek aan die ruimte zijn. Ook de kelderverdieping was vrijwel geheel ontoe-
gankelijk (hiervan is ook geen tekening beschikbaar).
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BOUW- EN GEBRUIKSGESCHIEDENIS

Historische achtergrond
(afb. 13)

Arthur Seyss-Inquart, Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete, de 
hoogste machthebber in Nederland gedurende de bezetting, vestigde zich in het najaar 
van 1940 op het landgoed Clingendael.2 Enerzijds vormde het landgoed een representa-
tieve behuizing, anderzijds was het vlakbij enkele uitvalswegen van Den Haag gelegen. 
Zijn kantoor bevond zich in het pand Plein 23 in het centrum van Den Haag.

Nadat de Duitsers hun plannen voor een invasie van Engeland hadden laten varen, 
was er de vrees dat de geallieerden een invasie op de Nederlandse kust zouden uit-
voeren. De bezetter ging zich daarom tegen een mogelijke invasie beschermen door 
verdedigingswerken langs de kust aan te leggen. Hierdoor was de ligging van het 
regeringscentrum in Den Haag ongunstig geworden. Het zou mogelijk in de front-
linie komen te liggen. Deze bedreigde ligging was voor de bezetter de aanleiding 
om in 1942 overheidsdiensten naar het achterland te verplaatsen. Ook de militaire 
staven werden naar het achterland verplaatst. Uit politieke overwegingen werd voor 
Seyss-Inquart een uitzondering gemaakt.3 Hij bleef in Den Haag. Naar zijn eigen 
zeggen heeft hij bij Hitler aangedrongen op het behoud van zijn standplaats, waarop 
Hitler had verlangd dat er een goede schuilplaats tegen luchtaanvallen zou worden 
gebouwd. Tevens werd het Stützpunkt Clingendael ingericht als bescherming voor de 
Reichskommissar en zijn staf. Deze was naast het Stützpunkt Scheveningen geprojec-
teerd en kon de verdediging daarvan versterken. Voor de bezetting van het Stützpunkt 
Clingendael en voor de bescherming van de Reichskommissar en zijn staf werd naast 
de bunker een kazerne voor de Polizei-Waffenschule III gebouwd.4 Pas aan het eind 
van de oorlog (na Dolle Dinsdag) zou Seyss-Inquart zijn toevlucht zoeken op het 
landhuis Spelderholt vlakbij Apeldoorn. Tevens had hij een kantoor met schuilgele-
genheid aan de Loolaan in Apeldoorn.

De uitbreiding met bunkers werd niet verzorgd door de Organisation Todt (O.T.), 
die elders met de bouw van de Atlantikwall was belast, maar door de Abteilung 
Siedlung und Bauten van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, 
een van de vier Generalkommissariate van de Reichskommissar.5 De leiding ervan 
berustte bij Hans Fischböck (24 januari 1895 - 3 juni 1967). Zijn carrière was nauw 
verbonden met die van Seyss-Inqaurt en hij zal loyaal aan hem zijn geweest. De 
Abteilung Siedlung und Bauten werd geleid door de Weense architect Walter Mün-
ster. Hierdoor had Seyss-Inquart zijn eigen bouworganisatie, die niet afhankelijk 
was van de O.T., die rechtstreeks viel onder het Ministerie van Bewapening en 
Munitie in Berlijn. De beschikking over een eigen organisatie met een zelfstandig 

2 Zie voor de hoofdpersonen het hierna volgende hoofdstuk.
3 Zie de bronnenpublicatie van In ’t Veld, 1976 en Neuman, 1989.
4 Zie voor de geschiedenis van de SS kazerne Van Hoof en Van de Zee, 1988 en 2006.
5 De leiding van het Generalkommissariat berustte bij Dr. Hans Fischböck.
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opererende Bauhof 6 had grote voordelen. Het gaf de Reichskommissar de moge-
lijkheid om onafhankelijk van de O.T. bouwprojecten uit te voeren.7 Dit past in het 
beeld van de chaotische polycratie die het Duitse Rijk was. De activiteiten van de 
organisatie ten aanzien van de uitbouw van de Atlantikwall is terug te vinden in de 
Baufortschrittskarte van 25-3-1945, waar de door de Abteilung Siedlung und Bau-
ten tot stand gebrachte bunkers met de ‘R’ van Reichskommissar zijn aangegeven.

6 De Bauhof, van waaruit de distributie van het bouwmateriaal en ook het materieel werd geregeld, was een 
stichting volgens het Nederlandse recht. De Bauhof speelde bij de materiaalverzorging een belangrijke rol. Ook 
werd door de Bauhof gehandeld in hout en in de verhuur van machines (tot aan Groningen toe). Het was dus 
meer dan een toeleverancier van materialen.
7 Voor meer informatie over de Abteilung Siedlung und Bauten zie: Sakkers en Pols, 2004.

13  Baufortschrittskarte van 25 maart 1945, waar de bouw van de ständige Bunker (muren en dak met 
een minimale dikte van 2 m) staat aangegeven. Rechts bevindt zich het Stützpunkt Clingendael. Het 
nummer van de bunkers wordt door de R van Reichskommissar voorafgegaan. Volgens de Baufort-
schrittkarte is de bunker gelegen op Baupunkt 237 en heeft de naam R 8750. (Herkomst: Sakkers, 
2004, p. 23)
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Hoofdpersonen

Arthur Seyss-Inquart (Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete)

14  Arthur Seyss-Inquart in 1940. (Herkomst: internet)

Arthur Seyss-Inquart (Stannern/Stonarov, 22 juli 1892 - Neurenberg, 16 oktober 
1946) was onder druk van Duitsland op 12 maart 1938 bondskanselier van Oostenrijk 
geworden en regelde vanuit die positie de inlijving van Oostenrijk bij Duitsland (de 
Anschluß). Na de inlijving kwam het grootste deel van de macht terecht bij Joseph 
Bürckel (30 maart 1895 - 28 september 1944) die voordien Gauleiter in de Saarpfalz 
was geweest. Op 1 mei 1939 werd de regering ontbonden en verloor Seyss-Inquart zijn 
baan. Hij werd wel benoemd tot Reichsminister zonder portefeuille in het Duitse kabi-
net. Een functie die wel status en materiële voordelen gaf maar geen invloed of macht. 
In oktober van dat jaar werd Seyss-Inquart Stellvertreter voor de Generalgouverneur 
des besetzten Polen Hans Frank (23 mei 1900 - 16 oktober 1946). Een functie die hem 
weinig invloed gaf. Op 18 mei 1940 werd hij door Hitler (29 april 1889 - 30 april 1945) 
tot Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete benoemd. De keuze 
voor Seyss-Inquart zal mede bepaald zijn om Nederland voor het nationaal-socialisme 
te winnen, dit gezien zijn ervaringen in Oostenrijk. Na het mislukken hiervan werd de 
oorspronkelijk gematigde Seyss-Inquart steeds radicaler. Bij het Proces van Neuren-
berg werd hij ter dood veroordeeld en op 16 oktober 1946 opgehangen.

Seyss-Inquart werd als Reichskommissar bijgestaan door een viertal Generalkom-
missare. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Reichskommissar van Noorwegen Josef 
Terboven (23 mei 1898 - 8 mei 1945) mocht hij slechts twee ervan zelf benoemen: 
Friedrich Wimmer (Salzburg, 9 juli 1897 - Regensburg, 2 augustus 1965) als Gene-
ralkommissar für Verwaltung und Justiz en Hans Fischböck (Geras, 24 januari 1895 
- Wehrda/Marburg, 3 juli 1967) als Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft. 
Bij aanstelling van beide anderen had hij geen invloed: Fritz Schmidt (Eisbergen, 19 
november 1903 - Chartres, 20 juni 1943) werd als Generalkommissar zur besonderen 
Verwendung aangesteld door Rudolph Hess (26 april 1894 - Berlijn, 17 augustus 1987) 
en Martin Bormann (17 juni 1900 - 2 mei 1945): de vierde was Hanns Albin Rauter 
(Klagenfurt, 4 februari 1895 - Scheveningen, 25 maart 1949), Generalkommissar für 
das Sicherheitswesen. Opvallend is dat van deze vijf personen er vier van Oostenrijkse 
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afkomst waren. Alleen Schmidt was een Duitser. Rauter was verantwoordelijk voor de 
veiligheid in het bezette gebied en was als SS-generaal ook degene, die bij een moge-
lijke aanval op de hofstad de leiding van de verdediging op zich zou nemen. Voor deze 
functie was ook voor hem plaats gemaakt in de bunker.

Behalve de in dit rapport besproken grote bunker was er ook een kleine schuilbun-
ker bij Huis Clingendael dat door Seyss-Inquart in 1940 als woning in gebruik was 
genomen. Aan het eind van de oorlog werd Den Haag als standplaats te gevaarlijk en 
verhuisde Seyss-Inquart naar Apeldoorn waar hij het landhuis Spelderholt betrok, waar 
een deel van de kelders als schuilkelder was ingericht. Zijn kantoor aan de Loolaan in 
Apeldoorn was van twee deels in baksteen en deels in beton uitgevoerde schuilplaatsen 
voorzien. Beide waren echter van aanzienlijk geringere omvang dan de grote bunker 
op Clingendael.

15  Het in opzet 17de-eeuwse 
landhuis Clingendael was het 
woonhuis van Seyss-Inquart. 
Zijn kantoor had hij in het 
centrum van Den Haag. (Her-
komst: internet)

16  Het kantoor van Seyss-
Inquart op het adres Plein 23 
in Den Haag (het voormalig 
Logement van Amsterdam) 
met de nog bestaande entree 
(links op de voorgrond) naar 
de gang die door de kelder 
leidt naar de bunker in de tuin 
aan de achterzijde van het 
huis. De bunker is omstreeks 
het jaar 2000 gesloopt. (Her-
komst: internet) 
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17a en 17b  De villa Loolaan 554 in 
Apeldoorn, met op de voorgrond 
de toegang tot de schuilplaats. 
Deze is van hetzelfde type als de 
schuilplaats achter Plein 23 in Den 
Haag. Achter de villa bevindt zich 
nog een tweede schuilplaats, die 
echter slechts ten dele bewaard is 
gebleven. In 1948 werd de bunker 
opengesteld voor het publiek. Men 
zal na de oorlog geïnteresseerd 
zijn geweest in de verblijfplaats 
van Seyss-Inquart. In 1956 is de 
bunker weer gesloten. (Herkomst: 
internet)

18  De plattegrond van de bun-
ker in Apeldoorn, zoals deze na 
de oorlog samen met spotpren-
ten op de wanden van de bun-
ker is aangebracht. In de naoor-
logse periode was de bunker als 
attractie opengesteld voor het 
publiek. Deze bunker heeft een 
standaardopzet, zoals gebruike-
lijk is bij Luftschutzbunker. (Her-
komst: internet)

17a

17b
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Hanns Albin Rauter (Generalkommissar für das Sicherheitswesen)

19  Hanns Albin Rauter in 1939. (Herkomst: internet)

Hanns Albin Rauter (Klagenfurt 4 februari 1895 – Scheveningen 25 maart 1949) 
was net als Seyss-Inquart afkomstig uit Oostenrijk. Voordat hij Adolf Hitler in 1927 
ontmoette was hij al jaren lid actief in rechts-radicale antisemitische bewegingen. Na 
deelname aan een staatsgreep in 1933 vluchtte hij naar Duitsland en sloot zich aan bij 
de SA. In april 1935 stapte Rauter over naar de SS met de rang van Oberführer. Tot 
1940 was hij Stabsführer des SS-Oberabschnittes Südost (een hoofddistrict, de grootste 
vooroorlogse eenheid van de algemene SS) in Breslau (het huidige Wroclaw). Vanaf 
1938 was hij ook lid van de Reichstag. Na de bezetting van Nederland werd hij op 
23 mei 1940 benoemd als Generalkommissar für das Sicherheitswesen en Höherer 
SS- und Polizeiführer (HSSPF) Nordwest. Hij was onder andere verantwoordelijk voor 
de openbare orde en in die hoedanigheid bevelhebber over de Polizei-Waffenschule 
III, die op de naastgelegen kazerne was gelegerd. Hiermee was hij formeel gezien een 
ondergeschikte van Seyss-Inquart. Echter het feit dat hij namens Heinrich Himmler, 
Reichsführer van de SS, was benoemd gaf hem een positie die het hem in de praktijk 
mogelijk maakte om onafhankelijk van Seyss-Inquart te opereren. Zijn loyaliteit was in 
de eerste plaats aan Himmler. Hij rapporteerde over zijn werkzaamheden aan Himmler 
en ontving zijn orders vooral van hem en niet van Seyss-Inquart. De laatste was voor 
politietaken zelfs afhankelijk van Rauter. In april 1941 werd hij tot SS-Gruppenführer 
(equivalent voor luitenant-generaal) en General der Polizei. Hij was de hoogste SS 
officier in Nederland en in die hoedanigheid de eerst verantwoordelijke voor de harde 
represaillemaatregelen en voor de deportatie van de Nederlandse Joden. In juni 1943 
werd hij nog bevorderd tot SS-Obergruppenführer (generaal).

Begin 1945 voerde hij het bevel over de Kampfgruppe Rauter (een Kampfgruppe is 
een ad hoc samengestelde legereenheid voor een bepaalde tijd). Deze groept vocht in het 
rivierengebied en op de terugweg van het front naar Apeldoorn werd hij in de nacht van 
6 op 7 maart 1945 bij vergissing door het verzet bij Woeste Hoeve aangevallen en raakte 
hij zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en verbleef daar tot na de oorlog.

In 1948 werd hij door het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag ter dood veroordeeld. 
Op 25 maart 1949 werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. De plaats waar zijn 
lichaam is begraven is staatsgeheim.
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Heinrich Himmler (Reichsführer SS)

20  Heinrich Himmler in 1938. (Herkomst: internet)

Heinrich Luitpold Himmler (München 7 oktober 1900 – Lüneburg 23 mei 1945), 
Reichsführer van de SS, was de directe baas van Rauter en hoofd van de SS. Hij had de 
order gegeven dat Rauter het bevel zou krijgen over de Stüzpunktgruppe Scheveningen 
in het geval dat Den Haag zou worden aangevallen. Dit overigens met toestemming van 
Seyss-Inquart, die liever de SS-Standartenführer Erwin Tzschoppe als bevelhebber had 
gehad, omdat deze volgens Seyss-Inquart meer gevechtservaring had. Mogelijk ook 
omdat die wellicht minder sterk onder invloed van Himmler stond. Rauter onderhield 
nauwe contacten met Himmler en deed niets zonder zijn toestemming. Het contact tus-
sen zijn formele chef, Seyss-Inquart was veel geringer.

De bouw van de bunker
(afb. 21-35)

Wanneer de werkzaamheden exact zijn begonnen is niet bekend. Op de oudst bekende 
tekening van de bunker, gedateerd 25 maart 1942, is er al een 1 meter diepe bouwput 
gegraven. De reden voor de bouw is door Seyss-Inquart in een telexbericht aan Himm-
ler van 14 november 1942 aangegeven:

Reichsfuhrer. Ich habe beim Führer erreicht, dass ich mit meiner Dienststelle in Den 
Haag bleiben darf, da mir ansonsten die Verwaltung in den Niederlanden aus den Han-
den kommen wurde. Die Voraussetzung fur diese Zustimmung war eine entsprechende 
Sicherung vor allem gegen Fliegerangriffe und auch hiefur habe ich inzwischen vorge-
sorgt, in dem ich wie Sie ja wissen eine erstklassige Polizeikaserne im Bau habe und 
daneben einen Bunker, der sich sehen lassen kann und in dem ein ganzes Bataillon noti-
genfalls Platz hat. Dieser Bunker wird im Ernstfall auch sozusagen mein Ruckhalt sein 
und wird nunmehr nachrichtenmassig ausgerustet. Diese Ausrustung ubernimmt die 
Ordnungspolizei, weil sie ja auch den Bunker mit der Besatzung belegt. Die Nachrich-
tenmittel sind nun so, dass ich mit der Unterbrechung des Telefon und Fernschreibver-
bindung rechnen muss, und aus diesem Grunde erscheint es mir dringend notwendig, 
einen 100 Wattmotor in den Bunker einbauen zu lassen. Der diesbezugliche Antrag 
wurde vom BdO gestellt. Ich bitte Sie nun unmittelbar, diesen Antrag wohlwollend 



BBA                             | BOUWHISTORISCH ONDERZOEK BUNKER SEYSS-INQUART, WASSENAAR, DEEL 1

23

behandeln zu lassen und zeichne mit Heil Hitler als Ihr stets ergebener Seyss-Inquart.8

Het besluit dat Seyss-Inquart in Den Haag zou blijven was al begin 1942 gevallen.9 
Uit dit bericht blijkt dat de functie behalve als schuilplaats in geval van een luchtaan-
val ook bedoeld was als noodzetel en als verblijf van een bataljon in geval van nood. 
Overigens was bij het landhuis zelf ook al een schuilplaats tegen luchtaanvallen aan-
gelegd. In de correspondentie geeft Seyss-Inquart aan dat hij bij de bouw twee eisen 
(doelen) heeft samengevoegd, namelijk de noodzaak voor een goede schuilplaats voor 
zichzelf en de noodzaak om de manschappen van de kazerne van een schuilplaats te 
voorzien. Door het samenvoegen van deze functies werd de bunker groter en mogelijk 
heeft dat aspect een rol gespeeld bij die beslissing. Een grotere bunker zal zeker meer 
status hebben gegeven en zal ˗ behalve in de interne machtsstrijd ˗ ook een rol hebben 
gespeeld bij de politieke wens om het handhaven van de standplaats uit te dragen naar 
de bevolking.

Hoewel het ontwerp en de eindverantwoordelijkheid berustten bij de Abteilung Sied-
lung und Bauten, lag de uitvoering bij de Nederlandse Rijksgebouwendienst. Ook bij 
de aanbesteding werden Nederlandse aannemers gevraagd, die het werk op kosten van 
de Nederlandse staat uitvoerden. Ook zijn de meeste van de bewaarde bouwtekeningen 
in het Nederlands gesteld (noodzakelijk in verband met de uitvoering door Nederlandse 
aannemers) en door de Rijksgebouwendienst vervaardigd. De dienst hield zich dus niet 
alleen bezig met de uitvoering van civiele werkzaamheden, maar ook met de bouw van 
objecten met een duidelijk militair karakter (zie ook hierna).

De afstand tussen het landhuis en de bunker bedraagt ongeveer 400 meter, terwijl de 
afstand tussen de bunker en de kazerne slechts 100 meter bedraagt. De relatief grote 
afstand tussen Clingendael en de bunker zal mogelijk een van de redenen zijn geweest 
om ook bij het landhuis zelf een schuilgelegenheid te hebben.

De bunker en de SS-Polizeikaserne zijn behalve in functionele zin ook in architecto-
nische en representatieve zin nauw met elkaar verbonden. Hoewel het grote gesloten 
dak de bunkerfunctie camoufleert, heeft het door zijn grote omvang een duidelijke, 
imponerende functie. Het maaiveld rond de bunker werd bij de bouw met ongeveer een 
meter verhoogd. Het lijkt erop dat deze aanpassingen dienen om de schaduwwerking 
van het relatief hoge gebouw zo gering mogelijk te laten zijn. Ook de oorspronkelijke 
detaillering van de entreepartijen hebben een duidelijke representatieve uitstraling. In 
de correspondentie wijst Seyss-Inquart erop dat de bunker en de SS-Polizeikaserne zich 
konden laten zien. Daar waar de representatieve uitstraling bij de bunker zich beperkte 
tot het bouwvolume is bij de kazerne de architectuur gebruikt om de weerbaarheid van 
het geheel te benadrukken. Het gebouw is in de stijl van de Stuttgarter Schule door Karl 
Gonser (21 januari 1902 – 22 oktober 1979) ontworpen. Het toevoegen van de twee 
torens en ‘het bastion’ op de zuidwesthoek van het gebouw geven dit ondubbelzinnig 
aan. De uitstraling zal mede bedoeld zijn als signaal in de richting van de Nederlandse 
bevolking. Een hart onder de riem voor dat deel van de bevolking dat de Duitsers 
steunde en een imponerend gebaar in de richting van dat deel dat de Duitsers niet 

8 In ’t Veld, 1976, p. 870.
9 In ‘t Veld, 1976, p. 689.
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welgezind was.10 In hoeverre Gonser ook betrokken was bij het ontwerp behoeft nog 
nader onderzoek. Op de ontwerptekening voor de bunker wordt Der architekt Kubizka 
Stadbaumeister genoemd. 

Door het grote dakoppervlak wordt de herkenbaarheid vanuit de lucht sterk vergroot. 
Op luchtfoto’s uit de oorlogsperiode is het grote bunkerdak met de daaromheen aan-
gelegde loopgraaf zeer goed te herkennen, dit in tegenstelling tot de andere bunkers 
(afb. 43), die niet of slechts met moeite zijn te herkennen. Ook vanaf de grond gezien 
is het gebouw naast de kazerne een zeer opvallende verschijning (afb. 8-11). Het lijkt 
erop dat de architectuur en vormgeving van het grote en gesloten bouwvolume de toe-
schouwers moest imponeren. Dit zeker in combinatie met de door Gonser ontworpen 
kazerne. Op 10 april 1942 volgde het verzoek van de Bevollmächtigte für die Bauwirt-
schaft in die Niederlanden aan de pas benoemde Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition Albert Speer om urgentie te verkrijgen voor de levering van bouwmateriaal 
ten behoeve van de bunker.11 Op dat moment waren de werkzaamheden dus al begon-
nen. Ondanks dat Seyss-Inquart over een eigen organisatie en Bauhof beschikte, was 
er dus niet voldoende bouwmateriaal om de geplande bunker zonder hulp van Speer te 
realiseren.

In de eerste ontwerpen is op de begane grond een appartement opgenomen, dat voor 
Seyss-Inquart was bestemd. Ter plaatse van de eerste verdieping was in eerste instantie 
waarschijnlijk geen appartement voorzien. In de collectie van de huidige beheerder 
van de bunker bevindt zich een tekening gedateerd op 5 september 1942 met daarop 
de details van de deurkozijnen voor de bunker. De indirecte aanwijzing dat het appar-
tement op de verdieping in een latere ontwerpfase is toegevoegd, is af te leiden uit 
een van de werktekeningen, waar staat vermeld dat twee gasdeuren van de scheidings-
wand halverwege de bunker zouden komen te vervallen in verband met een wijziging 
in de plattegrondindeling. De wijziging hield dus in dat een van de doorgangen door 
de scheidingsmuur niet meer noodzakelijk zou zijn. Dit zou het geval zijn indien ter 
plaatse van de eerste verdieping zou worden afgezien van de bouw van legeringruimten 
in het oostelijke deel van de zuidelijke gang en in plaats daarvan een post voor bij-
voorbeeld de commandant van een regiment in te richten. Dit is dan ook in lijn met het 
beschikbare tekeningenmateriaal. Hiertussen bevindt zich namelijk ook een plattegrond 
van de bunker met ter plaatse van de eerste verdieping aan beide gangen alleen maar 
legeringvertrekken. Op grond van het bovenstaande is de conclusie dat het appartement 
ter plaatse van de eerste verdieping niet in het oorspronkelijke ontwerp was opgeno-
men, maar nog tijdens de uitvoering in de zomer van 1942 is toegevoegd.

In de zomer van 1942 zal de bouw van de bunker zover zijn gevorderd dat men met 
de afbouw kon beginnen. De datering van bovengenoemde tekening in de collectie van 
de huidige beheerder geeft een indicatie van de voortgang van de werkzaamheden. Dit 
soort detailtekeningen wordt doorgaans gemaakt kort voordat deze nodig zijn. Men kan 
dus aannemen dat de ruwbouw op dat moment (september 1942) al ver gevorderd was. 
Uit deze en andere tekeningen (ook uit niet in dit rapport opgenomen tekeningen) blijkt 
dat de afbouw kon beginnen. Op dat moment was de bunker nog niet voorzien van een 

10 Sakkers, 1976, p. 6.
11 Sakkers, 2004 p. 6.
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ingangsverdediging en ook de keukenbunker was nog niet tot stand gekomen. In deze 
fase schreef Speer op 31 augustus aan Seyss-Inquart een kritische brief over de grote 
omvang van de bunker. Weliswaar waren zijn verblijfsruimten en die voor de militaire 
commandant ruim aangelegd, maar men kan een legeringruimte met stapelbedden van 
65 cm breed moeilijk te groot noemen. Het uiteindelijke resultaat zou alleen nog maar 
groter zijn, want op het moment van de kritiek waren de dubbele keukenbunker en de 
ingangsverdediging nog niet tot stand gekomen. Een andere reden voor de kritiek van 
Speer kan zijn gelegen in het feit dat de bouw van de bunker en van Stützpunkt Clingen-
dael niet onder zijn supervisie (O.T.) geschiedde, maar onder bevel van Seyss-Inquart 
zelf tot stand werd gebracht (Abteilung Siedlung und Bauten). De door Seyss-Inquart 
gevraagde bouwmaterialen kon/wilde hij volgens zijn brief alleen leveren indien de 
bouwwerken in het totale verdedigingssysteem (dat onder leiding van O.T. tot stand 
kwam) werden geïntegreerd en noodzakelijk waren. Wellicht was zijn advies aan het 
einde van de brief om de leiding over te dragen aan de O.T. de ware achtergrond van 
zijn kritiek. De bouw van de gehele Atlantikwall werd door de O.T. uitgevoerd en het 
zal hem hebben gestoord dat in het bezette Nederland de Reichskommissar op eigen 
houtje verdedigingswerken tot stand bracht.12

Wat opvallend is, is het gegeven dat meerdere functies in de bunker werden onder-
gebracht (twee commandocentrales en een kazerne), terwijl bij de Duitse vestingbouw 
in die tijd juist het streven was de functies zo veel mogelijk in verschillende bunkers 
onder te brengen om zodoende de kwetsbaarheid te verminderen. Een uitgangspunt dat 
zelfs zover ging dat er toiletgebouwen in Ständige Ausbau werden uitgevoerd.

12 Ook de andere bunkers van Stützpunkt Cingendael werden onder leiding van de Abteilung Siedlung und 
Bauten tot stand gebracht.


