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• Drie Ilgeunerfamll'" hebben .... YOMm.11ge bunker In Larlenl omgebouwd lol g.......... • 00Ic 10 kan zo'n plom pe bunk.r .... IwMd....... "kien: 10-
lijk....plMt• .,. ..trulmt . . al. h ier in het Franse AfCKhon. FOTO HA.NSSA. KKERS

WIJn drinkt ook H. Lemattee, 110
menkweker In Guérande. HIJ :
woont In een van de zeven bun-· ,
kers die op ziJn kwekerij &lJn ge· I
bouwd. "T1JdeUJk. wan t Ik heb ook :
nog een boot en een groot hula I
verde rop ." Toch &iet het lnterleur I

van de bunker eruit alsof hiJ er al :
jaren woont. Met on vute han d I

ontkurkt hiJ nog maar eens een '
nu. ..

Behalv e &Ia al dan niet tlJdellJ-

~;~~{ ~:~~~~~.b:s~~
ru imt e voor ete t-wte eeeneree
planten en natuurlijk &Ia wiJnkel 
der . De bunken verkeren In uit
stekend e condlUe. Dit In tegenstel
ling tot zijn kweker iJ, dIe wordt
overgroe id met onkruId

Ev en ten noorden van de ha ven
atad Lort ent bivakkeren dne zt
geunerfamlllea rond een voorma
lige bunker. De.. word t gebruIkt
a1a gezamenlij ke wuplaall en
eetruimte. De lokatie la hun toege
wezen door de gemeen te. De In de
oorlog verv olgd e zigeuners ma ·
ken noodgedw ongen gebru ik van
het voormalige onder komen van
de nuJ'.. hun vervolgen. ..We
hebben geen keus" , zegt een oude
zigeun er gelaten. ,

Le Blhan realiseert zich da t het •
onmogelijk la alle bunk en met .
een nieuwe tunCUe op tHm vaat te
leggen. HlJ weet van het be.taan
van een ch&mplponkwekeriJ, van
een bunk er als onde r komen voor
beotrallngedoelelnd en biJ kanker
pam~nten en een bunk er &la onder~

komen voor lokeend en. maar ziJn
dri e kwartier dur end e documen·
taire moet slechts een dwandoor·
sned e geven.

Hlj Intereaaeert zich niet voor
het mlUtatre ver leden van de bun
ker ot het al ledaagse leven In bun ·
kers tij dens de Tweed e Wereld ·
oorlo g. ..Daar I. al genoeg over
«eschreven. J e moet het &0 zien:
een Ing enIeur ontwerp t een Oes.
Als de nes n1et meer wordt ge
bru ikt la er Iemand dle zegt : Ik
bouw de nes om tot trechter. Zo
lell fu cineert me en een tijd opna ·
me van der gellJke tr ans forma ties
met bunk ers heb ik voor het nage
alach t willen vutleggen...

Woonplaats
La Blban. ftIm begint In . Iln

woonplaa ll Salnt GUdaa de
Rh uYL Daar, enkele honderden
meten van zijn hul. verwiJderd.
Is volgens hem een van de mooi·
ste voorbeel den van bet tweede Ie·
ven van een bunker te vinden. Een
'Tobrouk'. de kleinate eenm ana 
bunker van de AtianU kwaJl, doet
nu dleat al. bloem bak. In P en·
vtn.a. een paar kilometer naar het
zuiden,.wordt een bunk er gebrulkt
a1a onder komen voor een ze11·
achool De muren z.Ijn voc::hUg en
het plal ond lekt enorm. ..DeFran 
se aannemen schreven op de for·
muUeren dat ze met rivierzand
werkte n", vertelt een oudere man.
die nog heeft geholpe n aan de
bouw van de bunker. ..Maar ln
werke lijkheid gebru ikten ze hel
kwali ta tief zeer slech te strand
zand."

Rest aurant du Gros BII1, gele-
gen op de Point de BIII, heelt all
specialiteit vtuoep. De wiJn.
waarmee de soep rijkelijk word t
bespr enke ld. komt ult de onder
het restaurant geJegen bunker,
waar de temperatuur het hele
Jaar stabiel la. "Tussen de neren
en twaalf graden" vert elt de eige
naar van het reatauran t. ..Ideaal
voor de wiJn."

In de Heeredutnen van de gemeen 
te Velsen. Wel een get ralled hek
met een dik alot om 's winters de
rus t van de hier overwinterende
vleermuizen te garande ren. Te
ver geefs. zo blijkt al sne l als
Frans de Boer, opzJc:hter bij Na 
tuurmonumenten. de bunke r be
treed t. HlJ vindt kaarsvet naut
een gat In de vloer. ..Gegraven
door fanatiekelingen die een kick
kri jgen van het bezoeken V8.D bun-

kers ", zegt oe Boer. "Vaak kwa·
jongens. maar ook wel oudere ke
rel . dle In c&mounagepallken en
uitgerust met zaltJa mpen op zoek
gaan naar munJUe." De vleermui
zen waren In elk geval niet bliJ
met het ongewenste bezoek. wan t
de bunker bUjkt. op een paar
naalrta l&lc:ken na. geheel verl aten.een ruime woning waarvan de

slaapkamers In de bunker lIggen.
Haar zoon Rob mag zich slnds
kort de langste man van Neder ·
land noemen (2.23 mete r ). Geen
van dr1~n wtllen ze verhuizen.
ondanks het vrachtver keer en de
toeri.ten In de zomer.

Een heel andere bestemming
kree g een bunk er In Midd elburg,
waar de Ic:hletverenlg1ng 'De
Python' oetent. Het ge luld valt
nog het meest te vergelijken met
het Ukken van een lepe l tegen een
lege pan. Blnnen ziJn oorbeacher
men verpUcht om het gehooror·
gaan te beach ermen tege n de
knal len en de luchtdruk van het
Magnum-p1elooL Ee n man han ·
teert met moeite het roe mrucht e
wapen waarmee "Dlrty Harry'
zijn tegenatandera In de gellJkn a ·
mlge nlm eerie sc hijnbaar moeite·
1001 naar het hlemamaala sch leL

In de voormalige commando
bunker rui kt het naar verschraald
bier en kru itdampen. J.L.R Fran·
ço la kocht het onder komen Uen
Jaar r eleden van de gemeente en
verbou wde het verv olgena ingriJ
pend: een groo t a.a.ntal mur en
werd verwij derd,. een gukachel
br acht de temperatuur op een
aangenaam nivea u en het belang·
rlJute meube l, de bar, werd on·
dergebracht ln een kielne ru im te
naaat de schie tbaan.

Geen Ijzeren deuren voor de lo ·
gang van de ondergrondse bunker

De Atlantikwall

De AtianUkwal l. een slodJ elod 1942 door de Dui tse rs gebouwd e verdedl
glnga Unie, liep van het noordelijke deel van Noorwegen tot aan de
Spaa.DII~Fran.ae grens. Hoewel de na.am AtianU kwall het beataAn van een
muur BUggereert. beltond deze verdedigingslinie uil ong eveer U .OOO
'loae' steunpunten - zoa1a bunken - langs de Europese kus ten. all
ruggeçaa t voor een verd ed iging wa.artoe uJtelnd elIJIr. meer dAn 100.000
kleloe en grote wer ken zouden behoren. Tuaaen dele steunpunten lag en
zwak verd.edlgde .tukken vrije kust. gedekt door hel achootaveld van de

kan onne n.

mineralen en chemlc al lên, wa.a.r~

VAnde tiJne stofd eeltje. dJep In de
neusgaten dringen. "We hebben
lut van ve.nchrlltlte Ujke lekka ·
gea" , u gt bedrijfsleider E. du
Mée. Het beton, dat ongevoellg
bleek voor geall Ieerde bom barde.

.men te n. word t nu door water en
roest van binnenutt ges loopt.

De andere helft dient ala opslag·
ndmte voor de aupermarktke ten
Vomar. BIer staat In . tapela van
meer dan ~wlnUr kratt en opgesta
peld lange de door beto nro t aan
getute muren. He1'trucka ri jden
toetere nd rond. vr achtwagena ko
men en gaan.

Mevrouw JU... Zwaan heeft geen
lut van de geluid en. Ze woont
met haar twee lOOM op een hoek:
aan de voonijde van de bunker . in

minimaal" De geur van cue en
munJUe heen plaata gemaakt
voor een nauwe weedluch t. Ie
mand leegt een emmer met bier
neeJe. In de afvalbak, dlUU'blJ be
hoedzaam over de raUs van de
torpedctorrt ee . ta ppend die nog In
de betonnen vloer Uggen. "Vroe·
ger liep de ra.l1.lvan deze bunk er .
naar de verd erop gelegen U-bun
ker , een onde rkome n voor Duitae
boten ln de Tweede Wereldoor·
log" , vert elt Martin. Aan het pla 
fond ziJn ook de stalen monora.ll8
oog te vinden waarlan(l de
torpedo'. naar de lorries werden
vervoerd. De bunker werd In 1983
onderv erdee ld in veeenen oefen
cabine.. een grote oefenruimte
voor workahopa en een studJo
ruimte.

EvenaJa de popbunke r werd de
verderop gelegen lJ·bunker aan·
geput aan de elaen V8.D deze ti jd.
De vaargeulen. waar oolt de mlj~

nenverera en 'SChnellboote' In~ en
uit moeaten varen. zijn ged empt.
Tot vier meter dJk.ke muren wer -

::nhefe~~~::~~rb~ljfve~~:
manschappen werd omr ebouwd
tot kantine en opsla.çulmte.

Aan de achterzijde zijn enorme

k~~~~~: ;~~::~:-~:::
dem ent &AD het elode van de oor·
log. De bunk er 18 nooit helemaal
afge bouwd. Vanal 1~ huurt het
bedrlJt cebo. een toe leverln gebe
drlJt voor ollemaataehapplJen, de
rechterhelft V8.D de bunker. Sho
vela ri jden al en aan met ladingen

Franae ttlmer , Meer auc:cea had
Le Blban In Nederland en Frank·
ri Jk. ZIJn onuwervlngen eindig
den ln Hend ay e, ten EUlden van
Blarrlt&. Daar la van de laats te
bunker van de AUanUkwalt biJ eb
alleen nog de gel chutakoepe l
&lehtbaar,

Nederland kreeg vee l aandacht
In &lJn !IIm. HIJ be&OCht het tr al ·
n1npcentrum van de brandweer
In VUuingen. waar bra.ndweerl1e..
den met penluchtmukers een
brandende bunk er binnengaan.
Ook ging hIJ DIUU' het Wer eld
Windorgel. een constructie van
bam boehouten palen. dIe a!ha.nlt e-
lIJk van de kracht en rleht lng van
de wlnd verachtl1ende aymphonle
en nunee, Het or gel 18 geveaUgd
op een bunker.

Museum op Walcheren
Veel belange tellIng had Le BI

ban voor het tAUan likwall Muae~

urn', een nog te bouwen onde rkg.
men in Koude kerk e op Walcher en
voor een permanente tentoomtel
Ung over de voorm alig e verd ed1·
gtngeUnle.

Toch heeft de Fra.nae ffimer In
Nederland een a.a.ntaJ bunkers
met een nieuw e tun cUe niet be
&ocht. zoal. de 'pop-bunlter ' In IJ
muiden waarln het anerpende ge~

luid van tientallen electrlaehe gt 
taren overwe ldJgend 18&la Martin
SChepen de zware toeganpdeur
van de popbunke r opent. Als die
deur dleht la dringt geen enke l g..
luid tot de buitenwereld door . De
mete radlk..ke muren van gewa~

pend beton reduceren het gegil
van bande &Ia 'De Velzer Aftalre',
'& 11.1 Nolae' en 'Knu ckle Sand 
wich' tot onven taanbaar geIlape l.
Martin la ainda lm voonJtter
van de stl eht lng Bunlterpop Vel·
un. Een stl ehtlng die Uen JIUU' ge
leden de gemeente berei d vond de
voor malIge torpedO-Opllagbunker
ala oetenruJ mte beschikbaar te
stellen.

..De voordelen van de bunker
zlln duld eUJk", ugt hiJ, "Geen ge
luldaover laat, de ba.ndleden kun 
nen dag en na cht zonder toute m
ming oefenen en het onder houd la

Zand, grint, ijzer en
miljarden kilo 's ce

ment vormden de solide
ingredünlten van de At
lantikwall , de snelst ge
bouwde verdedigingslinie
ter wereld. In drie jaar
tijds lieten de nazi's meer
dan 100.000bunkers uit
de grond stam pen, 'Ge
vaarlijke en lelijke bouw
sels', vond de Nederland
se overheid kort na de
Tweede Wereldoorlog en
liet de meeste verwijde
ren.
Toch liggen er langs de
Europese kusten nog h0n
derden. Een aantal kreeg
na de oorlog een andere,
vreedzame functie: wijn
kelder, bloembak, vakan
tiewoning, café, of ge
woon vuilnis belt .
De bunker in vredesti jd;
een inven tarisatie.

door ERiK KOUWENHOVEN

S
AINT GILD AS DE RHUYS
- HJord a Hans en. ler aar

~oo~ ~~:;~~~ InN~~
vUt, ma g &leh de trotoe elgena&r
Doemen van een van de meelt

,=~~.r.I~r~=;,,;."1ln'l:
van de n.ul'. in de Tw Hde W~
re ldoor log.
I ZIJn woning, met een weId. ult
debt over de fjorden. ... gebouwd
'op het dak van een voormallge
bunker. ..Een uits te ke nde fund e
ring", a1dUII Hanaen, die het Intert 

'eur al. opalqTU1mte gebruikt.
DrI e JIUU' ge leden kr eeg hIJ be

zoek van een kleine man uit
/ Frankrijk. de nImmaker Je an

Pterre Le Bthan. Uit gerust met
Olmcam er a en cauettereco rder
re lade deze Frana man duizenden

,~~~~t:é:. d~~~et~b;::~
gen van de bunk ers met een nieu
we. niet m l11la1re functi e.

..Wat miJ voor &1 lntere ueert la
hoe het int erl eur van de bunker la
a.a.ngeput aan zijn ereuwe tune 
ue", zegt Le D ille. ~e d t na tuur
UJk met bijna onwrikbare gege-

:::nu:h~;e~;::tl~~~l~:'~toe~
I welnlg ot gee n ram en. De aanpu
: .m,en verlopen vaak JI}-oet.u.am
l omdat beton ach niet gemaltke~

11lJk laat beweeken"
: Le 8 Ih&na paaiJ.e v bunkers
•u terug te voe ren è p c1J11 vroegete
: herinDerlngen. .Jt ben ~boren In
, l lHJ. het Jaar waartn d Dultoere
• met de bouw van de At tlk wall
•begonn en. AU Itleln Itlnd oeht Ik

= t::: ~~lo;~h~~rl,~t ~:::
de boek WaL Het eente wat Ik za g
toen ·het Itrand werd vrijgegeven.
waren bunk era."

In ziJn . eUgebouwd e woning
(veel beton en kleine ráampJeet ,

•gelegen op een heu vel In het Bre
tonae badplullJe 8alnt GlIdu de
Rhuy.. wer kt de är eeee al dri e
Jaar verbeten a.a.n de voltooUng
van &lJnfilm : 'Le Nton Dbarm6',
het beton ontwapend. Op een ver 
ouderde montagetafel monteert
hlJ de luute Intervtewe; ander 
hal ve dag werk voor twee mlnu 
ten film .

Trieste geschiede nis
De ge. c:hledeni. van de bunke n

na de Tweed e Wereldoorlo g mag
volgerul te Blhan buitengewoon
trteJit word en genoemd. ..In
Frankrijk wiJ men allel wat met
de Tweede Were ldoorl og hee lt te
maken. het Uetat vergeten. Zand
erover , vaak lett erlijk. wan t vee l
bunkera zijn bedekt me t tonnen
zand om ze a.a.nhet oog te onttrek~

ken. Andere zijn vlak na de oor log
opgeblazen door de mij nen dJe er
omheen lag en. ln de bunk er tot
ontpl offing te brengen.

In Nederland oord eelde de re ge
ring da t de beto nne n kolouen een
gevaar vor mden voor de kuat l1jn.
de dijken en duin en en liet de
meeste opruimen. DullIland heelt
bijna helemaal geen bunken
meer, de gealll eerden verw oestten
al le mllltatre reaten uit anpt
voor een n1euwe oor logs drei ging."

Toch zIet Le Blhan de lutate
jaren een ver ander ende houdlnr
ten aanzien van bunk en. ..Het g e-
plande AUantikw al l MUlleum op
Walch eren la daar een goed voor-
beeld van, mlUU' ook In Frankrijk
word t het langu me rhan d duld ..
UJk dat de reatanten hutorl.ehe
waarde hebben. Een aantal I.
zeLfl onlanp tot monum ent ver
Itlu.rd. Dit In tegenetelUng tot biJ
voorbeel d Neder land. waar allee n
de verdedIgIngew erken tot lUO op
een monumentenlijst staan."

Vanuit Nervlk relade Le B1han
naar het zuiden. In Trondh elm , de
derde stad van Noorwegen, vond
hiJ de Dora 1. een voormal ige on·
derzee bootbunk er van het Dultae
leger. Waar vroe ger de U· Booten.
de Dultae ondeneeêr.. blnnenvoe
ren. roll en nu de bowllngbaJlen.
Onder de met parket belegde vloe
ren stroomt nog ateeda het .leeWA
ter. Ook een am uaem enuh&1 en
een bllJert&aaI beh oren tot het in
terieur van de Dora 1. ..oe Dult ~

aera hadden de vreemde rewoont e
hun bunk ers een meisj esnaam te
geven", legt Ste lnar Sundberg uit.
HIJ I. beheerder van het bunker·
:~~~~ echte eigenaar la:

Denemarken en DuIts land wer ·
den een teleuratellng voor de

• Jeen-PIerre t. BI".,n, bezig ....1 de montage nn zijn film '~Ion dM
. nn i ' ..... d. nieuw.. n"l mllila tn Iunel" .en bunken uit de Tw_
Wenldoorfeg.
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