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...de bevolking
werd aangeraden
de ramen open te

zetten ...
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Twee nieuwe
hotelg idsen
B. uu n · ln de nil!!1lwe intern a.
tionale editie ...ande lid sVOOt"
Hotel Formule 1 Is Nederland
met vier hotels yerte(etlwoor·

~:e-rneerdaneefl )a.arge-

Behalve In Fl1Inkrijkls de hotelke
ten nlOook-a:estre/IenIn
Zuid-Afrika,Austnljf,BeI~,

Dults l.and, Sp. nje, Gtoot·Britt.an
nit , Honprîje. Zwit$eriand en
Zwedetl. Voorelk van c1enu bc
schikba,. uogl hmers~
-..oorrnuimul drie personenniet
_ te worden betaald dan 60
p!den,e.dlOsiefonlbijL
Oe hotels Raen In eh meeste ge
...aller1 !anp öe snefwepn. Oe
pis Is Jr3tis wnrijgburbij elk
hoteln n de keten .

O VERNACHTING EN

baeen . De Duitsen maakten in
mei 194 0 vrij snel korte metten
met het Nederland se leger, dat
eigenHjk alnetzoouderwetswas
al. het fort zelf. Het emge nut
dat het Duitse leger nog in het
fort zag , was het te gebruiken als
hospitaal en bakkerij voor ~et
garnizoen dat de kust verdedl~'
de. De oven en de badkam er die
de Duitse comma ndant voor
zichzelfliet bouwen, kwamen in
de plaals van het veroud erde ge·
schut.

Toch heeft het fort in de mei
dagen van 194 0 nog een rol van
betekems .ges~ld.Het kab~net

~~~r ::ts::~:! I~:~~:
naar Engeland te vluchlen . Hel
was trouwens een dru kte van be
lang die dag op de kade van
Hoek van Hotb nd. 's O<:htends
was JConingin Wilhelmina hie r
aan boord Yan een Britse oor
logsbodem lIegun .en ,ook me
dr. Anion Philtps w t Eindhown

.m.~~.J;I~j= .~~
IangIl";l(}rt ~ deBritseOOl"

lopindllltrie m mocht ook Yan
de diensler1 van de Roy.aINavy
sebruik ma h n.

Philips was met de auto geko
men. mur die kon niet mee.
Al n trn van de fOIdalen die zijn
bagage aan boord bad gebrecht.
VTOl!!II hij of dezezijn wagen wil 
de hebben. Dolgelukkig stalde
de nieuwe eigenur zijn. ~ns
ftgenzeggen.A~ sla

tussen de briketten die bij de ha
VVI bgen Opgeltapdd. Dit geluk
was echter van korte duUL De
volgmde dag werd zijn nieuwe
aanwinst verwoest door een
Dui tse vliegtuigbom .

Hd mali duideli jk zi jn dat het
fort tijdens d.- Tweede Wereld·

=~:;d~~:j~ ,=
daarvoor gewres tlijdens de ge
schutexer citin, toen men nog
onges toord op drijVfllde sdti d '
schi jven kon schie ten . Zoals
Thoma s Atkins het zich berin
eerde: 1 W4U U .. lnl>datigPh!
tJlszoo'" grookh lol1 no tm scM'1'
schotz oo·nl.j .... l3CJllen.i.Il'loog

[~j. e;"doah ;~s:,atillsl:a~;j

f!::"t;;~tdeno:r:~r:::~ru:.
zoodol j e dkaoT $Om.l lWlZig Z4lg.
dil.. werd de groouu rotvent een
goeJellhQ:rdwen:elldeKllnonllier'.

NO(~is cle~
pis Y1In de Holid . y lnn-l<eten.
Meer dan )60.000 umers, 'teI'.deeId __da n2000hote!s,

N ;IIlin cleplsvenneld.. lnde

:=;~~~:;:s~en
door))n~hotrlspermaalnd

~ .......-
Aal1YrllcenbijHolidayl nn Worid
wide In Amsterdam OPeetl Jr3tis
num rner:06oa211SSo

ren , dan wu er aan water en
broodgeen~k.~inhet

fort zijn zogenaamd.- drui pko
kers te vindm waarlangs hetm l
water via filters in een~ir

onder hdforttere<htkoml. Er
staat nu nog steeds zo'n ~ro.ooo

liter water in. zo helder dat teYi.a
een waterpu t 101 op de bodem
van het reservoir kan lcijken . De
oven die voor de ·kudties'
(brood) zorgde is et' ook nog

"""'-Hel heeft aIkmaaJ niet mogen

zat«d.JS van 1).00 tot 16 .00
uur en zond.p n n n.oo to t
16.00 uur.
.groepen van minim aaf 10 per·
son en zijn het phele )aar wel
kom; d it aebeurt uitsluitend op
afspr.tak. bulten de pnoernde
openln ptijden en niel:op zon·
da~n. Hetlrote voordeel ....n
dit arnnlet'Mnt Is dat men
rondgeleld wordt en dusY1l n
des kundiC commenta ar ftl'Z.
kerd Is . Tel 017047 • 3»17/
h &g;8J1)12"
-hetis ook mopijk IndMdueel

::"t=~:~:=
b n mel1 tontad: opnemen met
de VWte HoeknnHol1and,
tel. 01704'· &2.4S6

Openinptljden:

!ft aoed ( . at, wordt eind dee
maand bej:onnen met de her
bouw. De (TOtIIkanOfInen ko
men niet tenI(. ma.r de en
thous l.ste vriJwllil l"" die het
rort ~n het mu$eumbe~,

, ullerl er voor ZOlJen dat cle
sfeer ....n desti jds ook In de
kMpel s ui hC'rteYen.
Het fort JiJtaan de Stations
-..b. Dez:eloopt_wijdig
aan de spoorli jn tusJe n ehsb
tlons Hoek....n Honand (en.
trumen StDnciW.. ll'letdea lio
10 komtvo!gtIn Hoe': ..... Hol
land de bonten Harwidl en_M... ......i;,_
ken te Djn met- redrtsaf de
StäonJWeCop.

nog n eeds de afstindstabellen tl
zien dieer in de vorige eeuwzi.jr:
aangebra <:ht. Een soldaat di(
voor m van die ma.np leil
stond. kon zo precies am dat
bij~ddeafstandf1;laJ:d(

spoorlijn hon derd meu'f wu
Dat vt rgttna kkdij kte hel op d(
korrel nemen "n deunvallers.

Het hok voor de postduiven

t::f=~~~~~~~:
:Uoc~h~el~letbng :=t

0. 'Hui~tinge'" Io'lIn TJoornos
-ieder Ie wetIoend ..... de AUtinsD]n_Aso..mrijgfNuN
maandeoI ..... I/rn november; indtwirtltdMl"J!drnlOle4I....

fortr·cht(dl'OOll

I.. het FOffo/m d. " Hoà l'lln
Hol/OM Is het Nederl.nds
KustYerdedili nlsm useum I.
YffIiId. Dit isMn perm. n,,"t11
exposltle van o.a. gesd!1tI, uni
f"ormefl en roto's met het Ac·

~~~u~~~;~:
tijdens de Tweede wereldoor
log. Talrijke d ionma's 1_
eettped beeld .... n hetmllitat
,.~ lnen om hetrort. Oolo

lser-.-l lm-ssantooriop
materiaa l te 'tinden. 8ijvoor
beeld de Biber,eettDuitH _
mansonderzMtr, die tijdens
bagetwerbaamMden m de
N~WaterwegIspvonden.
Of de CoIiatk, eetI min iatu ur.

::k~'::~~-
ltlijn~"" ~
om de el'"'d'utskoe-
pelsm.... . -'kal-

de kruitkamer waren aan de zee ·
zi}dezeven meterdik.zod.llt «n
beschieting Yan 'rijandelijke

;:~k~~eG:
and tnaJlICh.appen. aan bnd
brengen. dan kon men hd fon
opeigen kn cht verdedigen

Soldate n die het fort aanvielen
zoude n via de gracht moelm ko
menen die was.zwaar verdedigd
met m itraiDeurs m kIeine ka·
nonnen. In de gewerengalerij
die uitkijkt op de spoorlijn zijn

te voorkom en
Zo'n geschurexerdtie moet

nogal een spektakel zijn ge'
weest. Eerst werd de bevolking
van Hoek van Holland gewaar 
schuwd en aangeraden om de ra-

fo~nz:r:e~:n:n~ ~~~~
~~ry~~0:iad~:td~n~
ligheid was gebracht, kon de
show beginlll!!1l. Een. sleepboot
stoomde zo'n lrilomete r ofvi jfde
zee op. Deze deep te ~n schi jf
ach ler zich aan , besta.:r.1Iàe uit u
..igt in de loIgu d«wga~

bootnslll"' mQI ma tol d........y
IoolOren boeJ en waarop· nog
ll eeds volgens kanon nier Atkins
- UI'I WscAlld lWJi gtsp'ln llm \lOOl'"

.zint lOG""" "rud omllje of llUJuw
k", iJ. Om ongelukken te voorko
men sleep te men deze schiet,
schijfme t een tros van l SOmeter
lang. SoIlUlwas dat niet!ang ge
notj. El is wd eens een schoor·
steen van zo'n sleepboot alge
Kho<.~

Wie een tijdje door hd fort
dwaalt realiseert zich al snel dat
he!:niet a1I«n ftlOr de bewoners
een wereld op zich was, mur
ook een afgesloten vesting die
~lf geruime tijd kon verde
digen . Bijna overal was reke ning
mee gehouden. De mur en van

onder de Marin e viel. Hij ver
meldt dan ook trots dat hij al
snel bij rk gtschuu xtt ciliM stub
commandant rnochlzijn.

Het zw are geschut was teen-

~etrtii:rt0::d:lt~~~~I:a~
en B warm beide bewapend met

:::~~ITu~~ ~g~n~~e:~
koepel C met twee van IS cm.
Er n van de koepels hed'! de
Duitse sloopzucht redelijk ever-

~~~~e~b:;:S-oo~
ennzijn noggrdee ltes van het
splftkbuissys tre m zich tbaar
~_4.e.o.~~~~t........

De letten Len R groot in witte

~d:a~ij~ure;n=
aangft"ft wat nu eigenlij k Links
en Rechts is. doe n hd ergste vre
zen voor de gnniddeld~ intelli
gentie van de toenmalige kano n
nien. De gids ..meIt hoe het
werkelijk zat. Ah er geoefend
werd met het geschu t Ui er eee
officier op het dak die correcties
doorgaf Hij deed dat onder an
dere door aan te ge'Yl!!1lhoeveel

ce~fh:Uvo===
den aangepast .

Dat lijkt simpel. mur dat was
het niet . Het vrrb lijf in zo'n voI
m.ulctronderuimte ,dereusach
tigedff"men van hd kanon en
de wolken b-u itdamp bnchten
vaak ori~ntilieverlies teweeg bij
de kano nnietll . Alser dan een er
der kwam dal er zoveel graden
verder naar rech ts meestwerden
gevuurd en me n zou naar linb
zijn gegaan, zou bijvoorbeeld
Ou ddorp een voltreffer hebben
kun nen noteren . De letters Len
Ren een koperen band m et daar -

op de graden.
verdeling die
tegen de
muur van de
koepel zat 
die ban d is
helaas ook
ten prooi aan
de Duitsers
gevallen
moesten dil
soort onge
lukk en zien

DoorPetervand et'Waat

KOEPEl HALT... VUUR!'
I} md 1940: het lawaai
in geschu tskoepel CVan

het ' Fort aan den Hoek van Hol
land' is oorverdovend. TefWijl de
ruimt e vcl staat met krurtdamp

:~~~f~~~a:r~~::; g~
neraties Pantserfort ·Artilleristen
van het fort vanaf l888voor had-

~WI;t~~;I~. nu Wffkelifk·

Het geheim
van het
Fort aan
den Hoek

Mau de tijd hedi niet stil ge
staan. Het fort en de kano nnen

~~li'"td~
ken '; WUI" men bij oefeni ngen

:~a~~z:ere~~ez::~;
daar de rijand vanciun moes t
komen . a jn de Duitsen nu md
parache tisten achter het fcrt ge
bnd.. Met ma n en macht hebben
de kanonnifis de gesch utskce
pd!i gedruid en nu den deren de
bnotmenvoor het ffrst in oor·
Iog$tijd. Mauniet"OOflang:
eeTSI raken de twee kanonnen
van koepel C onklaar . Als dan
cok ce êèa scbeekcepel Bniet
meer kan dra aien. is de oorlog
voor hdfortalvoorbij .

Het meer dan hondnd pu
oude pantserfo rt in Hoek ean

~:c~:tt~:n:~n~~ ~:
Nieuwe Waterweg. De moderne
tinken en ccnta meeschepee

=~er:=~1ela;:b=~
al tijdens de jweede Wereldoor·
lcg dcor de Duitse re eerwfjderd .
Het fort ulf leek na de oorlog
ook slachtoffer van de vooruit ·
gang te worden, tot een groep

:~~:fer~nbesloot het zoveel

de oude stiat
_lerug te

• br~~~~s
de vrijwilli·
gers,dieook
rondleidin .
gen vereer -

~:~' J:~~~
~n van de
best bewaar-
de geheimen van Zuid -Hollan d.
Het feit dat het grotend eels en 
der de grond ligt, h~ft: daar
wauschijnlifk iets mee te ma
ken. ADeen luchtfoto's doen
daarom recht aan dit goed geca
mouflee rde mo num ent. Daarop
zifn pas goedde afmeting en de
vonn ervan zichthaar en ook de

. diepe dro ge gradtt die het fort
omringt . Wie zich in het fort
wugt, moet beam en dat dit een
monumen t is. waard om beo
waard te blijven. Na ren pur uur

=t';f:~Ptelrilheb~: I;r:!ajd:
.....uaan zich zo'n 10'] bmen m
MIdere mysterieuze ruimtes ~
rindrn. waant d~ bezoeker ziCh
ineenanderetijd.

BijYOolbe-eld 6 juni 19 u , de
dag dat kanonnier l1Jomu At
kins zijn intre k nam in het fort.
Atkins , van Schotse afkoms t,

=~ed~IdK~!:seh~:
Artillerie. In zi jn mém oires
meldt Abs dat hij in het fort
kamer 100 met acht man moest
delen.

Atkinshadren tech nischeop
leiding genoten . Daarom was hi j
metren~wd met de b 
nonn en · hi j~ trou ·
wensinzijnboekjedatjekllrwru
moet zegge n. om dat dit gesdtul


