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SIedIts bijgelicht door het schijnsel van een zaklantaarn zoekt directeur
R.S. RelJntJesvan het oorlogsmuseum 1939·1945 In UIthuIzen ziJnweg In

.: het kille bunkercomplex biJMarsum (gemeente Appingedam). De zeven,
deels ondergrondse bunkers ziJnstille getuigen van één van de meest

..eomplexeooriogenultdegeschledenls,deKoudeOorlog(1948.1989).Een

. strijd die werd gekenmerkt door een situatie waarin er noch vrede noch
.'. oorlogwas. Het Westen vreesde de Russische drang het communisme te

verspreiden. De bewapeningswedloop en de constante dreiging van een
-atoomoorlogwaren hetgevolg. In 1995kocht de stichting 'ColdWarHlsto
rlcal Center' de betonnen bouwwerken van het Ministerie van Defensie
met de bedoeling er een Koude·Oorlogmuseum In te vestigen. Volgens
ReqntJes het eerste In Nederland. 'En misschien wel In heel Europa. '
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se Luchtmacht. Vanuit het bun
kercomplex, dat tussen 1952 en
1957 werd gebouwd, werd dagen
nacht het luchtverkeer in de ga
ten gehouden. Toen het station
operationeel was, stonden op de
bunkers radarapparatuur en BIl-' '

tennesdietotboven Berlijnvlieg
tuigen signaleerden. In de groot
ste bunker-de zogenaamde corn
mandobunker, hielden tientallen
soldaten van 1958tot en met1964
luchtgegevens bijopgroteborden
.in de centrale ruimte van het
bouwwerk. Het gehele complex
had een maximale bezetting van'
378 man. Demilitairen waren ge
legerd in deWillem Lodewijk van
Nassaukazerne inAppingedam
De commandobunker bestaatuit
vijftig vertrekken, verdeeld over
twee etages.
Het gebouw van gewapend edel
beton is twaalf meter diep en
heeft wanden die op sommige
plaatsen meerdan vijfmeterdik
zijn.

waarop alle belangrijke gebeurte- Over het ontstaan en het verloop
nissen staan aangeduid.Zoals bij- vande Koude Oorlogbestaat een
voorbeeld de Cubacrisis in 1961, groteverscheidenheid aanopvat-
hetïncident waarbij de spannin- tingen. "En dat maakt het extra
gentussendegrootmaehtenAme- " moeilijk een volledig en objectief
rikaen Ruslandhet hoogst oplie- ;" 'beeld te schetsen aan de binnen
.peri ertdatbijnaleiddetot het liit-"""zijde vande bunker," zegtReijn
brekenvaneenDerde Wereldoor- tjes. Destichting 'Cold War Histo-
log. ricalCenter' werktdanooksamen
"We zijnal een heeleindop weg met de Rijksuniversiteit Gronin-
met de collectie, maar zij is nog gen om de documentatie op ver-
nietcompleet. Het vergtveel tijd, antwoordewijze samen te stellen.

.er druppelt telkens wat binnen,' Het is de bedoeling het museum
bijvoorbeeldvanparticulieren die · indetoekomst uit te breiden door
ietsopzolder vinden.Maar ookde er nog een of twee bunkers van
Staatdraagt bij. Binnenkort krij- het voormalige navigatiestation
genwij twee oudesirenes van de bijte betrekken. Reijntjes wilnog
BB (Bescherming Burgerbevel- geen uitspraken doen over het
king)." momentdat hetKoudeoorlog mu-
Het museum heeftookvertegen- seum wordt geopend. "Het is
woordigers in het buitenland. moeilijk in te schatten wanneer
"Contacten in Rusland enArneri- decollectie compleet is. Daarvoor
kaspeurendaarvoor onsnaarbij- zijnweafhankelijk vanderden."
zondere stukken. Ik heb net het Dezeven bunkersbijMarsum bo-
bericht gekregen dat deze week den gedurende de Koude Oorlog
38 uniformen binnenkomen uit onderdak aanéénvandevierna-
deVerenigde Staten." vigatiestations vande Nederland-

;:Door JantinaRusschen

~e~~~198~~:: b~~rt~~:d~ Gronlngs bunkercomplex
wordt gezien als het eind van de

;, ~~1~e~~~t~~~el:~tm~~~~~~ geeft geh..el-men p'rl-J- s .beginnen met dit slepende con-
flict tussen oosten westals the
ma.Hij richttéde stichting 'Cold

War Historical Center' op,diezich als Koude-Oorlogmuseummeteengingbezighoudenmethet
opbouwen van een collectie. Een
locatie had de directeur van het
oorlogsmuseum 1939-1945 in Uit- fers voor de komma') op haar
huizen toen ookalop het oog: het naam.

. verlaten bunkercomplex van de Het onderkomen van het muse-

.. NederlandseLuchtmacht bijMar- urn in oprichting is een beziens
sum. Daarspeurden ten tijdevan' waardigheid op zich.;J)e grootste

' ~de Koude Oorlog vele militairen ondergrondse bunker, de zoge-. :
inploegendiensten 24 uurper.dag naamde commandobtinker, 'is
het luchtruim afop zoek naarvij- aangewezen als meest geschikte
andige Russische vliegtuigen. plekvoorde expositie.Lange gan-
Nadat hetnavigatiestation in1968 gen die kunnen worden afgeslo-
deels werd ontmanteld, was er - , ten met gasdichtepantserdeuren
JlP enkele inbraken na - weinig . leiden naar vijftig vertrekken,
activiteit meer te bespeuren bij.:' verdeeld overtweeverdiepingen.
het afgelegen bunkercomplex. De . Een telefooncentrale waar 2000
toegangsweg raaktebegroeid, en lijnen samenkomen en de deels
'alleen vee van een plaatselijke nog ingerichte machinekamers
'boer scharrelde nog rond op het getuigen van de vroegere activi-
:terrein.Nazesjaarlobbyenbijhet teiten.
Rijk wist Reijntjes, via een con-
structie waarbij de ' gemeenten DerdeWereldoorlog
Appingedamen Delfzijl de zeven Er moet heel wat materiaal wor-
bunkers aankochten, in 1995 de den verzameld om de in totaal
handteleggen ophetcomplex.De 2000 vierkante meter grote bun-
stichting 'Cold War Historica1 kerte vullen. Eendeelvandecol-
Center' schreefhet voormalig na- leetie staatal opgesteld indever-
vigatiestation voor de getaxeerde . schillende vertrekken. Centraal
waarde ('een bedrag met zes dj- onderdeel wordt een tijdbalk,


