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VanafPampus werd nooit één schot gelost

• Het eli_nel P.mpua: 204 me
t. r lil", en 125 meter breed.
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Iing dat er vanaf fort Pampus in
oorlogstijd nooit één schot is ge
loet,

Tot 1933 woonden er afwisse-
lend verschillende fortwachters licht om er te werken, "
met hun gezinne n. In de oorlogs- Centraal in het fort ligt het
jaren bezetten de Duitsen Pam- wate rreservoir. Het regenwater

E
us en gebruikten het een tijd werd via het dak opgevange n en
ang als uitkijkpost. Toen in sijpelde door de metersdikke

1943 stael echeers begon te wor- dakwand die geheel was gevuld
den, werden de twee kanonnen met zilverzan d heen en zwverde
verwijd erd en omgesmolten. daardoor tot glas helder drink-

In de hongerwinter 194411945 water da t via een buizenstelsel
sloopten de Muidenaren al het uiteindelijk in het reservoir te-
houtwerk uit het fort om het te recht kwam.
gebruiken als brandstof. Na de Bijna honderd jaar later moe-
oorlog ging de sloop door en ten Nkk van den Bergh en Bian-
moest al het tegelwerk op vloe- (8 Sol regelma tig naar de wal
ren en wanden het ontgelden. vare n om hun watertank met

Na het in 1952 bij Koninkl ijk 1.000 liter drinkwater te vullen.
Besluit opheffen van het eiland Daarom tijn ook voor dit sei-
als veet ingawerk. werd het fort zoen de bordjes met A8tublkf
aan zijn lot overgela ten totdat zuinig met wour weer opgehan-
de stichting Pampus in 1990 ei- gen in de toiletten. "En voor het
land en fort voor 50 .000 gulden heren toilet moet ik nog een
kocht van het rijk om het van nieuwe vlotter bestelle n", herin--
een definitieve ondergang te nert Van den Bergh zich opeens .
redd en. Op dat moment was • De hoofdinpng van fort Pampus dat plaats ...\taar dat is snel geregeld. Nee.
~ampU8 niet meer dan een ru - bood aan 200 manschaippen. FOTO LEO VOGa...ZANG we zijn er klaar voor.-

; .~Öel~~til!'""aD~ ~t,jQri~ 'iiin 'Wl éeee eeuw zelf e ls sol- zeven min uten-voerdat het ke- opP:::::~ ~': t::;ril~J::ä1t
fcrdert - inmiddels i gestaag"-itr 'daet in het vochtige fort gele- non Wal afgèloeld en weer 0 P"' " olttobn- g~1Wnd vaR"10 ·tot 117

~"''''''''' '. ~Pampüs gaat zijn vierde toeris-' .gerd moet zijn ~eweest. De man - nieuw geladen kon worden. uur. Ik entrwprjj. bnf1"DlJgt f 6
tenseizoen in. ..We zijn er weer schappenverblijven. de slaa p- ..Die kanonskogels bevatten indlU~f liggild ah er met eenDe Tran sav i a klaar voor", lacht Bianca Sol ,..eetrekken van de officie ren, de 250 kilo kruit en kwamen zeven eigen boot naar eil4nd wordt ge-
spontaan. En haar vriend Nick kamer van de comman dant , de kilomete r ver. Maar ja, vanaf oorrn. KiIlCkrr.n van 4 tot en md

I· · di t van den Bergh excusee rt zich telegra.a1kamer. Arie Stokkers : Pampus t9 in oorlogstijd nooit lI jaar ~taknf 3.&n rondhi
IJ n 1ens ..... voor het slech te zicht van van- ,,Het was geen pretje om hier een schot gelost. In vred estijd ding ontkr ehdundile kiding" ,. ,.- ..' -H... .' daag: i,Bij helder weer", zo ra- gelegerd te zijn. De hoge voch- overigens wel. Als het fort dan door Jut fort b t 1 2.50 per per·naar Palma 91 ." ~t": hij prof~D;ê~.' ..~,.~ . ·tigheidsgraad en een gemiddel- bemand was, moch.t er b ij wijze n soon .extra. ~Won:it!qmm}m~

hie r gemeten v l1n een' pá.h6Ni~ !de tempera tu ur van 10 grade n van oefemn g pertjaan. ëën.ka- een el&enbt:iO/~At° _

de Mail0 r ca misc:h uitzicht over het IJ sse l- Celsius zorgden voor ronduit on- nonekogel worden afgevuurd-, IJerband TMt Jul beperkl aonltiJSi
meer en de kusten van Diemen. behaagli jke leefomstandighe- verhaalt Stokkers . ligplaauen aan ehsteiger een Ie 
Amste rda m. Durgerdam, Mme- den.- De ziekenboeg _. een heel le{oo1lÛe noodzakelijk md hel
re en Muiden.- Hij wijst op de sleute lvormige k..leine ruimte omdat er geen re- nummer 02942 • 62326.

Arie Stokken, oud hoofd- gan gen in het fort : ,.zoals je ziet kening werd gehouden dat zie- Ook eonder eigen boot is het
agent bij de gemeentepolitie van zijn de gan gen op schouderhoog- ken en gewonden in de onnee m- mogelijk Pampus te bezoeken.
Almere . is onze gids. En het eer- te breder. Simpelweg om het de bare vesting - ligt op het cos- Van uit A11UlterdLJm en Almere
ste wat hij bij het binn engaan soldaten mogelijk te maken met te n. ..Het fort is heel ingenieus Haoen voren geregeld boten
van het lekkende fort - het volle bepakking op hun rug snel gebouwd", aldus Stokkers. " De naar hel eiland. DeVVV Muick n
genwater in hetlabyrint van door de gangen te kunnen ren - zon komt op in het ooste n en geeft al le infor1Tl4tie owr ehprij
gange n en de 80 ka mers lijkt er nen". vandaar de ligging van de zie- zen en ueTtrektijden. fikfoon:
heer en meester te zijn - kwijt Het felle daglicht schijnt door kenboeg. Gewonde soldaten 02942 ·61389.
moet is 'da t er nog heel veel geld twee gapende gaten in het fort- konden bij het eerste zonlicht al
nodig zal zijn om althans een ge- dak naa r binnen...Daar zaten verzorgd en eventueel geope- MHr informatie kon uerkre
deelte van het fort in zijn oude die reusacbuge kan onnen", mij . reerd worden . Op de westkant gen worden bij M t secretariaat
glorie te herstellen'. mert de gids meewarig. Maar ligt daarom de kamer van de l'on cU stichting Pam~us. Poet-

Maar even )ater is hij de dan weer enthous iast: ,.Na het commandant . Die had in de bu.e 90. 1389 ZH .\luiden, tei.:
meeste rverteller die aan het he- 10000n van een schot duurde het avonduren dan nog het meeste 02942 - 62326.

van Oorlog legde voor de bouw
van fort Pampus het voor die
tijd gigan tische bedrag van
800.000 gulden op tafel.

Het fort dat plaats bood aan
200 manschappen, 40.000 kilo
kruit herbergde en uitgerust
was met twee reusach tige
Kropp Gruso n-kanonnen. bleek
toen het in 1889 gereed kwam,
al verouderd door de komst van
de brisantgranaten en vliegtui
gen. De militaire geschiedenis
eindigt dan ook met de medede-
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.. M UIDEN - Nu varen Nick
.1. van den Bergh en zijn
vriendin Bienee Sol tusse n de
haven van Muiden en Pampus
nog op en neer met bouwvak-

.~bn. Over krap een week zullen
·da t de gidsen ûjn die de rondlel
dingen in fort P ampus gaan ver
zorgen want ook voor Neder.
lands kleinste eiland begint het
toeristeeeeieoee in het Paas
weekeinde.

Het eilan d met zijn bizarre,
mysterieuze fort is er dan klaar
voor en uiteraard hopen de twee
bewonen dit ja ar nóg moor be
zoekers te trekken dan het voor
ttaande seizoen toe n 20.000 dag.
Jes mensen het e iland van ktJpi.
tein: Rob en zijn trou we hond
Skip bezochten. Niet alleen om
da t het dan voor Nick en Bianca
weer gezellig druk word t op het
anders zo still e eilan d. maar
vooral om met de geïncassee rde
entreegelden verd er te kunnen
werken aan de resta uratie van
fort Pampua..Het is een , prep
klein eilan dje in het Ideeelmeer
tusse n Amsterdam en Muiden .
Met ee n lengte va n 204 meter en

• "een breedte van 125 meter dus
: . eigenliik iets groter dan een
• voetbalveld. En een bietcriech
· eilandje want het werd eind vo
o _ rig eeuw gebouwd alti onderdee l
· ...van.de~van 42 vesringwer-
· , ken rondAm:iterdam. . ~

: Na de Frens-Duitee oorlog
(1870) bestend namelijk de
angs t dat de Duitse KrWgsmari
ne via de Zuiderzee zou opsto
men naar de hoofdsta d. Met he t
fort aa n eh Pampus zou de ver
dedigingslinie rond Amste rdam
compleet worden en was de sta d
definitief een onneembare ves-
ting. .

Voordat de eigenlijke bouw
kon begin nen. werden er 4.000
heipalen van eU meter lengte de
grond in geslagen. Om op de
zandlaag te kunnen bouwen
werd 35.000 kubiek e meter klei
afgevoerd waa rvoor 43.000 ku 
bieke mete r zuive r zand in de
plaats kwam . Het ministerie
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