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Kanon bij het gerestaureerde Fort Kijkduin.
Door Miriam Bruinooge

RIE WEKEN
GELEDEN
opende de nieuwe toeristenattractie van Den Helder, Fort
Kijkduin, de poorten en sinds die
dag wordt de deur er bijna platgelopen. " Het is een overdonderend succes. Er is geen dag ge. weest dat we onder de duizend
bezoekers per dag zaten. Dat is
stukken beter dan we hadden verwacht."
Bert van der Veer straalt. Hij is
voorzitter van de Stichting Stelling Den Helder, en te beschouwen als één van de geestelijke vaders van het succesnummer. '
De voormalige verdedigingsvesting
is
.
- dezer dagen .gevuld

D

met een Noordzeeaquarium, een
expositieruimte, een feestzaal,
een restaurant en een souvenirwinkeltje. Het oude fort kon, voor
zover er financiële ruimte was, in
zijn oorspronkelijke staat worden
hersteld, dankzij de per toeval
ontdekte originele bouwtekeningen. Van der Veer: " Daar hebben
we heel veel geluk mee gehad. Zo
kwamen we erachter hoe het fort
eruit moet hebben gezien toen
Napoleon Bonaparte in 1811 opdracht gaf het te bouwen. Zo vonden we bijvoorbeeld uit waar de
voorraadkelder moest liggen en
waar de geheime gangen waren."
Het begon allemaal een jaar of
tien geleden. Jan Manderfeld,

ook bestuurslid van de Stichting
Stelling Den Helder - die overigens nog niet bestond - beheerde
het fort. Op een autohobbyclub
en een botenstalling na was het
een desolate plek waar geen
mens ooit kwam. Maar Manderfeld zag mogelijkheden inde ruine. Hij speelde
.. . met het plan er
een expositieruirnte van te maken, maar wist niet goed waar te
beginnen. Hij riep twee vrienden
te hulp, waaronder Bert van der
Veer, en gaf daarmee ' de eerste
aanzet tot de oprichting van de
Stichting Stelling Den Helder.
"Het gekke is, dat de mensen
van Den Helder geen echt historisch besef bleken te hebben .

..

,;'.'.,1

.

Echt waar, mensen die al twintig
jaar naast het fort woonden reageerden stomverbaasd toen ze
hoorden wat het precies was.
' Hè? Napoleon? altijd gedacht
dat het een Duitse bunker was.'
Dat hoorden we regelmatig."
Bert van der Veer schudt zijn
hoofd en lacht. "Dat is wel veranderd. Op het moment dat voor de
buitenwereld duidelijk werd dat
wij grote plannen hadden kwam
er meer interesse. Er is zelfs vlak
daarna een historische club opgericht."
"We wilden er iets groots van
maken, niet alleen voor onszelf,
maar voor heel Den Helder. Om
het draagvlak daarvoor te peilen

Foto Willem Middelkoop
zijn we begonnen met rondleidingen. We gooiden het fort gewoon open . Het was onduidelijk
van wie de toestemming moest
komen om dat te mogen doen .
We hebben het aan een paar
mensen gevraagd , maar of dat
nou de goede waren? Het ging er
nog vrij stuntelig aan toe. Je moet
je voorstellen dat we gewoon een
formica tafeltje hadden neergezet op de plaats waar nu de poort
is. Het toegangsbewijs was een
gefotocopieerd stenciltje dat we
in stukjes knipten. En maar hopen dat het niet ging regenen."
Ze hadden geluk, het werd een
succes. Veel mensen wilden geld
geven om de plannen van het trio

tot uitvoer te brengen. "Ontroerend hoor. Stopten mensen na de
rondle iding vijfentwintig gulden
in je hand. Ze vonden het pracht ig. Den Helder hervond zijn verleden ." Gesterkt door de belangstelling besloot de inm idd e ls opgerichte Stichting Stelling subs idie aan te vragen. De achtduizend gulden die ze hadden opgehaald ging helemaal op aan een
presentatieplan. En weer hadden
~e geluk.
De stichting kon aanspraak
maken op een EEG-subsidie, perifra genaamd , d ie speciaal bestemd was voor steden die te maken hebben met banenverlies
door het verdwijnen van militaire
functies . En ook al in die t ijd deelde de bezu inigingen bij defensie
hier en daar een gevoelige klap
uit bij het marinepersoneel in
Den Helder. Ze kregen 3,6 , m iljoen, mits dat bedrag verdubbeld
zou worden met fondsen in Nederland. " Daa r hebben we bijna
twee jaa r over moeten soebatten
met verschillende geldsch ieters.
We kregen het voor elkaar omdat
we aan konden tonen dat de investering zichzelf terug zou verdienen . Uiteindelijk hadden we
ongeveer 7 miljoen gulden. "
Vijf miljoen voor de inrichting
en twee miljoen voor de res tauratie . Voor dat laatste was , zo leerden berekeningen , eigenlijk 15
miljoen nodig. "Tja, als er iemand is die nog ergens dertien
miljoen heeft , liggen houden we
. ons natuurlijk aanbevolen ," grinnikt Bert van der Veer. "Maar we
zijn heel ver gekomen hoor. Het
ziet er toch mooi uit? Alles bij elkaar heeft het ongeveer tien jaa r
geduurd en ik heb van iedere dag
genoten . Voor m ij was he t gewoon een verhaal uit een spannend jongensboek."

Het fort spreekt inderdaad tot
de verbeelding. Er zijn een paar
plekken waar gaten in de grond
zitten, waarin je kunt afdalen
naar de gangen die vroeger werden gebruikt om in oorlogstijd
door het fort te bewegen . De telegraafkamertjes, de wapenopslagplaatsen, een voormalig kruitmagazijn - dat nu zeer in t rek is onder trouwlustigen -, de schietgaten, de uitk ijktoren, het is er allemaal al eeuwenlang. Gebruikt
door de Fransen , die werden verjaagd door de Nederlanders . Die
op hun beurt weer werde n weggejaagd door de Du itse soldaten
in de Tweede Wereldoorlog. Wat
minder aan het verleden doet

'd e nke n, maar minstens even
boeiend is , zijn de aquaria in het
fort. Rode zeesterren , zeepaardjes, oçtopussen: een kijkje dus in
de zeefauna .
Is Bert van der, Veer klaar nu
het fort een succes is ? "Helem aal
niet. Er zijn in Den Helder no g
vijf forten die aandacht verdienen. Sommige zijn nog militair
eigendom, maar dat duurt niet
lang meer. In de toekomst willen
we die forten ook restaureren ."

Fort Kijkduin, Admiraal VerHuellplein 1, Huisduinen. 02 23 61 23
66. Het fort is zeven dagen per
week van 10.00 uur tot 18.00 uurte
bezichtigen. Het restaurant blijft
dagelijks open tot 22.00 uur.

