
 

 

In november vorig jaar won ik met mijn verhaal ‘Klein Berlijn’ de hoofdprijs van de 
verhalenwedstrijd ‘De Vergeten Oorlog’. De verhalenwedstrijd over de Koude Oorlog was 
georganiseerd door Erfgoed Brabant in samenwerking met Nederland Schrijft. De hoofdprijs 
was een diner met publicist en tv-maker Ad van Liempt.  

‘Ik ben je prijs’, is de entree van Ad van Liempt als  ik op een stormachtige januaridag 
samen met drie gasten aan de koffie zit in Fort Altena. We brainstormen even over de vraag 
hoe de prijs zou zijn ervaren als hij een vrouw was geweest. Een vrijwilliger neemt ons een 
uur lang mee door het in 1847 gebouwde verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, oorspronkelijk met de naam Fort aan de Uppelsche Dijk. Het fort begon als een 
bomvrije toren, een ronde aarden verdedigingswal, en een brede gracht met ophaalburg. 
Rond 1880 werd het fort versterkt en uitgebreid tot een bastion.  

Onze gids laat ons zien waar de soldaten sliepen, met dertig man in een zaaltje en één 
toilet, wat er gebeurde met ziektes laat zich raden en hij toont hoe het ingenieuze 
drinksysteem nog steeds werkt, waarbij de dikke laag aarde op het fort als een natuurlijk 
filter fungeert voor het regenwater dat in de pijpen stroomt. Hij vertelt over de verschillende 
functies van het fort: staat van paraatheid tijdens de mobilisatieperiodes tussen 1914 en 
1918 en voorafgaand aan de tweede wereldoorlog; interneringskamp voor collaborateurs na 
de oorlog; opslag van voertuigen van Defensie en – onze oren spitsen zich – er zou een 
zogenaamde ‘stay-behind’ organisatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in het Fort 
hebben gezeten tijdens de Koude Oorlog. Het gaat om een organisatie onder de naam 
Operaties en Inlichtingen, in de volksmond Gladio genoemd naar haar NAVO-tegenhanger in 
Italië.  

Tegenwoordig is het Fort overgegaan naar Brabants Landschap en kunnen we er heerlijk 
eten. De Brasserie schotelt ons een perfecte lunch voor bestaande uit een stevige soep, een 
luxe salade en al even luxe broodjes. We praten over schrijven, historische boeken, het 
ontstaan van het televisieprogramma ‘Andere Tijden’, levensverhalen, de Koude Oorlog en 
de Velser Affaire. De sfeer is genoeglijk en inspirerend. Met een boek van Ad in ons hand, 
nemen we afscheid, ideeën over verhalen over de Koude Oorlog borrelen in mijn hoofd. 
 

  

 

 


