Fort Pannerden 28 september 2019
Zaterdag 28 september tegen 15:00 op Fort Pannerden om 20 Marinekalenders af te leveren en de
opening expositie ” Oorlog en Exodus in de Betuwe” mee te maken.
Wim Haafs en Henk Lourens ontvingen ons (mijn tweelingbroer en aanhang) in het marine lokaal van het
Fort
Sinds het laatste bezoek is daar wel het een en ander veranderd . De Koninklijke Marine heeft duidelijk
meer aandacht nu en er zijn ook diverse schenkingen gedaan van erfgenamen oud marinemensen die niet
meer leven. Zitten best interessante stukken tussen.

De uniformen is nog
wat rommelig maar
heb mijn hulp
toegezegd om het
kloppend te krijgen

Een paar van de mannen die op
het Fort hun dienst gedaan
hebben als kanonnier van de
twee marinekanons

Al keuvelend komen de diverse zaken
ter sprake en de belofte van mijn kant
om er wat aan te gaan doen
Ik beloof
Uitzoeken juiste uniformstukken
Beschrijvingen van de oorlogsschepen
en vliegtuigen zoals die op de
muurschilderingen zichtbaar zijn.
Plus op jacht gaan naar mooie foto’s
van deze schepen en vliegtuigen
Daar komt de info dan bij te hangen

Een repat-kist met schenking

Vanuit het marine lokaal naar de opening van
de expostie ” Oorlog en Exodus in de

Betuwe” gelopen .
Deze werd door o.a. een wethouder van de
gemeente waar Doornenburg onder valt
geopend Als je de foto’s bekijkt dan zie je
toch wel de enorme vernielingen door de
bombardementen van de geallieerden om om
de Duitsers uit de Betuwe te verdrijven.

Opening expositie

Het fort kreeg op 13 september belangrijk bezoek en wel van twee adviseurs van het adviesorgaan van de
UNESCO. Fort Pannerden wordt naar verwachting in 2020 werelderfgoed. Samen met de Stelling van
Amsterdam, wat al werelderfgoed is , vormen ze straks het Werelderfgoed: de Hollandse Waterlinie
Fort Pannerden is het meest oostelijke fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; het wordt door zijn
strategische ligging ook wel de kraan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie genoemd. Het zorgde dat het
water voor de Linie vanuit de Waal via het Pannerdensch Kanaal naar de Lek kon stromen.

Laten wij duimen dat deze status van Werelderfgoed verleend gaat worden.

