
Veteranen 
ontmoeten 
elkaar in 
Zwijnshoofd
De Stichting Veteranen Ontmoe-
tingscentrum houdt zaterdag 
weer een bijeenkomst in café 
Het Zwijnshoofd aan de Moere-
grebstraat 18 in Bergen op 
Zoom. 

Ton Hopmans
Bergen op Zoom

Het is vaak een kennismaking tus-
sen veteranen met verschillende 
achtergronden. Bergen op Zoom 
telt 435 veteranen, jong en oud, van 
alle krijgsmachtonderdelen. Ze 
ontmoeten elkaar elke tweede za-
terdag van de maand.

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 
staan in Het Zwijnshoofd de deu-
ren weer open om met elkaar te pra-
ten over wat ze hebben meege-
maakt en hoe ze daar mee omgaan. 

Op de bijeenkomst zijn ook fami-
lie, vrienden en kennissen van de 
veteranen welkom. De recente 
beelden uit Afghanistan hebben 
diepe indruk gemaakt bij veel vete-
ranen. 30.000 Nederlandse militai-
ren hielpen van 2002 tot 2021 mee 
aan de veiligheid van Afghanistan 
met als doel het veiligheidsappa-
raat, leger en politie, verder op te 
bouwen. Het werd een missie die 
zijn sporen heeft nagelaten. 

Wie behoefte heeft om op korte 
termijn daarover een gesprek aan te 
gaan kan een bericht sturen naar 
info@veteranenboz.nl. De Stich-
ting Veteranen Ontmoetingscen-
trum neemt dan contact met ze op. 
Voor meer informatie: Hans van 
Leest (0641914892).

Op zaterdag 25 en zondag 26 sep-
tember is in Cinema Kiek in de Pot 
het Slag om de Schelde-filmweek-
end. Voor veteranen is de geredu-
ceerde toegangsprijs 2,50 euro, in-
clusief een consumptie. Maximaal 
twee kaarten per veteraan. 
a vocbergenopzoom.nl

Boek over bijzondere  
Bergenaar

 c Stad en Streek 5

Harry Bruijs 
koos bewust 
voor het verzet  

 c Nieuwe panoramakelder aanwinst voor de stad 

Van Coehoorn ziet nu pas 
zijn eigen meesterwerk

Peter de Brie
Bergen op Zoom

Met luide stem spreekt een reïn-
carnatie van vestingbouwer Van 
Coehoorn (1641-1704) de gasten 
toe bij het erfgoedpronkstuk onder 
de Hof van Asselbergs. ,,De Bergse 
vesting is een van mijn meester-
werken’’, declameert hij. ,,Maar ik 
heb het nog nooit aanschouwd 
want het is pas 41 jaar na mijn dood 
voltooid.”

Ook de moderne mens moest 
geduld koesteren, door corona 
konden deze ontdekte restanten 
van de eind 19de eeuw grotendeels 
afgebroken vesting, nog niet eerder 
officieel worden gepresenteerd. 

Maar nadat wethouder Patrick 
van der Velden en de Brabantse ge-
deputeerde Stijn Smeulders, die de 
projectkosten van 380.000 euro 
deelden, de opening hebben ver-

richt, daalt een delegatie af tot in 
de kelder.

Die kwam er niet zonder slag of 
stoot, vertelt projectleider Tom 
van Eekelen. Toen corporatie Stad-
lander tachtig huurwoningen 
wilde bouwen nabij het station, 
bleek zelfs stadsarcheoloog Marco 
Vermunt verbaasd over de aange-
troffen vestingrelicten.

,,Met zand erover zouden die ook 
behouden zijn gebleven, maar dat 
was zonde geweest. Stadlander en 

de Nederlandse Bouw Unie wer-
den steeds enthousiaster over ons 
idee voor een kelder met grote 
schermen waarop de historie te 
zien is met bewegende beelden. 
Dankzij subsidies kan het grote 
publiek dit nu beleven.”

Terwijl de eerste groep zich ver-
gaapt aan de animaties over afge-
slagen Spaanse aanvallen, maar 
ook over de inname van de vesting 
door de Fransen in 1747 met heuse 
oorlogsgeluiden, laat  Borgerij 

Berghen opden Zoom op ’t Rave-
lijn een levensecht kanon knallen. 
De Verborgen Vesting is nu offici-
eel open en klaar om ontdekt te 
worden. 

,,Het woord ‘verborgen’ is een 
anagram van ‘breng over’”, stelt Pa-
trick Timmermans, directeur van 
Erfgoed Brabant. ,,Het Bergse erf-
goed zit in de stenen, maar vooral 
ook in de sterren: de vrijwilligers 
van In den Scherminckel en de 
Stadgidsen die het historische ver-
haal overbrengen. Zij zijn het echte 
goud van Bergen op Zoom.”

Burgemeester Frank Petter prijst 
hen als ‘het cement van de samen-
leving’. Zij regelden immers ook 
deze opening waar de gemeente 
geen budget voor had.

Wie De Verborgen Vesting wil 
bewonderen kan voor 8 euro te-
recht op woensdag, vrijdag en in 
het weekend. Zo verdient de inves-
tering zichzelf terug. Panorama 
Coehoorn was in 2020 al klaar, 
maar door corona slechts mondjes-
maat open.  ,,Het gaat nu echt 
draaien’’, merkt stadsgids Mike 
Mulder. ,,Door de mond-tot-mond-
reclame groeit de toeloop. Oude-
ren vinden de archeologie boei-
end, jongeren vinden de sensatie 
van de filmbeelden spannend.”

 Met een ferm kanonschot en 
hoog bezoek is panorama- 
kelder De Verborgen Vesting, 
met relicten van het 
meesterwerk van Menno van 
Coehoorn, gisteren officieel 
geopend.

 e Een kelder met grote schermen waarop de historie te zien is met 
bewegende beelden: ,,Het grote publiek kan dit nu echt beleven.’’

 e Met kanongebulder is panoramakelder De Verborgen Vesting, met oude ondergrondse verdedigingswerken, officieel geopend.  
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