
Op zoek naar een fort 

Als ik door Kanne rijd en aan het eethuis ‘In Kanne en 
Kruike’ voorbij kom, herinner ik me in een korte flits van 
lamplicht en lawaai hier eens te hebben gegeten, in gezel-
schap van een aantal dichters en wat medewerkers van de 
Limburgse radio. Waar de uitzending over ging weet ik 
niet meer, maar dat valt te raden. Wel weet ik nog de 
stormloop op de bar toen alles achter de rug was, en hoe 
we ons wat verward in een aantal auto’s wrongen om in 
het vroeg ingevallen duister naar België te rijden om te 
eten. Ergens in niemandsland uitgestapt, door iemand 
geattendeerd op de woordspelige naam van het restaurant, 
en gegeten. Verder komt nog het feit bovendrijven dat de 
dichter Bertus Aafjes ’s nachts in het hotel voor enige op-
schudding zorgde door zes dekens op zijn bed te eisen. Die 
opschudding kwam me onaangenaam voor, het is niet 
verboden de gewoonte te hebben onder zes dekens te sla-
pen. Met een dienstwillige uitdrukking op zijn gezicht 
moet zo’n hotelier die vier extra dekens leveren, en nooit 
mag men onder onnodig gelach het hele pand overhoop 
halen om vier dekens te vinden. Zo’n voorval drukt je weer 
eens met je neus op het feit dat het nooit wat zal worden 
met het Nederlandse hotelwezen. Zo fiets ik door Kanne, 
ontdaan van de illusie dat ik me hier op nog onbetreden 
terrein bevind. 

En hoe je terecht kunt komen op plaatsen waar je in 
geen geval wilt wezen. De vorige dag heb ik me wijs laten 
maken dat Eben-Emael, mijn reisdoel, per bus te bereiken 
is. Dat is ook zo, alleen is me de verkeerde bus gewezen. 
Via Vroenhoven, waar ik al het gevoel kreeg dat het mis 
was, reden we België binnen, en toen het eindpunt was 
bereikt stond ik niet in Eben-Emael, maar op een eindelo-
ze, rechte betonweg, in een microscopisch fijne regen die 
als een mistsluier neerhing. Een uur later kon ik terug naar 
mijn beginpunt, het station van Maastricht. Wat ontevre-
den over mezelf – ik weet toch dat informaties ontvangen 
in Brabant en Limburg duchtig moeten worden gecontro-
leerd, omdat men daar, als men iets niet weet, dit vreemd 
genoeg niet bekent maar liever een zelf verzonnen infor-
matie verstrekt – maar niet ontevreden met de situatie 
keek ik om me heen, het absolute niets in. 

Voordat ik doornat zou worden ging ik terug, de bus in. 
De chauffeur zat in zijn wachthuisje een boterham te eten 
en een geel tijdschrift te lezen. Om de tijd te doden begon 
ik, de bus en de heersende eenzaamheid als uitgangspunt 
nemend, te denken aan die lange tocht van Pamplona naar 
Tarragona in een overvolle bus. Een groot deel van de weg 



voerde door de geërodeerde Ebro-vallei, een maanland-
schap in vele rode tinten. Stoffig, doods, onbewoond, 
straalde die vernielde aarde zo’n gruwelijke sfeer van ver-
latenheid uit dat zelfs de passagiers, die tot dan toe een 
geanimeerd geroezemoes in stand hadden gehouden, er 
stil van werden. De indrukwekkende armoede van Spanje, 
begin jaren vijftig. 

In Tarragona kwamen de bewoners, toen het goed don-
ker was geworden, met emmers en teilen uit de door de 
toerist als pittoresk ervaren sloppen en liepen naar het 
water van de fontein voor de kathedraal. Gezeten op de 
trappen van deze zoveel goud bevattende kerk keek ik toe 
hoe zich bij de fontein een rij vormde, een rij waarin de 
mensen enige afstand van elkaar hielden. Mogelijk wilden 
ze niet herkend worden, maar aannemelijker is dat ze de 
indruk wilden wekken de anderen niet te herkennen. En 
later, tegen twaalven, terug in het hotel, zette de waard een 
aantal stoelen buiten, op een binnenplaats die zonder 
aanwijsbare reden het aquarium heette. Daar schonk hij 
de gasten de bestelde dranken, en het gesprek dwaalde 
altijd weer af naar de burgeroorlog. Toen het merkwaardi-
ge verschijnsel dat er een groeiend aantal hoofden ver-
scheen boven de muren van het aquarium, hoofden die 
heel voorzichtig de omgeving opnamen en naar onze ge-
sprekken luisterden. De waard wenkte dat we uit goed volk 
bestonden, maar de hoofden bleven waar ze waren, tot er 
één moed vatte en zich aan onze kant naar beneden liet 
zakken. Hij kreeg een stoel en een glas, en stuk voor stuk 
kwamen de anderen ook, tot we een grote kring vormden 
in het zwart van de nacht, in de hitte die nog uit de muren 
straalde en die hier als een aangename koelte werd be-
schouwd. Zwervers, dacht ik, maar fluisterend werd het 
me uitgelegd: dit waren republikeinse oud-strijders of 
familieleden ervan. De executies waren gestopt en aan de 
overlevenden was een merkwaardige amnestie verleend. 
Zij werden uit de ambtelijke registers geschrapt en daar-
mee was aan hun maatschappelijk bestaan een eind geko-
men: iemand die voor de wet niet bestond kon ook geen 
werk, uitkering of een huis krijgen. Ze woonden in bergho-
len of helemaal nergens, en zochten in stilte hun kostje bij 
elkaar bij het goede deel van de bevolking. Maar ‘s nachts 
kwamen ze te voorschijn, op zoek naar een glas en wat 
menselijke warmte. Unpersons waren het, en ik voelde me 
wat schuldig; ik sta foutloos in de juiste registers inge-
schreven en had die avond weer bijzonder smakelijk en 
uitgebreid gegeten tegen een voor mij lage prijs. 

Terwijl ik dit alles overdacht, en nog veel meer – de 
man die hard de Internationale neuriënd door het muse-
um van het Alcazar in Toledo liep, een zekere straf riske-
rend voor een provocatie die volstrekt zinloos was maar 
toch zo begrijpelijk in deze omgeving – kwam het uur 



eindelijk om; de chauffeur sloot zijn wachthuisje af, nam 
achter het stuur plaats en reed weg. Verdere pogingen om 
Eben-Emael te bereiken heb ik die dag niet gedaan; de 
volgende dag huur ik zo’n loodzware NS-fïets aan het sta-
tion. Het heeft geen zin een bus naar Eben-Emael of welke 
plaats dan ook te laten rijden als daarover niet overduide-
lijk, opdringerig haast, informatie wordt verstrekt. 

Na Kanne begint de weg onrustbarend te stijgen, en na 
enige tijd komt er zelfs een volwassen heuvel in zicht die ik 
met moeite beklim. Scherp let ik op een bordje dat links 
van de weg moet staan en waarop het pad naar het fort 
Eben-Emael moet staan aangegeven, het onneembare fort 
dat de Duitsers op 10 mei 1940 zonder noemenswaardige 
verliezen in handen viel. Maar het gezochte bord meldt 
zich niet en het begint ook zachtjes, onmerkbaar haast, te 
regenen, zodat de omgeving weer de vertrouwde, loodgrij-
ze kleur krijgt. Ik fiets door de dorpen Eben en Emael, 
vraag naar het fort aan een oudere heer die mij in het 
Frans antwoord geeft. Daar ik meen nog boven de taal-
grens te verkeren ga ik in het Nederlands door, waarna de 
man beleefd zijn spijt uitdrukt deze taal niet te spreken 
(thuis nagekeken, maar Eben-Emael ligt even onder de 
taalgrens, zodat die man formeel in zijn recht stond). De 
regen houdt op, en als ik Emael uit ben besef ik het fort te 
hebben gemist. Op een hoog punt van de weg kijk ik om 
me heen, in de hoop de langgerekte bolvorm van het fort 
alsnog te ontdekken. 

En dan zie ik in zuidelijke richting ineens iets heel 
vreemds; als een fata morgana verschijnt daar op een 
heuveltop, scherp afstekend tegen de lichtgrijze hemel, een 
hoge, donkere toren, met op het dak een aantal enorme, 
groteske figuren die te groot zijn in verhouding tot de 
toren. Het bouwsel wekt bij mij geen enkele herinnering 
aan bestaande architectuur in heden of verleden. Ik daal 
de heuvel af, aan de voet draait de weg naar links en ik 
moet te voet verder over een onberijdbaar karrenspoor. 
Dit spoor draait om de heuvel heen, de toren is nu ver-
dwenen achter de begroeiing op de helling en de mogelijk-
heid dat op de top van de heuvel in het geheel geen toren 
zal staan dient zich aan. Maar als ik de laatste bocht uit 
kom staat hij er wel degelijk; met lichte verbijstering aan-
schouw ik het hoge, vierkante bouwwerk. Monsterachtige 
vogels, gevleugelde stieren en engelen tooien het dak, er 
gedeeltelijk overheen stekend. Wie heeft dit gebouwd? En 
waarom? De stenen van de toren zijn van het soort dat ik 
hier overal in het rond heb zien liggen, en als ik wat verder 
loop zie ik een oude steengroeve. Helaas is de voorkant 
van de toren niet te bereiken, de toren is gebouwd op een 
steil aflopende helling en moet aan de andere kant min-



stens twee keer zo hoog zijn. Ik begin iets te vermoeden als 
ik voor de kleine deur in de torenmuur sta en opschriften 
lees als ‘Leve het Esperanto’ en ‘Eeuwig vrede’. Dit moet 
het werk zijn van één gedreven man die zijn hele leven aan 
de bouw van de toren, zijn droom, heeft gewijd. Een zon-
derling wellicht, maar daar moet het toch van komen. 

Ik rammel aan de gesloten deur, roep ‘hallo’ en tweeta-
lig ‘Is daar iemand?’, maar geen mens vertoont zich – de 
toegang is degelijk versperd en openingstijden staan niet 
vermeld. Als mijn blik zich heeft verzadigd aan het diep in 
de ziel grijpende bouwwerk en ik zeker weet dat ik het 
altijd voor me zal blijven zien – ik ben ontvankelijk voor 
zoiets, vooral voor het maniakale ervan – laat ik me van de 
heuvel zakken, rij Emael weer binnen, zie gelukkig een 
jonge vrouw lopen – Eben en Emael zijn van die dorpen 
waar je zelden iemand op straat ziet – en vraag haar naar 
de toren. De toren, zegt ze, moet de Apocalyps voorstellen 
en de maker is ene Carnet. Ze voegt eraan toe dat hij gek is, 
met een brede lach, alsof gek zijn een bijzonder komische 
toestand is. Maar vanuit haar dorpse optiek spreekt ze 
haar waarheid, neem ik aan. Ze loopt bereidwillig een 
eindje met me mee en wijst me zijn huis, waar hij brochu-
res over de verbetering van de wereld en foto’s van de 
toren verkoopt. Maar ze waarschuwt dat ze hem al maan-
den lang niet in het dorp hebben gezien. En inderdaad, op 
mijn geklop en geroep komt geen antwoord. Misschien 
maar beter zo; na de toren kan de maker ervan alleen maar 
tegenvallen. Voor de laatste keer draai ik me om en kijk 
naar het silhouet van de toren. Hier, in Emael, heb ik iets 
unieks aanschouwd. 

Zo voldaan ben ik, het beeld van de toren nu al koeste-
rend, dat ik me nauwelijks meer met het fort bezighoud. 
Maar halverwege Kanne zie ik het gezochte bordje toch: 
Monument voor Fort Eben-Emael. De tekst is naar het 
zuiden gericht, vanuit het noorden wordt geen belang-
stelling verwacht. Ik sla het pad in en na een paar bochten 
zie ik de bolle broodjesvorm van de heuvel al voor me 
liggen. Naderbij gekomen zie ik tegen een betonnen wand 
met kogelgaten een natuurstenen plaquette waarop een 
dertigtal namen van gevallenen staat vermeld. Dat zal het 
monument wel zijn. De ingang van het fort is met dik 
draadwerk afgesloten. Bovendien staat er achter die stalen 
draden zo’n woeste hond te grommen en te schuimbekken 
dat alle lust tot toegang zoeken me vergaat. De beroemde 
Len Deighton kan in zijn boek Blitzkrieg dan wel schrijven 
dat ‘de stoutmoedige bezoeker die de verbodsborden en 
honden negeert’ heel wat te zien krijgt, maar volgens mij 
heeft hij, van top tot teen behangen met introductiebrie-
ven, eerst een gewapend geleide losgekregen van de Belgi-
sche generale staf. Het negeren van deze hysterische hond 
met moordzucht in zijn gele ogen zou eerder dom dan 



stoutmoedig zijn. Ik probeer nog even het plateau te zien 
waarop de Duitse zweefvliegtuigen zijn geland, maar sta 
daartoe verkeerd opgesteld. Ik kijk naar de hoeksteen van 
het Belgische verdedigingssysteem, maar denk aan de 
toren van Carnet. 

Uit: Bob den Uyl – Een uitzinnige liefde, 1986, pp 124-131.  


