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We schrijven midden december. Sinds de vorige uitgave van onze eerste SFB/Newsflash is er reeds 6
maand verstreken en is er ondertussen veel gebeurd.
Vooraleerst kregen we een
filmploeg uit de USA op
bezoek. Even toelichten:
Ergens begin februari
ontving ik een telefoon van
een Belgische cineast met de
vraag of het mogelijk is om
filmopnames te maken in het
Fort. Het betrof de crew van
Damian Chappa die een
Een prachtig exemplaar ...
Afladen van het materiaal . paar oorlogsscene´s wil
inblikken op een geschikte
locatie. Aan de telefoon leek alles nogal vaag dus er werd een afspraak geplaatst.
Tijdens het eerste bezoek was enkel het loopvolk en de cameraman aanwezig, voorlopig van Damian geen
spoor. De scènes die men wilde schieten maakten deel uit van een film gaande over het leven van Roman
Polanski, meer bepaald zijn jeugdjaren onder de Duitse bezetting. De locatie mocht zo weinig mogelijk
hedendaagse sporen bevatten zoals moderne verlichting,
opvallende informatiepanelen en dergelijke. Dat trof dus in ons
geval. De tijd lijkt stil te hebben gestaan in het Fort. We startten
gelijk aan de rondleiding in
en om het Fort en de
meningen van de crew waren
eenparig ; ¨a perfect location
….. it is magnificent¨.
Daar de crew in het
Antwerpse logeerde en de
De motoren waren goed
tijd drong werd gelijk
vertegenwoordigd.
bepaald dat de draaidag in
Aankomst Duitse motorijder
het daaropvolgende weekend
inclusief aangepast uniform. zou plaatsvinden.
Het was nog ontiegelijk vroeg in de morgen als het SFB-team reeds
aanzette richting Bornem om aldaar alles in goede banen te leiden. De parking werd afgebakend, de
verlichting ontstoken en dan was het geduldig wachten op de eerste tekenen van bezoek. De spits werd
afgestoken door de figuranten. Er zouden er nog velen volgen. Ook de eerste voertuigen arriveerden op het
Fort: een Duits verkenningsvoertuig, Duitse motorfietsen al dan niet voorzien van zijspan en dit alles
vergezeld van professionele
figuranten in perfecte en
correcte kledij. Een streling
voor het oog. Chappa uit
het verre USA stuurde
alweer zijn loopvolk eerst,
en binnen de kortste keren
was het een hectische
bedoening. Rekwisieten
En terwijl sommigen reeds
werden aangesleept, de
Hadden anderen alle tijd ...
stonden te popelen .....
figuranten gebrieft.
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Een kijkje op de set.
En dan was het zover, de regisseur arriveerde en het werd bittere ernst. Er werd druk heen en weer
gediscuteerd en de loopjongens zetten een tandje bij. De scène´s werden een na een ingeblikt in een vlot
tempo gezien de minimale technische middelen voorhanden. Een echte low-budget film. We waren getuige
van het gevangenschap van de kleine Polanski en zijn moeder alsook de aangrijpende momenten waarbij

De regisseur Damian Chappa en zijn hoofdrolspelers : de jonge Polanski met moeder.
hij haar moest achterlaten bij zijn vluchtpoging, een beklijvende scène. Er werden officieren geëxecuteerd
en gevangenen verkracht. En als bij valavond tijdens de eindscène alle voertuigen in volle vaart uit de
hoofdingang van het Fort kwamen gereden, kropen de
rillingen over menige toeschouwers hun ruggengraat.
De klok wees 19u aan als de verlossende `` its a wrap``
door de gangen galmde. Iedereen is blijkbaar moe maar
voldaan. De regisseur was blij met het resultaat en
verdween na enig handgeschud en een paar foto´s met zijn
tapes even snel als hij gekomen was, terug richting het
verre USA. En ook het SFB-team ging na deze dag vol
unieke belevenissen, een pak foto´s en tal van nieuwe
vrienden terug richting het Waasland. Op onze website
kreeg deze dag uiteraard een blijvend plaatsje in onze
¨ its a wrap ¨
fotorubriek.
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Natuurlijk gaan ook de andere werkzaamheden langzaam maar zeker verder in ons Fort, dus hierbij een
overzicht van de uitgevoerde zaken.
In onze vorige Newsflash hadden we in de noordelijke gang de
tweede koepel reeds deels langs buiten vrijgemaakt. Ondertussen
hebben we de doorbraak naar de gang binnenin vervolmaakt, een
job waar de gebruikelijke hoeveelheid rommel niet kon en mocht
ontbreken.
Net als de eerst vrijgemaakte ingang aan het eind van deze
tunnel staat ook deze ingang nu in wachtfase voor een degelijke
reiniging. Wordt
vervolgd ….
De
De pompen op volle toeren .
waterproblemen
in de tunnels
houden echter
stand, al heeft de
daling van het
water in de
walgracht
merkbaar een
lichte invloed op
Het laaste puin uit tunnel II .
de waterstand in
de tunnelingang
en aangrenzende kamer. Toch staan beiden momenteel nog
Het water tijdelijk overwonnen .
gedeeltelijk onder water. De enige mogelijkheid om het water af
te voeren is via het nog dieper gelegen rioleringsnetwerk, dat
blijkbaar nog niet verzadigd is maar wel op bepaalde plaatsen al dan niet volledig verstopt zit. Ondertussen
is de denktank van SFB uitgebreid met een specialist in riool en afvoerwerken. Dhr. Vlamir Pol gaat dan
ook de afvoerproblematiek in de toekomst van naderbij bekijken. We hopen alvast op succes.
Terug naar het keelfront: de doucheruimte is vrijwel volledig vrij en momenteel afgesloten. Daar deze
ruimte blijkbaar vrij uniek zou zijn, worden momenteel de mogelijkheden
onderzocht om
een goed
evenwicht te
vinden tussen
behoud en
bezichtiging.
Ook de
doorgang
verderop is
tijdelijk
afgesloten voor
verdere
vrijlegging.
Aan de
Details van
linkerkant van
de douches.
het keelfront is
de
Onze douches ... Unieke restanten ...
waterinstroom
ongezien hevig.
Bij regenval stroomt als het ware een beek modder uit de inspectiekoker
richting hoofdingang. Door de aanleg van de oprit naar de binnenzijde van
het Fort is een groot deel aarde gestort en zijn daardoor afvoeren verstopt en
onbruikbaar geworden.
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Alweer een opdracht voor ons rioolteam om dit probleem
in de toekomst te analyseren en te trachten het water om
te leiden. Voorlopig is het zandpakket in de gang een
geul gegraven zodat het water rechtstreeks naar de
hoofdingang stroomt in plaats van richting cellen en
aangrenzende kamers. Leuk detail, alle aarde die
vrijkomt met het opkuisen van de kamers en gangen
wordt van alle vervuiling ontdaan en opnieuw gebruikt
voor het
verstevigen
en ophogen
van de
Gang richting cellen in keelfront.
grachtkant op
binnenoever
B1. Van recycleren gesproken.
Het zal de opmerkzame bezoeker eveneens niet ontgaan zijn dat
in de hoofdgang en de rechtergang van het keelfront de
verlichting opnieuw in bedrijf is. Aan de kruising van de hoofd
en zijgang is een trekschakelaar
aang
ebracht. Van zodra deze
Restant van brits in Cel 1 ....
bediend wordt gaat de
verlichting voor
ongeveer 15 minuten branden. Dit systeem wordt uiteraard in de
toekomst uitgebreid en geoptimaliseerd naargelang de
werkzaamheden vorderen.
Werkzaamheden die jullie telkens kunnen lezen in deze Flash en
natuurlijk kunnen bewonderen in de up-to-date fotoreportages
op onze webstek …………
Ga
Volgende keer in de SFB
Newsflash …….
Kampement 1940-1945 &
Static-show militaire voertuigen. Een verslag van Fortiviteiten
2008, SFB gaat op
bunkerverkenning, er gaan geruchten over
een geheime gang en we ontvangen een copy van oud
kaartmateriaal betreffende het fort.
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En als afsluiter een
niet onbelangrijk
bericht: vanaf januari
2009 zal het team
van Studiegroep Fort Bornem volledig of ten dele aanwezig zijn op het fort, dit telkens op de tweede
de
zaterdag van de maand. Voor januari wordt dit dus zaterdag de 10 .
Op deze vaste dagen is iedereen altijd welkom voor een babbel betreffende onze werking, wees welkom en
men zegge het voort ………
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