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Frontpage: een motorrijder van de Belgische Brigade Piron tijdens hun verwelkoming in Brussel.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)



De geallieerden hadden er lange voorbereidingen opzit-
ten, maar op 6 juni 1944 was het zover: de langver-
wachte Bevrijding begon met de landing in Normandië. 

Eén van de meest omvangrijke en belangrijke militaire opera-
ties uit de wereldgeschiedenis was begonnen. Vele honderd-
duizenden soldaten uit verschillende landen waaronder België 
namen hieraan deel. Met inzet van hun eigen leven streden zij 
voor de vrijheid en de vrede. 

Deze helden streden en gaven hun leven voor de fundamentele 
waarden waarin ze geloofden. Dankzij hun offers konden in de 

jaren die volgden op de het einde van de Tweede Wereldoorlog organisaties zoals de Ver-
enigde Naties, de NAVO en dergelijke opgericht worden die er verder over waakten dat er 
nooit meer oorlog kwam. Deze organisaties stelden zich garant voor onze vrijheid zodat 
wij sindsdien mogen leven in deze zo kostbare vrede, gelijkheid en voorspoed.

De herinnering levendig houden, opdat zij die na ons komen, nooit de prijs vergeten die deze 
helden betaald hebben om die vrede en voorspoed te brengen, vormt voor mij dan ook een 
prioritaire doelstelling. In mijn algemene politiek heb ik veel aandacht besteed aan de her-
innering en aan deze waarden. Defensie is meer dan ooit een voorloper in de verdediging 
van de rechten van de mens en waar de rechten van vrouwen en kinderen in oorlogsgebied 
bovenaan de lijst staan. De uitvoering van de Resolutie 1325 zal worden gestuwd door 
een coherent Belgisch actieplan om zo de vrouw gelijkheid van rechten te waarborgen. 
Het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders 
en Oorlogsslachtoffers, waarvan ik Voogdijminister ben, kreeg in het kader van haar op-
drachten, de taak toebedeeld om activiteiten in het kader van de herinnering te ondersteu-
nen. Naar de jongeren toe wordt actief gewerkt om de herinnering aan oorlogsgebeurte-
nissen en vooral de lessen die daaruit dienen te worden getrokken levendig te houden. De 
zorg voor de militaire begraafplaatsen en het erbij betrekken van deze jongeren vormt één 
van de acties in dit globale kader. Het Nationaal Herinneringsmonument, dat ik vorig jaar 
in Breendonk heb ingehuldigd, vormt een bron van herinnering aan de gruwel die elke 
oorlog met zich meebrengt en de manier waarop onze helden zich hiertegen hebben verzet.

Toch blijft de wereld verscheurd door confl icten en haat onder de volkeren en de gods-
diensten. Vandaag zijn permanent meer dan duizend van onze militairen actief op zowat 
alle continenten, waar zij de fundamentele waarden waarvoor onze grootouders gestreden 
hebben, trachten te verdedigen en te garanderen. Het herwinnen van zelfbeschikking en 
vrije meningsuiting vormt daarbij de belangrijkste bron voor vrede en stabiliteit. Vrede 
bij hen garandeert vrede bij ons. Deze jonge soldaten volgen hen op die in het verleden 
hun leven gaven voor onze vrijheid. Niet morgen, maar vandaag moeten wij ons blijven 
inzetten voor dat hogere doel en dit in het kader van de herinnering aan hen die voor ons 
gevochten hebben en gestorven zijn.

Minister van Defensie Pieter De Crem

Voorwoord van de Minister
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W anneer we het hebben over de Bevrijding 
denken we aan die dolle dagen 2 tot 12 sep-
tember 1944. Maar er is natuurlijk meer dat 
rechtstreeks daarmee in verband staat: de 

landing in Normandië, de bombardementen op de Duitse 
communicatielijn, de acties van het Verzet, de bevrijding 
van de monding van de Schelde in oktober-november en 
zelfs veel later in december het Ardennenoffensief. In sep-
tember 1944 leek de oorlog voorbij, daarom ook dat oude-
ren naar analogie met 14-18 spreken van 40-44 en dat men 
poogde medio september het Duitse Rijk langs Nederland 
de doodsteek te geven. 

Militair gezien is de belangrijkste gebeurtenis van de Be-
vrijding van België het intact veroveren van de haven van 
Antwerpen en dat dankzij Vekemans en het Verzet.

De Bevrijding van Vlaanderen, Doornik en Brussel was het 
werk van Groot-Brittannië en zijn “satellieten” Canada, 
Polen en de Belgische Brigade Piron. Wallonië en Hasselt 
werden bevrijd door de Amerikanen.

In 1944 rollen overal dezelfde berichten van de pers. Er 
staat iets te gebeuren! Jan Moedwil (Nand Geerssens), in 
het Nederlands, en Victor de Laveleye, in het Frans, spre-
ken via «Den Engelschen Post» op de BBC over de nakende 
bevrijding. Zijn zij het niet die het volk ertoe hebben aan-
gezet de muren van bezet België met de «V» te tooien (Vic-
tory, Victoire, Vrijheid)! De liberale parlementariër Victor 
de Lavaleye was de eerste die, reeds op 14 juli 1941, het 
symbool «V» in de ether stuurde. Het succes liet niet op zich 
wachten, zelfs Frankrijk zou het overnemen.

De Bevrijding,
een wedren
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Soms wat gedesoriënteerd, aarzelen de geallieerde troepen niet de dorpelingen om de weg te vragen.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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>  De luchtraids gericht 
tegen de vijand treffen ook 
de Belgische burgers…

De weg naar de hemel liep echter door het 
vagevuur of was het toch de hel? Op 26 
maart 1944, Passiezondag, onderging Kor-
trijk een luchtaanval, kort daarop volgden er 
nog drie (10, 15 mei en 21 juli), 619 inwo-
ners kwamen om. Het geviseerde vormings-
station was slechts enkele dagen buiten wer-
king. Nochtans waren er 356 voltreffers. Op 
26 april 1944 was Leuven voor het eerst aan 
de beurt. Om 20.30 uur dropten geallieerde 
bommenwerpers hun dodelijke vracht bo-
ven de dichtbevolkte wijk Blauwput (Kes-
sel-Lo) en Heverlee. Opnieuw vormden de 
spoorweg en het ‘atelier’ de doelwitten. Op 
1, 11 en 12 mei volgden nieuwe bombarde-
menten. Ook Herent en de kanaalzone van 
Wilsele werden nu zwaar getroffen. Op 25 
mei was het weer zover. Uiteindelijk lie-
ten bij alle bombardementen ca. 500 men-
sen het leven, 500 woningen werden totaal 
vernield en 2 000 beschadigd. De studenten 
trokken naar huis. Bij de luchtaanval op 
het Mechelse spoorwegarsenaal, op 1 mei 
1944, stierven 171 mensen. Ook de streek 
van Antwerpen, Brussel, Gent (10 april met 
428 doden, 10 mei, 22 juni, 27 juli, 3, 7, 11, 
18, 19 augustus), Brugge (28 mei), Hasselt 
(9, 10 april: 111 doden), Charleroi (tussen 
10 en 29 mei met 397 doden), Doornik, 
Luik en Namen hadden het erg te verduren. 
Uiteindelijk kwamen in België en Noord-
Frankrijk door de bombardementen, die de 
landing voorafgingen, ca. 10 000 mensen 
om. Dat het er niet méér waren, heeft alles 
te maken met de organisatie van de passieve 
veiligheid. Zo hadden de Duitsers voor veel 
steden de oprichting van een permanente 
beroepsbrandweer geëist. Leuven werd zo 
verplicht om in augustus 1943, 24 brand-
weermannen aan te werven. Ook werd een 

effi ciënt alarmsysteem opgezet. De niet- 
noodzakelijke bevolking, o.a. de kinderen, 
werd naar het platteland geëvacueerd. Zo 
daalde de bevolking van de Kortrijkse bin-
nenstad tot 4 000. Plunderen was in die om-
standigheden vrij gemakkelijk. De prijs die 
de bevolking betaalde, was hoog. Ze morde 
echter nauwelijks en de collaboratie slaag-
de er helemaal niet in om de stemming te 
doen omslaan. De haat tegen de Duitsers 
en hun ‘trawanten’ zat erg diep. Wel hoorde 
men een nieuw schietgebed: “Bevrijd ons 
van onze beschermers, bescherm ons tegen 
onze bevrijders.” Men besefte echter dat het 
waarschijnlijk nodig was en de zwermen 
vliegtuigen maakten veel indruk. 

De Bevrijding heeft een prijs en de komst van de 
geallieerden laat zijn sporen na… 

(collectie Patrick Brion)

Eerst de bommen
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>  Het objectief: 
de vijandelijke 
communicatielijnen 
verstoren

De geallieerden wilden de Duitse aanvoerlij-
nen naar Normandië verstoren en die liepen 
nu eenmaal door België. Kardinaal Joseph 
van Roey beklaagde zich wel in een herder-
lijk schrijven van 15 mei 1944 over de on-
nauwkeurigheid van de bombardementen en 
het tekort aan voorzorgsmaatregelen, maar 
hij stelde dat de verantwoordelijkheid voor 
het leed uiteindelijk bij het naziregime be-
rustte. Bij de kapelletjes werd gebeden en 
de kerken zaten afgeladen vol. Bevend in 
hun kelders beloofden heel wat mensen op 
bedevaart te gaan. Oostakker, Schepenheu-
vel en Banneux kenden dan ook na de oor-
log bijzonder veel succes.

DE BEVRIJDING, EEN WEDREN – 2-12 SEPTEMBER 1944

Voor de Bevrijding werd België gebombardeerd door de luchttroepen van de Geallieerden om de voortgang van 
Duitse troepen te dwarsbomen.
(collectie Patrick Brion)
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>  De landing: realiteit of 
illusie?

Op 6 juni 1944 kwam de langverwachte ont-
scheping. De bevolking kon nauwelijks haar 
enthousiasme bedwingen. Menig collabora-
teur liep er bleekjes bij. De Duitse media 
gaven toe dat er een landing had plaatsge-
grepen. In één adem herinnerden ze even-
wel aan die andere ‘mislukte’ ontscheping 
in Dieppe (19 augustus 1942). Waar ble-
ven de geallieerden? Hadden de Duitsers 
het dan toch bij het rechte eind? De gehate 
uniformen waren weer meer nadrukkelijk 
in het straatbeeld. Wat was er gebeurd? De 
uitbouw van het Normandische bruggen-
hoofd had meer tijd in beslag genomen dan 
verwacht werd. Op D + 17 (d.w.z. 23 juni) 
moest het front van Granville, aan de voet 
van het Cotentin-schiereiland, tot en met 
Caen in de Calvados lopen. Deze lijn werd 
echter pas op D + 54 d.w.z. 30 juli bereikt. 
De troepen zaten dus 37 dagen achter op 
hun tijdschema. Die verplichte vertraging 
had echter ook goede kanten. De logistieke 
depots konden rustig uitgebouwd worden. 
De beperkte havencapaciteit was niet echt 
een probleem. De Belgische bevolking ver-
viel opnieuw in een berustende houding. De 
Duitsers dachten nog altijd dat de landing in 
Normandië een afl eidingsmanoeuvre was. 
Ze geloofden dat een tweede ontscheping 
in het Pas-de-Calais of in België nakend 
was. Daarom verbeterden ze de kustverde-
diging. In dat kader werden de bewoners 
van de kuststreek verplicht hun radio’s in te 
leveren. De Britten stuurden immers aller-
lei codezinnen langs de BBC. Uiteindelijk 
werden de inwoners van de kustgemeenten 
op enkele uitzonderingen na geëvacueerd. 
Offi cieel heette het om ze te beschermen, 
in werkelijkheid had men vastgesteld bij de 
landing in Normandië dat de bevolking als 
gids fungeerde en zelfs effectief meestreed.

De vernietiging van een belangrijk deel van 
het Duitse leger bij Falaise-Argentan ver-
anderde echter ingrijpend de toestand. De 
geallieerde plannenmakers waren opnieuw 
fout. De Seine zou op D + 120, d.w.z. 4 ok-
tober overschreden worden. De Amerikanen 
kwamen echter reeds op 19 augustus, d.w.z. 
D + 74, bij Mantes over de stroom. Een tota-
le overwinning leek zo voor het grijpen. Het 
hoofd inlichtingen van SHAEF (Supreme 
Headquarters of the Allied Expeditionnary 
Force), generaal Kenneth Strong, sprak op 
11 augustus van het einde van de oorlog bin-
nen de drie maanden, d.w.z. ten laatste op de 
magische datum, 11 november.

Landing en exploitatie

Duizenden jonge mannen komen aan op de kusten 
van Normandïe op 6 juni 1944. Er zullen nog elf 

maanden van gevechten nodig zijn om nazi-Duitsland 
op de knieën te dwingen.
(collectie Patrick Brion)
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>  De geallieerden: eenheid 
of onenigheid?

▌Uiteenlopende strategieën

Het zou echter niet zo’n vaart lopen. Duits-
land verdedigen was nog iets anders dan de 
vesting Europa bewaken. De Duitse com-
municatielijnen werden alsmaar korter, ter-
wijl die van de geallieerden steeds langer 
werden. In augustus 1944 hadden de wes-
terse geallieerden 37 divisies vooraan, naast 
korps- en legertroepen. Dagelijks dienden 
20 000 ton ravitaillering van de havens naar 
een front in beweging gebracht te worden en 
dat over een erg beschadigd wegennet met 
de nodige noodbruggen. Bovendien was de 
eensgezindheid bij de geallieerden, nu de 
overwinning 
in zicht leek, 
zoek. Vóór 
de landing in 
N o r m a n d i ë 
was het op-
rukken op een 
breed front tot 
aan de Duitse 
grens voor-
zien. Vermits 
het Duitse 
leger in het 
westen groten-
deels vernie-
tigd was, pleit-
ten heel wat 
generaals in augustus voor het doorstoten op 
een smal front. Montgomery dacht daarbij 
aan de Ruhr als objectief. Zijn troepen zou-
den natuurlijk de hoofdkrachtinspanning le-
veren en wie zou de vedette zijn? Bradley en 
Patton droomden luidop van een aanval op 
Metz om zo over het Saarland naar Frankfurt 
op te rukken. In dat scenario waren de Ame-
rikanen de goede cowboys. Dat de Ameri-
kaanse en de Britse pers zich in het debat 
mengden, vergemakkelijkte de zaak niet. In 
Washington was men zenuwachtig, want in 
november zouden er presidentsverkiezingen 
plaatsgrijpen. Het uitgeputte Groot-Brittan-

nië droomde van een snelle beëindiging van 
de oorlog. 

▌ De geallieerden raken het eens: de 
“Broad Front Policy”

Montgomery, Bradley en Patton waren voor-
stander van de single concentrated thrust. 
Amerikanen en Britten hadden echter ie-
der hun eigen richting. Eisenhower besliste 
evenwel vast te houden aan de broad front 
policy; initieel trouwens een Brits idee. Het 
was immers de zekerste, maar waarschijn-
lijk wel de langzaamste weg naar de eind-
overwinning. Bovendien was dit binnen de 
coalitie de politiek meest haalbare oplos-
sing. Logistiek was dit het minst moeilijk. 
Eisenhower aanvaardde wel zwaartepunten. 

De Ardennen 
deelden im-
mers het ter-
rein in twee. 
Aanvankelijk 
kreeg Montgo-
mery de logis-
tieke prioriteit 
om zo snel mo-
gelijk de lucht-
havens langs 
de kust, de lan-
ceerbas issen 
van V-wapens, 
en vooral de 
Kanaalhavens 
en uiteindelijk 

Antwerpen te veroveren. Na de inname van 
de grote havens zou het zwaartepunt naar 
het zuiden verlegd worden. Duitsland zou 
slechts aangepakt worden wanneer de Rijn 
over zijn hele lengte bereikt was. Daarom 
diende de Siegfriedlinie, voor de Duitsers 
de Westwall, veroverd te worden.

▌ De bevrijding van Antwerpen 
wordt prioritair

Dat Antwerpen de topprioriteit kreeg, hoeft 
niet te verwonderen. De Duitsers verde-
digden immers hardnekkig de havens. Het 

De Britse generaal Bernard Montgomery.
(collectie Patrick Brion)
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De opmars van de geallieerde legers
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Franse verzet en een nieuw Amerikaans 9de 
Leger belegerden die havens; dat nam tijd 
in beslag. Cherbourg was slechts bruikbaar 
op D + 40 i.p.v. D + 11, St.-Malo op D + 72 
i.p.v. D + 27. Brest zou pas op 18 september 
vallen en dat was voorzien op D + 53. Ro-
yan capituleerde in april 1945, La Rochelle, 
St.-Nazaire en Duinkerke hielden het uit 
tot het einde van de oorlog. Natuurlijk kon 
Marseille gebruikt worden. Deze haven fun-
geerde echter voor de op de Middellandse-
Zeekust gelande troepen. Bovendien lag ze 
veraf en liet de wegeninfrastructuur te wen-
sen over.

De bevoorrading van het gigantische geal-
lieerde leger, ca. twee miljoen Amerikanen, 
Britten, Canadezen en contingenten vanuit 
heel bezet Europa, stelde enorme proble-
men. Duizenden transportschepen o.a. de 
snel gebouwde Libertyschepen zorgden 
daarvoor. Ook de Belgische koopvaardij 
droeg zijn steentje bij tot het succes. Wel 
lieten zo meer dan 500 Belgische zeelui het 
leven. Een Amerikaans soldaat had zo’n 
15 kg materieel per dag nodig, een Brit ca. 
10 kg. Elke dag opnieuw was er zo’n 25 000 
ton aan voorraden nodig. Daarbij kwam dat 
de geallieerden weldra ook moesten instaan 
voor de bevoorrading van de bevrijde ge-
westen. Parijs had elke dag minimum 2 400 

ton nodig! Dat de verarmde bevolking van 
Europa stal als raven, moet ons niet verwon-
deren. Zo ‘verloren’ de Amerikanen tussen 
juni en september ca. 15 miljoen jerrycans 
in Frankrijk. Een vat van twintig liter, met 
een goede sluiting, dacht iedereen wel te 
kunnen gebruiken.

Het transport van goederen naar Europa was 
niet echt een probleem. Zelfs het lossen van 
het materiaal in de mulberry van Arroman-
ches, in de kleine bevrijde havens of op het 
strand lukte. De geallieerde bombardemen-
ten hadden echter dermate de Franse we-
gen- en spoorweginfrastructuur toegetakeld 
dat het vervoer enorme problemen stelde. 
Zelfs het goed georganiseerde transportsys-
teem, de meest bekende route was de Red 
Ball Express, kon over een rondrit van zo’n 
1 100 km dagelijks slechts 5 000 ton, eind 
september 8 200 ton, vervoeren en dat was 
te weinig. Enorme hoeveelheden goederen 
versperden de kaden. Meer dan 100 000 
manschappen konden niet ingezet worden, 
omdat hun voertuigen voor het transport van 
goederen gebruikt werden. Alleen het bezit 
van Antwerpen kon aan deze situatie ver-
helpen. Het zou dicht bij het front liggen, 
het had een loscapaciteit van 90 000 ton per 
dag (48 km kade, 74 ha loodsen, 12 droog-
dokken, 632 kranen, stockageruimte voor 
400 000 liter petroleum, enorme koelinstal-
laties…). De Antwerpse haven was boven-
dien goed beschut, wat zeer interessant was 
met het oog op de najaarsstormen.

Montgomery kreeg naast zijn eigen 21ste Le-
gergroep ook nog de controle over het 1ste 
Amerikaanse Leger om op te rukken in de 
richting van Antwerpen. Bradley behield in 
zijn 12de Legergroep het 9de Leger, dat poog-
de een aantal havens in Bretagne te verove-
ren, en het 3de Leger van Patton dat bijna 
zonder benzine zat. Het dagrantsoen ben-
zine van de onstuimige pantsergeneraal was 
immers van 1,5 miljoen liter gereduceerd tot 
150 000 liter.

De haven van Antwerpen is voor de geallieerden een 
belangrijke strategische troef doordat het hun logistieke 
capaciteiten verhoogt.
(collectie Patrick Brion)
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>  Plannen en uitvoering

▌Geallieerde plannen

Op 26 augustus gaf Montgomery zijn orders. 
Na het overschrijden van de Seine diende het 
1ste Canadese Leger Dieppe en Le Havre te 
veroveren en snel op te rukken langs de kust 
tot Brugge. Het 1ste Geallieerde luchtleger zou 
landen in het Pas-de-Calais. Het 2de Britse Le-
ger zou oprukken naar Amiens en daarna naar 
Brussel en Antwerpen. Om het brandstofpro-
bleem op te lossen, besloot Montgomery het 
8ste Korps, alle zware, middelzware artillerie 
en luchtdoelartillerie achter te laten. Antwer-
pen was het offi ciële eindpunt van de aanval, 
maar de ambitieuze generaal (maarschalk op 
1 september), droomde van het veroveren van 
een bruggenhoofd over de Rijn.

▌Duitse plannen

Ondertussen organiseerde de Duitse maar-
schalk Walter Model, Oberbefehlshaber 
West, de defensie achter Somme en Marne 
(Kitzinger-linie). Daarvoor gebruikte hij het 
15de Leger dat tot dan langs de kust in het 
Pas-de-Calais lag. Van Flixecourt tot Guise 
stelde hij de resten van het 7de Leger op. Het 
5de Pantserleger voerde het vertragend ma-
noeuvre. De Duitse toestand was ronduit ca-
tastrofaal. Alle negen pantserdivisies hadden 
samen 78 tanks. Drie pantserdivisies (2 Pz, 
1 en 10de SS Pz) hadden op 23 augustus niet 
één tank. Wel waren er nog zo’n 300 000 
manschappen. De geallieerden telden even-
wel op hun slagorde zo’n 3 000 000 solda-
ten, 5 961 middelzware tanks en 1 690 lichte 
tanks. Hun luchtmacht beschikte over zo’n 

De Bevrijding van Belgïe
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5 000 jachtvliegtuigen, 6 000 bommenwer-
pers en 2 000 transporttoestellen. Ook de Bel-
gische piloten in de Royal Air Force (RAF) 
leverden hun bijdrage. Het 349ste Squadron 
(nu in Kleine Brogel) en het 350ste Squadron 
(nu in Florennes) maakten net zoals het 609ste 
Squadron deel uit van de jacht en waren gro-
tendeels door Belgen bemand. Maar er zaten 
ook Belgen in bombardementstoestellen. Een 
Duits cynisch gezegde luidde als volgt: “Een 
wit vliegtuig is een Amerikaan, een zwart 
een Brit en geen vliegtuig is de Luftwaffe”. 
Ondertussen kwamen treinen vol gewonden 
in België aan. Heel snel waren de hospitalen 
overvol. Daarom werden internaten en instel-
lingen ontruimd. Zo werden ook de geestes-
zieke vrouwen van Salve Mater te Lovenjoel 
(Bierbeek) naar huis gestuurd om plaats te 
maken voor gewonde Duitse soldaten. Op die 

manier zouden ca. 10 000 Duitsers in septem-
ber in krijgsgevangenschap terechtkomen. 
Nu was het voor iedereen duidelijk dat het 
einde van de Duitse bezetting nabij was.

▌ De Britten, Canadezen en Polen 
bevrijden het noorden van België

De resultaten van het 1ste Canadese Leger wa-
ren de minst spectaculaire. Dit had immers 
te maken met de eenheden die langs de kust 
opgesteld stonden. Toch trok de 2de Canadese 
Divisie Dieppe op 1 september binnen. Het 

was diezelfde divisie die hier in 1942 zwaar 
toegetakeld werd. Naast veel gewonden had 
de divisie hier 800 doden achtergelaten. Nu 
bleef ze twee dagen en voerde er een troe-
penparade uit. Toen Montgomery dat hoorde, 
ontstak hij in woede om het tijdverlies. De 
Canadezen wezen echter op hun hoge mate 
van onafhankelijkheid t.o.v. Groot-Brittan-
nië. Tegen die politieke stellingname ver-
mocht de maarschalk niets.

Het 2de Britse Leger vertrok op 29 augustus 
vanaf de Seine. Het open landschap liet aan 
de pantsereenheden toe om bijzonder snel 
op te rukken. Daarom besloot Montgomery 
het 1ste Luchtlandingsleger klaar te maken en 
op 3 september in te zetten op de Schelde-
overgangen in de streek van Doornik. Maar 
alles ging te snel. Er stond geen maat op het 
30ste Korps van generaal Brian Horrocks. Op 
1 september veroverden de tankisten van 
de 11de Armoured-divisie, bevolen door de 
37-jarige George Roberts (Pip), bij verras-
sing drie bruggen over de Somme te Amiens. 
Het Franse verzet had de vernieling voorko-
men. De Britten hadden in 24 uur, waaronder 
één nacht, 80 km afgelegd. In Saleux, enkele 
kilometers ten zuidoosten van Amiens, viel 
de bevelhebber van het 5de Pantserleger, ge-
neraal Hans Eberbach, met zijn hoofdkwar-
tier in Britse handen. Stafkaarten wezen erop 
dat de Duitsers tot aan de Rijn nauwelijks 
nog over troepen beschikten. Ook de Guards 
Armoured-divisie slaagde erin om bij Corbie 
intact de brug over de Somme te veroveren. 
Het 12de Korps had minder geluk. De Duit-
sers konden de bruggen in hun sector laten 
springen. Toch kwamen de Britten bij Long-
pré en Picquigny vrij vlug over de Somme. 
Iedereen dacht onwillekeurig aan die andere 
grote oorlog, toen de Somme maandenlang 
op ieders lippen lag. Nu ging het veel sneller.

▌ De Amerikanen bevrijden het 
zuiden van het land

Ondertussen rukte het 1ste Amerikaanse Le-
ger nog vlugger op dan de Britten. Waren 
Amerikanen dan toch sneller dan Britten? 

De burgerbevolking steunt de opmars van de geallieerden.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Het leek wel een wedren. Wanneer Bradley 
vernam dat de resten van twee Panzer-divi-
sies en van een tiental infanteriedivisies zich 
bevonden ten westen van de lijn Bergen-La-
on, besloot hij die troepen te omsingelen. Een 
brede bres tussen het 15de Leger en de resten 
van het 5de Pantserleger leek wel een uitnodi-
ging voor de noordelijke vleugel tot een om-
singelingsmanoeuvre. Het 19de Amerikaanse 
Korps kreeg op 31 augustus het bevel op te 
rukken over Kamerijk en Valenciennes naar 
Doornik i.p.v. Bergen. Nochtans lag Doornik 
in de sector die aan de Britten was toegewe-
zen. Generaal Charles Corlett vertrok daarop 
met een pantserdivisie en twee volledig ge-
motoriseerde infanteriedivisies. De razen-
de rit werd door niets onderbroken. Duitse 
weerstandsnesten werden omtrokken en ook 
‘s nachts raasde men verder. Op 2 september, 
iets voor 09.30 uur, reed een nietsvermoeden-
de motorrijder van de 2de Amerikaanse Ar-
mored-divisie, in het gehucht Bas-Préau van 
Rumes over de grens. Toen hij vernam dat hij 
in België was, maakte hij rechtsomkeer. Kort 
daarop verscheen een jeep. Rond 11.30 uur 
volgden de eerste tanks. De bevolking was 
door het dolle heen. Pattons vroegere divisie, 
Hell on wheels, 
had blijkbaar 
de snelheid 
van zijn legen-
darische chef 
overgenomen. 
Eveneens op 2 
september om 
13.30 uur trok 
Combat Com-
mand A van 
de 2de Ameri-
kaanse Armo-
red-divisie via 
Rongy België 
binnen. (De 2de 
en 3de Armo-
red-divisie waren zware tankdivisies, ze had-
den 390 tanks, 733 half-tracks, 3 630 andere 
voertuigen en 14 620 manschappen. De an-
dere Amerikaanse tankdivisies telden slechts 
263 tanks, 501 half-tracks, 2 653 andere 

voertuigen en 10 752 manschappen). Een re-
giment van de 30ste Infanteriedivisie bereikte 
rond 20 uur Doornik. Verder oprukken in de 
Britse sector was wegens benzinetekort uit-
gesloten. Wel zouden enkele Amerikaanse 
verkenningsvoertuigen op 5 september om 
16 uur door Kortrijk trekken. Zoals steeds 
was het 7de Korps van Lightning Joe Lawton 
Collins erg snel. Zijn 9de Divisie kwam Bel-
gië op 2 september om 11.07 uur binnen via 
Forge-Philippe, gelegen in de bosrijke streek 
ten oosten van Hirson. Enkele verkenners 
zouden het gehucht Cendron van Forge-Phi-
lippe reeds om 09.15 uur binnengetrokken 
zijn. Tegen de avond stond Collins’ 3de Ar-
mored-divisie, Spearhead, voor Bergen. Om 
19.10 uur bereikte ze de Place de Flandres, 
waar een uitzinnige bevolking ze toejuichte. 
De nauwelijks gemotoriseerde Duitse troe-
pen zaten in de val. Toen de Thunderbolts 
van de U.S. Air Force zich in het debat meng-
den, was het hek van de dam. Ontmoedigd 
capituleerden 18 000 manschappen, waar-
onder drie generaals. Vandaag de dag weten 
we welke belangrijke rol Ultra in dat succes 
speelde. Enigma had alles uit de doeken ge-
daan. De Britten hadden het bovendien erg 

gemakkelijk. 
In een pakje 
dat gedropt 
werd voor 
de verdedi-
gers van Brest 
vonden de 
geallieerden, 
naast IJzeren 
Kruisen, voor 
drie maanden 
sleutels van 
Enigma!

De intrede van de Amerikanen heeft veel weg van een dolle rit.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Tijdens de Bevrijding waren overal lachende gezichten te zien.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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> Brussel

▌ De Britten steken de Frans-
Belgische grens over

De Amerikanen waren snel, maar ook de 
Britten zaten niet stil. Op 2 september was de 
1ste Guard Armoured-divisie in de streek van 
Douai. (De Britse en Canadese Armoured-
divisies hadden ieder 290 tanks, 261 gepant-
serde voertuigen, 2 763 andere voertuigen en 
14 964 manschappen.) Omstreeks midder-
nacht kreeg ze de opdracht op te rukken naar 
Brussel. Er gaapte immers een bres tussen Va-
lenciennes en Douai. Op 3 september, ‘s mor-
gens vroeg, vertrok ze. Het was een prachtige 
dag. De tanks hadden 156 km voor de boeg. 
Daarvoor was 600 000 liter benzine nodig! In 
Hertain kwam de Household Cavalry in de 
vroege morgen over de grens. Rond 09.30 
uur was het gros aan de beurt. Langs Aat en 
Halle, Lessen en Ninove rukten de tanks op. 
In hun spoor volgde de Belgische groepering 
Bevrijding (2 200 manschappen en 500 voer-
tuigen) die om 16.36 uur Rongy een ‘twee-
de’ maal bevrijdde. De verkenningstroepen, 
Household Cavalry, van sir Allan Adairs di-
visie bereikten op 3 september ‘s avonds om 
20 uur de Belgische hoofdstad. Ze hadden 14 
uur in het ‘zadel’ gezeten.

▌De hoofdstad wordt bevrijd

De Welsh Guards volgden langs de Wa-
terloosesteenweg. De Brusselaars waren 
uitzinnig van vreugde. Zelfgemaakte Bel-
gische, Amerikaanse, Britse en enkele Sov-
jetvlaggen sierden de stad. Heel wat vrou-
wen droegen bloezen, rokken, hoedjes en 
strikken met de kleuren van die vlaggen. 
In de loop van de nacht bereikten ook de 
Grenadier Guards de stad. Zoals het een 
garderegiment betaamde, trok het naar het 
Koninklijk Paleis waar koningin Elisabeth 

het verwelkomde. De koningin-weduwe 
stelde het paleis ter beschikking van het 
hoofdkwartier van de Guards Division. Het 
hoofdkwartier van het 30ste Korps installeer-
de zich in het park van het Paleis te Laken. 
De vorstin moet zeker gedacht hebben aan 
die andere bevrijding in oktober-november 
1918. Operatie Sabot, de verovering van 
Brussel, was tot een goed einde gebracht. 
Het verzet had o.a. het in brand steken van 

het NIR-INR-gebouw (Nationaal Instituut 
voor Radiodiffusie - Institut National de 
Radiodiffusion) aan het Flageyplein kunnen 
beletten. De Duitsers hadden wel de koepel 
van het Justitiepaleis in brand gestoken en 
een aantal lokalen vernietigd. De gebouwen 
van de NMBS aan de Leuvense straat wa-
ren uitgebrand. Het hotel Windsor aan de 
Regentlaan was volledig in vlammen opge-
gaan. De Rexisten hadden vóór hun vlucht 
de Brusselse juwelierszaken leeggeroofd 
en enkele juweliers vermoord. Sporadisch 
werd er ook gevochten. Zo werd in de Wet-
straat de toren van de romp van een Pan-
zerkampfwagen IV geschoten. Op 3 septem-

Twee Belgische vrouwen (let op het hoofddeksel in de 
nationale driekleur) wijzen een Britse motorrijder voor het 

oog van de camera de weg naar Brussel.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)

Naar Brussel en Antwerpen
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ber ‘s avonds brak een gevecht in regel uit 
in het Jubelpark tussen jonge verzetslui en 
Duitse soldaten. Naderhand vond men een 
twintigtal lijken van soldaten van het Reich. 
Was het misschien een moordpartij op Duits 

militair administratief personeel? Andere 
Duitse militairen werden opgesloten in de 
gebouwen van de Koninklijke Militaire 
School. Op maandag 4 september defi leerde 
de Guards-divisie samen met de Groepering 
Bevrijding (2 000 manschappen, 500 voer-
tuigen) door de stad. Om 15 uur kwam de 
Groepering Brussel binnen via de steenweg 
op Bergen. Aan het Baraplein verwelkomde 
de Brusselse schepen Conrad Verhaeghe de 
Naeyer de Belgen. Een familielid diende als 
luitenant in de Groepering. Daarop ging het 
verder langs de Hallepoort en de Naamse-
poort. Even gooide een Duits vliegtuig roet 
in het eten. Vanop lage hoogte mitrailleerde 
het in de menigte. Soldaten en juichende be-
volking stoven uiteen. Via het Koningsplein 
en de Koningsstraat kwamen de Belgen aan 
de Onbekende Soldaat. Daar legde kolonel 
Jean-Baptiste Piron bloemen neer. Vervol-
gens ging Piron de Brusselse burgervader 
Jef van de Meulebroeck groeten. Vermits de 
Prins-Albertkazerne bezet was door het ver-
zet, installeerde de staf van de Groepering 
zich in de gebouwen van de Université Li-
bre de Bruxelles. De daaropvolgende dagen 

hielpen de Belgen bij het ontmijnen van de 
luchthavens van Evere en Melsbroek.

▌Op naar Antwerpen…

Brussel was natuurlijk een mooie trofee 
voor de Guards Armoured-divisie, maar de 
11de Armoured deed beter. Op 3 september 
vertrok de divisie van generaal Roberts van-
uit de streek van Lens naar… Antwerpen. 
Op de rechtervolgweg stak het 23ste Re-
giment Huzaren rond 14 uur de Belgische 
grens over, om ca. 21 uur werd Wolvertem 
bereikt. Op de linkervolgweg diende het 
3de Royal Tank Regiment (RTR) te vechten 
in de omgeving van Seclin, daarna ging het 
over de Belgische grens, via Zottegem tot 
Aalst. De volgende dag, 4 september, rukten 
de Huzaren op via Vilvoorde over Meche-
len naar Antwerpen. De Shermans van het 
3de RTR volgden de semi-autobaan Wolver-
tem, Boom, Antwerpen.

> Verzet en collaboratie

▌ De activiteiten van het verzet in 
aanloop naar de Bevrijding

Zouden de geallieerden echt alleen België 
bevrijden? Was de geest van Tijl Uilenspie-
gel in het Volk dood? Neen. Sinds de lan-
ding in Normandië werd het verzet steeds 
actiever, of moeten we zeggen alsmaar dries-
ter? De talrijke groepen moesten de Duitse 
communicatielijnen bestoken. Spoorwegen, 
tunnels en bruggen werden gesaboteerd. Zo 
stelde het rechtse door offi cieren gestichte 
Geheim Leger dat het tussen 8 juni en be-
gin september 1944 95 spoorwegbruggen, 
twaalf gewone bruggen, 285 locomotieven, 
1 365 wagons, 15 sluizen en 17 tunnels ver-
nietigde. Dankzij het spoorwegpersoneel ge-
raakte de laatste trein - later de spooktrein 
genoemd - die op 30 augustus 1944 naar de 
concentratiekampen vertrok niet verder dan 
Muizen. De tussenkomst van het Rode Kruis 
zorgde voor de vrijlating van de gedetineer-
den, net vóór de Britten Mechelen bereikten. 

Belgische soldaten van de Groepering Bevrijding rijden 
Brussel binnen via de steenweg op Bergen.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Op 25 juli feliciteerde Eisenhower het Belgi-
sche verzet voor de schade, toegebracht aan 
wegen en spoorlijnen. Er was echter weinig 
coördinatie. Het verzet was immers politiek 
hopeloos verdeeld. Er bestonden zo’n vijf-
tien bewegingen van enige omvang, zonder 
overkoepelende leiding zoals dat in Frankrijk 
functioneerde. De Belgische regering stond 
erg wantrouwig tegenover het verzet. Het 
zou duren tot 13 september 1944 vooraleer 
ze andere bewegingen dan het Geheim Le-
ger erkende. Het verzet liet meer van zich 
horen in Wallonië dan in Vlaanderen (elf 
tweetalige sluikbladen, 415 Franstalige, 141 
Nederlandstalige; van de terechtgestelden 
49% in Wallonië, 34% in Vlaanderen, 16% 
in Brussel). In de industriële regio’s waren 
er de georganiseerde arbeiders en in het ui-
terste zuiden de Ardense bossen. Bovendien 
lagen er in Vlaanderen door de nabijheid van 
de kust meer Duitse troepen. Wel brak er in 
het Leuvense en in Limburg een echte bur-
geroorlog uit tussen «Witte» en «Zwarte». 
De aanslagen op collaborateurs leidden tot 
weerwraak.

▌ De collaborateurs laten van zich 
horen

Het aantal aanslagen op Belgen steeg van 
94 in mei tot 151 in juni en 286 in juli. De 
politieke moorden gingen van 74 in mei tot 
110 in juni en 217 in juli 1944. De moord, 
door leden van het Geheim Leger, op de 
broer-apotheker van Rex-leider Léon De-
grelle, Edouard, in Bouillon, op 8 juli 1944, 
had verstrekkende gevolgen. Op 9 juli ver-
moordden rexisten in Bouillon een confrater 
van de broer van hun leider, apotheker Henri 
Charles. Sterk beïnvloed door Léon Degrelle, 
vaardigde Himmler op 17 juli een draconisch 
bevel uit betreffende radicale contraterreur. 
In dat kader werden drie plaatselijke notabe-
len van Bouillon, notoire tegenstanders van 
de familie Degrelle, op 21 juli door de Sipo-
SD (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst) 
lafhartig vermoord. Een ander bekend drama 
was het neerschieten op 17 augustus 1944 
in Courcelles van de rexistische oorlogsbur-

gemeester van Charleroi, Oswald Englebin, 
samen met zijn echtgenote en zijn zoon. Die 
moorden, samen met 32 andere in de provin-
cie Henegouwen voor de tijdsspanne 3-17 
augustus, zouden niet ongestraft blijven. De 
rexistische DSI (Département de Sécurité 
et d’Information) vermoordde op dezelfde 
plaats enkele uren na de aanslag op de bur-
gemeester 27 ‘moreel verantwoordelijken’ 
vermits de daders onvindbaar waren. Als ver-
gelding van de mislukte aanslag op de Rexis-
tische advocaat Georges Dubois-Clavier 
werd op 22 augustus de Brusselse stafhouder 
Louis Braffort vermoord.

Ook in Vlaanderen sloeg de collaboratie 
terug. Tussen september 1942 en augustus 
1944 werden zo’n 1 137 collaborateurs over 
het hele land vermoord. Het gerecht en een 
belangrijk deel van de rijkswacht zetten 
zich niet echt in om de daders te vinden. De 
Duitsers kwamen niet altijd tussen zolang 
er geen van hun landgenoten in betrokken 
waren. Zij wilden de gemoederen niet no-
deloos tegen zich in het harnas jagen door 
het op te nemen voor de gehate collabora-
teurs. In de ogen van veel Duitsers waren 
dat trouwens landverraders. Toen een per-
soonlijke vriend van Robert Verbeelen door 
het verzet geliquideerd werd, schoten zijn 
vrienden op oudejaarsnacht (1942-1943) 
de oud-burgemeester van St.-Joost-ten-No-
de en notoir vrijmetselaar, Georges Pêtre, 

In elke stad dezelfde vreugdetaferelen.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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dood. Diezelfde nacht vermoordden Ver-
beelen en zijn kompanen nog vijf mensen 
en verwondden er tientallen in drie andere 
acties. Verbeelens Veiligheidskorps van de 
De Vlag-Germaanse SS Vlaanderen pleeg-

de in 1943 14 bloedige aanslagen, in 1944 
nog 22. De Herentenaar Verbeelen had het 
meestal gemunt op de moreel verantwoor-
delijken van aanslagen op DeVlag-mensen. 
Zo stuurde hij op 28 februari 1944 de gou-
verneur van de Société Générale, Alexand-
re Galopin, naar het graf. In het Leuvense 
weegt het gebeuren te Meensel-Kiezegem 
tot op vandaag op de gemoederen. In dit 
dorp van slechts 550 inwoners werd op 20 
juli 1944 de 22-jarige Gaston Merckx door 
drie Partizanen doodgeschoten. Dit lid van 
de DeVlag en van de Vrijwillige Arbeids-
dienst van Vlaanderen (VAVV) behoorde 
tot een pro-Duitse familie. Op 22 juli werd 
het dorp omsingeld door mannen van Ver-
beelens Veiligheidskorps van de Sipo-SD. 
Drie verzetslui werden bij het uitkammen 
van de woningen omgebracht, enkele dorpe-
lingen werden zwaar toegetakeld en werden 
voor verdere ondervraging meegenomen. 
Op 11 augustus 1944 omsingelde het Veilig-
heidskorps, geholpen door mannen van de 
Vlaamse Fabriekswacht en de Feldgendar-

merie, opnieuw het dorp. Gemaskerde leden 
van de familie Merckx en twee gemartelde 
verzetslui duidden 89 inwoners aan als me-
deplichtigen aan de moord op Gaston; 63 
kwamen om in Duitse concentratiekampen. 
De oude dorpsrivaliteit had tegen de ach-
tergrond van de oorlog een uitzonderlijke 
dimensie aangenomen. Verklikking maakte 
het leven tot een hel.

▌De taken van het verzet

Sabotage en aanslagen waren de meest spec-
taculaire facetten van het verzet. Het stond 
echter ook in voor de sluikpers. Zo drukte 
in 1944 de Leuvense NKB (Nationale Ko-
ningsgezinde Beweging) het blad Vrij Volk 
op 10 000 exemplaren. De belangrijkste 
Belgische kranten bleven tijdens de oor-
log verschijnen onder Duitse controle. Op 
9 november 1943 zorgde het Onafhankelijk-
heids-front voor de uitgave van een ‘valse’ 
Le Soir (50 000 exemplaren). Het hoofdarti-
kel vierde de 25ste verjaardag van de Duitse 
nederlaag in november 1918. Onder het ar-
tikel prijkte de naam van de bekende colla-
borateur en journalist Raymond de Becker. 
Daarnaast was er ook een communiqué van 
de Wehrmacht waaruit moest blijken dat Hit-
ler en Mussolini besloten hadden te capitu-
leren. Dit bravourestuk stak de Brusselaars 
een hart onder de riem, maar 17 van de 22 
makers werden opgepakt. Vijf soldaten be-
taalden hun vermetelheid met de dood. Zero 
verspreidde de clandestiene Libre Belgique. 
De jaarlijkse herdenking van 11 november, 
met o.a. een bloemenhulde aan de Onbe-
kende Soldaat, tartte de bezetter en gaf de 
bevolking moed.

Het verzet organiseerde in de loop van de 
oorlog ontsnappingslijnen voor het over-
brengen naar Groot-Brittannië van erg be-
dreigde leden en voor Belgen die zich bij 
onze strijdkrachten in Groot-Brittannië wil-
den voegen (258 manschappen). Reeds in de 
zomer 1940 functioneerde de ontsnappings-
lijn Daumerie-Martiny. Het verzet wist in de 
loop van de oorlog ook heel wat neergestort 

De Bevrijding kostte duizenden mensen het leven; 
enkele honderden geallieerde soldaten, zo’n 2 000 
burgers en een duizendtal verzetsstrijders, naast een 
onbekend aantal Duitsers.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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geallieerd vliegtuigpersoneel uit Duitse han-
den te houden. Uiteindelijk werden er zo’n 
1 200 Britten, Canadezen en Amerikanen 
terug naar Groot-Brittannië gebracht (Life-
line). Ongeveer 5 000 Belgen, waaronder 
meer dan 1 000 Brusselaars, waren daarbij 
betrokken. Meteen was Brussel de Europese 
stad die zich meest onderscheidde bij dat 
gevaarlijk maar niet zo spectaculair werk. 
Ook ontfermde 
het verzet zich 
over joden en 
jongelui die 
het vertikten 
naar Duits-
land te gaan 
werken. Meer 
dan 200 000 
Belgen ont-
snapten aan de 
Verplichte Te-
werkstelling . 
Hier zorgde 
Socrates, een 
organisatie op-
gericht in 1943 
door de Belgische regering in Londen, voor 
de nodige fi nanciële hulp. Verder speelde 
het verzet in de loop van de oorlog allerlei 
inlichtingen aan Londen door. Zo wist het 
inlichtingsnet (Luc)-Marc een Duitse kaart 
te bezorgen met een gedetailleerde teke-
ning van het hele Duitse radarnet in België 
en Noord-Frankrijk, zowel Würzburg als 
Freya-stations. Terwijl een Brussels juwelier 
te Lantin in zeven opeenvolgende nachten 
een Seeburg-systeem, om jachtvliegtuigen 
naar geallieerde bombardementstoestellen te 
leiden, aftekende.

De belangrijkste taak van het verzet bestond 
echter in het voorkomen van bepaalde ver-
nietigingen die de terugtrekkende Duitse 
troepen zouden uitvoeren en in de weg te 
wijzen voor de geallieerde bevrijders. De 
bevrijding van Antwerpen en zijn haven is 
daar een voorbeeld van en meteen de be-
langrijkste Belgische bijdrage tot de Tweede 
Wereldoorlog.

▌ De rol van het verzet bij de 
bevrijding van Antwerpen

Sinds 5 juni 1944 was generaal-majoor Chris-
toph graaf Christoph Stolberg zu Stolberg 
plaatscommandant van Antwerpen. In sep-
tember voerde hij het bevel over zo’n 10 000 
manschappen. Het was echter een allegaartje: 
politietroepen, Luftwaffe-personeel, Russen, 

Vlaamse col-
laborateurs, de 
bewakers van 
Breendonk, het 
personeel van 
het oefenter-
rein van Bras-
schaat ... Bun-
kers en vooral 
versterkte hui-
zen beheersten 
kruispunten , 
bruggen, slui-
zen… In het 
Stadspark la-
gen drie grote 
door prikkel-

draad omgeven bunkers die via een onder-
aardse gang in verbinding stonden met het 
Duitse hoofdkwartier. Verder waren inun-
daties gepland en velden en weiden voor-
zien van versperringen om luchtlandingen te 
voorkomen. De voetgangers- en autotunnel 
onder de Schelde waren ondermijnd. Ook de 
bruggen over de Rupel, de Nete en de kana-
len waren klaar om opgeblazen te worden.

In juli 1944 stelde een coördinatiecomité van 
verschillende Antwerpse verzetsbewegingen 
luitenant Urbain Reniers, codenaam Réau-
mur, van het Geheim Leger voor als bevelheb-
ber van de troepen, ca. 1 000 manschappen. 
Dit gebeurde met de zegen van de Belgische 
regering te Londen. Ze had immers, na sa-
menspraak met het Britse SOE (Special Ope-
rations Executive), een paar agenten met me-
dewerking van de 2de directie van de generale 
staf naar Antwerpen gestuurd om de haven 
te redden bij de Bevrijding. Het was vooral 
luitenant graaf Philippe de Liedekerke die 

Verzetsstrijders leiden vermeende collaborateurs weg.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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daar een erg belangrijke rol bij speelde. Die 
offi cier vond natuurlijk geschikte gespreks-
partners in het Geheim Leger. Wie was er 
meer geschikt om het verzet in Antwerpen te 

leiden dan een andere luitenant die afkomstig 
was uit de Militaire School? Edouard Pilaet, 
codenaam François, van het Onafhankelijk-
heidsfront (OF) en provinciaal bevelhebber 
van de Vaderlandse Milities, werd tweede 
in bevel. Eugène Colson, codenaam Harry, 
een koopvaardijoffi cier die behoorde tot de 
NKB (Nationale Koningsgezinde Beweging) 
was verantwoordelijk voor het havenbatal-
jon, 600 manschappen. De manschappen 
waren niet alleen afkomstig van het Geheim 
Leger, het Onafhankelijkheidsfront en de Na-
tionale Koningsgezinde Beweging maar ook 
van de Witte Brigade (liberaal georiënteerd) 
en de Groep G (studenten van de Université 
Libre de Bruxelles). Heel wat leden van het 
coördinatiecomité, o.a. de voorzitter Norbert 
Laude, rector van de Koloniale Hogeschool 
en reservekolonel, werden op 25 augustus 
door de Duitsers opgepakt. Toch werden in 
de nacht van 25 op 26 augustus de twee ce-
mentfabrieken en de mijnputten vernield. 
In de nacht van 26 op 27 augustus werd het 
waterbedelingspunt van het station Antwer-
pen-Dam vernietigd. Zo werden 60 locomo-
tieven geïmmobiliseerd en konden aan aan-
tal politieke gevangenen niet naar Duitsland 

gestuurd worden. Op 31 augustus werd het 
dispatching-centrum van Antwerpen-Cen-
traal vernield. Tussen 1 en 4 september werd 
de elektriciteit voor de bruggen in de haven 
afgesneden. Veel essentiële elementen in de 
haven werden bezet. De Duitsers hadden wel 
enkele vernielingen kunnen uitvoeren, o.a. 
de deuren van een klein droogdok hadden 
ze kunnen beschadigen. Bovendien werden 
enkele handelsschepen, een veerboot en een 
vlotbrug tot zinken gebracht.

>  Antwerpen

▌ De belangrijke bijdrage van het 
verzet

Op 3 september zond de BBC het zinnetje 
“Pour François la lune est claire” (Voor 
François is het heldere maan) uit. Dat bete-
kende dat het verzet gewapend allerlei stel-
lingen diende in te nemen om vernielingen 
tegen te gaan. Edouard Pilaet trok naar Boom 
om er de Britten op te wachten. De Tommies 
waren echter sneller. Gelukkig was er Robert 
Vekemans. Deze 31-jarige ingenieur, oud-
student van de Koninklijke Militaire School 
(94ste Promotie Artillerie-Genie), was een 
gerepatrieerd genieoffi cier die tewerkgesteld 
was bij de administratie van Bruggen en We-
gen. Hij was waarschijnlijk lid van het inlich-
tingsnetwerk Alex. Na de oorlog zal Reniers 
beweren dat Vekemans sinds mei 1941 lid 
was van het Geheim Leger. Vekemans sprak 
dat nooit tegen. Beide partijen waren gebaat 
met die bewering. Voor het Geheim Leger 
zelf was wat Vekemans gedaan had een pluim 
op de hoed. Voor Vekemans zelf was lid zijn 
van het verzet sinds 1941 een blijk van patri-
ottisme. Vekemans had wel nagedacht over 
de redding van Antwerpen. Snelheid was de 
boodschap. In het westen lag de 300 à 500 m 
brede Schelde, een nadering vanuit het zui-
den via de voornaamste weg, die over Boom 
liep, leek dus logisch. Natuurlijk waren er ook 
daar enkele waterwegen met bruggen. Vanaf 
de brug over het kanaal van Willebroek kon-
den de Duitsers ca. twee kilometer ver obser-

Mannen, vrouwen, militairen en burgers: de bevrijding
is een zaak die hen allen aanbelangt.
(collectie Patrick Brion)
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De bruggen over de Rupel
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veren wat er op de grote steenweg gebeurde. 
Verder werd het gezicht benomen door een 
brug over de spoorweg Mechelen-Terneuzen, 
naar het oosten toe door gebouwen van een 
ammoniakfabriek en een gasfabriek en uit-
eindelijk de huizen van Willebroek. Het leek 
Vekemans evident dat de Duitsers de brug 
over het kanaal tot springen zouden brengen 
op het ogenblik dat de eerste tank op de via-
duct over de spoorweg zou staan. Dat moest 
vermeden worden.

▌ De Britten komen eraan…

Toen Vekemans op zondag 3 september rond 
9 uur ‘s morgens over de BBC hoorde dat 
de Britten Doornik bereikt hadden, begaf 
hij zich op pad. Eerst ging hij rondneuzen in 
de Oude haven en aan het Loodswezen. Om 
16.10 uur nam hij de tram naar Boom. Daar 
bestudeerde hij onopvallend de toestand van 

bruggen, ondermijning en bewaking. De 
nacht bracht hij door bij zijn schoonouders. 
‘s Morgens hoorde hij over de BBC dat de 
Britten op 60 km van de Nederlandse grens 
stonden. Daarop reed hij met de fi ets van zijn 
Hombeekse schoonvader naar Willebroek. 
Te voet trok hij naar het café aan het kruis-
punt met de weg naar Dendermonde, net ten 
noorden van het fort van Breendonk. Plots 

hoorde hij het geratel van rupsbanden. Het 
was 8.50 uur.

▌Verandering van marsroute

Met veel moeite slaagde de goed Engels-
sprekende Vekemans erin de bevelhebber 
van het eskadron en hoofd van de voorhoede, 
majoor John Dunlop, te overtuigen een an-
dere weg te kiezen. De voorste tank stond 
ondertussen 200 m van de viaduct. Dunlop 
kreeg de toestemming van zijn bataljonscom-
mandant, luitenant-kolonel David Silvertop, 
om de weg te nemen die Vekemans voorstel-
de. Vekemans reed nu voorop in een Humber 
(licht gepantserd voertuig op wielen) naar 
Willebroek. Daar stak hij het kanaal over 
via de niet ondermijnde pontonbrug, ook ge-
noemd Denaeyer-brug, en volgde het jaagpad 
naar het noorden.

▌De Duitsers verdedigen zich

Zagen de Duitsers het stof dat de as van het 
jaagpad deed opwaaien? Blijkbaar niet. Ver-
mits een woning het zicht naar het zuiden 
belemmerde, kon de oude smalle houten tol-
brug, genoemd Veuve Van Entschodt, over 
de Rupel (160 m breed), bij verrassing over-
gestoken worden. De Duitsers zouden wel 
gepoogd hebben de brug op te blazen, maar 
het ontstekingsmechanisme faalde. Twee le-
den van het Onafhankelijkheidsfront zouden 
omstreeks 7.30 uur de draden doorgeknipt 
hebben. Het Geheim Leger beweert dat zijn 
mannen dat reeds gedaan hadden. Vekemans 
sneed de lont op twee plaatsen door. Ook de 
grote brug over de Rupel werd van het noor-
den uit en met hulp van het Onafhankelijk-
heidsfront intact veroverd. Of was het door 
gewone burgers? Maar de grote noodcon-
structie over het kanaal van Willebroek (60 m 
breed) zakte in door een ontploffi ng. Het was 
10 uur. Met een kleine omweg lag de weg 
naar Antwerpen open. Drie schermutselin-
gen grepen plaats op de rijksweg van Boom 
naar Antwerpen. Telkens was het een 37 mm 
luchtdoelkanon dat voor vertraging zorgde. 
Een eskadron kwam via Hoboken naar de 

Een Britse Shermantank van het 3de Royal Tank 
Regiment (RTR) met opschrift ‘Boom’, verwijzend naar 
de opmars naar Antwerpen, rijdt de havenstad binnen. 
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Scheldekaaien. Zo reed Silvertop over de 
straat, die nu zijn naam draagt, de stad bin-
nen. Een ander eskadron kwam kort vóór de 
middag langs de Jan van Rijkswijcklaan in 
de stad. Sporadisch werd er geschoten. Aan 
de ringlaan, waar vroeger de wallen waren, 
verweerde zich een kleine Duitse eenheid. 
Daarna ging het verder. De dolle menigte 
vormde nu de hindernis. Vrouwen waren 
kwistig met kussen en mannen deelden alco-
holische drank uit. Een Brit zei dat het erger 
was dan Coronation Day. De Belgen waren 
ook veel enthousiaster dan de Fransen. De 
Grote Scheldetunnel viel om 15 uur licht be-
schadigd, maar onbruikbaar tot 7 oktober, in 
handen van de geallieerden want ook daar 
had het verzet de ontsteking gedeeltelijk en 
de geplande onderwaterzetting volledig ge-
saboteerd. In de loop van de namiddag nam 
het vooroorlogse bestuur, met de provincie-
gouverneur baron Georges Holvoet op kop, 
weer het heft in handen. Het verzet, aange-
voerd door de 31-jarige Eugène Colson, kon 
de sluizen en dokken in de omgeving van de 
stad veroveren.

▌Overgave van de vijand

Om 20.30 uur capituleerde generaal Stol-
berg, nadat de Russen die het park moesten 
verdedigen, de wapens neerlegden. Overal in 
de stad gaven de Duitsers zich over aan de 
Britten, bevreesd als ze waren voor de ‘Weer-
stand’. Tegen 22 uur was de strijd zo goed als 
gestreden. Weldra waren er zo’n 6 000 krijgs-
gevangenen, die o.a. in de lege kooien van de 
dierentuin werden opgesloten. Later zouden 
de Britten ervan beschuldigd worden zo de 
conventies van Genève geschonden te heb-
ben. ‘s Avonds verscheen de socialistische 
Volksgazet voor het eerst sinds vier jaar. Het 
verzet had ondertussen ook twee bruggen 
over het Albertkanaal in handen, een in Merk-
sem en een andere in Wijnegem. De Britten 
waren echter in een einde-oorlogssfeer en al-
leen geïnteresseerd in de haven. Bovendien 
hadden ze geen stafkaarten van de streek. Op 
4 september verklaarde Eisenhower over de 
BBC dat de Belgische Binnenlandse Strijd-

krachten (de ‘Weerstand’) een leger is dat 
bevolen wordt door generaal Ivan Gérard. 
Meteen waren de verzetslui beschermd door 
de Conventies van Den Haag uit 1907 (Een 
leger heeft een chef; is herkenbaar; draagt 
duidelijk wapens en leeft de oorlogswetten 
na, b.v. gevangenen worden niet gedood). 

▌Aankomst van de versterkingen

Op 5 september in de namiddag werden een-
heden van de 50ste Infanteriedivisie ter ver-
sterking aangevoerd. Op 7 september viel de 
zo belangrijke Kruisschanssluis beschadigd 
in geallieerde handen. Op 8 september werd 
de 11de Armoured-divisie naar achter ge-
stuurd om enkele dagen uit te rusten. Het was 
hoog tijd voor mensen en machines. Slechts 
120 van de ongeveer 200 tanks van de dolle 
rit naar Antwerpen, waren ook aangekomen. 
De 53ste Divisie uit Wales diende de stad en 

de haven te beschermen. Ook waren er ver-
zetslui uit de buurlanden te hulp gekomen: 
FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) uit 
het noorden van Frankrijk en Nederlanders. 
Tegen 9 september was de linkeroever te-
genover Antwerpen van Duitsers gezuiverd. 
Ondertussen beschoten de Duitsers van over 
het Albertkanaal de stad, zo werd o.a. het 
stadhuis licht beschadigd. Die sporadische 
artilleriebeschieting zou één maand duren.

Britse troepen van het East Lancashire Regiment
aan de Straatsburgbrug in Antwerpen.

(collectie Patrick Brion)
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>  Een nieuwe wedren naar
de zee

▌Gent: aankomst van de Britten

Gent kon niet achter blijven. Op 4 septem-
ber kwam het verzet in opstand tegen de 
Duitsers. Om 14.35 uur werd de vriend-
schapsvlag van het 2de Linieregiment op de 
Leopoldskazerne gehesen. Op 5 september 
hadden een vierhondertal ‘weerstanders’ 
de stad in handen. Zij hadden tijdig alle 
springladingen in de haven uitgeschakeld, 
zodat ook de Gentse haven intact bleef. De-
zelfde dag veroverden de Britten de brug-
gen over de Schelde in Oudenaarde en in 

Wetteren. Op 6 september om 14 uur deed 
de Ghent Force ‘woestijnratten’ van de 
7de Britse Armoured-divisie, een gelegen-
heidsstrijdmacht opgebouwd rond het 11de 
Huzaren, haar intrede in Gent. Op 6 sep-
tember bevrijdde de Guards Armoured-di-
visie Diest nadat ze op 4 september Leuven 
had veroverd. Ook op 6 september trokken 
de Guards over een beschadigde brug over 
het Albertkanaal bij Beringen. In de nacht 
van 6 op 7 september werd een stevige Bai-
ley Bridge gebouwd door de genie. In dat 
bruggenhoofd werd de Nederlandse brigade 
Prinses Irene (1 700 manschappen) ingezet. 
De Belgische Groepering Bevrijding kwam 

op 11 september aan in het bruggenhoofd. 
Dezelfde dag veroverde ze Leopoldsburg. 
Het Belgisch leger was nu echt weer thuis. 
Heel wat politieke gevangen kwamen vrij. 
Op 12 september werd Hechtel door de 
Britten veroverd. De Albert-Kanal-Stel-
lung was net zoals in 1940 gevallen. Ook 
nu werd een brug bijna intact veroverd. 
Dertigduizend Duitsers voor een front van 
120 km was echt te weinig.

▌ Ieper, Brugge en Oostende: de 
Canadezen komen eraan!

Terwijl de Britten in Antwerpen en ten oos-
ten van Brussel opereerden, zaten ook de 
Canadezen niet stil. De 1ste Poolse gepant-
serde divisie van de in 1994 overleden toen 
102-jarige generaal Stanislaw Maczek, die 
in de schoot van het 2de Canadese korps op-
rukte, kwam op 6 september om 12.40 uur 
over Abele (Poperinge) en om 13 uur over 
Westouter België binnen. In de late namid-
dag veroverde ze Ieper. Daarna volgden op 
de regenachtige 7de september Roeselare 
en na enige strijd op 8 september Tielt (de 
1ste Poolse Pantserdivisie telde 381 tanks, 
473 stukken geschut, 4 050 voertuigen en 
16 065 manschappen). Het 9de Bataljon 
Jagers, dat zich bijzonder onderscheidde, 
kreeg de eretitel ‘Jagers van Vlaanderen’. 
Wervik werd eveneens op 6 september 
bevrijd, door de 53ste Infanteriedivisie uit 
Wales van het 12de Britse Korps. Op 8 sep-
tember bevrijdde de 2de Canadese Infante-
riedivisie Oostende (een Canadese of Britse 
infanteriedivisie telde 18 347 manschappen, 
3 347 voertuigen, 1 000 motorrijwielen, 110 
anti-tankkanonnen en 72 stukken veldartil-
lerie). Op 9 september volgden Nieuwpoort 
en De Panne. Het verzet slaagde erin te 
Nieuwpoort de vernieling van enkele brug-
gen en het zo belangrijke sluizencomplex te 
voorkomen.

Zo mislukten de door de Duitsers opgezette 
inundaties grotendeels. Het zou echter du-
ren tot 28 september vooraleer de haven 
van Oostende weer bruikbaar was. De 4de 

Voor de bevolking was de bevrijding van het juk van de 
nazi’s een hele verademing.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Pantserdivisie kwam als eerste Canadese 
eenheid België binnen. Op 6 september, in 
de vooravond, bevrijdde ze Leisele. Daarna 
volgden op 7 september Diksmuide en Tor-
hout. ‘s Avonds bereikte ze de eerste huizen 
van Brugge. Het zou echter nog tot 12 sep-
tember duren vooraleer ze triomfantelijk 
de stad binnenrukte. Een dag eerder was 
ook Blankenberge bevrijd. Even had het er 
naar uitgezien dat de Duitsers Brugge zou-
den verdedigen. Beide partijen werden het 
echter stilzwijgend eens om de historische 
stad te sparen. Alleen veel bruggen gingen 
de lucht in. De burgers bouwden zelf een 
noodbrug om de Canadezen toegang tot de 
stad te geven. De 
Brugse binnenha-
ven viel dankzij 
het verzet intact in 
handen van de be-
vrijders. De Duit-
sers hadden noch-
tans onder iedere 
kraan een mijngat 
gemaakt waarin la-
ter de springstoffen 
zouden geplaatst 
worden. Enkele 
manschappen van 
het Geheim Le-
ger, geholpen door 
werklui van de fi r-
ma die de gaten had 
gemaakt, vulden 
ze in de nacht van 
2 op 3 september, 
daarna deden ze er 
beton op en plaats-
ten de deksels te-
rug. In de nacht 
van 11 op 12 sep-
tember probeer-
den de Duitsers de 
vernielingen uit te 
voeren. De explosieven konden echter niet 
aangebracht worden.

Daarop dropen de Duitsers onverrichter 
zake af. Ze hadden geen tijd te verliezen. 

Het vege lijf redden was toch belangrijker. 
Op 15 september bevrijdde de 4de Canadese 
divisie Eeklo. Daarna botste ze aan het Leo-
poldkanaal op hevige weerstand.

>  België bevrijd? De 
Amerikanen nemen de 
Ardennen voor hun 
rekening

▌ Richting Bergen…

Ondertussen poogde Montgomery Eisenho-
wer ervan te overtuigen dat snel oprukken 

naar de Ruhr een 
einde zou stellen 
aan de oorlog. De 
maarschalk luis-
terde niet naar de 
Belgen die erop 
wezen dat Ant-
werpen zonder een 
vrije Scheldemon-
ding waardeloos 
was. Eisenhower 
wilde het front van 
noord naar zuid 
eerst rechttrekken 
vooraleer verder 
te gaan. De Broad 
Front Policy, je 
weet wel.

Na het uitschakelen 
van de Duitse weer-
stand (60 000 man-
schappen) rondom 
Bergen veroverde 
de 2de Amerikaanse 
Armored-divisie op 
7 september Waver. 
Dezelfde dag be-
reikten Amerikaan-

se verkenningseenheden (Recces) dicht bij 
Hasselt het Albertkanaal. Op 9 september 
deden de ‘Sammies’ hun blijde intrede in 
Hasselt. Meteen was dit de enige grote 
Vlaamse stad die door de Amerikanen be-

De gevechtsrantsoenen smaken zo lekker!
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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vrijd werd. Dezelfde dag trok de 30ste Ame-
rikaanse Divisie ‘te voet’, bij gebrek aan 
benzine, Tongeren binnen. (Een Ameri-
kaanse infanteriedivisie met de normale 
versterking telde 16 000 manschappen, 
48 veldkanonnen, een bataljon tanks en een 
bataljon tankdestroyers). Op 8 september 
om 09.30 uur was wel een Britse verken-
ningspatrouille een twintigal minuten in de 
stad geweest. Rond 11 uur kwam ook een 
Amerikaanse Recce-patrouille door Tonge-
ren. De 11de september overschreed het 19de 
Amerikaanse Korps het Albertkanaal en de 
Maas, en drong de dag daarop Nederland 
binnen. De resten van het Duitse 7de Leger 
en het 5de Pantserleger, die reeds zoveel te 
verduren kregen in Normandië, vermochten 
niet veel tegen al dat geweld.

▌Naar Namen en Luik…

De resterende manschappen van twee SS-
pantserdivisies en de FLAK (Flugzeugab-
wehrkanone) van het vliegveld van Floren-
nes moesten vanaf 4 september de Maas 
ten zuiden van Namen verdedigen. Eens te 
meer maakte 
de aanvaller 
gebruik van de 
intacte loop-
brug te Houx. 
Het brugge-
tje maakte 
deel uit van 
een systeem 
dat het water 
op peil moest 
houden. Het 
werd zowel in 
augustus 1914 
als in mei 
1940 gebruikt. 
Ook op an-
dere plaatsen kwam de 9de Amerikaanse 
divisie over de rivier, maar enkele tiental-
len GI’s sneuvelden en enkele honderden 
werden gevangengenomen. De SS’ers be-
ten van zich af. De 3de Armored-divisie wist 
echter te Namen een bijna intacte brug te 

veroveren. Daarop werden de Duitsers in 
de rug aangevallen. Oberführer (generaal) 
Kurt Meyer, bevelhebber van de 12de SS-
Divisie Hitlerjugend, werd gevangengeno-
men. Op 7 september stelden de Duitsers, 
vooral de 2de SS-Pantserdivisie, zich achter 
de Ourthe op. Zoals in Frankrijk had deze 
divisie een spoor van dood en vernieling 
achter zich gelaten. Op 6 september ver-
overde de 3de Armored-Divisie Hoei en ook 
hier vielen de bruggen intact in handen van 
de geallieerden. Op 8 september trok de 3de 
Amerikaanse Armored-Divisie Luik bin-
nen. Er volgden enkele verwarde gevechten 
met o.a. Franse SS’ers. Dankzij het verzet 
werden de FN-fabrieken niet beschadigd. 
Op 10 september rukte ze door Sankt-Vith. 
Voor het eerst werd er niet gejuicht. Vervol-
gens ging het over de Duitse grens, maar al 
snel werd de opmars tot staan gebracht.

▌ Special Forces aan de 
Luxemburgse grens

Het 5de Amerikaanse Korps van generaal 
Leonard Gerow doorkruiste België door de 

Ardennen. Het 
terrein was 
bijzonder ge-
schikt voor sa-
botage. Daar-
om werd, net 
zoals in Frank-
rijk, de opmars 
vooraf gegaan 
door gedropte 
SAS-agenten 
(Special Air 
Service). Vóór 
de Amerika-
nen sprongen 
drie Belgische 
groepen SAS-

agenten. Operatie Noah werd in de nacht 
van 15 op 16 augustus ontketend. Zo kwa-
men Belgen bij Gedinne over de grens. Ook 
kapitein “Eddy” (Edouard) Blondeel, code-
naam Blunt, bevelhebber van de Belgische 
SAS-eenheid, voegde zich op 29 augustus 

De Amerikanen naderen Namen.
(collectie Patrick Brion)
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bij hen. Uiteindelijk werden er 39 man-
schappen ingezet. Samen met manschappen 
van het Geheim Leger werden overvallen 
gepleegd op geïsoleerde Duitse detache-
menten. Op 6 september werd de junctie 
met de Amerikaanse grondtroepen gereali-
seerd. Met het oog op de voorbereiding van 
een eventuele luchtlandingsoperatie werd 
operatie Brutus op touw gezet. In de nacht 
van 1 op 2 september werd een Brits ma-
joor samen met enkele Belgen geparachu-
teerd op een paar kilometer van Durbuy. De 
operatie Bergbang startte op 2 september in 
de streek van Bronromme. Ook hier werd 
samengewerkt met het verzet om de aftrek-
kende Duitsers het vuur aan de schenen 
te leggen. Een klein detachement Franse 
SAS-agenten werd bij vergissing gedropt 
in de omgeving van Rochefort. Operatie 
Caliban werd uitgevoerd ten voordele van 
het 2de Britse Leger. In de nacht van 5 op 
6 september werden twee groepen Belgi-
sche SAS-agenten geparachuteerd in de 
streek van Peer en Meeuwen. Deze agen-
ten slaagden erin om de Britten te verwit-
tigen dat Duitse reservetroepen, SS, naar 
het bruggenhoofd van Helchteren oprukten. 
Luitenant “Freddy” (Fréderic) Limbosch, 
bevelhebber van de operatie, liet daarbij het 
leven. Op 11 september werden de Belgen 
in de streek van Peer uit een benarde situ-
atie gered.

▌Het verzet komt tussenbeide

Op 5 september trok de 5de Amerikaanse 
Armored-divisie, Victory, te Monthermé 
(Frankrijk) over de Maas. Alle coördinatie 
tussen de Duitse eenheden was zoek. Lo-
kaal werd er hard gevochten, maar steeds 
konden de Amerikanen de verdedigers over-
vleugelen. De resten van het 7de Duitse Le-
ger slaagden er niet in zich vast te klampen 
aan Semois, Ourthe, Amblève en Salm. Het 
verzet gidste de Amerikanen en bestookte 
de Duitsers. De bevolking hielp de bruggen 
herstellen. Toen de 4de Amerikaanse Divisie 
op 11 september Houffalize bereikte, had-
den de inwoners reeds een houten noodbrug 

gebouwd. De enkele overblijvende tanks 
van de 2de Panzer-divisie trokken zich op 
11 september terug achter de Siegfriedlinie. 
Op 12 september betrad het 5de Amerikaan-
se Korps de Duitse bodem.

Naast inlichtingen verzamelen en sabotage plegen, 
voerde het verzet ook gevechten van een niet te 

onderschatten belang. 
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Field Marshal Montgomery schouwt de troepen op de Grote Markt in Brussel. (DG IPR)
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>  Te vroeg gejuicht! 
De Britten komen op 
Nederlands grondgebied

Op 5 september hoorden de Nederlanders 
via Radio Oranje, die over de BBC uitzond, 
dat de Britten Antwerpen veroverd hadden 
en dat ze over de Nederlandse grens trok-
ken. De Nederlanders geloofden het, ver-
mits ze de kanonnen hoorden en de Duit-
sers zagen vluchten… en “zij” wel wisten 
dat Antwerpen zonder de toegang over Ne-
derlands grondgebied waardeloos was. De 
angst sloeg om in overmoed. De collabora-
teurs en de Duitsers met hun liefjes werden 
weggehoond of overgeleverd aan de volks-
woede. De onderduikers toonden zich weer, 
eerst aarzelend, weldra in volle daglicht. De 
Nederlandse vlag verscheen aan de huizen. 
Dat was Dolle Dinsdag. De Duitsers her-
wonnen echter vlug hun koelbloedigheid. 
Toen bleek dat de geallieerden niet volgden, 
kwamen ze terug. De Nederlanders werden 
door doffe ellende overvallen.

Sinds 1942 hadden de Duitsers Walcheren 
uitgebouwd tot een vesting. Anti-tankgrach-
ten werden gegraven, prikkeldraad gespan-
nen, mijnen gelegd, bunkers gebouwd en 
kanonnen geïnstalleerd. Vlissingen was het 
koninginnestuk. Dit Stützpunkt beveiligde 
vanuit het noorden de toegang tot Antwer-
pen. In het zuiden werd het oude fort Fre-
derik-Hendrik met duizenden kubieke meter 
beton versterkt. Op die bewuste Dolle Dins-
dag, 5 september, begonnen de Duitsers de 
evacuatie van hun tussen de Schelde en de 
oprukkende geallieerden geprangde troe-
pen. Soldaten van het 15de en het 7de Leger 
en van het 5de Pantserleger kwamen vanuit 
Breskens naar het vijf kilometer verder ge-
legen Vlissingen. Tot de verovering door 
de Polen, op 20 september, kwamen ze ook 
van Terneuzen naar Zuid-Beveland. Voor de 
oversteek werd alles gebruikt wat varen kon, 

twee Nederlandse vrachtschepen, 16 bin-
nenschepen, een veerpont, drie grote vlotten 
en bootjes van alle slag. De Britten voerden 
wel luchtaanvallen uit, maar verder niets. 
Tegen 23 september waren zo 86 100 man-
schappen, 616 kanonnen, 6 200 paarden en 
6 000 voertuigen geëvacueerd. Deze troepen 
stelden zich weldra op tussen Antwerpen en 
Turnhout en in het Nederlandse hinterland.

>  Operatie Market Garden in 
Nederland

▌ Montgomery pleit voor een snelle 
opmars naar het industriële hart 
van Duitsland

Montgomery had ongetwijfeld weet van de 
evacuatie. Dankzij het ontcijferingswerk van 
Ultra en de luchtobservatie moet hij het ge-
weten hebben. Hij dacht echter dat hij die 
verslagen strijdkracht letterlijk en fi guurlijk 
links kon laten liggen om op te rukken naar 
het hart van Duitsland. Er gaapte immers 
een bres van ca. 100 km, Midden-België lag 
open. Twee dagen rust voor het 30ste Korps, 
5 en 6 september, en het sturen door Hitler 
van enkele reserves en bijeengeschraapte 
vluchtende soldaten naar het Albertkanaal, 

Wordt Nederland ook bevrijd?

Overal verscheen het V-teken (Victory).
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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veranderden de toestand grondig. Toch leek 
er nog een mogelijkheid tot doorbraak en 
snelle exploitatie te bestaan. Op 10 septem-
ber ontmoette Montgomery Eisenhower. De 
bijeenkomst greep plaats in het vliegtuig van 
de opperbevelhebber en dat op het vliegveld 
van Evere bij Brussel. Eisenhower, die zich 
ernstig aan de knie verwond had op 2 septem-
ber, was niet uitgestapt. De domineeszoon 
slaagde erin de opperbevelhebber, Eisen-
hower, te overtuigen om zonder talmen een 
bruggenhoofd over de Rijn te realiseren. De 
operatie Comet zou vooral het werk worden 
van het 1ste Allied Airborne Army en het 2de 
Britse Leger. Montgomery wist dat George 
Marshall, Henry “Hap” Arnold en Eisenho-
wer grote voorstanders waren van luchtver-
voerde troepen. Konden ze niet een strategi-
sche beslissing afdwingen? ‘Parachutages’ te 
Grave aan de Maas en aan de overgangen van 
de twee armen van de Rijn, de Lek te Arn-
hem en de Waal te Nijmegen, vormden een 
unieke gelegenheid om het nut van de vele 

para’s en hun transportvliegtuigen te bewij-
zen. Op die wijze kon de Siegfriedlinie om-
trokken worden en lag de Duitse laagvlakte 
open. De geopende corridor zou door het 
30ste Korps van Horrocks geëxploiteerd wor-
den. De operatie startte op 17 september on-
der de codenaam Market-Garden. Het werd 
echter geen wandeling door de moestuin. De 
brug van Arnhem lag echt te ver. De Duitse 

troepen met o.a. het uit Zeeuws-Vlaanderen 
geëvacueerde 15de Leger bleken sterker dan 
verwacht. De vrij lichte Britse tanks waren 
gemakkelijke prooien voor de goed opgestel-
de Duitse anti-tankkanonnen en de weinige 
Panther- en Tigertanks. Zandzakjes en rups-
banden op de wanden van de toren mochten 
niet baten. De Amerikanen hadden trouwens 
hetzelfde probleem. Op de meeste Shermans 
overschilderden ze de sterren op de fl anken. 
De witte sterren vergemakkelijkten immers 
het richten van Duits anti-tankgeschut.

▌ De operatie mislukt… de haven 
van Antwerpen krijgt opnieuw 
voorrang

De Belgische groepering Bevrijding on-
derscheidde zich bij de verovering van het 
gebied tussen de Schelde en de kanalen 
aan de grens. Daar kreeg ze op 5 oktober 
het bezoek van prins-regent Karel terwijl 
ze het kanaal van Wessem verdedigde. Op 
25 september was het duidelijk dat Market-
Garden voorbij was. Een dag eerder waren 
Rijkevorsel en Turnhout bevrijd door de 
49ste Britse (West Riding) divisie. De over-
steek van het kanaal Antwerpen-Turnhout 
had heel wat strijd gevergd, waarbij ook 
Schotten en Canadezen betrokken waren. 
Nochtans beschikten de Duitsers nog steeds 
over weinig middelen, zo hadden ze op 27 
september nauwelijks 237 tanks! Ze hadden 
sinds de landing ca. 600 000 manschappen 
verloren. Hitler zal echter door een aantal 
forse beslissingen de getalsterkte opnieuw 
op peil brengen, verplichte legerdienst van-
af zestien jaar, bijna alle mannen naar het 
front, verplichte vrouwenarbeid tot vijftig 
jaar, werkweek van 60 uur, toegenomen 
sociale controle. Montgomery moest zich 
neerleggen bij de voorzichtige aanpak van 
Eisenhower. Antwerpen werd opnieuw be-
langrijk. Het gebruik van de transportvlieg-
tuigen voor Market-Garden had bovendien 
de bevoorradingsproblemen op de spits ge-
dreven. Tussen 20 augustus en 16 september 
werden immers 23 261 ton goederen door de 
lucht vervoerd. Zelfs bommenwerpers B-17 

Britse soldaten in Nederland.
(collectie Patrick Brion)
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Aanvalsplan Market Garden
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en B-24 had men voor die taak omgebouwd. 
De luchthavens van Amiens en Brussel-
Evere hadden daarbij een eersterangsrol ge-
speeld. Market-Garden had daar een einde 
aan gesteld. Ook werden de loscapaciteiten 
op de stranden en in de kleinere havens ern-
stig afgeremd door de najaarsstormen. De 
Antwerpse haven moest zo snel mogelijk in 
gebruik genomen worden. De Amerikanen, 
met hun langere communicatielijn, eisten 
het. Waren zij voor de havens niet van enige 
Britse goodwill afhankelijk? 

▌ De Duitsers belemmeren 
het scheepsverkeer op de 
Scheldemonding

De Duitsers hadden sinds Dolle Dinsdag, 5 
september, de tijd gehad om zich te herpak-
ken. Bij Breskens en achter het Leopoldka-
naal en inundaties had de 64ste Infanteriedi-
visie van Knut Eberding zich met eenheden 
van twee andere divisies opgesteld. Hitler 
had het belang van Antwerpen zeer goed in-

gezien en in een order van 5 september aan 
de nieuwe, oude bevelhebber in het westen, 
Gerd von Rundstedt, eiste hij dat de beide 
oevers van de Schelde tot de laatste man zou-
den verdedigd worden. De Duitsers sperden 
de Schelde af met mijnen. Goebbels kreeg 
een propagandageschenk toen elementen van 
het Morgenthau-plan uitlekten. Dit naar de 

joodse Amerikaanse secretaris van Financiën 
genoemde plan, wilde Duitsland opdelen en 
herleiden tot een landbouwstaat. De Duitsers 
wisten heel goed dat ze op een aardappelveld 
niet konden overleven. Wat bleef er hen over 
dan tot het bittere einde vechten met de hoop 
op een wonder?

>  Een laatste 
krachtinspanning

▌ Een laatste inspanning: de haven 
van Antwerpen moet operationeel 
gemaakt worden door de 
Scheldemonding te zuiveren

Het 1ste Canadese Leger, nu onder het bevel 
van de 41-jarige wilskrachtige luitenant-
generaal Guy Simonds, kreeg opdracht de 
oevers van de Schelde tot aan de Noord-
zee vrij te maken. De Duitsers hadden zich 
verschanst achter het Leopoldkanaal en het 
Afl eidingskanaal. Door het hanteren van de 
verlaten hadden zij het terrein zeer drassig 
gemaakt. Dit was interessanter dan inun-
deren want zo konden ze de wegen- en ge-
bouweninfrastructuur gebruiken. Ook Zuid-
Beveland was tot een spons omgetoverd. 
Pantsers waren in zo’n terrein onbruikbaar. 
De aanvallende infanterie was erg kwetsbaar 
daar ze in haar verplaatsingen aangewezen 
was op smalle dijken. Naast de zak van Bres-
kens en Zuid-Beveland bleef er natuurlijk 
nog het eiland Walcheren met zijn 60 stuk-
ken kustartillerie.

Het Canadese plan bestond uit een aanval 
met de 3de Canadese Infanteriedivisie tegen 
de zak van Breskens, terwijl de 2de Cana-
dese Infanteriedivisie Zuid-Beveland vanuit 
Antwerpen zou aanpakken. De fl ank zou in 
de streek van Bergen-op-Zoom en Breda af-
gedekt worden door de Canadese 4de en de 
Poolse 1ste Pantserdivisie. Zware bommen-
werpers moesten bressen veroorzaken in de 
dijken van Walcheren. Daarna zouden lan-
dingsvaartuigen door de bressen heen varen 
om op één van de nieuw ontstane onverde-

Een Amerikaanse Buffalo Landing Tank.
(collectie Patrick Brion)
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digde binnenstranden te landen. Zo zouden 
de naar de zee gerichte Duitse stellingen in 
de rug aangevallen worden. De Duitse mo-
biele reserve zou door de inundatie van het 
eiland nauwelijks te hulp kunnen komen.

▌Uitvoering

Voorbereidende bombardementen op 
Walcheren

Op 2 oktober wierpen twee B-17 bommen-
werpers van de Amerikaanse luchtmacht dui-
zenden in het Nederlands gestelde pamfl etten 
af. Daarin werd de bevolking aangemaand 
de streek te verlaten, want door de geplan-
de bombardementen dreigden er overstro-
mingen. Tot tweemaal toe herhaalde Radio 
Oranje een boodschap met dezelfde inhoud. 
De Duitsers zetten de Nederlanders aan ter 
plekke te blijven. Ze hadden immers man-
kracht nodig om eventueel herstellingen aan 
de dijken uit te voeren. Op 3 oktober gooi-
den 247 Lancasters 4 000 bommen van 1 500 

pond met vertraagde ontsteking. De Westka-
pelse zeedijk, 14 km ten noordwesten van 
Vlissingen, werd in een twee uren durend 
bombardement door de RAF over ruim 70 m 
opengereten. Ca. 10 000 ton klei was wegge-
blazen. Alles was klaar, één uur vóór hoog tij 
en dat kwam om 14.15 uur. Door stroming 
veroorzaakt door de getijden werd de bres 
de twee volgende dagen verbreed. Honderd 
vijfentwintig Nederlandse burgers lieten het 
leven bij dat bombardement. Vervolgens 
werden er twee aanvallen op de dijken aan 
weerszijden van Vlissingen (7 oktober) en 
één aan de oostkant 1,5 km ten noorden van 
Veere (11 oktober) uitgevoerd. Het eiland 
liep vol en alle communicaties waren verbro-
ken. Winston Churchill had de smeekbeden 
van de Nederlandse vorstin Wilhelmina om 
haar volk te sparen naast zich neergelegd.

Operatie Vitality in Zuid-Beveland

Eveneens op 2 oktober startte de aanval van 
de 2de Canadese Infanteriedivisie vanuit de 

De bevrijding van de Scheldemonding (1944)
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streek van Kalmthout tegen Zuid-Beveland. 
Op 4 oktober was Merksem volledig be-
vrijd. Een compagnie Vlaamse SS’ers had er 
met de moed der wanhoop gestreden. 8 000 
Merksemnaren konden hun woning, die in de 
vuurlijn gelegen had, opnieuw betrekken. Op 
6 oktober viel de aanval aan de landduinen 
en de spoorlijn bij Woensdrecht stil. Ook de 
enkele honderden verzetslui bevolen door Pi-
laet en Colson konden aan de situatie niets 
veranderen. De aankomst van de para’s van 
luitenant-kolonel Friedrich von der Heydte 
maakte de toestand bijzonder moeilijk. Op 

16 oktober viel Woensdrecht, toch werd er 
nog zeven dagen gevochten voor de toegang 
tot Zuid-Beveland. Het overschrijden van 
het kanaal dat het eiland van noord naar zuid 
doormidden snijdt, was een andere hachelijke 
klus. De Britse 52ste (Lowland) divisie kwam 
echter over de Westerschelde aan land achter 
de Duitse linies. Weldra stonden de Britten 
en de 2de Canadese Divisie voor de Sloedam. 
Operatie Vitality was ten einde.

Verovering van de Zak van Breskens

Terwijl de 2de Canadese divisie zich een weg 
baande naar Walcheren toe, zat de 3de Cana-
dese divisie niet stil. De zak van Breskens 
(Breskens Pocket), voor de Duitsers Schelde-
fort-Zuid (Festung Schelde-Süd), lag tussen 

de Schelde en het Leopoldskanaal van Heist 
in het westen tot de inham van de Braakman 
in het oosten, een front van zo’n 35 km met 
een diepte van 15 km. De twee evenwijdige 
kanalen en de inundaties vormden in het 
westen geduchte hindernissen. Gecontro-
leerde toevoer van water door verlaten en 
de oktoberregens toverden die streek om tot 
een zompig gebied. De Duitsers verdedig-
den die zak met Knut Eberdings 64ste Divisie 
en eenheden van twee andere divisies. Deze 
uitstekende troepenmacht telde 11 000 man-
schappen en beschikte over 489 mitrailleurs 
alsook 320 kanonnen waaronder 23 erg ge-
vreesde stukken van 88 mm. Verder waren er 
in de sector van de divisie 24 kanonnen van 
kustbatterijen.

Een amfi bie-operatie onder Canadese 
leiding

Op 6 oktober vielen de Canadezen van de 3de 
Divisie onder hun 32-jarige bevelhebber aan. 
De 7de Brigade werd ingezet bij Moershoofde 
(Strooibrug), niet zo ver van Eede; 327 kanon-
nen zorgden voor vuursteun. Wasps, d.w.z. op 
Brencarriers gemonteerde vlammenwerpers, 
spoten brandende vloeistof over het 35 m 
brede kanaal. De verrassing was totaal. Heel 
wat Duitsers werden verrast. Vlug staken de 
Canadezen het kanaal over en vormden een 
bruggenhoofd. Maar de Duitsers voerden 
verwoed tegenaanvallen uit. Na 48 uur wa-
ren de Canadezen nauwelijks gevorderd. Het 
leek wel de Eerste Wereldoorlog. Daarop be-
sloten de Canadezen door de achterdeur bin-
nen te komen. Dankzij inlichtingen van het 
Nederlandse verzet ontscheepte de 9de Bri-
gade met 97 Buffalo’s (amfi bievoertuigen op 
wielen) langs de Braakman bij Hoofdplaat. 
Het was zondag 9 oktober. Daarna kwam 
langs hetzelfde strand hulp van de 8ste Briga-
de. De 10de Brigade van de 4de Pantserdivisie 
slaagde er ook in om het Leopoldkanaal over 
te steken, terwijl de 157ste Infanteriebrigade 
van de Britse 52ste (Lowland) Divisie op 18 
oktober de 7de Brigade in haar bruggenhoofd 
aan het kanaal afl oste. Op 19 oktober bezette 
ze zonder tegenstand Aardenburg.

Een Brits kanon, klaar om in actie te komen om de 
opmars te steunen.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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Op 1 november capituleerde Eberding in 
Knokke-Zoute. Het verzet, waaronder enkele 
Polen, liet zich niet onbetuigd bij de verove-
ring van Knokke. Op 3 november trokken 
de Canadezen Heist en Zeebrugge binnen en 
meteen was operatie Switchback (roetsjbaan) 
achter de rug. Het was geenszins een plezie-
rige verovering geweest. De haven van Zee-
brugge bleek totaal onbruikbaar.

▌De aanval op Walcheren

De landoperaties

Op 30 oktober startte de aanval op Walcheren. 
De 5de Brigade van de 2de Canadese Infante-
riedivisie kreeg de ondankbare taak over de 
40 m brede en 1 200 m lange Sloedam naar 
Walcheren op te rukken. Een amfi bieoperatie 
was immers vanuit die richting onmogelijk 
omdat de Sloe niet meer was dan een mod-
dervlakte die alleen bij hoog tij onder water 
liep. Het werd een wel erg bloedige operatie, 
waaraan ook heel wat Belgische vrijwilligers 
deelnamen. Op 23 november werden Britse 
troepen met luchtdekking van Typhoons in-
gezet. Toch mislukten alle aanvallen over de 
dam. Op aanwijzen van het Nederlandse ver-
zet maakten de Britten daarop gebruik van 
een smalle doorwaadbare strook. Zo kon de 
Duitse verdediging omtrokken worden.

Naast de ‘landoperatie’ hadden de geallieer-
den ook twee amfi bieoperaties voorzien om 
Walcheren te veroveren. Vooraf werden de 
dijken en bunkers echter nog eens extra aan-
gepakt. Op 17 en 23 september en tussen 1 
en 23 oktober volgden een reeks bombarde-
menten en op 28, 29 en 30 oktober gooiden 
de Britten respectievelijk 1 189, 1 562 en 555 
ton explosieven.

Het eiland werd verdedigd door marine-
artillerie, de weinigen die vanuit Breskens 
ontsnapt waren en een 8 000 manschappen 
van de 70ste Infanteriedivisie van de 60-ja-
rige luitenant-generaal Wilhelm Daser. Zijn 
divisie bestond uit veteranen die herstelden 
van buikwonden en spijsverteringsstoornis-

sen, de Magenkranken. In Zeeland met zijn 
vele koeien konden ze genieten van een op 
zuivelproducten gebaseerd dieet. In de ogen 
van nogal wat Duitsers waren het mensen 
die de oorlog niet aankonden. 60 kanonnen, 
20 000 mijnen, prikkeldraad en beton maak-
ten het eiland Walcheren tot een haast onin-
neembare Festung.

De amfi bie-operaties
Richting Vlissingen

Op 1 november ‘s nachts vertrokken 550 
manschappen van No. 4 Army Commando 
uit Breskens. Kort vóór dageraad, om 6.20 
uur, gingen ze vanuit hun 20 LCA (Lan-
ding Craft Assault: een landingsschip voor 
35 manschappen) aan land even ten westen 
van Vlissingen. In hun kielzog volgde een 
brigade van de 52ste (Lowland) Divisie. Typ-
hoons en Spitfi res zorgden voor CAS (Close 
Air Support). Op 3 november capituleerden 
de 2 000 Duitsers die Vlissingen verdedigd 
hadden. Veel soldaten verkeerden door de 
voortdurende bombardementen en artillerie-
beschietingen in battle shock.

Aanval op Westkapelle

Eveneens op 1 november om 08.20 uur open-
den de schepen van het 182-vaartuigen tel-
lende T-fl ottielje het vuur op de bunkers bij 
Westkapelle. Daarbij werden ze geholpen 
door zware veldartillerie, de 155 mm Long 
Tom’s, die opgesteld stonden in de omge-
ving van Breskens. Om 10.12 uur ging het 
Marinecommando 41, dat uit Oostende ver-
trokken was, aan land aan de noordzijde van 
de bres. Marinecommando 48 ging aan land 
aan de zuidzijde van de bres. In zware ge-
vechten werden de batterijen uitgeschakeld. 
Andere commando’s kwamen eveneens aan 
land, o.a. de Belgische troop van het inter-
nationale 10de Commando. Het honderdtal 
Belgen van de 4de troop werd bevolen door 
kapitein Georges Danloy en onderscheidde 
zich vooral bij de verovering van Domburg. 
Op 5 november capituleerde Daser in Mid-
delburg. Het merendeel van de Duitsers had 
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echt geen zin meer om te vechten. De laatste 
verdedigers van het eiland staakten de strijd 
op 8 november. Operatie Infatuate was ten 
einde. Hugo van Kuyck had eens te meer aan 
het hoofd van de Beach Intelligence Section 
raad gegeven over de Schelde en haar oevers. 
Naast zijn algemene kennis speelde hier zijn 
ervaring als Antwerpse jachtman mee.

De Amerikaanse oorlogsmachine in al zijn logistieke grootsheid.
(collectie Patrick Brion)
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>  De ontmijning van de 
Schelde

Op 4 november, terwijl de strijd op Walche-
ren nog in alle hevigheid woedde, werd de 
ontmijning van de Schelde, vanaf de mon-
ding tot Antwerpen (88 km), aangepakt. 
Operatie Calendari werd uitgevoerd met drie 
Britse, een Nederlands en een Belgisch mij-
nenvegersfl ottielje. In totaal een veertigtal 
schepen, waarvan vijf door Belgen bemand. 
Na een twintigtal mijnenveegbeurten leek de 
kust veilig; 229 grondmijnen (akoestische 
of magnetische) en 38 verankerde mijnen 
waren ofwel geveegd ofwel gedetoneerd. 
De mijnen in de haven werden meestal door 
kikvorsmannen verwijderd. Deze operatie 
was reeds vroeger gestart. Zo verloor de ge-
wezen loods bootsman Jonson Jonsen, aan 
boord van een sleper op 12 september het 
leven. Het was de moeilijkste, gevaarlijk-
ste en belangrijkste mijnenveegoperatie van 
de Tweede Wereldoorlog. Op 28 november 
kwam het eerste konvooi Antwerpen bin-
nen. Voorop twee Belgische mijnenvegers, 
daarna 19 Liberty Ships, waarvan de in Ca-
nada gebouwde Fort Cataraqui vooraan voer. 
Daarna volgde een plechtige ontvangst van 
de Belgische, Britse en Amerikaanse mili-
taire chefs door de Antwerpse burgemeester, 
Camille Huysmans. De leiders van het verzet 
(Reniers, Colson, Pilaet) en de Canadezen 
waren niet uitgenodigd. Nu hadden de gealli-
eerden een grote haven dichtbij het front. Op 
1 december werd 100 000 ton materieel van 
boord gebracht. Tegen het einde van het jaar 
was dat per dag gemiddeld 13 700 ton voor 
de Amerikanen en 8 600 ton voor de Britten. 
De Britten en de Amerikanen herstelden de 
haven en baatten ze uit. Zo’n 17 000 Belgen 
werkten bij de Britten en een 9 000 bij de 
Amerikanen.

De Duitsers poogden aldoor de werking van 
de haven te storen. Zo vuurden ze meer V1’s 

en V2’s op Antwerpen dan op Londen. Ook 
dropten ze mijnen in de monding van de 
Schelde. Op 23 januari lieten 20 Junkers JU 
88’s mijnen vallen in de vaargeul. In de vijf 
daaropvolgende dagen brachten mijnenve-
gers er daarvan 36 tot ontploffi ng. De kon-
vooien die Antwerpen wilden aandoen, wer-
den soms aan de monding onderschept door 
een 50-tal E-boten uit Den Helder, IJmuiden 
en Rotterdam. Verder dwongen 26 twee-
mans Seehund-onderzeeërs en 140 eenmans 
 dwergonderzeeërs tot waakzaamheid.

>  Het verzet moet ontwapend 
worden

Het zo belangrijke Belgische hinterland 
moest natuurlijk rustig blijven. Op 19 sep-
tember 1944 werd een sectie bij SHAEF 
aangeduid om het besturen van België te 
controleren. De Britse generaal-majoor 
George Erskine leidde de sectie, de Ameri-
kaanse kolonel John Sherman was zijn ad-
junct. Luitenant-generaal ridder Victor van 
Strydonck de Burkel en de gelegenheidsge-
neraal Paul Tschoffen waren de Belgische 
contactpersonen. De sectie moest toezien 
op de denazifi catie van het land, Duits bezit 
diende overgenomen te worden en de de-
mocratie zou weer op poten gezet worden. 
De Belgen mochten echter zelf hun land 
besturen.

Na de euforie van de Bevrijding volgde 
al vlug de kater. Productie en transport 
van voedsel en brandstof lieten te wen-
sen over. Het volk morde. De meer dan 
200 000 ‘weerstanders’ onder wie 85 000 
gewapend en waarvan een niet onbelangrijk 
deel onder communistische controle, baar-
de de geallieerden veel zorgen. Wat konden 
de 6 000 nauwelijks gewapende Belgische 
rijkswachters daartegen doen? Het zou du-
ren tot eind september vooraleer de Britten 

De Antwerpse haven opnieuw bruikbaar
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10 000 geweren en 3 000 stenguns voor de 
rijkswacht parachuteerden op het vliegveld 
van Grimbergen. Dankzij deze wapens en 
door toedoen van de geallieerden werd het 
verzet ontwapend.

In de sporen van de bevrijders volgden het 
Alsos-team. Dit Amerikaanse team diende 
elke research of grondstof met betrekking 
tot de productie van een atoombom op te 
sporen. Op 5 september 1944 eiste het toe-
gang tot de kantoren en de archieven van de 
Union minière du Haut-Katanga in Brussel. 
Daar leerde het dat de Duitsers 1 000 ton 
uraniumerts van de raffi naderij in Olen had-
den opgekocht. Dankzij de archieven van de 
Union minière zouden de Amerikanen na-
derhand beslag kunnen leggen op het groot-
ste deel van de grondstof en bombardemen-
ten uitvoeren op het Auer Gesellschaft in 

Oranienburg bij Berlijn, één van de fi rma’s 
die de grondstof gekocht had en die achteraf 
in de Sovjetzone zou terechtkomen.

Antwerpen was één van de belangrijkste doelwitten van de Duitse vergeldingswapens, zoals blijkt uit de schade 
die een V2 aan de belangrijke havenstad aanbracht.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)

DE BEVRIJDING, EEN WEDREN – 2-12 SEPTEMBER 1944
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De snelle Bevrijding heeft de Belgen voor 
onnoemelijk veel leed behoed. Vandaag 
de dag liggen zo’n 1 500 Canadezen op 
begraafplaatsen in België (Adegem, Ant-
werpen, Evere en Heverlee). De meesten 
sneuvelden echter bij de strijd in Zeeuws-
Vlaanderen voor de bevrijding van de toe-
gang tot de Antwerpse haven. In Nederland 
liggen er 7 000 begraven. Ook zij vielen voor 
een groot deel in de strijd in Zeeland voor de 
toegang tot Antwerpen. Dat was natuurlijk 
veel minder dan de 15 000 Canadezen die 
in België sneuvelden in de Eerste Wereld-
oorlog, maar toch blijft het indrukwekkend. 
Ook 150 Polen lieten het leven in België. 
Amerikanen en Britten verloren ieder een 
paar honderd soldaten. Het verzet betreurde 
een duizendtal doden, waarvan 87 in Ant-
werpen. Daarnaast lieten nog eens 2 000 
burgers het leven in die chaotische dagen. 
De Duitsers zagen immers overal vrijschut-
ters. Het is niet duidelijk hoeveel Duitsers er 
sneuvelden. Wel weten we dat de Canade-
zen een aantal krijgsgevangenen afmaakten. 
Wat wil je! De SS had bijvoorbeeld bij Caen 
niet minder dan 134 Canadese krijgsgevan-
genen gedood.

Achteraf beschouwd hadden de geallieer-
den meer kunnen bereiken. Indien de Britse 
11de Armoured-divisie, die op 4 september 
nog over brandstof beschikte voor zo’n 
100 km, over het Albertkanaal was opgerukt 
in noordelijke richting, hadden de geallieer-
den ca. 100 000 Duitsers kunnen uitscha-
kelen. Antwerpen was ongetwijfeld sneller 
beschikbaar geworden, de opmars naar Arn-
hem zou gemakkelijker geweest zijn en …

In ons comfortabel bureau met alle gegevens 
ter beschikking is het natuurlijk allemaal zo 
evident. De “schaakspeler-generaal” mist 
echter meestal zoveel gegevens. Trouwens, 
von Rundstedt zei na de oorlog dat de geal-

lieerden veel sneller oprukten dan werd voor 
mogelijk gehouden. De opmars van de Brit-
se generaal Brian Horrocks en van de Ame-
rikaan George Patton verliep sneller dan van 
Erwin Rommel en Heinz Guderian in mei 
1940. Toch blijft in het collectief geheugen 
de Blitzkrieg synoniem voor snelheid.

Luc DE VOS
Prof. Dr

Gewoon Hoogleraar
Koninklijke Militaire School

Buitengewoon Hoogleraar
Katholieke Universiteit Leuven

Besluit

Het bloed, zweet en tranen die door Churchill in 1940 
waren voorspeld, maken vijf jaar later plaats voor de 

vreugde van de bevolking en de heropbouw.
(Centrum voor Historische Documentatie, Evere)



Een Belgische bevolking die zijn bevrijders dankbaar is. (CPDFT).



Achterfl ap: Een Amerikaans verkenningsvoertuig (M8 Greyhound) 
in Rongy, aan de Belgisch-Franse grens: de Bevrijding is nu echt 
begonnen! (Centrum voor Historische Documentatie, Evere)
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