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De bevrijding van Walcheren,

een der sterkste vestingen aan de Atlantische kust.
L.J. Broeksma, 1985

In de vroege ochtend van dinsdag 6 juni 1944 werden de inwoners van Vlissingen 
gewekt door het loeien van de sirenes. Niet het normale luchtalarmsignaal, maar 
langer, indringender. Om 04.40 uur had Seekommandant Süd-Ho/land, in zijn commandopost 
te Vlissingen, bericht ontvangen dat de invasie was begonnen. Na een paar dagen waren in de 
boekhandel kaartjes te koop van het invasiegebied en we hielden de vorderingen van de 
geallieerden zorgvuldig bij.

De opmars van Normandië naar Antwerpen
De eerste weken was er echter niet veel bij te houden. Het was in Normandië

een worsteling om iedere meter grond. Eind juli slaagden de Amerikanen erin 
uit het bruggenhoofd uit te breken. De Duitse troepen werden teruggeslagen en
omsingeld. Op 20 augustus werd de "zak" van Falaise gesloten en enige dagen 
later werd een tweede omsingeling langs de Seine voltooid. De meeste Duitse 
eenheden wisten, onder achterlating van hun zware uitrusting, te ontsnappen. 
De Duitse terugtocht ontaardde in een vlucht. 3 september werd Brussel bevrijd, 
4 september Antwerpen en 5 september Gent. 

Voor het 15de Duitse Leger, onder bevel van generaal van Zangen, was 
daarna de
weg terug over land afgesneden. Hij besloot zijn leger via Zeeuws-Vlaanderen,
Walcheren en Zuid-Beveland naar Brabant te verplaatsen. Het overzetten van 
dit leger over de vijf kilometer brede Schelde naar Vlissingen was een waar 
kunststuk. Het kan met de evacuatie van de Britten uit Duinkerken in juni 1940 
worden vergeleken. 26 september was de operatie voltooid en waren ruim 
86.000 man, meer dan 600 stukken geschut en 6200 paarden en voertuigen 
overgezet. Vanuit Vlissingen moest deze strijdmacht zich verder verplaatsen 
naar Brabant. De enige weg ging over de Sloedam en de Kreekrakdam, beide 
niet breder dan een spoorlijn en een weg. Het was een 60 km lange route, 
door Walcheren en Zuid-Beveland, waarbij slechts één weg ter beschikking 
stond.

Hoe was het mogelijk dat dit leger onder de neus van de Engelsen is ontsnapt.
Algemeen wordt aangenomen dat Veldmaarschalk Montgomery gefixeerd was 
op een andere, onder zijn leiding uit te voeren, zeer gedurfde operatie. De 
luchtlandingen bij Nijmegen en Arnhem, gevolgd door een snelle doorstoot 
naar het Ruhrgebied, zouden de oorlog voor de winter moeten beëindigen. 
Deze operatie vergde alle aandacht en alle energie van het Engelse 21ste  
Leger.

Hoewel Antwerpen reeds vanaf 4 september in Engelse handen was, kon de 
haven niet worden gebruikt. Alle aanvoer voor de troepen aan het front moest 
gaan via de kunstmatige havens voor de Normandische kust. De 
aanvoerwegen, de Red Bel routes waren te lang geworden. De rek was eruit . Er
moest, voordat het eindoffensief kon worden ingezet, een grote haven dicht 
achter het front worden opengesteld. Antwerpen was hiervoor de oplossing, 
maar om de haven in gebruik te 
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kunnen nemen, moest eerst de Duitse bezetting aan de Scheldemond worden 
opgeruimd.
  Niet eerder dan 16 oktober gaf Montgomery een aanwijzing uit aan zijn 
ondercommandanten, waarin hij stelde
 “het vrije gebruik van de haven van Antwerpen is vitaal voor de geallieerde 
zaak. De operaties die tot doel hebben de havens te openen, krijgen de hoogste
prioriteit”. 
Aan Duitse zijde had “von Zangen reeds op 7 oktober een dagorder uitgegeven 
waarin onder meer stond:
“in dit uur spelen de versterkingen aan de Schelde een rol, die beslissend is vor 
de toekomst van ons volk. Elke volgende dag, waarop u de vijand belet de 
havens van Antwerpen te benutten, zal van vitaal belang zijn.”
Deze boodschap was bestemd voor de 64ste Infanterie Divisie in Zeeuws-
Vlaanderen en de 70ste infanterydivisie op Walcheren.

De strijd in Zeeuws-Vlaanderen 
Zeeuws-Vlaanderen werd in 1944 nog door  de Braakman verdeeld in een 
oostelijk en een westelijk deel. Na felle gevechten, van 16 tot 20 september, 
bezette  de Poolse 1ste  Tankdivisie Oost Zeeuws-Vlaanderen. Zij verloren 
hierbij 329 man en maakten  1173  Duitsers krijgsgevangen.  
  West Zeeuws-Vlaanderen werd verdedigd door de eerst kort daarvoor uit 
Duitsland aangevoerde 64ste Infanterie Divisie, onder  bevel van een bekwaam 
en vastberaden commandant, generaal-majoor Eberding.
  De Canadese 3de Infanterie Divisie moest hard vechten om de Duitsers in dit 
deel van Zeeuws-Vlaanderen te verslaan. Langs de Belgisch-Nederlandse grens
lagen het Leopold kanaal en het Afwateringskanaal van de Leije vlak naast  
elkaar.  Zij vormden voor de Canadezen een niet te nemen hindernis. Bovendien
hadden de Duitsers het land onder water gezet. Vanaf en vanuit opstellingen in 
de dijken bestreken zij de polders met hun vuur. ledere dijk, ieder  dorp en 
iedere boerderij werd verdedigd. Het westelijk  deel van Zeeuws-Vlaanderen 
behoorde tot de Festung Schelde-Süd. Hier waren  uitgebreide 
verdedigingswerken aangelegd en bestreken batterijen zware artillerie het 
gehele gebied. Er was voor de Canadezen geen doorkomen aan. 
  Een landing in de rug van de Duitse verdediging, bij verrassing uitgevoerd over
de Braakman, slaagde. Vanuit Terneuzen werd s’nachts door een aantal 
Buffalo's in de omgeving van Biervliet een bataljon geland. Langzaam vochten 
de Canadezen zich een weg naar het westen,  richting Breskens, Oostburg en 
Knokke.  Het was een vuile smerige oorlog  in een stromende regen  in een 
onder water gezet  land. De Duitsers valstrikten bijna alles, ondermeer de 
lichamen van hun gesneuvelden, zodat Canadese hospitaal soldaten verliezen 
leden.
28 oktober  viel Breskens, een dag later het Fort Frederik Hendrik, enkele  
kilometers naar het westen. Van deze plaatsjes, Breskens, Sluis, Oostburg, 
Aardenburg en alle andere was na de vele bombardementen en beschietingen 
niet veel meer heel. Op 2 november gaf generaal Eberding zich in de omgeving 
van Knokke over. Hij had zijn plicht  gedaan en iedere  dag benut  om het de 
geallieerden te beletten de havens van Antwerpen in gebruik te nemen.
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De gevechten bij Woensdrecht
  Op 2 oktober zette de Canadese 2de Infanterie Divisie vanuit de omgeving van  Antwerpen, 
de opmars naar het noorden in, richting Bergen op Zoom. Hun doel was het hoge terrein bij 
Woensdrecht te bezetten en zo de toegang tot Zuid-Beveland te beheersen. 7 oktober werd 
Ossendrecht ingenomen. Toen stuitten de Canadezen op inderhaast aangevoerde Duitse 
versterkingen, bestaande uit vier bataljons Duitse Fallschirmjäger. De daarop volgende 
gevechten bij Woensdrecht  behoren tot de zwaarste uit de oorlog. De Duitse Fallschirmjäger
werden in de meest bedreigde frontgedeelten ingezet voor het uitvoeren van tegenaanvallen. 
Nadat zij daar de Canadezen hadden teruggeslagen, gaven zij het terug veroverde gebied 
over aan andere Duitse eenheden en maakten zij zich weer gereed voor een volgende 
tegenaanval. Deze tactiek bezorgde de Canadezen hoge verliezen. Van de Canadese 
bataljons werden de meeste groeps-, pelotons-  en compagniescommandanten gewond of 
gedood. Alleen al het beroemde bataljon THE BLACK WATCH OF CANADA verloor op 6 
oktober 119 man, op 8 oktober 81 en op vrijdag 13 oktober, Black Friday, 183 man, 
waaronder alle compagniescommandanten. Om Woensdrecht recht werd vier dagen 
gevochten. 18 oktober werd het dorp uiteindelijk bezet. Nog zes dagen vechten waren nodig 
om de enkele kilometers naar het noorden gelegen Kreekrakdam te bereiken.

De opmars door Zuid-Beveland
24 oktober boog de Canadese 2de Infanterie Divisie af naar het westen en trok over de 
Kreekrakdam Zuid-Beveland binnen. De Duitsers verdedigden  de dam met een bataljon, 
terwijl de rest van het regiment tussen lerseke en Hansweert in stelling lag achter het kanaal 
door Zuid-Beveland. \/Vijs geworden door de ervaringen in Zeeuws-Vlaanderen landde 
daarop in de vroege morgen van 26 oktober vanuit Terneuzen een brigade van de Schotse 
52ste Lowland Division in de zak van Zuid-Beveland, in de omgeving van Baarland.  Deze 
landing,  in de rug van de Duitse verdediging, noodzaakte de Duitsers na vijf dagen terug te 
wijken richting Walcheren, alhoewel zij de eerste dag nog versterkingen uit Walcheren 
aanvoerden en een zware tegenaanval ondernamen. De voortgang van de Canadezen over 
de Kreekrak dam en van de Schotten in de zak van Beveland werd daarna nog het meest 
vertraagd door het slechte terrein en door het slechte weer. Nadat de Canadezen op 28 
oktober erin waren geslaagd het kanaal door Zuid-Beveland over te steken, zagen de 
Duitsers het hopeloze van hun toestand in. 
29 oktober werd Goes bevrijd en in de morgen van 30 oktober werden de laatste Duitse 
weerstandsnesten in Zuid-Beveland, aan de oostzijde van de Sloedam, opgeruimd. De 
Duitse bezetting op Noord-Beveland gaf zich op 2 november over aan een Canadese 
verkennings eenheid.
Van alle zijden kon nu de aanval op Walcheren, het laatste Duitse bolwerk aan de
Schelde monding, worden ingezet. 
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De Duitse verdediging
Op 23 maart 1942 verscheen een Führeranweisung  voor de kustverdediging. Een aanval 

op de kust moet worden afgeslagen voordat de kust bereikt is. Op z. laatst op het strand. 
Het strand is de frontlijn. Het gevecht moet zo mogelijk, terwijl de vijand nog op zee is, 
worden beslist. Hiertoe moeten de marine kustartillerie, de kustartillerie van het leger, de 
artillerie afdelingen van de aanwezige divisies en zo mogelijk de luchtafweerbatterijen onder
bevel van een marine commandant worden geplaatst".

Festungsbereich Walcheren
Nog in dezelfde maand werd op Walcheren begonnen met de bouw van bunkers
De batterijen van de marine kustartillerie vormden de ruggengraat van de verdediging. 

Rondom een opstelling werd een steunpunt aangelegd. Dit bestond uit een aantal, met 
loopgraven en ondergrondse gangen onderling verbonden weerstandsnesten. Een 
weerstandsnest werd bezet door een of meerdere groepen infanterie, versterkt met 
mitrailleurs en mortieren. Waar nodig waren vlammenwerpers ingebouwd. Een zo gevormd 
steunpunt werd omgeven door prikkeldraad versperringen en mijnenvelden. Bij de meeste 
steunpunten was 20 mm luchtafweergeschut ingedeeld. Meerdere steunpunten vormden 
een groep. In september 1944 bestond de Festung Walcheren uit meer dan 700 bunkers. 
Hiertoe behoorden gevechtsbunkers, commandobunkers en munitiebunkers.

Ook de verdediging van \/Vest Zeeuws-Vlaanderen was op deze wijze uitgebouwd tot de 
Festung Schelde-Süd.

De troepen, die deze verdedigingswerken bemanden,  stonden in de gehele 
Scheldemonding, onder een eenhoofdig commando. Nadat  veldmaarschalk Rommel in 
november 1943 een bezoek aan Walcheren had gebracht, werd begonnen met de aanleg 
van hindernissen  op het strand. Deze moesten het aan land komen van landingsboten 
verhinderen.  Aangevuld met draad, springladingen en mijnen vormden zij een geduchte, 
ongeveer 300 meter diepe versperring. Tevens werden alle stellingen in de duinen omringd 
met mijnenvelden en prikkeldraad hindernissen.

De opstellingen in en rondom Vlissingen werden op 17 april 1944 als de Festung 
Vlissingen opgenomen in het Festungsbereich Walcheren.  De kern van de verdediging 
werd gevormd door de kustbatterijen van Marine Artillerie Abteilung 202.. De belangrijkste 
stellingen waren:

\/V 7 (Marineküstenbatterie 9/202) Kernwerk in het havengebied van Vlissingen
Bestond uit drie kanonnen van 15 cm.
W 11 (MKB 8/202) in de duinen bij Dishoek.
Bestond uit vier kanonnen van 15 cm, twee van 7,5 cm, twee stukken luchtafweer van 20 

mm en zes mitrailleurs.
W 13 (MKB 7/202) in de duinen tussen Zoutelande en \/Vestkapelle. Bestond uit vier 

kanonnen van 15 cm, twee van 7,5 cm, drie stukken luchtafweer van 20 mm en zes 
mitrailleurs.

W 15 (MKB 6/202) op de Westkappelse zeedijk, direct noord van het dorp. 
Bestond uit vier kanonnen van 15 cm, twee Kanonnen van 7,5 cm in open opstelling, twee

kanonnen van 4 cm, vier stukken luchtafweer van 20 mm en zeven mitrailleurs. Naar Duitse 
gegevens was het kaliber van de vier 15 cm kanonnen slechts 9,4 cm. 
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W 17 (MKB 5/202) in de duinen net zuid van Domburg.
Bestond uit vier kanonnen van 22 cm, een van 15 cm en twee van 7,5 cm, alle in open 
opstelling. Twee van 4,7 cm, vier stukken luchtafweer geschut van 20 mm en
11 mitrailleurs. Hier bevond zich ook de commandopost  van Marine Artillerie
Abteilung 202
W 19 (MKB 4/202) in de duinen aan de noordpunt van Walcheren bij Oostkapelle
Bestond uit vier kanonnen van 9A cm, een van 7,5 cm, twee stukken luchtafweer van 20 mm 
en vier mitrailleurs.

De aanduidingen W 7, enz zijn de doelnummers van de Royal Air Force, (MKB
9/202) zijn de Duitse batterij nummers. Bijna alle kanonnen stonden in bunkers met 
bovendekking. Dit liet slechts een beperkt schootsveld toe. De kanonnen in open opstelling 
konden vuur naar alle zijden uitbrengen en zodoende het vuur van de andere 
batterijen·versterken. W 17 beschoot herhaalde malen Canadese troepen bij Terneuzen en 
Breskens. Dat er een veelheid aan verschillende  kalibers geschut stond komt, omdat veel van 
deze kanonnen met bijbehorende munitie in 1940 in Frankrijk op de Fransen en de Engelsen 
waren buitgemaakt. 
Dat ik in de officiële stukken in het havengebied van Vlissingen van alle steunpunten slechts 
twee doelnummers heb kunnen vinden, heeft waarschijnlijk als oorzaak, dat dit relatief kleine 
gebied meestal als een groot doel werd aangevallen.

Festung Vlissingen 
  De Festung Vlissingen  werd aan de zeezijde- de Boulevard- verdedigd door drie steunpunten
en vier daar tussen in geplaatste zware bunkers. Vanuit deze bunkers kon door 4,7 cm 
kanonnen enfilerend vuur over het strand worden uitgebracht. Een aantal huizen aan de 
Boulevard was als weerstandsnest  ingericht. Eén steunpunt, het voormalige hotel Britannia, 
was bijzonder sterk. Aan weerszijden extra bunkers en rondom loopgraven en prikkeldraad  
versperringen.  Ook de kelders onder het hotel waren in het steunpunt opgenomen.In dit 
steunpunt was de commandopost van de Festung Kommandant Vlissingen, Oberst Reinhardt. 
Ook de Marine Kommandant Süd Holland, Kapitän zur See Aschmann had zijn commandopost
in Vlissingen.
De straten die op de Boulevard uitkwamen waren door een twee à drie meter dikke betonnen 
muur afgesloten.  Slechts een nauwe opening gaf doorgang.
Aan de landzijde was de stad omgeven door een anti-tankgracht, waar nodig aangevuld met 
een hindernis  van drie rijen betonnen drakentanden en door mijnenvelden. Deze hindernis kon
worden bestreken door vuur uit in bunkers geplaatste kanonnen en mitrailleurs. De stad zelf 
was door betonnen muren in sectoren verdeeld. Bovendien was de haven nog eens extra 
versterkt door de
aanleg van vier steunpunten, waarvan één, pal oost van de haven, tot een Kernwerk
was uitgebouwd.

Een Kernwerk was een vesting binnen de vesting, waarop de bezetting van de vesting 
Vlissingen zich kon terugtrekken,  indien zij de verdediging  van de gehele vesting niet langer 
zouden kunnen volhouden. Het was het steunpunt, dat het langst verdedigd zou moeten 
worder1, en waarvan de kanonnen de vaart op Antwerpen onmogelijk moesten blijven maken.
Op het eiland waren verder artilleriebatterijen van het leger, acht en twintig stukken van 15 cm, 
in bunkers opgesteld. Zij konden vuur uitbrengen op het strand.
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Het idee het eiland in juni 1944 te inunderen werd door de Duitsers niet uitgevoerd.
De infanterieverdediging van Walcheren werd opgedragen aan drie bataljons van het Festung 
Stamm Regiment 89. In juni 1944 kwam Infanterie Division 70, onder bevel van Luitenant-
Generaal Daser naar Walcheren en de beide Bevelanden. Deze divisie bestond slechts  uit 
twee regimenten. Het derde regiment was als versterking van de Duitse verdediging in Brabant
achtergelaten.
De luchtverdediging van Vlissingen was opgedragen aan Marine Flak Abeilung 810. Batterijen 
stonden  opgesteld bij
 Breskens, Marine Flak Batterie Süd 1/810,
 Vrijburg,(onder Souburg), MFIB Nord 2/810,
 W3 Zwanenburg, in de duinen, grenzend aan de Nolledijk,
 MFIB West 3/810
 W6 Fort de Ruijter, MFIB Ost 4/810
De hoofd bewapening was per batterij vier kanonnen van 10,5 cm in zware bunkers met stalen 
koepels, aangevuld met talrijke  stukken 20 mm enkel en vierloops luchtafweergeschut. Deze 
Marine Flak Abteilung werd aangevuld door tientallen lichte luchtafweer kanonnen, geplaatst 
over het gehele  eiland. Vele stonden in en om Vlissingen op bunkers en op hoge gebouwen.

Op 1 november bevonden zich naast  de hierboven vermelde Duitse marine eenheden, 
onderstaande eenheden van het leger op Walcheren.
70e Infanterie Division
bestaande uit
Infanterie Regiment 1019, waarvan
1 bataljon in Vlissingen en
1 bataljon tussen Fort Rammekens en de Sloedam
Infanterie Regiment 1020,
beide bataljons noord-west Walcheren, tussen Domburg en Vrouwenpolder
Füsilier bataljon 170, tussen  de Sloedam en Vere
Festung Stamm Truppen LXXXIX, oostelijk  Walcheren, oost van het kanaal

Artillerie Regiment 170
drie batterijen bij Arnemuiden
twee zware batterijen bij Nieuwland

Pionier bataljon 170 bij de Sloedam

Infanterie Division 70 werd spottend de "witte brood divisie" genoemd. Zij bestond voor een 
groot deel uit oudere soldaten met maagklachten. "Het weerstandsvermogen van de 
maagpatiënten van de 70e Infanterie Divisie was bij hun inzet op Zuid-Beveland zeer gering. 
Het ontbreekt hen aan stootkracht voor tegenaanvallen. Maagpatiënten tonen tegenover 
artillerievuur weinig standvastigheid". De na de bevrijding onder de bevolking gedistribueerde  
witte "Zwieback" smaakte uitstekend! De commandopost van deze divisie bevond zich in 
Middelburg, in het gebouw Dam nr 6.
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Volgens de Duitse wijze  van kustverdediging was de marine commandant de kapitein ter zee 
Aschmann, verantwoordelijk voor de gevechten op zee en op het land. Mocht de vijand er toch 
in slagen deze verdediging te doorbreken, dan was de generaal Daser de verantwoordelijke 
commandant. Walcheren werd door de geallieerden gezien als de sterkste vesting  van de 
Atlantic WalL  ledere Duitse militair had een eed moeten afleggen, zich niet over te geven en 
zich te verdedigen volgens het principe: standhouden en tegenaanvallen. Door Hitler was op 
29 oktober opnieuw bevolen Walcheren "fanatisch" te verdedigen.

Het Canadese aanvalsplan
De commandant van het Eerste Canadese Leger,  generaal Crear was ziek. Hij werd 
vervangen door de generaal Simonds. Deze was zich bewust  van de moeilijkheid van de 
operatie.  Op 21 september merkte hij op:
Het doel van de operatie  is niet het veroveren van de eilanden Walcheren en Zuid Beveland, 
maar het vernietigen, neutraliseren of veroveren van de vijandelijke verdedigingsopstellingen, 
die de vrije doorgang naar de havens  van Antwerpen belemmeren".
In zijn plan deelde hij de komende operatie in drie fasen in:
 Het bombarderen van de dijken, om zo het eiland  onder water te zetten
 Het door zware bombardementen buiten  gevecht stellen  van de kustartillerie
 De aanval op Walcheren nagenoeg gelijktijdig uit te voeren vanuit zee en vanaf Zuid-
Beveland
Tengevolge van het inunderen van het eiland zouden dertig zware Duitse  leger kanonnen uit 
hun bunkers en opstellingen moeten worden verplaatst. De bevoorrading van de eenheden in 
de droog  gebleven gebieden zou worden bemoeilijkt. Maar het belangrijkste was, dat de 
Duitse  opzet, verdedigen en tegenaanvallen, wat het laatste betreft,  voor de Duitsers niet 
uitvoerbaar zou zijn.

  In de loop van september  kreeg  het Canadese Leger de verzekering dat Bomber Command 
boven Walcheren zou worden ingezet.
  De uiteindelijke aanval op het eiland zou worden uitgevoerd onder bevel van de 52nd Scottish
Highland Division. Troepen opgeleid voor het gevecht in het bergland, gingen vechten  onder 
de zeespiegel op een onder water gezet eiland.  De codenaam voor deze operatie  luidde dan 
ook niet voor niets:  "lnfatuate", "Verdwazing".
Het aanvalsplan zag er als volgt uit:
 een aanval vanuit  Zuid-Beveland over de Sloedam, uit te voeren door Canadese 
eenheden, die zodra zij een bruggenhoofd op Walcheren zouden hebben gevormd, zouden   
worden doorschreden door Schotse eenheden.
  een aanval vanuit zee op Vlissingen door commandotroepen, gevolgd door een brigade 
van 52nd Lowland Division
 een aanval op Westkapelle vanuit  zee door commandotroepen. Voor deze aanval 
werd,een apart ondersteunings eskader door de Engelse Marine gevormd en werden een 
slagschip en twee monitors ingezet, alle drie bewapend met 38 cm kanons.
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De inundatie 
  Op maandag 2 oktober werden tegen de avond pamfletten uitgeworpen. De bevolking werd 
aangeraden de gevaarlijke plaatsen te verlaten en rekening te houden met overstromingen. 
Maar deze pamfletten dwarrelden niet boven Westkapelle. Trouwens, we hadden er geen idee 
van wat de betekenis van deze boodschap was. Welke plaatsen waren niet gevaarlijk op een 
eiland waar 700 bunkers stonden  en dat voor het grootste deel beneden de zeespiegel lag?
  Dinsdagmiddag 3 oktober om 13.00 uur begon in Westkapelle  het eerste bombardedement 
op de zeeweringen. Tweehonderd Lancaster bommenwerpers  bombardeerden de dijk. Vele 
bommen misten hun doel en vaagden een deel van het dorp weg.  Er vielen 152 doden. In de 
dijk ontstond een opening van ongeveer 30 meter breed, zodat het water niet snel het eiland 
binnen liep. Dit werd door de Duitsers benut voor het aanleggen van een nooddijk.  Alle 
mannen boven de vijftien jaar werden verplicht met een schop aan een noodwering te gaan 
werken.
  Op zaterdag 7 oktober volgde een bombardement  op de dijken west en oost van Vlissingen. 
In de Nolledijk, west van de stad, ontstond een gat van een vijftig meter breed en stroomde het 
water het eiland in. Van de nabij gelegen luchtdoelbatterij Batterie West, werd een stuk 
vernietigd en de andere tijdelijk uitgeschakeld. Oost van de stad, bij fort Rammekens, ontstond 
een gat van driehonderd meter breed Het water golfde naar binnen. Bij deze beide aanvallen 
vielen onder de bevolking geen slachtoffers. Een groot deel van de gebruikte zeer zware 
bommen was voorzien van tijdontstekers, zodat uren na de bombardementen, zelfs de 
volgende dag, nog steeds zware ontploffingen te horen waren en van noodreparaties aan de 
dijken geen sprake kon zijn.
  Nog liep het eiland niet snel genoeg onder water. Woensdag 11 oktober werd de dijk tussen 
Vere en Vrouwenpolder gebombardeerd. Het gat was 400 meter breed. Nu trok het water bij 
vloed door het eiland, alles in een verwoestende stroom meesleurend. 15 oktober stormde het 
en was de inundatie van Walcheren een feit geworden. 
  17 oktober werd nogmaals de "VVestkappelse Dijk" gebombardeerd, maar zonder resultaat.  
Wel werden, door de enorme stroom bij eb en vloed, de gaten in de dijken steeds breder en 
dieper en werden tot ver in het land stroomgeulen  uitgesleten. Toch zijn in al dit watergeweld 
slechts 14 mensen verdronken, afgezien van een groot aantal mensen in Westkapelle, die bij 
het eerste bombardement op 3 oktober door het opkomende water werden verrast in hun 
kelders. In de molen van Theunes verdronken ruim 100 mensen, doordat de molenstenen op 
de kelderuitgang waren gevallen.
Zaterdag 14 oktober verplaatsten de Duitsers hun laatste batterij legerveldartillerie van 
Walcheren naar Zuid-Beveland.

17 oktober stond het eiland geheel onder water, met uitzondering van de duinstrook, het hoge 
gebied bij Oostkapelle en de driehoek  tussen Vere, Middelburg en Arnemuiden. De binnenstad
van Middelburg, binnen de oude bolwerken was niet overstroomd en herbergde de meeste van
de gevluchte  inwoners van het eiland.
  Op 24 oktober werden de zeesluizen bij Vlissingen gebombardeerd en stond het kanaal door 
Walcheren in open verbinding met de zee. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt in de 
Scheldemonding ruim 3.65 meter, zodat behalve bij eb, iedere verbinding tussen Vlissingen, 
Middelburg en Vere was verbroken. De dijken langs het kanaal waren onbegaanbaar door 
mijnen en andere versperringen.
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  Reeds op 18 oktober stelde Aschmann vast, dat het eiland in vier geïsoleerde gebieden was 
verdeeld.
 een volkomen geïsoleerd Vlissingen de duinstrook tussen de vernielde dijken bij 

Vlissingen en Westkapelle.
  noordwest Walcheren, tussen Westkapelle en Vrouwenpolder
  noordoost Walcheren tussen Vere en de Sloedam
  De telefoonverbindingen tussen deze gebieden waren zo goed als alle verbroken,
bevoorrading  van eten, drinkwater en munitie was bijna niet mogelijk.
  Het Duitse concept van verdedigen en tegenaanvallen was niet meer uitvoerbaar. Generaal 
Daser zette bijna zijn gehele divisie in voor de verdediging  van de Sloedam, de 
kustverdediging bijna geheel overlatend aan het personeel van de Marine kust batterijen en de 
Marine luchtafweer.
  Opvallend is steeds de juiste kijk van Aschmann op de situatie. Hij bezoekt onmiddellijk de 
gebombardeerde objecten, geeft leiding aan herstel en reparatie werkzaamheden. Hierbij 
verkeerde hij verscheidene malen in levensgevaar, onder meer bij zijn bezoek aan Breskens op
het moment van het grote bombardement.
  De bevolking van Walcheren was gevlucht naar het hoge gebied bij Domburg -
Oostkapelle en naar de droog gebleven binnensteden van Middelburg en Vere.

De Bombardementen
  Los van de bombardementen op de dijken, werden de Duitse verdedigingswerken zwaar 
gebombardeerd.  Deze bombardementen begonnen op zondagavond 17 september. 77 
Lancasters wierpen hun bommen af op de bunkerlinie bij Vlissingen, Koudekerke en 
Biggekerke. In Biggekerke vielen vele bommen in het dorp en waren er 49 doden onder de 
bevolking te betreuren.
De Sloedam was al meerdere malen het doelwit geweest, zo ook in deze periode.
Bij een zwaar bombardement op deze dijk trilde heel Walcheren. Toch slaagden de Duitsers 
erin hierover het 15de Leger te evacueren.
  Bovendien haalden zij nog zes raketten van het type V-2 over de dam naar het eiland. Gevuld
met zuurstof bij de gasfabriek in Middelburg werden er op zaterdag 16 september de eerste 
twee V-2 raketten op Londen afgeschoten. Er volgden nog twee raketten op zondag en twee 
raketten op maandag. Hoewel de Engelse luchtmacht algeheel luchtoverwicht in deze sector 
bezat en bijna doorlopend een Engels verkenningsvliegtuig boven Walcheren cirkelde, werd de
afvuurplaats in Serooskerke, het park Welgelegen, niet ontdekt en niet gebombardeerd.
  Op 23 september werden de Duitse opstellingen bij Westkapelle en Domburg 
gebombardeerd. Vlissingen kreeg het zwaar te verduren op 11, 21, 23 en 28 oktober. 322 
bommenwerpers wierpen in totaal 2000 ton bommen af op doelen in en rond de stad.
Op 28 oktober vielen meer dan 200 bommenwerpers  doelen aan bij Westkapelle, OostkapelIe,
Domburg en Dishoek. Een dag later, zondag 29 oktober werden de steunpunten bij Domburg 
en Zoutelande aangevallen  door 327 vliegtuigen, die 1598 ton bommen op de Duitse 
stellingen afwierpen. De daarop volgende dag werden deze doelen nogmaals door 96 
bommenwerpers gebombardeerd. In totaal is in nog geen zes weken tijd 7638 ton bommen op 
het eiland neergekomen.
Dinsdag 31 oktober was het weer zo slecht dat bombarderen onmogelijk is. Voor
bevolking en eiland, en ongetwijfeld ook voor de bezetters, een verademing. Een alles 
vernietigend bombardement op Vlissingen werd afgelast.
Een extra lange beschieting door 15 regimenten artillerie vanuit Zeeuws-VIaanderen
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luidde op woensdag 1 november de landingen in.
  Het resultaat van al deze bombardementen op de Duitse kustverdediging was eigenlijk 
minimaal. Een zeer actieve Duitse marine reparatieploeg had de meeste onklaar geraakte 
stukken weten te herstellen. Toen de landingen plaatsvonden waren uiteindelijk slechts twee 
van de tachtig zware kanonnen niet inzetbaar. Wel waren een aantal munitiebunkers getroffen 
en was het moreel van de Duitse landmacht verdedigers aangetast. Daarentegen hebben de 
marinemensen meeste plaatsen hardnekkig weerstand geboden.
Van de vele stukken luchtafweergeschut was ook slechts een enkel stuk uitgeschakeld. Wel 
waren door het uitvallen van de vuurleiding de meeste batterijen niet meer inzetbaar tegen 
luchtdoelen en werden zij gebruikt om vaartuigen en de oprukkende commando's te bestrijden.
  Tijdens de gevechten tussen 1 en 8 november slaagde de Canadese artillerie er in de meeste
stukken van de kustverdediging en van de luchtdoelartillerie het zwijgen op te leggen.

Aan de aanval deelnemende troepen
Sloedam
De aanval over de Sloedam werd uitgevoerd door de 5th Canadian lnfantry
Brigade, bestaande uit:
• een bataljon The Black Watch of Canada
• een bataljon The Calgary Highlanders
• een bataljon Le Régiment de Maisonneuve
Wanneer de Schotten hier het gevecht van de Canadezen overnemen, doen zij dit met:
156 lnfantry Brigade, bestaande uit
 4th/5th Battalion The Royal Scotch Fuseliers
 6th Battalion The Cameronians
 7lth Battalion The Cameronians
en 157 lnfantry Brigade
 1st Battalion The Glasgow Highlanders
 5th Battalion The Highland Light lnfantry Regiment
 6th Battalion The Highland Light lnfantry Regiment

Vlissingen
De landing over zee bij Vlissingen werd in eerste instantie uitgevoerd door
 4 Commando, gevolgd door de 155 lnfantry Brigade, bestaande uit:
 4th Battalion The King's Own Scottish Borderers
 5th Battalion The King's Own Scottish Borderers
 7th/9th Battalion The Royals Scots
4 Commando was een legereenheid. Het was voor deze operatie ondergebracht bij de 4th 
Special Service Brigade.
4 Commando was samengesteld uit zes Troops, iedere Troop bestond uit twee Secties. Een 
sectie was ongeveer 35 man sterk. Met de ondersteunende wapens inbegrepen was de sterkte
van het Commando 550 man, waaronder 11 Nederlanders. Troop 1 en 2 waren Engels, Troop 
3,4,5 en 6 waren Frans.
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Westkapelle
Bij Westkapelle landde de 4th Special SeNice Brigade. Deze Marine eenheid bestond uit:
 41 Commando
 47 Commando
 48 Commando
 4 Commando, landde in Vlissingen
Ieder Commando bestond uit zes Troops
 10 Interallied Commando was samengesteld uit twee Troops. Een troop Belgen en een 
Troop Noren.
  Bij deze brigade waren 14 Nederlanders  ingedeeld.

Van 79th Armoured Division waren ingedeeld
 30th Armoured Brigade
 11th Battalion The Royal Tank Regiment
 1st Lothian & Border Yeomanry
 1st Assault Brigade Royal Engineers
 5th Assault Regiment Royal Engineers
 6th Assault Regiment Royal Engineers

Ter ondersteuning leverde de Royal Navy
 Naval Force "T'
 Support Squadron Eastern Flank
 Bombardment Squadron
  Squadron LCA's
 “N”LCT Squadron
Bij al deze eenheden werden uiteraard een groot aantal bevoorradings-en geneeskundige 
eenheden ingezet.
  In Vlissingen heeft een verzetsgroep actief aan de gevechten deelgenomen, in Middelburg 
hebben verzetsmensen in de nacht van 6 op 7 november 150 Schotten geholpen om ruim 2000
Duitse krijgsgevangenen te bewaken. Ook in verscheidene dorpen zijn verzetsmensen actief 
opgetreden.

De gevechten bij de Sloedam
  De Sloedam was 1200 meter lang en 40 meter breed, een weg en een spoorlijn naast elkaar. 
Op deze kaarsrechte dijk was geen enkele  dekking, afgezien van de vele met water gevulde 
bom- en granaattrechters en een door de Duitsers aangebrachte coupure om de opmars met 
tanks onmogelijk te maken. Noord en zuid van de dam b stond het terrein uit slikken, die twee 
keer per dag bij vloed onder water stonden. Dit modderige terrein was absoluut onbegaanbaar.
  Dinsdag 31 oktober was het nevelig, het regende en er stond een harde gure wind. Met dat 
weer bereikten de Canadezen de Sloedam. Het plan was dat, zodra zij een bruggenhoofd op 
Walcheren hadden gevormd, zij zouden worden doorschreden ·door Schotse eenheden, die 
hun taak zouden overnemen. In de loop van de middag viel het zwaar gehavende bataljon The
Black Watch als eerste aan. 1200 meter lang en slechts 40 meter breed. Geen enkele ruimte 
om te manoeuvreren. Aan het eind van de dam stond een Duitse tank of een stuk anti-tank 
geschut, alsmede verscheidene  stukken 20 mm luchtafweergeschut, vlammenwerpers en 
diverse mitrailleurs. Drie zware batterijen en twee lichte batterijen artillerie bestreken het 
gevechtsveld en de Duitse 22 cm Marine kust batterij bij Domburg verleende, indien nodig, 
vuursteun. Het Duitse vuur was moordend. Gelukkig vloog op 2 november een schip met 
munitie bij Middelburg, als gevolg van Canadees artillerie vuur, de lucht in. De Duitse 
verdedigers aan de Sloedam kregen hierdoor snel een tekort aan munitie.
De Canadezen vielen die dag, 2 november, aan en slaagden erin de dijk aan de zijde van 
Walcheren tot op 75 meter te naderen, maar moesten toen terug, hun doden en gewonden 
achterlatend. In de nacht van woensdag 1 november deden de Calgary  Highlanders een
13



 tweede poging en hadden om 09.30 uur een klein bruggenhoofd op Walcheren gevormd. Maar
de Duitsers bleven het gevecht beheersen. Er kon geen Canadees meer in of uit. De 
gevechten waren verschrikkelijk. Donderdagnacht om 04.00 uur ging het derde Canadese 
bataljon, Le Régiment de Maisonneuve, voorwaarts. Weer achter elkaar, zonder dekking en 
onder moordend Duits vuur.
Het bruggenhoofd werd bereikt, maar slechts een kleine groep slaagde erin om op het eiland te
komen en tegen de Duitse tegenaanvallen, uitgevoerd door de pioniercompagnie, stand te 
houden. De Canadezen lieten hier in drie dagen 135 man achter.
  Donderdag 2 november om 12.00 uur kwam een peloton Schotten in het bruggenhoofd aan. 
Twee uur later trokken de resterende Canadezen zich volgens plan terug. De divisie 
commandant wilde de Schotten op dezelfde manier laten stormlopen over de open dam. De 
Schotse brigade commandant weigerde dit, volgens hem zinloze plan, uit te voeren.

Nu volgen er twee lezingen,  waarvan ik niet kan vaststellen welke juist is. Een Nederlandse 
verzetsstrijder heeft gezegd,  dat hij de Schotten een pad door het slik heeft gewezen. De 
Schotse geschiedschrijving zegt, dat uit luchtfoto onderzoek een pad door de slikken is 
gevonden. Hoe het ook zij, een Schotse luitenant en een sergeant hebben het pad in de nacht 
van 1 op 2 november verkend. De volgende avond gingen zij weer en legden een lint uit, 
waarlangs de mannen van het 6de  Bataljon Cameronians het slik overstaken. Bij verrassing 
namen zij de eerste Duitse versterkingen in. Felle Duitse tegenaanvallen verhinderden echter 
dat zij het bruggenhoofd verder konden uitbreiden. In de avond van 3 november werd het 
bataljon The Highland Light lnfantry Regiment in het bruggenhoofd ingebracht en 4 november 
konden de Schotten beide bruggenhoofden  verenigen. Zij zwermden toen uit richting 
Arnemuiden en Vere. De Duitse tegenstand nam af. Arnemuiden werd in de nacht van 4 op 5 
november bevrijd, Vere op 6 november.

De aanval op Vlissingen, operatie lnfatuate I
Commando nr 4 had tijdens de gevechten in Normandië de ervaring opgedaan, dat het gevecht
bij nacht de minste verliezen kostte. Men trok tussen de vijand door en viel hen in de rug aan. 
Dit bracht hen in verwarring,  waardoor hun tegenstand afnam en zij zich vlugger overgaven. 
De opleiding van de commando's was er op gericht zich snel te verplaatsen. Door de straten of 
als het moest door de achtertuinen, over de daken of wanneer nodig door de binnenmuren van 
huis tot huis. ledere commando had voor dit doel een kleine springlading bij zich.
 De gevechten in Vlissingen waren zorgvuldig voorbereid aan de hand van kaarten en 
luchtfoto's. Het moment van de landing was vastgesteld op 1 november te 05.45
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uur. Het aan land komen kon slechts op één plaats worden uitgevoerd, namelijk in het 
Slikhaventje, pal oost van de Oranje Molen. Het slikhaventje was een soort vuilstortplaats met 
een schuin oplopende dijk. Vanaf 04.45 uur vuurde alle beschikbare artillerie, 314 vuurmonden,
vanuit Zeeuws-Vlaanderen op de landingsplaats  en omgeving. In de stad ontstonden branden 
en het silhouet van de molen stak duidelijk af tegen de vuurgloed.  De eerste landingsboot  
zonk op een hindernis, de tweede kwam goed aan land. Een Nederlandse Commando, rende 
als een der eersten de dijk op en plaatste een groen licht als baken voor de volgende boten. 
De Duitse bezetting van een opstelling boven aan de dijk was door de artilleriebeschieting zo 
verdoofd en werd door de commando's zo verrast, dat zij zich zonder slag of stoot overgaf. 
Toen de tweede twee boten binnen liepen opende een Duits 20 mm kanon het vuur. Troop 1 en
2 waren nu aan land. Zij veroverden een Duits 7,5 cm kanon en zetten dit in tegen de Duitsers. 
Het bruggenhoofd werd uitgebreid, links tot het Arsenaal, een oude kazerne en rechts tot het 
Eiland. Dit gebied, een wijk ingesloten door de zee en de havenbekkens, was een grote 
puinhoop, maar de Duitse verdedigingswerken waren er nog intact. Een bij deze uitbreiding 
veroverd 5 cm kanon werd ook tegen hun vroegere gebruikers ingezet. Om 06.30 uur kwam de
derde golf aan land. De Duitsers trachtten deze landing met alle beschikbare
wapens te verhinderen, maar men wist met weinig verliezen aan land te komen. Een boot 
zonk, maar kon gelost worden en een half uur later waren de mortieren inzetbaar.
  Commando nr 4 was nu geheel aan land. Troop 1 nam bezit van het Arsenaal aan
de Vissershaven. Troop 3 trok snel door het gevormde bruggenhoofd en werd door 
verzetstrijders naar het Bellamypark gebracht. Een Duits steunpunt op de Boulevard de Ruijter 
bezorgde voor de nodige last. Een deel van Troop 3 moest hier achterblijven om een eventuele
Duitse tegenaanval af te slaan. Hierdoor kon de rest van Troop 3 het steunpunt in de Bomvrije 
Kazerne niet met succes aanvallen. Ook Troop 1 moest een deel achterlaten, zodat ook zij met
een verzwakte Troop de oude binnenstad en het terrein van de scheepswerf de Schelde 
moesten gaan zuiveren.
  Troop 6 werd gegidst door een Nederlandse kapitein, die tot enkele weken voor
de landing nog inspecteur van politie in Vlissingen was geweest. Hij bracht de Troop naar het 
Betje Wolfplein. Dit plein en de Coosje Buskenstraat sloten de oude stad af van het nieuwe 
gedeelte. Het bezit van deze punten verhinderde Duitse tegenaanvallen richting Bellamypark 
en landingsplaats. Overal in de stad waren nog Duitse sluipschutters actief, onder meer boven 
in de kranen van de scheepswerf. Er waren nog op diverse plaatsen weerstandsnesten  achter 
gebleven. De landingsplaats lag nog steeds onder vuur, maar een genie eenheid slaagde erin 
de versperringen op
te ruimen. Ladingen konden worden gelost met hulp van Duitse krijgsgevangenen.

Om 08.30 uur, het was ondertussen licht geworden, landden de eerste Schotse eenheden, het 
4de bataljon The King's Own Scottish Borderers. Tegen de avond waren ook het 4de en het 
5de bataljon in Vlissingen. Zodra een Schotse compagnie was geland  trok deze de stad in en 
werd ingezet in die wijken waar de Duitsers nog hevig tegenstand boden. Nog dezelfde dag, 's 
avonds om 22.00 uur was de oude binnenstad tot de lijn Coosje Buskenstraat- Betje Wolfplein- 
Aagje Dekenstraat  vast   in  handen van de aanvallers. Het plan hield in, dat op 2 november 
de commando's de Duitse steunpunten op de Boulevard zouden opruimen en dat de Schotten 
de :rest van de stad zouden innemen.
In de nacht van 1 op 2 november probeerden de Duitsers met een tegenaanval
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weer in de oude stad door te dringen, maar deze aanval werd door Franse commando's 
afgeslagen. In de morgen van 2 november veroverde Troop 1 het steunpunt Bomvrije Kazerne.
Troop 2 drong door op het Eiland, maar slaagde er niet in het laatste Duitse steunpunt in te 
nemen. Eerst om 16.00 uur werd dit steunpunt ingenomen. Een commando officier, blufte in 
het Duits door een megafoon, dat het steunpunt over tien minuten door vliegtuigen zou worden 
aangevallen.  De bezetting kreeg vijf minuten de tijd om zich over te geven. Deze opzet lukte, 
een gehele Duitse compagnie kwam naar buiten. Het hele Eiland was nu bezet en Troop 2 
werd in reserve genomen.
  Troop 1 was ondertussen aan de Boulevard niet veel verder gekomen dan de veroverde 
Bomvrije Kazerne. Als gevolg van de inundatie waren acht 20 mm enkelloops en vier 20 mm 
vierloops stukken luchtafweergeschut vanuit het onder water staande eiland verplaatst naar de 
Boulevard.  Door het afgeven van een moordend vuur op de oprukkende commando's  
versterkten zij de verdediging.
De bezetting van een grote bunker boven aan de Coosje Buskenstraat bleef tegenstand 
bieden. Met een vierloops 20 mm kanon bestreken zij de hele omgeving.
  Hier was s'morgens om 07.00 uur Troop 5 begonnen met door de huizen van de Coosje 
Buskenstraat de bunker te naderen. Om de laatste huizen bij de Boulevard moest zwaar 
worden gevochten. Typhoons namen zonder resultaat met hun raketten de bunker onder vuur. 
Omstreeks 16.00 uur trachtte een commando een springlading bij een der schietopeningen te 
plaatsen. Op dit moment gaven de Duitsers zich over. De bezetting, een compagnie sterk ruim 
honderd man, kwam naar buiten. 
  Gidsten in de binnenstad verzetsstrijders de commando's snel tussen de Duitse 
weerstandsnesten door, in de buitenwijken namen zij actief deel aan de gevechten. Zowel op 
het Betje Wolfplein als op andere punten beschoten zij de Duitsers en namen enkelen van hen 
krijgsgevangen.

  Schotse eenheden kregen de opdracht om het steunpunt Hotel Britannia en de Duitse 
steunpunten in het haven gebied aan te vallen. Hotel Brittannia ligt aan de Boulevard en was 
omgebouwd tot een der sterkste steunpunten. De omliggende huizen waren er in opgenomen 
en bunkers waren in het complex aangelegd, Loopgraven en een prikkeldraadversperring 
maakten deel uit van de rondomverdediging.
  De Duitse bezetting bedroeg 700 man, waaronder de commandant van lnfanrie Regiment 
1019 Oberst Reinhardt. De straten achter het hotel, ruim 10 meter lager gelegen dan de 
Boulevard, stonden onder water en het gat in de Nolledijk was op slechts enkele honderden 
meters afstand, zodat bij eb en vloed het water met grote kracht door de wijk stroomde.
  Het Schotse bataljon 719 The Royal Scats Fusiliers  naderde zijn doel door de villawijk. 
Elkaar vasthoudend in de sterke stroom liepen zij in het donker richting
Boulevard. Het water was dieper dan zij dachten en via een omweg bereikten zij op 3 
november te 04.15 uur hun doel en nemen de eerste Duitse opstelling in. Bij dagaanbreken 
vielen twee pelotons, ongeveer 70 man, het "fort" aan. Met 20mm kanonnen, mitrailleurs en 
sluipschutters verweerden de Duitsers zich tot het uiterste, maar de Schotten drongen het 
gebouw binnen. De situatie werd voor deze eenheid kritiek toen het gebouw in brand raakte, 
maar ze niet meer naar buiten konden omdat de omgeving van het hotel werd beheerst door 
Duits vuur. De kelders onder het hotel waren goed afgesloten en schietsleuven stelden de 
verdedigers in staat vuur in de gangen en zalen van het hotel uit te brengen. De beide 
pelotons-
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commandanten besloten daarop de deuren van de kelders met springladingen te forceren. 
Buiten bestormden de Schotten de bunkers en de versterkte huizen. Binnen werden de 
verdedigers langzaam maar zeker verder naar beneden gedwongen. De bezetting in het hotel 
gaf zich over. Buiten werden de bunkers en een vierloops 20 mm kanon door Typhoons 
aangevallen en om 12.00 uur was het afgelopen. Het gehele steunpunt gaf zich over. De 
Schotten hadden bij deze actie 13 doden en 61 gewonden te betreuren. De Duitse verliezen 
bedroegen 50 doden en een onbekend aantal gewonden. Ruim 600 man werden gevangen 
genomen.
  In de nacht van 4 op 5 november viel het 5de bataljon The King's Own Scottish Borderers de 
Duitse steunpunten in het havengebied aan. Na hevige gevechten gaf de Duitse bezetting zich 
hier in de loop van de morgen over. Zondag 5 november was heel Vlissingen van Duitsers 
gezuiverd.

De aanval op Middelburg
  Het 4de  Bataljon The King's Own Scottish Borderers probeerde  langs het kanaal door 
Walcheren naar Middelburg te gaan. Een onmogelijke  opgave. Na advies van het verzet en 
gegidst door een paar verzetsstrijders begaf op maandag 6 november een compagnie zich op 
weg naar Middelburg.  Gezeten in 7 Buffalo's, amfibische rupsvoertuigen met lichte 
bewapening, maar in de ogen van de Duitsers lijkend op tanks, verplaatste de compagnie zich 
via Koudekerke naar Middelburg.  Zonder enige weerstand te hebben ondervonden reed men 
de stad binnen. Het hoofd van het verzet had hier reeds contact met de generaal Daser gehad 
en hem overtuigd van zijn hopeloze situatie. Hij was bereid zich over te geven, wanneer tanks 
de stad zouden innemen. Twee Schotse officieren liepen voor de "tanks" uit naar Dam 6, waar 
de Duitse commandopost was gevestigd. Tientallen  zware bommenwerpers, terugkomend van
een missie, vlogen laag over de stad. Er was echter onverwachts nog een moeilijkheid.  Een 
Duits generaal gaf zich alleen over aan een officier met tenminste de rang van kolonel. De 
compagniescommandant was slechts majoor, maar met de sterren van zijn collega's  werd 
deze rang snel omgezet in die van kolonel. Daser gaf zich over. Toen volgde enige spannende 
uren. Hoewel de bezetters keurig bepakt in groepen van honderd aan kwamen marcheren, 
hadden ze toch vlug in de gaten dat ze gefopt waren. De meesten behoorden tot de logistieke 
eenheden van de divisie. 150 Schotten en een handjevol verzetsstrijders tegen 2000 Duitsers 
was een riskante onderneming. Eerst in de loop van de nacht werden versterkingen uit 
Vlissingen aangevoerd en begon men de Duitsers uit de stad te verwijderen. Het was voorbij.

De landing bij Westkapelle, operatie lnfatuate II
De Engelse marine had in de loop van de oorlog de ervaring opgedaan dat de Duitse 
kustartillerie  terugschoot op die schepen, waardoor zij werden beschoten. Dit feit en het feit 
dat de Duitse batterij W 13 bij Zoutelande na een half uur door zijn munitie heen was, worden 
wel de twee belangrijkste factoren voor het welslagen van de landing genoemd.
Een voor deze operatie gevormd ondersteuningseskader van de marine, bestaande uit 27 
schepen, bewapend met kanons en raketgeschut, voer in de nacht van 31 oktober op 1 
november vanuit Oostende naar Walcheren. De zee was kalm maar het weer was te slecht 
voor luchtsteun. De Duitse batterij W 17 vuurde op dat
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moment op doelen bij Vlissingen. Verder was alles rustig. Om 08.09 uur werd het eskader 
gezien en openden kanonnen in de steunpunten W 15 op de Westkapelse dijk en W 13, zuid 
van Westkapelle het vuur. Om 08.20 uur vuurden de 38 cm kanons van het slagschip Warspite 
en de monitors Roberts en Erebus terug met het resultaat dat om 08.30 uur steunpunt W 15 
tijdelijk werd uitgeschakeld. Deze schepen lagen ruim 25 km buiten de kust, buiten het bereik 
van de Duitse batterijen. 
Vanaf 09.45 uur mengde de zware en zeer zware Canadese artillerie vanuit Breskens zich in 
het gevecht. Vanaf 09.00 uur werden de vaartuigen van het ondersteuningseskader beschoten 
door alle Duitse kanonnen tussen Domburg en de Dishoek. De uitwerking op de schepen was 
verschrikkelijk, maar het eskader naderde de kust, al het Duitse vuur naar zich toetrekkend. 
Met een onvoorstelbare moed, soms op slechts enkele honderden meters voor de kust, keer 
op keer getroffen, sommige stuurloos en brandend, dreven zij op de stroom mee en vuurden 
op de schietgaten van de bunkers. Rookgordijnen werden gelegd. Speciale boten voeren rond 
voor het oppikken van drenkelingen. De verliezen van deze vlooteenheid waren hoog, maar de 
opzet was gelukt. De landingsboten met de commando's aan boord waren nog niet beschoten 
en konden zonder verliezen verder varen richting van de voorgenomen landingsplaatsen.
  Om 10.09 uur voeren de landingsboten met 41 Commando aan boord door het gat in de dijk 
en landden, bijna zonder verliezen te hebben geleden, aan de noordzijde aan de binnenkant 
van de dijk. Zij bezetten het dorp en rukten op naar het steunpunt W 15, gelegen aan het 
noordelijk eind van de dijk, richting Domburg. Op dezelfde tijd landde 48 Commando zonder 
verliezen te hebben geleden, op de modderstrook zuid van het stroomgat, eveneens aan de 
binnenkant van de dijk. Zij bestormden en veroveren een daar gelegen Duitse bunker. 
  Eerst op dit moment legden de Duitsers hun artillerie- en mortier vuur op de landingsplaatsen,
waarbij zij echter geen waarneming meer hadden op de binnen de dijk gelande eenheden. Het 
aan land brengen van tanks mislukte. Het Duitse vuur, de hindernissen, de onbegaanbare 
modder en het stromende water waren debet aan dit debacle. Slechts vier van de 24 tanks 
slaagden erin aan land te komen. 47 Commando landde tegen 12 uur. Het had op zee reeds 
verliezen geleden en was door het Duitse vuur gedwongen aan weerszijden van het stroomgat 
te debarkeren.
Eerst laat in de middag slaagde het Commando erin aan de zuidzijde van het dijkgat te 
verzamelen. 
  41 Commando veroverde tegen 12.20 uur W 15 en zette door de duinen en langs de weg de 
opmars in naar Domburg. Tegen de avond werd het pal zuid van Domburg gelegen steunpunt 
W 17 ingenomen en trokken de commando's het brandende dorp binnen. 10 Commando nam 
hier het gevecht over.
41 Commando werd in reserve genomen voor steun aan 47 en 48 Commando, die in de 
duinen op weg naar Zoutelande op zware Duitse tegenstand waren gestoten. 48 Commando 
had zich door het mulle zand een weg gevochten naar W 13. Onderweg waren enkele kleinere 
weerstandsnesten ingenomen, maar de bezetting van W 13, marine soldaten, verdedigde zich 
hardnekkig.
Een eerste aanval mislukte. Later in de middag, met artilleriesteun van de Canadese artillerie 
uit Breskens en luchtsteun door Typhoons, gelukte het, het steunpunt in te nemen. Bij 
dagaanbreken van donderdag 2 november werd de aanval voortgezet. Na enkele weerstanden
te hebben opgeruimd werd om 11.uur Zoutelande bevrijd. 150 Duitsers werden gevangen 
genomen.
47 Commando, het bataljon dat reeds tijdens de landing in Westkapelle verliezen 
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had geleden, nam hier de opmars over. In de duinen zuid van het dorp ging men voorwaarts. 
De strijd verliep aanvankelijk voorspoedig. De Duitsers begonnen zich over ter geven. Een 
paar kilometer verder stuitte men plotseling op hevige weerstand. De commandanten van de 
beide aanvallende Troops werden uitgeschakeld en de aanval stokte. Om 15.30 uur deed men 
een eerste poging om het steunpunt W 11 bij Dishoek aan te vallen. Deze werd afgeslagen. 
Een tweede aanval om 17.00 uur slaagde met artilleriesteun vanuit Breskens beter. Alle Troop 
commandanten raakten bij deze actie echter gewond. Men drong de stelling binnen, maar 
veroveren was niet mogelijk. Een Duitse tegenaanval in de nacht zorgde voor verliezen.        
De zware gevechten, die zich hier afspeelden, werden zoals bij de andere Marine kust 
batterijen, bijna uitsluitend door marinepersoneel gevoerd. Het aanwezige landmacht personeel
gaf zich, zodra mogelijk, gevangen.  Het weer was zo slecht, het stormde en regende, dat de 
wapens vele malen weigerden door het vele zand. Toch werd besloten dat 47 Commando de 
volgende morgen, 3 november, om 08.00 uur de aanval voort zou zetten. 41 en 48 Commando
bleven in reserve, 4 Commando stond in Vlissingen gereed om, wanneer nodig, vanuit het 
zuiden over het stroomgat in de Nolledijk aan te vallen. Een Troop van 48 Commando 
beschermde de linkerflank. 47 Commando slaagde erin, in de loop van de morgen W 11 in te 
nemen.
  Alle ingedeelde Nederlanders raakten bij deze actie gewond. Verder naar het zuiden, richting 
Vlissingen, gaf de laatste Duitse stelling zich over. 47 Commando had, ondanks zware 
verliezen, zijn opdracht uitgevoerd en had bewezen een elite eenheid te zijn. Naar de zee 
kijkend zagen zij de mijnenvegers op de Schelde een begin maken met de vaarweg naar 
Antwerpen van mijnen te zuiveren.

  In het noorden was 41 Commando de avond van 1 november Domburg binnen getrokken. De 
Duitse opstellingen boven op de duinen werden fanatiek verdedigd. 10 Inter Allied Commando 
nam de taak over met de opdracht het veroverde gebied tegen Duitse tegenaanvallen te 
verdedigen. 41 Commando verplaatste zich als reserve naar Zoutelande.
  Zaterdag 4 november om 14.00 uur kwam 41 Commando terug in Domburg. De Duitse 
tegenstand bleef hevig. ledere  aanval werd gevolgd door een Duitse tegenaanval. Men had 
het idee dat de Duitsers zich, te horen naar hun gebrul, moed hadden ingedronken. Zondag 
werd stelling W 18 aangevallen, en na hevige gevechten slaagde men erin deze stelling tegen 
de avond in te nemen. Maandag 6 november vochten 41 en 10 Commando  zich, tegen zware 
Duitse tegenstand in, een weg door de vele mijnenvelden en andere hindernissen naar W 19 
en naar een andere grote stelling in de omgeving van de Zwarte Hut een kilometer verder in de
duinen. In de middag van dinsdag 7 november werd de Duitse tegenstand hier gebroken. 
Woensdag morgen 8 november  om 05.30 uur infiltreerden de commando's door de Duitse 
opstelling heen en vielen hen in de rug aan. De verwarring was groot en veel Duitsers gaven 
zich over.
  Toen de eerste commando's de dijk naar Vrouwenpolder bereikten, troffen zij daar vier 
Duitsers aan met een witte vlag, die hen verzochten mee te gaan naar hun commandant, om 
de overgave van de laatste Duitse troepen te regelen.  Rijdend in een Duitse auto bereikten de 
commandant en de inlichtingen officier van het 4de Commando Vrouwenpolder, waar de Duitse
regiments commandant hen de overgave van zijn laatste eenheden aanbood.
Een Troop van 48 Commando ging in drie Buffalo's via Serooskerke en Gapinge

19



contact opnemen met de Schotten in Vere. In Serooskerke reed een der Buttalo's op een zware
bom. 48 Commando verloor hier 19 doden en 9 gewonden.

Nawoord
  De verliezen, geleden bij het vrijmaken van de Schelde monding, zijn zwaar geweest. 703 
officieren en 12170 militairen van andere rang verloren het leven of werden gewond. Alleen het
Canadese leger verloor 355 officieren en 6012 anderen. Hun doden liggen begraven op de 
Canadese begraafplaats bij Bergen op Zoom. De Commando troepen verloren tussen 1 en 8 
november 103 doden en 325 gewonden, terwijl 68 commando's werden vermist. Van het 
ondersteuningseskader van de Royal Navy, ruim 1000 man sterk, verloren er bij Westkapelle 
172 het leven of werden vermist en werden er 286 gewond.
  In totaal werden 41043 Duitsers gevangen genomen, waarvan ruim 8000 op Walcheren. Het 
aantal Duitse doden en gewonden op Walcheren werd geschat op ruim 700. Deze laatste 
gegevens zijn ontleend aan het boek "Worsteling om Walcheren".
  4 november begon de marine de Schelde mijnenvrij te maken en 28 november arriveerde het 
eerste bevoorradingsconvooi in Antwerpen. De bevoorrading kon op volle kracht beginnen.  
Ook het Duitse Ardennenoffensief en de aanvallen op de haven van Antwerpen met honderden
V-1 raketten konden hierin geen verandering meer brengen.

  In meerdere Engelse vakbladen heb ik gelezen dat de landing op Walcheren en de daarop 
volgende gevechten door hen als zwaarder werden ervaren dan  de landing en de daarop 
volgende gevechten in Normandië.

  Reeds in november 1944 werd op Walcheren de "Dienst Droogmaking Walcheren" opgericht 
en ging men aan het werk om de gaten in de dijken te dichten.

LUCTOR ET EMERGO.
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