De Duitsers aan de Bergsche Maas
Met de bevrijding van Heusden op 5 november 1944 vormde de Bergsche Maas de nieuwe frontlinie tussen
de Duitsers en de geallieerden. Een scheiding tussen bevrijding en bezetting. De dorpen in het Land van
Heusden en Altena werden nu onderdeel van het frontgebied, dit had als gevolg dat verschillende dorpen
aan de Bergsche Maas werden geëvacueerd. Daarnaast betekende het ook dat er meer Duitsers gelegerd
werden in Altena en dat er verschillende verdedigingswerken werden aangelegd.
Vanaf het moment dat de geallieerden het meeste van Noord-Brabant hadden ingenomen tijdens Operatie
Pheasant, begonnen de Duitsers patrouilles uit te voeren in het pas bevrijdde gebied. Ook vanuit Altena
vertrokken er verschillende patrouilles richting het zuiden. Er werden zelfs kleine bruggenhoofden gevormd.
Een bruggenhoofd is verdedigd gebied in vijandelijk gebied, vaak aan de overkant van een rivier of brug. Het
bekendste voorbeeld hiervan is het Kapelsche Veer. Het opruimen van dit bruggenhoofd heeft de
geallieerden veel moeite gekost. Uiteindelijk wisten ze het pas bij de vierde poging in te nemen, nadat de
laatste Duitse verdedigers zich hadden teruggetrokken. Bij de Slag om Kapelsche Veer vielen meer dan 1.200
slachtoffers.
In de periode dat de Slag om het Kapelsche Veer
speelde, van eind december 1944 tot eind januari
1945, waren er veel Duitsers actief in Altena. In de
eerste plaats aan de frontlinie zelf, hier waren veel
Duitse stellingen met mitrailleurs en mortieren
aanwezig. In de tweede plaats in de dorpen aan de
Maas, waar veel Duitse militairen gelegerd waren en
hier waren ook verschillende veldhospitalen. In de
derde plaats de Duitse artillerie die verspreid stond
door heel Altena, zelfs tot aan in Andel. Van deze
Duitse aanwezigheid zijn tot op vandaag de dag nog
sporen te vinden. Een voorbeeld hiervan is een huis
in Eethen. Op de gevel van deze boerderij is een
Duitse propagandaleus te vinden, met de woorden:
‘Glauben, Kempfen, Siegen’ (te vertalen met:
geloven, vechten en overwinnen). Daarnaast is er
ook oorlogsschade te zien op de gevel, deze zijn na
de oorlog dicht gesmeerd.
In de periode van november 1944 tot het voorjaar in 1945 zijn er verschillende luchtfoto’s gemaakt door de
Royal Air Force van het gebied aan de Bergsche maas. Deze luchtfoto’s geven een goed beeld van hoe de
Duitse verdediging aan de dijk was opgebouwd. Op onderstaande foto is de brug over het Heusdensche
Kanaal te zien. Aan de Aalburgse kant van de brug zien we verschillende zigzaglijnen. Dit zijn Duitse
loopgraven. Ook zijn er verschillende bomkraters te zien. Een onbekend stuk geschiedenis, terwijl veel
mensen deze plek dagelijks passeren. Tijdens onze Battlefieldtour vertellen wij graag meer over deze
geschiedenis. Interesse? Bezoek dan onze website. In het voorjaar van 2022 hopen wij weer nieuwe
Battlefieldtours te organiseren

