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"België bereidt zich voor op Duitse pantseraanval"

26 september 1939. Zicht op de
antitankversperringen aan de grens
met Duitsland: de zogenaamde IJzeren
muur.
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Hans Oster, een Abwehr-officier die het
regime niet gunstig gezind is.
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Georges Goethals, de Belgische
militaire attaché in Berlijn.
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DE NOVEMBER-CRISIS.
LEOPOLD EN WILHELMINA
DOEN OPROEP TOT
OORLOGVOERENDE NATIES De Belgische legertop trekt lessen
uit de Duitse veldtocht in Polen.
Generaal Van Overstraeten beslist
slag te leveren aan het
Albertkanaal én op de zogeheten
'KW-lijn' in het centrum van het
land. Terwijl hard gewerkt wordt
aan die laatste verdedigingslijn,
beslist Hitler de Benelux aan te
vallen.

Generaal Raoul Van Overstraeten,
militaire raadgever van de koning en
échte baas van het leger.
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Bert Sas, de Nederlandse militaire
attaché in Berlijn.
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Generaal Raoul Van Overstraeten,
militair raadgever van
opperbevelhebber koning Leopold
en in die functie de echte baas van
ons leger, heeft nog altijd zijn oude
bureau op de eerste verdieping van
de Koninklijke Militaire School. Hij
springt er nu elke ochtend binnen.
Voordien passeert hij op het
gelijkvloers in het zogenaamde '2de
Bureau', de militaire
inlichtingendienst. Daar krijgt hij de
laatste rapporten en ziet op een
muurkaart waar de Franse, Britse
en Duitse legers opgesteld staan.
Pagina 3 (1)

Begin september 1939 vecht de
hoofdmacht van de Wehrmacht in
Polen. Tussen de Moezel en de
Noordzee hebben de Duitsers
slechts negen divisies
achtergelaten. Van Overstraeten
weet dat die gunstige
krachtverhouding niet lang zo zal
blijven. De Duitsers kunnen weldra
vijftig divisies uit Polen
terugtrekken. Tegen begin oktober
moet het Belgisch leger zo
opgesteld staan, dat het een Duitse
aanval kan opvangen tot de
Fransen en Britten bijstand komen
bieden.
Twee opties
Vraag is waar dat leger slag zal
leveren. Er liggen nog altijd twee
opties voor. De eerste is op de lijn
Antwerpen-Albertkanaal-LuikMaas-Namen. De tweede loopt
door het hart van het land, over de
lijn Antwerpen-Leuven-Waver en
verder tot Namen: dat is de
zogenaamde 'KW-stelling'
(Koningshooikt-Waver). Die heeft
het voordeel dat ze korter en in
principe dus makkelijker te
verdedigen is. Bovendien is ze
sneller te bereiken door de Britse
en Franse hulp. Maar doordat er
jarenlang veel geld naar
verdedigingswerken in het
grensgebied is gegaan, staat de
uitbouw van de KW-stelling nog
lang niet op punt.
Dat ligt anders langs het
Albertkanaal. Daar liggen de
troepen achter een serieuze
hindernis en om de 600 à 700
meter zijn er bunkers en
kazematten - ruimtes met
schietgaten, voor de opstelling van
vuurwapens - opgetrokken. De
Versterkte Vesting Luik vormt
samen met het 'oninneembare' fort
Eben-Emael het sluitstuk. De Maas
tussen Luik en Namen kan
verdedigd worden door de beste
eenheden uit de Ardennen.
Vechten aan het Albertkanaal
houdt ook in dat er niet zomaar
grote lappen van het grondgebied
zonder slag of stoot worden
prijsgegeven. Tenslotte hebben de
Fransen in 1936 beloofd om daar
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samen slag te leveren. Hoewel er
sinds de Belgische
'onafhankelijkheidspolitiek' geen
stafbesprekingen meer
plaatsvonden met de Fransen, gaat
Van Overstraeten ervan uit dat die
belofte nog steeds geldt. Hij stelt
twaalf van de tweeëntwintig
Belgische divisies op tussen
Antwerpen en Luik. Voor Luik en in
de diepe Ardennen bezetten
Grenswielrijders, gemotoriseerde
cavalerie en een divisie
elitesoldaten van de Ardense
Jagers het terrein. De tweede
divisie Ardense Jagers bewaakt de
Maas tussen Luik en Namen.
Elders in het land staan nog zes
divisies opgesteld naar het zuiden.
Bij een Duitse aanval hoeven ze
maar om hun as te draaien en
vormen ze de reserve.
IJzeren muur
De legertop krijgt van onze militaire
attaché in Berlijn een rapport dat de
eerste lessen trekt uit de
overdonderende Duitse
overwinning in Polen. Die is, zo
schrijft kolonel Georges Goethals,
gebaseerd op suprematie in de
lucht en de penetratiekracht van de
pantsertroepen. Om op dat laatste
voorbereid te zijn, beslist generaal
Van Overstraeten de verdediging
ook in de diepte te organiseren - de
KW-stelling moet dus volwaardig
uitgebouwd worden - en elke linie
zonder natuurlijke antitankhindernis
te voorzien van een artificiële
antitankversperring. Van
Overstraeten telefoneert de
instructies op 16 september naar
de generale staf. "Dag en nacht"
moet er doorgewerkt worden aan
de KW-stelling. Twee
infanteriedivisies en hulptroepen
leggen samen met burgerpersoneel
bunkers, velden met antitankmijnen
en prikkeldraadversperringen aan.
Er worden dertigduizend 'Cointetelementen' bijbesteld, een
uitvinding van de Belgische kolonel
Léon Edmond de Cointet de Fillain:
zware ijzeren hekken op wieltjes,
van 3 meter breed en 2,5 meter
hoog en anderhalve ton zwaar. Ze
kunnen aan elkaar geklonken
worden en vastgezet aan heipalen
in de grond. Zo vormen ze als het
woensdag 29 april 2015

ware een 'ijzeren muur'. Die naam
krijgt het obstakel ook in de
volksmond. Al is van een echte
ononderbroken muur nooit sprake
geweest.
Terwijl ons land volop werkt aan
zijn defensie, brengen de Duitsers
in de herfst van 1939 massaal
troepen samen aan de grens. Alles
lijkt erop dat ze exact hetzelfde
manoeuvre willen uitvoeren als in
1914: via België naar Frankrijk
doorstoten. Alleen lijken ze nu over
een breder front te willen aanvallen.
Dus ook door Nederland. Hitler
heeft dat inderdaad op 22 oktober
beslist. Hoewel de top van zijn
leger tegenwringt, wil hij op 12
november België, Nederland en
Luxemburg aanvallen. Hans Oster,
een officier van de Duitse militaire
inlichtingendienst Abwehr die het
naziregime allerminst gunstig
gezind is, heeft de Nederlandse
militaire attaché in Berlijn, majoor
Bert Sas, daarover ingelicht. Oster
en Sas zijn oude vrienden. Sas
houdt op zijn beurt onze militaire
attaché in Berlijn Georges Goethals
op de hoogte.
'Goede diensten' aanbieden
In Brussel en Den Haag staan de
zenuwen tot het uiterste
gespannen. Koningin Wilhelmina
richt zich in lichte paniek tot onze
koning. Ze wil samen hun 'goede
diensten' aanbieden aan
oorlogvoerende landen.
Achterliggende idee is dat Hitler na
zo'n 'geste' moreel gezien niet kan
aanvallen. Leopold ziet dat wel
zitten. Minister van Buitenlandse
zaken Spaak heeft twijfels. De tekst
die Wilhelmina voorstelt, is hem
iets te vriendelijk voor Duitsland. Hij
vreest dat de Engelsen en de
Fransen dit op hun krachten zullen
nemen. Omdat de Nederlanders
geen tijd willen verliezen, reizen
Leopold, Spaak en Van
Overstraeten naar Den Haag. Daar
raken ze het eens over een tekst
die beantwoordt aan de bezwaren
van Spaak. Het resultaat is echter
nihil. Hitler, die de inhoud verneemt
net als hij op het punt staat om in
München zijn mislukte putsch van
1923 te gaan herdenken, zegt:
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"Niet op reageren. Zeg maar dat je
mij niet kon bereiken."
De november-crisis gaat uiteindelijk
liggen. Wegens het slechte weer
stelt Hitler de aanval keer na keer
uit. Het wordt winter.
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