1. De Canadese Begraafplaats
De Slag om de Schelde een introductie.
Antwerpen was al bevrijd, maar de haven kon nog niet
gebruikt worden. De toegangswegen en de oevers van
de Schelde waren nog stevig in handen van de
bezetter. Vanaf half oktober 1944, na het echec van
Market Garden, werd de ingebruikname van de haven
topprioriteit bij de geallieerden. Verschillende operaties
werden ingezet wat later bekend zou worden als “De
Slag om de Schelde”.
In West-Brabant rukten de geallieerden op naar Woensdrecht en Bergen op Zoom en via de
Kreekrakdam naar Zuid-Beveland.
Maar ook de overige delen van West-Brabant moesten worden bevrijd. Vanaf 28 oktober 1944
startten de geallieerden de operatie Suitcase met als doel het Hollands Diep. De brede
waterhindernis was het einddoel van deze operatie.
De operaties werden uitgevoerd door Canadese, Engelse, Amerikaanse en Poolse troepen. Zij
ondervonden hevige weerstand van de Duitse troepen. De terugtrekkende Duitse eenheden
wisten zich te hergroeperen en de in onze regio gelegerde eenheden hadden sterke
verdedigingslinies aangelegd.
Zowel onder militairen als burgers vielen vele doden. Veel dorpen en steden liepen grote
schade op. Ook na de bevrijding waren er nog doden te betreuren als gevolg van het
neerkomen van de gevreesde vliegende bommen, de V1's welke door de Duitsers afgevuurd
werden vanaf Moerdijk op de Antwerpse haven.
Er zijn bronnen die spreken over 13.000 slachtoffers, gedood, gewond of vermist. De
Canadezen namen ook ruim 40.000 Duitsers gevangen
De Slag om de Schelde duurde 86 dagen.
De twee begraafplaatsen waar we ons nu bevinden werden aangelegd en worden onderhouden
door de Commonwealth War Graves Commission.
Op de Canadese begraafplaats liggen 1115 gesneuvelden, 968 uit Canada, 136 uit het Verenigd
Koninkrijk, 6 uit Nieuw-Zeeland en 5 uit Australië.
Op beide begraafplaatsen staat een
informatiebord, waarop in drie talen de
informatie over de begraafplaats staat.
Ook vinden we op iedere begraafplaats
een kastje met daarin de informatie over
de begraafplaats. Waar ligt wie en hoe is
de indeling?
De meeste slachtoffers die op de
Canadese Begraafplaats liggen zijn
omgekomen in de Slag om de Schelde.

2. Britse Begraafplaats
Op de Britse Begraafplaats aangeduid als Berg-Op-Zoom War Cemetery liggen 1296
gesneuvelden. De meeste zijn ook omgekomen in de Slag om de Schelde.

De gesneuvelden kwamen uit de volgende landen: 1181 uit het Verenigd Koninkrijk, 45 uit
Canada, 23 uit Nieuw-Zeeland, 12 uit Australië, 1 uit Zuid-Afrika en 21 andere geallieerden,
waaronder Polen en Belgen. Verder liggen er nog 13 ongeïdentificeerden.De gesneuvelden
vanuit andere landen waren meestal vliegtuigbemanningen in dienst van de Royal Air Force.
Op beide begraafplaatsen liggen ook nog zeven slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

3. Canadese noodbrug
Aan uw linkerhand heeft u op de kanten van de Zoom betonnen obstakels gezien. Dit zijn
tankobstakels.
Deze betonnen obstakels, Panzersperre, werden in de oorlogsjaren op bevel van de Duitsers
aangelegd door dwangarbeiders en de plaatselijke bevolking als verdediging tegen een aanval
van buitenaf vanuit het noorden. Uiteindelijk zijn ze gebruikt tegen de aanval van de Canadese
opmars vanuit het zuiden.
In oktober 1944 ging de opmars in de richting van
Steenbergen door. De brug bij de wasserij “De Zoom was”
echter vernietigd. De Canadezen hebben toen een
noodbrug (Baileybrug) op deze plaats aangelegd die tot ver
in 1945 in gebruik is geweest.

4. Lincolnbrug
Met het zicht op de Zoom zien we aan de rechtse kant dat
de Zoom onder de weg doorloopt. In 1885 werd op deze
plek al een stenen brug aangelegd. Bij de inval van de Duitsers in 1940 kreeg Nederland steun
van Franse troepen. De Duitse overmacht was te sterk en om de Fransen de gelegenheid te
geven zich terug te trekken werd de brug op 14 mei 1940 opgeblazen door de Franse militairen.
In 1941 liet de bezetter er pas een simpele houten brug aanleggen.
Op 27 oktober 1944 bevrijdden de Canadese troepen een groot deel van Bergen op Zoom.
De Duitsers hadden zich teruggetrokken ten noorden van de Zoom. De houten brug werd door
de Duitsers opgeblazen.
Pas na hevige gevechten konden de Canadezen er een Baileybrug aanleggen. Deze heeft er
gelegen tot 1948. Toen pas is de huidige brug gelegd. Ter ere van de bevrijders heeft de brug
de naam “ Lincoln brug” gekregen genoemd naar het Lincoln & Welland Regiment dat de stad
bevrijdde.
Ter hoogte van dit punt heeft een bijzonder urenlang man-tegen-mangevecht plaatsgevonden.
De Canadese sergeant Charles D. Kipp was met een kleine 30 man op pad gestuurd om de
toen daar gevestigde haardenfabriek van Beckers en de distilleerderij van Becht te veroveren.
Deze stonden aan de noordzijde van de brug. Al snel was de groep uitgedund tot dertien man.
Kipp werd door zijn bevelvoerder Lambert opgedragen om te proberen weg te komen en het
hoofdkwartier in te lichten over de ontstane situatie. Zijn bewapening met uitzondering van zijn
revolver legde hij af en hij ging op pad.
Hij glipte door de Duitse linies heen en kwam uit op een ommuurde parkeerplaats voor
vrachtwagens. Hij sloop door een deur die hem op de straatweg bracht. Als de Duitsers hem
daar gezien zouden hebben zou hij zonder pardon zijn neergeschoten. Hij bracht ze op een
dwaalspoor door als een Duitse soldaat te gaan lopen, door te stampen met zijn met
schoenijzers beslagen hakken. Even later kwam hij op het pad tussen de distilleerderij en de
wasserij “De Zoom”, dat pal aan de Zoom lag. Een Duitse soldaat merkte hem op en vroeg het
wachtwoord.

Zijn eerste gedachte was te schieten. Hij besloot gewoon door te lopen met luide stappen.
Vlakbij de wasserij dook opeens nog een Duitse soldaat op die zo verbouwereerd was dat hij
niet wist wat te doen waarop Kipp het kanaaltje indook, naar de overkant zwom en het
hoofdkwartier kon inlichten.
Daarna kreeg hij opdracht om naar zijn eenheid terug te keren.
Weer kwam hij tegenover Duitse soldaten te staan (zes). Een van hen, een luitenant Carl Heinz
Holst, richtte zijn geweer op Kipp. Hij probeerde te schieten maar zijn wapen ketste af. Kipp liet
zijn revolver zakken en gebaarde met zijn hoofd naar de Duitsers om achter zich te kijken. Zeer
tot zijn verbazing liet de luitenant zijn geweer zakken en keek achterom. Toen hij zich weer
omdraaide hadden beide hun wapens op elkaar gericht. Er was maar twee meter tussen de
punten van de wapens. Ze keken elkaar strak aan, de dood was voor beiden vlakbij.
Luitenant Holst mompelde iets tegen zijn mannen. Deze verdwenen via een deur. Ook Holst liep
ten slotte achteruit naar de deur, keek naar Kipp en zwaaide ten teken van afscheid en ging
naar buiten.
Bijzonder is dat in 1986, 42 jaar later, die twee vijanden van toen elkaar de hand hebben
geschud op de Lincoln Memorial Brug.

5. Fietsbrug Over De Zoom
Als je zo over het pad loopt langs de Zoom
heb je niet in de gaten dat er stevig
gevochten is op en rond de Zoom in
oktober 1944. Bijna alle huizen aan de
Zoom hadden veel oorlogsschade en bij de
Zoomdam waren alle huizen
kapotgeschoten.
Voor de Tweede Wereldoorlog lag er een
eindje verder een brug over de Zoom die
de Van Overstratenlaan verbond met de
Noordzijde Zoom en het tegenwoordige
Tuinderspad. Deze brug werd door de
Duitsers op 27 oktober 1944 opgeblazen
en is later niet opnieuw gebouwd. Alleen de
funderingen zijn nog te zien.

6. De Zoomdam
Op de Zoomdam stond een betonnen tankversperring met een poort van beton die met rollers
open en dichtgemaakt kon worden. Hier hadden de Duitsers hun stellingen opgetrokken in de
huizen bij o.a. Villa Nova.
Een gedeelte van de versperring is door de
Canadezen opgeblazen en brokstukken van de
versperring zorgden voor heel wat schade aan de
huizen aan de Zoom en de Halsterseweg.
Op de Zoomdam staat een luisterzuil van de
Liberation Route Europe. Hier horen we verhalen
van bewoners die alles meegemaakt hebben in
oktober 1944.
De Duitsers lagen aan de noordzijde, de
Canadezen ten zuiden van de Zoom. Het gehele

gebied daartussen is zwaar beschadigd geweest.
De kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum stond aan het Bolwerk en lag in het schootsveld
van zowel de Duitsers als de Canadezen. De kerk is grotendeels in puin geschoten.
De bewoners van de straten achter de Noordzijde Zoom zaten in hun kelders of waren gevlucht
naar de kelder van het Karmelietessenklooster aan de Halsterseweg. Op de dag van de
bevrijding was de Moeder-Overste van dit klooster zo gelukkig te zijn bevrijd dat ze de
zwijgplicht van haar medezusters ophief voor die dag.
Pas na 4 november 1944 konden de mensen hun schuilplaats verlaten. Steenbergen was
bevrijd en de beschietingen van de Duitsers waren opgehouden.

7. Groot En Klein Arsenaal
In de plaatselijke krant BN/De Stem stond in 2018 een
artikel over de tekst op het Klein Arsenaal. Dit is een
citaat uit het artikel:
Weerzinwekkend en beledigend. Dit opschrift moet
zo snel mogelijk weg.
Nabestaanden van gevallen verzetsmensen uit Bergen
op Zoom ergeren zich mateloos aan een opschrift dat
sinds de Tweede Wereldoorlog te lezen is op een muur
van het Klein Arsenaal in de Scheldestad: ‘Wehrmacht
Bezirksverwaltung Lager 4’. Vrij vertaald betekent dat: opslagplaats 4 van het districtsbeheer
van de Wehrmacht. En dat is ook wat het arsenaal ten tijde van de bezetting is geweest: een
loods van de Duitse bezetter.
Ook het Groot Arsenaal werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers als kazerne,
deze functie had het voor de oorlog ook al en ook na de oorlog bleef het Groot Arsenaal lang
nog kazerne. Later werd het een opslagplaats voor vooral medische goederen. Wat verderop
richting het centrum lag ook nog de Wilhelminakazerne, met de Blokstallen, die ook zijn functie
in oorlogstijd behield.
Ook de haven werd door de Duitsers veelvuldig gebruikt voor de aanvoer van goederen.

8. Markiezenhof
Het Markiezenhof is een uniek Stadspaleis, wat nu in gebruik is als gemeentemuseum.
Van 1819 tot en met 1957 was het Markiezenhof een kazerne.
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze als zodanig gebruikt.Er waren onder andere
Italianen gelegerd.
Voor het Markiezenhof ligt het Beursplein met
aan de rechterkant de Moeregrebstraat.
Hieronder loopt het oudste rioolstelsel van de
stad. Via kelders van aanpalende huizen kon
men in het riool komen. Onderduikers hebben
hiervan gebruik gemaakt om uit handen van de
bezetter te blijven.
In de Steenbergsestraat is op nr. 27 het pand dat
in de oorlogsjaren fungeerde als
Ortskommandatur.
Op huisnummer 38, vrijwel tegenover de

Ortskommandatur, was de slagerij van Van den Boom. Het echtpaar had tijdens de bezetting
permanent ondergedoken joden in huis en zo nu en dan fungeerde hun huis ook als
doorgangshuis voor ondergedoken militairen en piloten.
In de zomer van 1944 hielpen ze Walter Hern, een Amerikaanse piloot, onderduiken. Hij was in
de Zuidwesthoek neergestort. Net 6 weken getrouwd, raakte hij officieel vermist. De piloot was
erg van slag omdat zijn kersverse echtgenote bericht van vermissing zou krijgen. Na de
bevrijding kon hij zijn leven in de Verenigde Staten met zijn echtgenote weer oppakken.
Tot aan zijn overlijden heeft hij contact gehouden met de familie Van den Boom.

9. Grote Markt
De Duitse commandant, Friedrich August Freiherr
(baron) von der Heydte (1907-1994) had aan
burgemeester Lijnkamp opdracht gegeven om tot
evacuatie van de stad over te gaan. Deze
weigerde dat omdat de stad overbevolkt was
doordat er de evacués uit de Zuidwesthoek
bijgekomen waren. Met de nodige dreigementen
trokken de Duitsers zich terug naar de noordzijde
van de Zoom.
Zonder al te veel tegenstand konden de
Canadezen vanaf drie kanten de Grote Markt
oprijden. In hotel de Draak werd een
commandopost ingericht. Saillant detail is dat Nol
Oirbans van de Draak de Engelse vlag uitstak
terwijl het Canadese troepen waren.
Vele burgers kwamen toegestroomd om de
bevrijders te verwelkomen. Er werd o.a. op de
tanks geklommen. Bij een van deze acties ging bij
een tank plotseling de mitrailleur af doordat een Canadese soldaat met zijn mouw achter een
hendel bleef steken. Gevolg: twee meisjes uit de stad werden dodelijk getroffen.
Aan de Zoom gingen de gevechten echter onverminderd door.

10.

Herdenkingsplaquettes

Aan de achterzijde van de Gertrudiskerk zijn diverse herdenkingsplaquettes bevestigd. Op deze
plaquettes staan alle namen van burgers uit onze stad die in de Tweede Wereldoorlog door
oorlogshandelingen zijn omgekomen, de
verzetsmensen uit onze stad die door
verraad zijn omgekomen en de slachtoffers
afkomstig uit onze stad die in Indië
omgekomen zijn.
Op de plaquette van de verzetsstrijders
komen we de namen tegen van drie
mensen die zijn gefusilleerd in de Loonse
en Drunense Duinen. Hierover het volgende
verhaal.
In de nacht van 26 mei 1944 werden
veertien mannen uit hun cel gehaald in de
gevangenis in Haaren (NB). Leden van de

Grüne Polizei vervoerden hen in vrachtauto's naar een plek in de Loonse en Drunense Duinen.
Achtentwintig schoten klonken in die nacht. Toen de slachtoffers waren begraven gingen de
Duitsers naar de uitspanning "Bosch en Duin". De eigenaar G. Kruijssen en zijn vrouw waren
stille getuigen geweest van de gebeurtenis. In het dagboek van G. Kruijssen lezen we, dat zij de
Duitsers, vergezeld van de veertien mannen, aan hadden horen komen. Zij hoorden ook de
schoten. Nu stonden de Duitsers voor hun deur. Zij wilden koffie!
In juli 1946 werden er al pogingen gedaan om de lokatie van de graven in de Loonse en
Drunense Duinen te achterhalen. In januari 1974 leverde een nieuwe poging om de graven te
vinden weer niets op. De preciese executieplaats en de graven zijn nimmer gevonden omdat dit
oernatuurgebied continu van vorm verandert door de stuivende duinen.

11.

Voormalige Synagoge

Aan het Mozes de Hesplein ligt de voormalige Synagoge.
In de daklijst staat de tekst “DOOR MILDDADIGHEID VAN DEN BESTEN KONING 5563”
Dankzij een besluit en een geldelijke bijdrage
van Koning Willem I hebben de Joden de
mogelijkheid gekregen om op de fundamenten
van oude huisjes hun gebedsruimte te bouwen
in 1832. De Joodse gemeenschap bestond voor
de oorlog uit 60 personen.
Bij het uitbreken van de oorlog hebben de
Duitsers de complete inboedel vernietigd en het
pand in bruikleen gegeven aan een
aardappelhandelaar die zich aangesloten had bij
de NSB.
Op de gevel van de Synagoge hebben de
Duitsers de V – tekens aangebracht die
Churchill ook gebruikte.
Minister Goebbels van Duitse propaganda
vertaalde het als: “Victorie Deutschland
Uberwint Alles”.
Deze V – tekens zijn nog steeds zichtbaar.
Na de oorlog heeft men de Synagoge terug willen geven aan de Joden maar hun gemeenschap
was dermate klein geworden dat men geen diensten meer kon houden.
Daarna is het pand voor diverse doeleinden gebruikt en in de jaren zeventig van de vorige eeuw
wilde men het afbreken. Twee mannen zijn er letterlijk voor gaan liggen om het tegen te
houden. In 1975 heeft de eerste restauratie plaatsgevonden. Om het hele verhaal van deze
Synagoge te horen is het aanbevelingswaardig om tijdens openingstijden een bezoek te
brengen aan dit gebouw en u rond te laten leiden door een van de gidsen van de Stichting
Bezichtiging Monumenten.
In de Burgemeester Mathonstraat heeft op nr. 7 Walter Süskind gewoond. Hij was Jood. In de
dertiger jaren is hij , omdat de anti-joodse maatregelen in Duitsland steeds strenger werden,
vanuit Duitsland naar Bergen op Zoom gekomen. Na kort ingewoond te hebben in de Van
Overstratenlaan bij de familie Baars vond hij een huurhuis in de Burgemeester Mathonstraat. Dit
kwam vooral door zijn werk als vertegenwoordiger voor Unilever, waardoor hij hier veel mensen
kende.
Omdat Süskind zowel Nederlands als Duits sprak, werd hij door de Duitsers tewerkgesteld in

Den Haag op een van de rijksinspecties. Zijn gezin blijft wonen in Bergen op Zoom. In maart
1942 wordt de hele familie door de Duitsers opgehaald en naar Amsterdam gebracht. Hij wordt
door de Joodse Raad gevraagd om de Jodenregistratie in de Hollandse Schouwburg op zich te
nemen. Op dat moment werd hij door veel joden verguisd. Maar wat zij niet wisten is dat hij
vanaf dat moment een dubbelrol speelde. Hij zorgde namelijk met zijn personeel voor een
ontsnappingsroute vanuit de crèche gelegen tegenover de schouwburg waar kinderen
ondergebracht werden die van ouders gescheiden werden. Ouders werden door het personeel
benaderd met de vraag of zij hun kind wilden afstaan. Bij bevestiging hiervan werden de namen
van de kinderen uit de administratie door Süskind verwijderd zodat ze op deze manier in
principe niet meer bestonden.
In de daaropvolgende dagen konden deze kinderen met behulp van het verzet verdwijnen en
naar onderduik adresssen worden gebracht. Op deze manier heeft hij meer dan 600 kinderen
en enkele volwassenen kunnen redden.
Op 29 september 1943 tijdens de grote razzia in Amsterdam wordt het gezin Süskind opgepakt
en afgevoerd naar Westerbork. Walter heeft nog zaken af te handelen voor de Joodse Raad en
reist tot september 1944 heen en weer tussen Amsterdam en Westerbork.
In juli 1944 worden zowel zijn moeder als schoonmoeder op transport gezet naar
Theresienstadt. In september 1944 volgen zowel Walter, Hanna en Yvonne.
Vanuit Theresienstadt worden allen, met uitzondering van zijn schoonmoeder, doorgestuurd
naar Auschwitz. Zijn schoonmoeder sterft kort daarna aan vlektyfus.
In Auschwitz wordt Walter geselecteerd voor dwangarbeid. De anderen worden direct naar de
gaskamers gedreven en daar vermoord. Dit alles vond plaats op 25 oktober 1944. Wrang om te
weten dat Bergen op Zoom is bevrijd op 27 oktober 1944.
Na de oorlog werd Walter Süsskind bejubeld. Helaas heeft hijzelf hier niets van kunnen
meemaken want nadat Auschwitz in januari 1945 door de Russen was bevrijd, is hij onderweg
naar huis van ontbering gestorven.

12.

Warenhuis Vroom & Dreesman

Waar nu de parkeerplaats Sint Jozefplein is, stond eerst de Sint Jozefkerk met op het
voorterrein het Heilig Hartbeeld dat er nu nog staat. De kerk is in 1972 afgebroken.
Op de hoek van de Stationsstraat, waar
nu V&D staat, stond eerst naast gewone
huizenblokken het politiebureau, de
muziekschool, de brandweerkazerne en
het kantongerecht. Na de bevrijding is
hier op 25 januari 1945 een V1 terecht
gekomen, afgevuurd door de Duitsers
vanaf Moerdijk met bestemming de
haven van Antwerpen. Hierbij kwamen
tien mensen om het leven. Ook de Sint
Jozefkerk werd zwaar beschadigd. Tot
ver in de omtrek liepen huizen schade
op.
De Bergenaren hadden een paar
schietgebedjes over de V1 als ze deze
hoorden aankomen onder andere: Onze Lieve Heer, gooi hem in de Schelde neer, Of: “ Onze
Lieve Vrouwke gift'em nog een douwke”.

13.

De Vetpan
Op donderdag 1 maart 1945 (dus ook
na de bevrijding van Bergen op
Zoom) kwam om 10.00 uur, op de
hoek van de Burgemeester van
Hasseltstraat-Wassenaarstraat, aan
de rechterkant, ook een V1 neer. Die
viel in het stadsgedeelte waarin de
Canisiusschool, het Algemeen Burger
Gasthuis, De Vetpan van de Sint
Jozef Gezellenvereniging en de Sint
Antoniusschool gelegen waren. Er
was veel schade aan het Algemeen
Burger Gasthuis, de Meeussenstraat
en de Burgemeester Hulshofstraat.

Er vielen 23 slachtoffers en vele kinderen liepen verwondingen op door glassplinters en ander
rondvliegend materiaal. In totaal waren er 300 gewonden.
De Vetpan stond op de plaats waar voorheen de Lucernaflat stond. Nu staat er de
parkeergarage met de Jumbo en Mediamarkt.

14.

De oude spoorwegovergang

Vroeger was er een spoorwegovergang tussen de Zwarteweg en de Parallelweg. Hierlangs
kwamen de Canadezen de stad binnen. De spoorwegovergang kwam vanaf de Zwarteweg uit
op de kruising Parallelweg en Balsebaan. Bij de spoorwegovergang stond de beroemde
wachtpost 13.

Vanaf het J.F. Kennedyviaduct ziet u aan de linkerkant de plaats van de oude
spoorwegovergang. Ga bij de watertoren de trap naar beneden en ga linksaf naar de
Canadalaan.
De route kan verkort worden door rechtsaf te gaan en gelijk rechts de Balsebaan in te lopen.
Aan het einde van de Balse Baan (T-kruising) steekt u de Meidoornlaan over en loopt u het pad
in rechts naast de flat. Hier komen we weer samen op de route.

15.

De Canadalaan

Er werd hard gevochten vooral in Woensdrecht en Hoogerheide (dorpen uit de Zuidwesthoek).
De Duitsers hebben de bewoners van de Zuidwesthoek en delen van Zeeland onder dwang
geëvacueerd naar Bergen op Zoom. Na verovering van de Kreekrakdam kreeg de Canadese 4e
pantserdivisie opdracht om vanaf de Belgische grens (Essen) op te rukken naar het noorden. Bij
de Wouwse Plantage stuitten de Canadezen op fel Duits verzet en binnen enkele ogenblikken
verloren de Canadezen een dozijn tanks. Na bevrijding van de Wouwse Plantage, splitsten de
Canadese troepen zich in twee gevechtstroepen. Een kreeg opdracht om via Huijbergen Bergen
op Zoom te ontzetten. De ander rukten verder op naar het noorden richting Heerle en
Moerstraten.
Men verwachtte in Bergen op Zoom zware
tegenstand van de Duitsers. In de buurt van
de Heimolen hadden de Canadezen al 25
tanks en pantservoertuigen verloren.
Maar in de loop van 27 oktober 1944 rolden
de tanks van het South Alberta Regiment en
het Lincoln & Welland Regiment zonder
tegenstand Bergen op Zoom binnen. Men
dacht aan een hinderlaag. Besloten werd in
de Huijbergsebaan, thans Canadalaan, op
te stellen en een plan van aanpak door te
spreken hoe de stad het beste ingenomen
kon worden.
Maar uit de reacties van de bewoners trok
men ter plekke de conclusie dat van een
hinderlaag geen sprake kon zijn.
De twee regimentscommandanten, kolonel Gordon Wotherspoon van het South Alberta
Regiment en kolonel Bill Cromb van het Lincoln Welland Regiment overlegden met elkaar en
onder de kreet: “Hell Bill , let's take this damned place“ trokken ze de stad in.
In de Canadalaan staat ook een luisterzuil van de Liberation Route Europe. Er staat ook een
gedenkteken voor het South Alberta Regiment.

16.

De Vijverberg

De Vijverberg was een onderdeel van een tankgracht gegraven in opdracht van de Duitsers ter
bescherming van de oostkant van de stad.
De tankgracht liep vanaf de Molenbeek via Lievensberg en Lievenshove omhoog naar de
spoordijk, waar de tankgracht aansloot op de tankversperringen aan de Zoom.
Op de Canadese landkaart uit 1944 is duidelijk te zien dat er nog geen bebouwing was ten
oosten van de spoorlijn. Daar begonnen de landgoederen zoals Ruitershove en Lievenshove en
de vele tuinbouwbedrijfjes. Alleen aan de weg naar Roosendaal en langs de Balsebaan was er
randbebouwing.
Wij wandelen langs de snelweg over het oude landgoed Ruitershove en komen zo terecht op de
R.K. Begraafplaats.

17.

Rooms-katholieke begraafplaats

Op de rooms-katholieke begraafplaats vinden we een grafmonument voor de slachtoffers van
de V1-inslag in de Arnoldus Asselbergsstraat, Van De Rijtstraat en Stationsstraat. Op het
grafmonument vinden we de namen van degenen die hier begraven liggen.
In de bevrijdingsweken was het niet mogelijk de gestorven inwoners uit Bergen op Zoom te

begraven op het kerkhof aan de Wouwseweg. Duitsers hadden voor hun verdediging aan de
rand van de stad artillerie opgesteld en versperringen aangelegd. Het eilandje in het stadspark
werd toen gebruikt als tijdelijke begraafplaats.

18.

Afsluiting

De Slag om de Schelde is bij het grote publiek vrijwel onbekend. Als we kijken naar de omvang
en impact van deze slag lijkt dat vreemd, maar wel verklaarbaar. Anders dan bijvoorbeeld
Market Garden of het Ardennenoffensief spreekt de strijd om de haven van Antwerpen minder
tot de verbeelding.
De Slag om de Schelde was immers een strijd in de modder, duurde vreselijk lang en strekte
zich uit over een enorm gebied.
Daarnaast was het opperbevel bij de geallieerden Engels-Amerikaans. Juist ook vanuit die
invalshoek werden na de Tweede Wereldoorlog onder meer speelfilms gemaakt over
wapenfeiten waarin de Amerikanen en de Engelsen een hoofdrol speelden. Dat maakte dat
bijvoorbeeld de speelfilms, die na de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt, over de
wapenfeiten gingen waarin de Amerikanen en de Engelsen de hoofdrol speelden. De Slag om
de Schelde hoort daar niet bij.
Bij de Canadese overheid is inmiddels ook het besef gegroeid dat de Slag om de Schelde beter
onder de aandacht moet worden gebracht bij het grote publiek. De Canadese inzet en offers die
door Canada werden gebracht rechtvaardigen een grotere aandacht.
De Canadese overheid is, samen met Nederlanders en de Nederlandse overheid volop bezig
om de Slag om de Schelde aan de vergetelheid te onttrekken.
Ons bewust van onze ereschuld aan Canada, helpen we waar mogelijk om dat doel te bereiken.

