
Vier jaar na de verpletterende nederlaag van Frankrijk, België en 
Nederland in de lente van 1940, begonnen de westerse geallieerden 
met operatie Overlord. Het doel was een bruggenhoofd te vestigen 
in West-Europa om van daaruit nazi-Duitsland te verslaan, met de 
hulp van het Sovjet leger aan het Oostfront. 



In juli 1943 doet men eerst de landing in Sicilië en Overlord, code voor de landing in Normandië, is verschoven naar 
1944. De echt gecombineerde (meerdere geallieerde troepen) landingen startten op 9 juli 1943, dan vallen ze immers 
Sicilië binnen. Niet minder dan 160.000 manschappen ontschepen op een kustlijn van 140 km. Deze landing is een 
"oefening" voor OVERLORD en levert zeer veel nuttige informatie op.  
 



Generaal Dwight Eisenhower (rechts) werd aangesteld als 
commandant van de invasie, terwijl generaal Harold Alexander het 
bevel over de landstrijdkrachten kreeg. Deze landstrijdkrachten 
bestonden uit het Britse 8e leger onder generaal Bernard Montgomery 
(links) dat in de strijd in Noord-Afrika zijn sporen had verdiend, en het 
Amerikaanse 7e leger onder generaal George Patton. 



Invasie van / op Sicilië, dat was de inleiding van de ‘mega-invasie’ in Normandië juni 1944. Waar natuurlijk heel wat 
kwam kijken. 
Hoe omvangrijk de voorbereidingen voor deze invasie waren (codenaam Operatie Overlord) is weinig bekend. Een 
enorm leger van arbeiders moest de verschillende onderdelen van de campagne voorbereiden; van het bouwen van 
havens voor de landingsvloot tot het aanleggen van de enorme brandstofvoorraden. Op diverse locaties in Engeland 
werd aan de planning, voorbereiding en uitvoering van D-Day gewerkt. Men regelde kantoren waar de inscheping van 
de troepen langs de kust werd geregeld,  Zuid-Engeland,1943 en voorjaar 1944. 

De opbouw en voorbereiding van het geallieerde 
leger voor D-DAY, 6 juni 1944. 



Wachten, eten, wachten, oefenen, tot het moment 
komt om in actie te komen. 



Steeds meer materiaal kwam er naar de 
verzamelplaatsen in Engeland. 



Behalve het aanvoeren van materiaal, 
voertuigen en goederen, werd er ook 
getraind. Door bijvoorbeeld ‘the Frogman’ 
(kikvorsmannen) die een belangrijke taak 
kregen. 



De Nederlandse inbreng van D-
day was bescheiden. Een 
squadron B-25 Mitchell 
bommenwerpers. . . . . .  



Hr. Ms. Soemba. 

. . . . . .de Koninklijke Marine deed met twee schepen mee.  

Hr. Ms. Flores. 

Dertien Nederlandse motortorpedoboten beschermen 
tijdens de invasie geallieerde landingsschepen. 
Daarnaast ondersteunen een twintigtal 
koopvaardijschepen, waaronder tien sleepboten, de 
invasie. De sleepboten slepen niet alleen 
oorlogsmaterieel maar doen ook mee aan 
reddingsoperaties. Twee kanonneerboten varen in 
konvooi naar Frankrijk en vechten mee. De Nederlandse 
kanonneerboot Hr. Ms. Flores is zo actief dat ze tegen 
de avond al haar munitie verschoten heeft. De Flores 
schakelt de bemanning van drie bunkers uit en ook Hr. 
Ms. Soemba weet ‘van wanten’. 



Bevelhebbers. 
Dwight Eisenhower (34e president van Amerika) 
Winston Leonard Spencer-Churchill (Staatsman die 
als premier diende van 1940 tot 1945) 
Bernard Law Montgomery (Britse generaal en 
veldmaarschalk) 
Percy Cleghorn Stanley Hobart (Britse militair, 
zwager van Montgomery) 
Rodney Frederick Leopold Keller (Canadees generaal 
op Juno Beach) 
  



Normandië werd gekozen vanwege de nabijheid 
van de Britse kust. De geallieerde luchtmacht 
kon zo de landingstroepen effectief 
ondersteunen bij het begin van de aanval 
(operatie Neptune). 



De eerste mannen aan wal op D-day waren de zogenaamde Frogmen. 
Hun hoofddoel was het opruimen van mijnen en obstructies onder 
water. 

(6 june 1944). 



De Britse 6e Luchtlandingsdivisie was de eerste grote eenheid die in actie kwam, namelijk om 00:10. Hun doelen waren 
de Pegasusbrug en andere bruggen over de rivieren die de oostflank van het landingsgebied bestreken, en een 
geschutsbatterij bij Merville. De kanonnen van de batterij werden vernield, en de bruggen werden gehouden tot de 
divisie later op 6 juni werd afgelost.  



Wat wel handig was dat de 
R.A.F. zweefvliegtuigen 
(‘gliders’, veelal van hout en 
voor éénmalig gebruik) had die 
getrokken werd door ‘normale’  
vliegtuigen. Daar werden 
manschappen / 
landingstroepen en materiaal 
mee vervoerd. Net zoiets als 
een truck met aanhanger, maar 
dan in de lucht. 

Een glider wordt 
op gang getrokken 
door het 
‘moedervliegtuig’ 
(middelste foto). 



De ‘Para’s moesten 
achter de Duitse 
linies strategisch 
belangrijke posities 
innemen, zoals 
bruggen (en 
natuurlijk de vijand 
uitschakelen). 



Een vloot van meer dan 6.900 schepen was nodig om de aanvalstroepen 
van meer dan 156.000 man op vijf stranden te zetten. De 
landingsstranden kregen van west naar oost, de codenamen Utah en 
Omaha (V.S.), Gold (Brits), Juno (Canadees) en Sword (Brits). Ongeveer 
24.000 man luchtlandingstroepen werden ingezet om strategische 
punten in te nemen en zo te voorkomen dat de Duitsers konden 
aanvallen op de flanken van de troepen die op de kust aan land 
kwamen. 

Terug naar Engeland. 



Ondertussen in 
het Duitse 
kamp: 

‘Achtung, 
Achtung, 
Sie 
Kommen’ 



Tijdlijn D-day: 
00:30  Paratroepers landen in  Frankrijk. 
05:30  Geallieerden bestormen het strand. 
06:30  Landingsvaartuigen bereiken de kust. 
07:00  Bloedbad op Omaha Beach. 
16:00  Hitlerjugend moeten kanonnen vuren. 
17:00  50.000 soldaten zijn aan land. 



Ondanks het slechte weer en de felle Duitse tegenstand waren 
de operaties succesvol. Op de avond van 6 juni 1944 hadden de 
geallieerden op alle vijf de stranden vaste voet aan de grond. 
De Duitse verdediging wist niet hoe ze moest reageren. 
D-Day was vooral een Brits-Amerikaanse inspanning. Britse, 
Amerikaanse en Canadese troepen vormden de hoofdmoot, 
maar in totaal deden er zowel in de lucht, op zee, als op land 17 
geallieerde landen mee. 



Er werden vele verliezen 
geleden bij de invasie in 
Normandië. Maar er werd een 
belangrijke stap gezet naar de 
bevrijding van(West)- Europa. 



Al duurde dat bijna nog een jaar, want voor het zo ver 
was, kreeg de bevolking ook nog met een 
hongerwinter te maken (december 1944 –februari 
1945. 



In de nacht van 12 op 13 juni 1944, een week na D-day, hoorden waarnemers van de luchtbeschermingsdienst in Londen 
een geluid dat ze niet konden thuisbrengen. Iemand zei dat het klonk als het geluid van een T-Ford die een heuvel 
oprijdt. Ineens hield het gesputter op, het werd weer stil, tot er een enorme ontploffing klonk. Het was iets na kwart 
over vier in de ochtend. Voor het eerst was er een vliegende bom op Britse bodem ontploft. Enkele minuten later 
klonken nog drie ontploffingen, van nog drie vliegende bommen. 
Die vliegende bom was de V1. 

Duitsland zet ‘geheime wapens ’ in. 

V1 werd door de Duitsers in gebruik werd genomen, in een 
poging om het Duitse overwicht in de oorlog te herstellen. 

Terug naar mei 1940, naar Barendrecht e.o. 

Rijsoord, mei 1940. 
De ´Straatweg´. 



Buiten het ´wereldtoneel´ van de 2e Wereldoorlog, was er ook veel leed in dorpjes en op het platteland. Bijvoorbeeld 
Rijsoord, Barendrecht, Heerjansdam en Puttershoek. Om maar een paar plaatsen te noemen. 

´Het wapen van Rijsoord´. 
De familie Freling woonde  in het pand (in mei 1940) Op de 
tweede oorlogsdag werd  “Het Wapen van Rijsoord”  
gevorderd door de Duitsers, om grote delen van de staf 
van generaal-luitenant Kurt Student te huisvesten. In deze 
oorlogsperiode werd de familie elders onder gebrachte 
o.a. bij de familie Legerstee aan de Waalweg. Er werd 
onder meer een grote verbindingspost gevestigd bij de 
Herberg.  
Rijsoord was een belangrijk punt voor de Duitsers (vlakbij 
de Rijksweg Rotterdam-Dordrecht). 
 
 
Op 15 mei 1940, slechts vijf dagen na het uitbreken van de 
oorlog in Nederland, tekende de toenmalige 
opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal 
Winkelman (links) in deze school (vlakbij ‘Het wapen van 
Rijsoord’) te Rijsoord de capitulatie van Nederland. 

Nederlandse krijgsgevangenen (uit Rotterdam) marcheren 
langs de ‘herberg). 



Velo fabriek anno 1940. 
De Velo fabriek (Achterzeedijk in Barendrecht) waarin 
de Duitsers in de loop van 10 mei posities zouden 
innemen. 
 

 



Oktober 1944. Engels vliegtuigen 
bombarderen de suikerfabriek, omdat ze 
dachten dat daar Duitse troepen waren. Maar 
het was druk voor de fabriek omdat de 
bietencampagne begonnen was (het waren 
dus geen Duitse troepenverplaatsingen). 

In januari en februari 1945 
werden er vanaf het terrein van 
de suikerfabriek te Puttershoek 
V1’s afgeschoten richting 
Antwerpen. 
De geallieerden bombardeerden 
het terrein in februari 1945, in 
maart 1945 werd de installatie 
ontmanteld.  
 
Een gevaarlijke situatie voor o.a. 
Heerjansdam, dat aan de andere 
kant van de rivier de Oude Maas 
ligt.  



De volgende pagina is geschreven 
door Joop van der Ent (foto) voor: 
In Heerjansdam / BUURbook. 
Verhalen over het heden en 
verleden: Blik op Heerjansdam. 
Verhalen uit de jaarboekjes Historisch 
Genootschap Heerjansdam waar o.a.        
Joop Wiekeraadt voor schrijft. 



Links het oude gemeentehuis on 
onder de haven in het dorp. 



12 september 1944: Het eerste dorpje wordt bevrijd. 
Het kleine dorpje Mesch in Zuid-Limburg (onder) is de allereerste plek in Nederland die wordt bevrijd. Amerikaanse 
soldaten pakken er de wapens van de Duitsers af: die zijn niet langer de baas. De nazi-vlag wordt ingeruild voor de 
Nederlandse vlag. 

De hongerwinter 
van 1944-1945. 
Het zuiden van 
Nederland mag dan wel 
bevrijd zijn, de 
provincies boven de 
rivieren zijn dat nog 
niet. De ijskoude winter 
maakt vechten 
onmogelijk en in de 
bezette gebieden is er 
amper eten. Zo'n 
twintigduizend 
Nederlanders sterven 
deze hongerwinter van 
de kou. 

Moeilijk taaltje dat Nederlands, als je Amerikaan bent. 

De eerste voedseldropping voor hongerend West-Nederland, 
die 8 dagen duurde. Begonnen op 29 april 1945 en hielden 8 
dagen aan, tot na de bevrijding op 5 mei. 



4 mei: De Duitsers geven zich over. 
Eind april beginnen de officiële onderhandelingen tussen de geallieerden en de Duitsers. Ze praten over het einde van de 
bezetting. Op 4 mei wordt een eerste verdrag ondertekend. Dat maakt de weg vrij voor de geallieerden om ook het 
westen van Nederland te bevrijden. Grote steden, zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, zijn nu pas 'vrij'. 

1 juni 1945: Schiermonnikoog als 
laatste bevrijd 
Terwijl de Duitsers afdruipen en weer naar huis 
gaan, begint in Nederland een periode van 
wederopbouw. Maar niet op alle plekken. Veel 
Duitse soldaten zijn vanuit het noorden naar de 
Waddeneilanden gevlucht, zoals Texel en 
Schiermonnikoog. Daar geven ze zich niet 
zomaar gewonnen, zelfs niet na de officiële 
bevrijding. Pas in juni wordt Schiermonnikoog 
bevrijd en is de Tweede Wereldoorlog écht ten 
einde. 



De eerste Canadezen rijden Puttershoek binnen. 

Zwijndrecht, Canadezen op de Rotterdamseweg. 



Juni 2019, Normandië, onder en rechts. 

Einde, juli 2019.     J.v.D. 


