
 

De bevrijding begint 
De Duitsers verliezen terrein 
 
In 1943 verliest de Duitse bezetter steeds meer terrein in Europa. Alle ogen zijn gericht op 
Engeland, dat een invasie over zee voorbereidt. Alleen weet niemand wanneer die gaat 
plaatsvinden... 
 

Sicilië!... Hahaha, Sicilië! Hoera! Ze zijn geland op Sicilië! Wie zijn er geland, opa?! De 
Tommies natuurlijk! Onze Engelse vrienden! En de moffen zijn op de vlucht! Nu kan het 
nooit lang meer duren. Maar opa, die is toch voor de bevrijding? Ja en die komt nu met ieder 
slokje dichterbij. 

Het is 1943. De oorlog duurt nu al meer dan drie jaar, maar de Duitsers zijn aan het 
verliezen. In de sneeuw van Rusland lukt het Duitsland niet om de Russen te verslaan. En in 
de hitte van Noord-Afrika zijn het de Engelsen die de Duitsers tegenhouden en 
terugdrijven. Het is nog een lange weg naar Nederland. Daarom hopen velen op een aanval 
vanuit Engeland, zodat ze snel zullen worden bevrijd. Zo'n aanval kan alleen maar over zee 
komen: een invasie heet dat. Maar de Duitse bezetters willen dat ten koste van alles 
voorkomen. 

Daarom bouwen ze van Noorwegen tot aan de grens met Spanje tienduizend bunkers met 
kanonnen langs de kust, om de Geallieerden tegen te houden. De Atlantikwall of Atlantische 
Muur wordt die genoemd. In de zee wemelt het van de mijnen en langs de kust varen 
oorlogsschepen af en aan. De Duitsers willen ieder vijandelijk schip tot zinken brengen, 
zodat niemand het strand kan bereiken.  

Maar in 1944 weet iedereen dat er een invasie gaat komen, een aanval op de Duitsers 
vanuit Engeland. Waar dat gaat gebeuren weet niemand en wanneer ook niet. 
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