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Iedereen zal wellicht weten dat in 1944 de haven van Antwerpen onbeschadigd 
in handen viel van de Weerstand en dat de Ardennen wegens de aanwezigheid 
van talrijke Groepen van het Geheim Leger bijzonder onveilig waren voor de 
Duitsers. Maar wie heeft ooit iets gehoord over de organisatie en de acties van 
het GEHEIM LEGER aan de BELGISCHE KUST en in NOORD WEST- 
VLAANDEREN waar permanent minstens 25 a 30.000 Duitsers de invasie en 
de Geallieerden afwachtten en waar ondanks enorme gevaren en onbeduidende , 

steun uit Engeland bij de 60 Groepen met een totale getalsterkte van meer dan 
2.500 man gevolg gaven aan het mobilisatiebevel van het Geheim Leger om 
samen met de Geallieerden deel te nemen aan de Bevrijdingsoperaties! 

Thans wordt over dit onderwerp voor het eerst een detailstudie gepubliceerd die 
zich hoofdzakelijk steunt op meer dan 100 verschillende, nooit eerder vrijgege- 
ven documenten (Belgische, Britse, Duitse) waarvan veel voorheen TOP 
SECRET waren en die door de auteur - de Westvlaming Kolonel SBH Guy Van 
Poucke - na jarenlange navorsing bijeen konden gebracht worden. 

In de talrijke bijlagen kan men ondermeer ALLE radioberichten vinden (in oor- 
spronkelijke taal met vertaling en commentaar) die in verband met de acties in 
de Sector met Engeland uitgewisseld werden. 
Ook de organisatie en de werking van de Duitse Geheime Diensten in de streek 
worden hier voor het eerst kenbaar gemaakt met juist aantal «Fahnders» en 
«V-Leute)) in hun dienst. 



INHOU'DSTAFEL 
Lijst der Codenamen of Schuilnamen 
Gebruikte afkortingen 
INLEIDING 
HOOFDSTUK I: Situatie van .het Geheim Leger in het Belgisch Verzet 

- De Weerstand in België (1 940-1 944) 
- Het Heropgericht Belgisch Leger - I-let Belgisch Legioen - Het Leger 

van België - Het Geheim Leger. 
HOOFDSTUK II: Zone I van het Belgisch Legioen, daarna Zone III van het 

Leger van België en Geheim Leger. 
HOOFDSTUK 111: Organisatie van de Sector BRUGGE-OOSTENDE (Noord 

WEST-VLAANDEREN) 
- Grenzen van de Sector 
- De Tegenstanders: Duitsers & Collaborateurs 
- Opdracht 
- Bevelvoering 
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- Bewapening 
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HOOFDSTUK IV: De Militaire Operaties 
- Algemeen: De Geallieerden & de Weerstand 
- Acties van het Geheim Leger in de Sector 

HOOFDSTUK V: Historisch Overzicht van de Groepen 
- Belangrijke voorafgaande opmerking: Bronnen & Slagorde 
- De Groepen: bij de 60 verschillende groepen met voor ieder 

- Historisch Overzicht vanaf het ontstaan 
- Sabotage-acties 
- De Bevrijdingsoperaties en samenwerking met de Geallieerden 
- Verliezen: aangehouden & gedood (nominatief) 
- Slagorde: nominatieve lijst 
- Documenten 
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«NIET LANGER GEHEIM» 
Nauwelijks één jaar na het verschijnen van 
het algemeen werk «Het Geheim Leger 
1940-1 944n nu, voor de eerste maal, een 
aansluitende detailstudie over Het Geheim 
Leger)) in VLAANDEREN. 

Geen fictie, geen ophemeling, geen over- . 

drijving, geen desinformatie, . . . maar wel 
nauwkeurig opgezochte en gecontroleerde 
feiten en gebeurtenissen zoals ze zich voor- 
deden tussen 1 9 4 0  en 1 9 4 4  in de Kust- 
streek en in Noord West-Vlaanderen. 

Tevens ter herinnering aan de meer dan 2 7 0  Weerstanders van 
de Sector die door de Duitsers aangehouden werden en in con- 
centratiekampen terecht kwamen. 1 25 stierven in vreselijke 
omstandigheden omdat ze hun land, hun België en hun Vlaan- 
deren vrij wilden. Vijftien sneuvelden tijdens de bevrijdingsda- 
gen. 
Zowel VLAAMSE als BELGISCHE geschiedenis! 
- Aan de oorlog gewijd, maar tot vrede, verstandhouding en 
eendracht aanmanend! 
Een «must» voor elke goede Vlaamse bibliotheek. 
Onmisbaar voor wie het zelf meemaakte, voor de jeugd en hun 
opvoeders. 

Professor Dr. Jean-Léon CHARLES van de Koninklijke Militaire 
School bie het manuscript nalas, bestempelde het ondermeer in 
zijn advies ais: M... prachtig werk, ... een kwasi exhaustieve 
monographie die geen detail voorbijgaat.. ., een detailstudie die 
de specialisten van de Verzetsgeschiedenis een uiterst belang- 
rijke bijdrage zullen noemen met een hele boel preciseringen, 
rechtzettingen, waardeoordelen. Kortom een werkinstrument 
dat geen enkele van die specialisten mag laten voorbijgaan, ... 
aldus beantwoordt de structuur van de onderneming aan alle 
eisen van een universitaire dissertatie of stafstudie in een mili- 
taire academie, ... een weik dat de moeite waard is er ernstig 
over na te ,denken.. .m 
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