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Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk door de wet bepaalde uitzonderingen 
mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De uitgever heeft geprobeerd alle eventuele rechthebbenden op te sporen. Personen die zich 
alsnog in hun rechten geschaad voelen gelieven contact op te nemen met de uitgever. 
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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de 1ste Poolse gepantserde divisie Aalter bevrijdde. Dat ging 
niet zonder slag of stoot en bij de vele schermutselingen, eerst in Ruiselede en later ook aan 
het kanaal Gent-Brugge, werden enige tientallen Poolse en Duitse militairen gedood of raakten 
gewond. Bij de gevechten vielen ook verschillende burgerslachtoffers. Over de gebeurtenissen 
in september 1944 is al heel wat gepubliceerd. Vooral Maurice Thys schreef in 1979 een uitvoe-
rig en vrij gedetailleerd relaas van de gebeurtenissen in Aalter van 8 tot 11 september. (1)
We beperken ons hier tot de rol die deze Poolse divisie bij de bevrijding van onze gewes- ten 
speelde en tot een beschrijving van de Amerikaanse Sherman tanks waarmee deze divisie uit-
gerust was. Meer specifiek willen we de militaire operaties langs het kanaal in Aalterbrug en het 
belang van radiocommunicatie daarbij bespreken.

Wat vooraf ging
Nadat begin september 1939 eerst de Duitsers en daarna de Russen, Polen binnenvielen en tot overga-
ve dwongen, kon een deel van het Poolse leger via Hongarije en Roemenië ontsnappen naar Frankrijk 
waar ze in mei 1940 aan de zijde van de Fransen streden. Vlak voor de Franse nederlaag verhuisde de 
Poolse regering in ballingschap van Parijs naar Londen. Poolse militairen en vrijwilligers die in Frankrijk 
verbleven, vertrokken eveneens naar Engeland. In het kader van een Brits-Poolse overeenkomst wer-
den daar een Poolse landmacht, luchtmacht en marine opgericht. Poolse piloten namen deel aan de 
Battle of Britain. In Schotland werd het Eerste Poolse Legerkorps ingericht en uitgerust. Daarin wa- ren 
de 1ste gepantserde divisie onder bevel van generaal Stanisław Maczek (Lwów 1892– Edinburgh 1994) 
en de Poolse 1ste Onafhankelijke Parachutistenbrigade onder leiding van majoor-generaal Stanislaw 
Sosabowski (1892-1967), de operationele eenheden. Van 1942 tot 1944 bewaakte dit korps 200 km 
Britse kust.
Op 31 en 1 augustus 1944 was de divisie in Arromanches (materiaal) en Courseulles (manschappen) ge-
land en werd toegevoegd aan het Canadese Eerste Leger. Beide een- heden stonden onder Brits bevel.
De divisie bestond, naast gepantserde eenheden, ook uit infanterie-, artillerie-, genie- en andere hul-
peenheden. Ze telde ongeveer 16.000 man, bijna 400 tanks,  zo’n 450 artillerie stukken en 4000 voertui-
gen.”

Ontscheepte Poolse tanks wachten om op te rukken 
naar het front.

Eerst op 8 augustus kwam de divisie voor het eerst in actie tijdens de ‘Operation’ Totalize’, waarbij 
Britse, Canadese en Poolse troepen trachtten een doorbraak van de geallieerden ten zuiden van Caen 
te forceren. De Franse stad Caen had al op de eerste dag van de landingen, 6 juni 1944, in geallieer-
de handen moeten zijn, maar zes weken na D-Day werd door Duitse en geallieerde troepen nog altijd 
verbeten gestreden om Caen.
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Pas na zeven weken, op 27 juli 1944, konden de geallieerden Caen veroveren. Intussen hadden de 
Duitsers de sector ten oosten en ten zuiden van de stad kunnen versterken. Niet zonder moeite en 
zware verliezen slaagden Britse, Canadese en Poolse soldaten (21ste Legergroep onder leiding van de 
Britse maarschalk Montgomery) erin om ten zuiden van Caen het 7de Duitse leger te omsingelen en 
grotendeels te vernietigen.

Het debacle van de Duitse troepen bij Falaise. Ook de 
geallieerden leden zware verliezen.

Poolse eenheden speelden een belangrijke rol bij de omsingeling van de Duitsers. Bij de Mont Ormel en 
het stadje Falaise hadden zware gevechten plaats. De Poolse troepen leden zware verliezen maar had-
den standgehouden en maakten duizenden Duitsers krijgsgevangen. Daarmee kon de 21ste legergroep 
verder doorstoten naar het noorden om het westen van België, de Scheldemonding en Zuid-Nederland 
in te nemen en het Ruhrgebied aan te vallen.

Opmars in België
Op 6 september trok de 1ste Poolse gepantserde divisie België binnen en bevrijdde die dag Poperinge 
en Ieper. Daarna ging het richting Roeselare dat in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 september 
1944 zonder veel tegenstand werd bevrijd door de tankdivisie van generaal Maczek.
In de morgen van 8 september bevonden eenheden van de divisie zich al in de streek van Tielt en 
Ruiselede waar de vijand zich had terug getrokken en de verdediging hadden georganiseerd. Blijkbaar 
waren de verraste Duitsers genoodzaakt weerstand te bieden aan de oprukkende geallieerden en een 
doorstoot naar het kanaal in Aalter te vertragen. Daar en in Bellem trokken nog altijd restanten van 
Duitse eenheden over de bruggen.

Oprukkende Poolse tanks op de Markt van Tielt.

Ondanks versterking van het 1ste tank regiment en het 8ste Bataljon Jagers kon de weerstand in Rui-
selede pas in de late namiddag gebroken worden na de inzet van jachtvliegtuigen. Met zware verliezen 
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werden de Duitse verdedigers tot overgave gedwongen. De wegen lagen bezaaid met gesneuvelde 
soldaten, kadavers van paarden en stuk geschoten materieel.

Vernielingen in het centrum van Ruiselede.

Intussen waren Poolse tanks ook al door-
gedrongen ten westen en ten noorden van 
Ruiselede. Het waren eenheden van het 2de 
eskadron, van het 2de Poolse tank regiment. 
Dit regiment was op 8 september vertrokken 
vanuit Gits om via Wingene in de namiddag 
de wijk Klaphulle te Ruiselede te bereiken. 
Daar kregen ze het bevel de wegen ten 
westen en ten noorden van deze plaats te 
verkennen en bezetten om de terugtocht van 
de vijand te beletten. Het plaatselijk verzet 
nam contact op met de Polen en informeerde 

deze over de toestand in de streek. Rond St.-Pietersveld en in Maria-Aalter waren geen Duitsers meer 
aanwezig.
Aan de andere de zijde van het kanaal hadden de Duitsers van aan de kust tot in Gent een samenraap-
sel van op de vlucht zijnde restanten van diverse eenheden samengebracht. Ze hadden veel materi-
aal verloren in de strijd, maar bleken uiteindelijk nog voldoende bereidheid tot weerstand te hebben 
om de geallieerde opmars te vertragen en voor heel wat Canadese, Poolse en Britse slachtoffers te 
zorgen. Ten westen van St.-Joris-ten-Distel stonden de Duitse eenheden onder bevel van het 86ste 
‘Armeekorps’ met hoofdkwartier in Eeklo. Het kanaal was bij aankomst van de Polen verdedigd door 
eenheden van de 64ste en 59ste ID (infanterie division). Van St.-Joris tot Bellem waren dat het 1037, 
1038, 1039, 1034 en 1036 IR (infanterie regiment). (2)
Rond 17u kregen de Polen het bevel om nog dezelfde dag de intacte brug over het kanaal in Aalter in 
te nemen. Luitenant-kolonel Koszutski gaf hiervoor het bevel aan het 2de Tank Regiment en het 10de 
Regiment Dragonders en het 8ste Bataljon Jagers.
Langs Bruwaan en Stratem rukten de Polen op naar Nieuwendam en de brug over de vaart. Zonder 
tegenstand raakten ze over de spoorweg en tot bij het domein Nobelstede.
Volgens het verslag van het 10de Regiment Dragonders was het de bedoeling de brug te veroveren 
door gelijktijdige aanvallen van het 2de eskadron van het 2de tank regiment vanuit het zuiden, omge-
ving Brugstraat en met het 10de Dragonders vanuit het westen, langs de zuidelijke arm van het kanaal.
De Duitsers hadden niet alleen op de noordelijk oever van het kanaal heel wat versterkingen aange-
bracht, maar ook aan de zuidelijke zijde weerstandsnesten ingericht rond de brug.

Kaart Duitse stellingen 
ten noorden van het 
kanaal Gent-Brugge op 8 
september 1944.
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Kaart van de zuidkant 
van het kanaal

Bij het invallen van de duisternis zetten de Polen de aanval in om de brug in te nemen. Het was bij dit 
treffen dat een Poolse Sherman tank in de dreef van Nobelstede naar de Brugstraat werd getroffen 
door een Duits antitankwapen dat opgesteld stond aan de overzijde van de dreef. Daarbij werden twee 
bemanningsleden gedood en de tankcommandant (Francizek Bogun), de bestuurder (Wladilaw Macie-
jewski) en de 2de schutter ( Withold Gawlowski) zwaar gekwetst.
De Dragonders, waren per vergissing beschoten door een eigen tank en daarbij waren een onderofficier 
gedood en twee soldaten gekwetst geworden. Door de invallende duisternis werd de aanval afgebro-
ken. In de loop van de nacht werd de brug door de Duitsers gedynamiseerd.

Een ooggetuige, Georges Janssens, die daar in de buurt woonde vertelde later: Wij hoorden plots het 
geronk van aankomende tanks. Onze naaste buren en wij kwamen naar buiten en zagen tot onze grote 
ontsteltenis, dat er een aantal zware pantserwagens naar hiertoe kwam gereden. Dat een treffen met de 
vijand onvermijdelijk was, beseften we maar al te goed. Wij aarzelden dan ook niet naar onze schuilkel-
der te vluchten, net op tijd trouwens, want wanneer de eerste pantser op een honderdtal meter van de 
Brugstraat was gekomen, openden de Duitsers het vuur. De Poolse tanks antwoordden onmiddellijk het 
vuur en er ontstond een zwaar gevecht. Voor ons in de schuilplaats bestond er geen gevaar; we waren 
zeer goed beschermd tegen de kogels en desnoods ook tegen de granaatsplinters. Op zeker ogenblik 
beging één van ons de onvoorzichtigheid even het hoofd buiten te steken, om te kunnen zien wat er 
werkelijk aan het gebeuren was. Juist op dat ogenblik zag hij hoe de eerste tank als een dronken man 
aan het zwijmelen ging om tenslotte stil te vallen tegen een der populieren langs de dreef. Uit de tank 
steeg een hartverscheurend geroep op. Vast en zeker waren er zwaar gekwetsten en misschien wel 
doden. Nadat deze tank getroffen was zijn al de anderen die hem volgden teruggekeerd.

Nog volgens het verslag van het 10e Regiment Dragonders verloren de Polen op 8 september 1944 
twee doden en 8 gekwetsten van het 2e Pantserregiment en 1 dode en 2 gekwetsten van hun eigen 
Regiment. De gesneuvelden van het 2de Pantserregiment waren: Aleksander Kowiel en Mieczyslaw 
Sowula. (3) 
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Beide afbeeldingen uit het ’Register of the Polish casualties’ (Stichting www.polishwargraves.nl)

Nota: In verband met Sowula Mieczyslaw heerst er enige verwarring. Volgens sommige bronnen zou 
hij op 20 augustus gesneuveld zijn bij de gevechten rond Hill 262 nabij Chambois. Er zijn echter geen 
stoffelijke resten gevonden. Of hij in Aalter stierf is ook niet met zekerheid te bevestigen.  
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De Poolse Sherman tank die op 8 september 1944 langs de dreef naar Nobelstede werd uitgeschakeld 
door vijandelijk geschut. Te zien aan de begroeiing onder en rond de tank werd de foto een hele tijd 
later gemaakt. De man bovenop de tank is Karel Ryckewaert. Foto archief Peter Laroy.

Een poging van de geallieerden om de brug van Aalter bij verrassing in te nemen en het kanaal te 
overschrijden was mislukt. Blijkbaar waren de ingezette Poolse eenheden te zwak om zonder veel 
artillerie ondersteuning de brug in te nemen en had men ook de sterkte en motivatie van de Duitse 
tegenstander onderschat. Ook de bezorgdheid van de Polen om de burgers zoveel mogelijk te sparen 
en grote vernielingen te vermijden zal wel een rol gespeeld hebben. 

De Polen kregen op zaterdag 9 september nog opdracht om in Aalter het kanaal over te steken. Een 
actie die tegen de avond uitgevoerd werd door de 3de Brigade Jagers versterkt met twee artillerie re-
gimenten en mortieren van de brigade. De aanval werd in zeer moeilijke omstandigheden uitgevoerd. 
Het kanaal dat twee armen had vloeide tussen diepe oevers met hoge verticale muren, zo hoog dat 
men de soldaten met behulp van koorden in hun boten moest neerlaten. Er waren slechts een vijftien-
tal rubberen één-persoon boten voorhanden. De goed beschutte vijand verschanste zich achter de 
kanaaldijken op de oever aan de overzijde. De Jagers van Podhale slaagden er in de eerste arm van 
het kanaal te veroveren maar een poging om de tweede arm in te nemen mislukte. De commandant 
van de 1ste compagnie, Luitenant Misiewicz sneuvelde, zijn compagnie telde veel doden en gewon-
den. Bij dageraad werd het bevel gegeven tot terugtrekking op de eerste arm. Toe kwam het bevel om 
verdere voorbereidingen voor een nieuwe aanvallen te staken.

Intussen hadden de Canadezen in de nacht van 8 op 9 september in Moerbrugge een bruggenhoofd 
weten te bezetten op de noordelijke kanaaloever. Na het uitbreiden van het ingenomen terrein kon een 
noodbrug aangelegd worden zodat ook tanks en ander materiaal in de vroege morgen van 10 sep-
tember het kanaal kon oversteken. Daarmee waren de Duitsers verplicht Brugge op te geven en zich 
verder noordwaarts terug te trekken om de Scheldemonding te verdedigen. Britse eenheden hadden 
op 6 september het centrum van Gent bevrijd.

De 1ste gepantserde divisie kreeg opdracht zich met een deel van zijn effectieven bij de 7de Britse 
tank divisie te voegen om samen de bevrijding van Gent te beëindigen en met een ander gedeelte in 
de richting van Sint-Niklaas verder te trekken.
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De divisie betaalde hier in Aalter aan de oevers van het kanaal een zware tol aan mensenlevens en ge-
wonden, voor een beperkt resultaat. Hoeveel Duitse soldaten daarbij het leven lieten weten we niet.
Na Gent ging de tocht van de Poolse divisie naar Nederland en Duitsland om te eindigen in 1945 in 
Wilhemshaven.

Poolse Sherman tanks op de Albertplaats 
in Gent, wachten om verder op te rukken.

De Amerikaanse Sherman tanks van de 1ste Poolse gepant-
serde divisie
Ofschoon de Polen in Groot-Brittannië opgeleid waren en onder Brits bevel stonden, beschikten ze 
slechts over enige Britse Cromwell tanks en waren vooral uitgerust met Amerikaanse M4 Sherman 
tanks van verschillende types. De eerste exemplaren waren uitgerust met een 75 mm-kanon, maar later 
werden ze voorzien van een effectiever 76 mm-kanon (Sherman firefields). De Sherman tanks van de 
geallieerden waren superieur, niet zozeer door hun technische kwaliteiten, maar door de grote aantallen 
waarmee ze ingezet werden op het terrein. De tanks waren vrij kwetsbaar voor de zwaardere Duitse 
tanks en anti-tank wapens, maar gemakkelijk te vervangen door de massa-productie van de Ameri-
kaanse oorlogsindustrie. Soldaten, noemden het ‘rondrijdende doodkisten’.

De bemanning van een Sherman tank bestond uit vijf personen. In de geschutskoepel zaten de com-
mandant, de schutter en de lader en in de romp waren de bestuurder en de radio-operator/assis-
tent-bestuurder ondergebracht.

Voor de uitgeschakelde tank in de dreef naar 
Nobelstede veronderstellen we dat het de be-
manningsleden die zich in de romp bevonden 
die werden gedood. Volgens de beschikbare ge-
gevens verbrandden ze en de meeste kans voor 
het uitbreken van brand situeerde zich precies 
in de romp (munitie, brandstof)

De Sherman tanks waren uitgerust met zwa-
re benzine of dieselmotoren. Op vlak terrein 
haalden ze zo’n 30 tot 40 km/h en hadden een 
actieradius van ca. 200 km, wat een regelmatige 
bevoorrading van brandstof veronderstelde om 
de tank eenheden operationeel te houden.  
            Bemanning in de koepel van een Sherman tank.
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Beschrijving van de taakverdeling van de bemanning van een Sherman M4 tank volgens het boek voor 
de opleiding van tankbemanningen van 1944. (4)
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Was radiocommunicatie in de Eerste Wereldoorlog al van belang bij de oorlogsvoering, in de Tweede 
Wereldoorlog speelde communicatie per radio een zeer belangrijke rol. Zowel gemotoriseerde als infan-
terie eenheden werden met radio’s uitgerust. De tanks van de geallieerden waren allemaal uitgerust met 
voor die tijd vrij goede zender-ontvangers van Amerikaanse makelij.
In eerste instantie waren er toestellen waarmee de tanks ondereen konden communiceren en die ook 
over een interphone systeem beschikten waarmee communicatie tussen de bemanningsleden in de 
tanks mogelijk was.
Het waren radio’s van het type SCR 508, 528 of 538 die werkten op 12 of 24 Volt. Het zender-gedeelte 
(BC 604) functioneerde van 20 MHz to 27.9 MHz. Het ontvanger gedeelte (BC 603) werkte op dezelfde 
frequenties.

Geïnstalleerde SCR 508 
radio in Sherman tank. Met 
links de zender en rechts de 
ontvanger.(5)

Zicht op binnenwerk van 
BC 653 reciver.

Een andere zender-ontvanger voor Sherman tanks was de SCR-506 die enkel geplaatst werd 
in de tanks van de bataljon commandanten en werd enkel gebruikt voor communicatie met de 
hogere echelons van de bataljons. Het toestel was samengesteld uit BC-652 ontvanger en een 
BC-653 zender.

Oude foto van SCR 506 zen-
der-ontvanger van 1944, ge-
bruikt in de geallieerde legers.



12

Frontpaneel van BC603 ontvanger.                Functioneel r-f schema van ontvanger BC603. 

Epiloog

Aleksander Kowiel werd in Polen geboren in 1910 en was 34 jaar toen 
hij stierf. We weten heel weinig over zijn leven en beroep voor de oorlog. 
We weten ook niet of hij een vrouw of kinderen had.

De jonge man die we hier herdenken, was niet de enige radio operator 
die in de oorlog het leven liet. In diverse gemotoriseerde of infanterie 
eenheden, in de luchtmacht en de marine waren, zowel in Europa als in 
de gebieden van de Stille Oceaan duizenden radio operators actief om 
met de zender-ontvangers die ze bedienden, een goede communicatie 
tussen de verschillende legereenheden te verzekeren. Sommigen waren 
al voor de oorlog radioamateur en stelden hun kennis ten dienst van de 
geallieerden. Veel radio-operators zijn bij het uitvoeren van hun taak ge-
sneuveld of gewond geraakt en soms levenslang gehandicapt gebleven.

We denken hier ook aan de burgers die als ra-
dio-operator actief waren bij inlichting- en ac-
tiegroepen van het verzet. Zij verzekerden de 
communicatie met de Belgische of Britse inlich-
ting-diensten in Londen. Sommigen waren al zen-
damateur van voor de oorlog( zie bijlage), anderen 
werden in Engeland opgeleid en hier geparachu-
teerd of neergezet met een vliegtuig.. Sommigen 
werden ontdekt door de Duitse Abwehr, - vaak 
door verklikking -, opgepakt, ondervraagd en ge-
folterd naar kampen in Duitsland overgebracht of 
gefusilleerd.
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Na het einde van de oorlog in mei 1945 voerde 
de 1ste Poolse tank divisie bezettingstaken uit in 
het noorden van Duitsland en dit tot 1947. Ge-
neraal Maczek werd bevorderd tot Luitenant-Ge-
neraal. Door het Poolse communistische regime 
werd hem zijn Poolse nationaliteit afgenomen 
waardoor hij gedwongen werd om een nieuw be-
staan op te bouwen in Groot-Brittannië. Vermits 
de Britten hem niet (meer) als geallieerd militair 
beschouwden had hij geen recht op een Brits 
veteranen pensioen. Tot de jaren zestig werkte 
hij als barman in een hotel in Edinburgh. Breda 
verleende hem het ereburgerschap en boot hem 
zelfs een woning aan. Hij is echter tot zijn dood 
in 1994 op 102-jarige leeftijd in Schotland blijven 
wonen. Hij werd begraven op het Poolse ereveld 
te Breda.                 
        De commando tank van Generaal Maczek.

Bijlage
De radioamateurs tijdens de oorlog 1940-1945

Voor 1939 al had R. Verstrepen (ex-ON4AA), voorzitter van de Réseau Bel-
ge, contact opgenomen met het ministerie van landsverdediging. Hij maakte 
de militaire overheden attent op de diensten die de radioamateurs in tijd van 
oorlog konden leveren omwille van hun ervaring met de radiotelegrafie. In juni 
1939 bood het ministerie de oproepbare radioamateurs de gelegenheid, in het 
transmissiekorps te worden opgenomen. Ze mochten er hun eigen apparatuur 
gebruiken, die doeltreffender was dan deze -haast onbestaand trouwens- van 
het leger. Er waren 47 radioamateurs, leden van de Réseau Belge, mobiliseer-
baar in het leger. Allen vroegen om opname in het transmissiekorps. Bovendien 
waren er nog 14 vrijwilligers van de Réseau Belge die toetraden zonder tot de 
legerdienst verplicht te zijn, evenals 24 andere vrijwilligers, waaronder leden 
van de VRB.
 
Een aantal van die radioamateurs, die erin geslaagd waren niet als krijgsgevan-
gene te worden gesnapt, doken gedurende de bezetting onder in het verzet en 
de geheime inlichtingendienst. Een relaas hiervan vinden we in het boek van 
Camille Ledent (ON4LU) getiteld “Avec la Radio de la Résistance”. De auteur 
werd gerekruteerd door R. Verstrepen (ex-ON4AA) en zijn chef was Massange 
de Collombs (ex-ON4MH). Hij maakte deel uit van de groep “Arc en Ciel”, die 
onder de leiding stond van Louis Richard (ex-ON4UF).

 
Theo Nyssen (ex-ON4GK) en René Toussaint (ex-ON4US) worden eveneens in het boek vermeld. Ook François 
Guiot (ON7FG) en Albert Aerts (ON4XU) waren actief als radiotelegrafisten voor het verzet. Camille Ledent moest 
zelf zijn zend- en ontvangsttoestellen vervaardigen, in dubbel exemplaar. Ze moesten in alle omstandigheden 
kunnen werken, op het elektriciteitsnet en op een autobatterij. Een zendbuis, haast onvindbaar, kostte 600 F, een 
fortuin.
 
Na de Bevrijding moesten de radiotelegrafisten alle activiteit stopzetten en hun uitrusting bij de Amerikaanse 
militaire overheid indienen. Er is ons één enkele naam bekend van een radioamateur van de Réseau Belge, die 
door de opsporingsdienst van het Duitse leger werd betrapt terwijl hij vanuit zijn woning te Korbeek-Lo aan het 
uitzenden was: Albert Stainier (ex-ON4LS). Hij werd gefusilleerd. Hij was de schoonbroer van de voorzitter-stichter 
van de Réseau Belge, Robert Deloor. (QSO 6/39, QSO 1/40, archief van Albert Aerts (ON4XU), herinneringen van 
ON4FQ).
 
Leden van de Vlaamsche Radio Bond en van de Réseau Belge waren eveneens actief tijdens de bezetting om 
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familieberichten, afkomstig van Belgisch Congo, aan de bestemmelingen te bezorgen. Radio Belgisch Congo 
zond sinds het begin van de oorlog familieberichten uit in fonie op 14.97 m. Later werd een tweede zender op 16 
m gelijktijdig bijgezet en uiteindelijk kwam de krachtpatser van de BNRO-Leopoldstad in de lucht. Ook Radio Va-
tikaan zond familieberichten uit, onder andere op 31,06 m. Tijdens de oorlogsjaren waren weinig gezinnen uitge-
rust met een omroepontvanger op korte golf. Een aantal radioamateurs hadden een luisterdienst opgericht om de 
familieberichten op te vangen en vertrouwensmensen zorgden voor de bestelling aan de bestemmelingen. Dit ging 
niet zonder gevaar want het beluisteren van stations uit de geallieerde landen was door de Duitse bezetter streng 
verboden. (CQ- juni 1945). 

Bij de bevrijding was de weerstand van de Duitsers sterker in sommige sectoren rond Antwerpen en in het Noor-
den van ons land. Er was een sterk vermoeden, dat de Duitsers verscheidene zendstations achterlieten, bediend 
door vermomde Duitsers of collaborateurs. Door tussenkomst van het Belgisch Geheim Leger werd aan Louis 
Wery, ex-ON4WR en aan Henri Wauters (ex-ON4HW) een toelating verleend om deze verdoken stations op te spo-
ren. De werkzaamheden begonnen op 23 september en eindigden op 9 december 1944, een paar dagen voordat 
het luisterstation door een VI volledig werd vernield. Honderden telegrammen, afkomstig van Duitse telegrafiesta-
tions uit de buurt werden opgenomen en aan de legerdiensten overgemaakt. Die gegevens waren zeer waardevol 
voor de geallieerden, daar de streek van Antwerpen een voornaam militair objectief was. Met de techniek van de 
radiogoniometrie werd met zekerheid een vijandelijke zender op bevrijde bodem gelokaliseerd en onschadelijk 
gemaakt. Een andere operator kon worden aangehouden door de geallieerden, zoals blijkt uit hun dankbrieven. 
(CQ-juni 1945).
 
Dit zijn zeker niet de enige bijdragen van Belgische zendamateurs tijdens de tweede wereldoorlog. We denken 
hierbij ook aan de belangrijke rol die Johannes Barridez, (ex-ON4HX), erelid van de UBA, heeft gespeeld bij de 
activiteiten van de geallieerden rond de stad Gent.
Johannes Barridez had een horlogewinkel in Gent, en kwam in de weekends en verlofperiodes naar zijn buitenver-
blijf op de Kraenepoel te Aalter. Bij zijn pensionering, omstreeks 1980, kwam hij definitief op zijn buitenverblijf in 
Aalter wonen. Hij overleed in 2002.

Bron: Artikel van John Devolder (ON4UN) op https://www.uba.be/nl/uba/geschiedenis-van-de-uba/de-radioama-
teurs-tijdens-de-oorlog-1940-1945 

Bronnen
1. Maurice Thys , Aalter in september 1944, in Land van de Woestijne nr. 2, 1979.
2. Roger Moelaert, De bevrijding van het Meetjesland in september en oktober 1944,
Knesselare, 1994.Ter beschikking gesteld door Philippe Verleyen
3. We verwijzen hier naar de publicatie van Maurice Thys , Aalter in september 1944,
in Land van de Woestijne nr. 2, 1979, waar zowel de verslagen van het 10de
Dragonders als het getuige verhaal geciteerd werden.
4. FM17-G7 War Department field manual , Drill and service of the piece, medium tank
M4, 1944.
5. Jacques Littlefield Collection, SCR-508 Jumbo Sherman Installation.
6. War Department , Installation of radio and interphone equipment in medium tank M4
series V,1944.
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UBA sectie ALT - Radioclub Aalter
Het radiozendamateurisme is een bijzondere en diverse hobby.

Met radioapparatuur kunt u alleen of in verenigingsverband contacten leggen met radiozendamateurs in Belgie en 
over de hele wereld. Veel radiozendamateurs hebben op die manier een uitgebreide vriendenkring opgebouwd.

Wat doen radiozendamateurs?

Radiozendamateurs zijn vooral bezig met experimenteren met communicatie via radiogolven. Denk aan:

Zenders, ontvangers en randapparatuur bouwen; Antennes en antennemasten bouwen; Digitale communicatie-
technieken ontwikkelen; TV beelden uitzenden en ontvangen; Softwarematige radio’s ontwikkelen; Propagatie 
(voortplanting en gedrag van radio golven) onderzoeken); Communicatie via eigen satelieten opzetten.....

Wat is de UBA?

De UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) is een vereniging van mensen, met één gemeenschap-
pelijk interessepunt: ze hebben allemaal belangstelling in de techniek van de radiocommunicatie.
De statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatiehobby 
zoals CB (Citizen Band) of vrije radio. Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications 
Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en 
die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de 
land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateu-
risme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.

Wat doet de UBA?

De UBA vertegenwoordigt de radioamateurs bij alle nationale en regionale gezagsorganen (ministeries, BIPT, 
enz...) en verdedigt er hun belangen, in eerste instantie op een proactieve manier. Het vertegenwoordigt eveneens 
de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste be-
sluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN, EU).
De UBA helpt en steunt zijn leden in allerhande aspecten bij het beoefenen van de hobby (informatieverstrekking, 
QSL-kaarten-dienst, organiseren van activiteiten, verzekeringen, gerechtelijke bijstand, enz…) en het helpt de 
kandidaat-radiozendamateurs bij het voorbereiden van het BIPT-examen.

Situering van de UBA op nationaal en internationaal vlak

De UBA is de enige nationale vereniging van radioamateurs in België. Het is ook alleen zij die erkend is door de 
IARU als vertegenwoordiger van de Belgische radioamateurs. De IARU is op haar beurt de enige wereldwijde 
vereniging van radioamateurs die door de ITU (International Telecommunications Union) erkend wordt. De ITU er-
kent de radioamateurdienst en definieert op globale wijze de radioamateurbanden (en de banden voor alle andere 
diensten) en landenprefixen. De IARU coördineert en behartigt de belangen van alle lidverenigingen (zoals de UBA) 
bij de ITU. https://www.uba.be/

Organisatie in UBA-secties (plaatselijke afdelingen)

De UBA bestaat uit meer dan 80 lokale secties. Die zijn verspreid over gans België. Elke sectie wordt geleid door 
een sectievoorzitter. Die wordt jaarlijks onder de leden van zijn sectie gekozen.

Sectie ALT Radioclub Aalter is een van de secties van de UBA.

We organiseren op regelmatige tijdstippen vergaderingen. We zorgen ook voor het verzenden en het ontvangen 
van de QSL-kaarten. Die kunnen door de leden op de vergadering worden afgegeven en opgehaald. We organise-
ren eveneens voordrachten, sociale en promotionele activiteiten, enz... Door sommige leden wordt er ook uitge-
breid aan zelfbouw gedaan. 

Meer informatie:

UBA sectie ALT Radioclub Aalter                          Clubfrequentie 144.650 Mhz   http://www.on8alt.be
Jeugdcentrum Kadans, 9880 Aalter, Stationsstraat 71
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