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Situering 
 
In het plan van de nationale verdediging was Antwerpen de ultieme stronghold, the 
last ressort.  Rond Luik, Namen, Bergen, Antwerpen had men in de 19de eeuw 
uitgebreide fortengordels gebouwd, telkens een 15 à 20 stuks in een grote cirkel 
rond elke stad, met kleinere schuilplaatsen (redoutes)  tussenin. Verschillende van 
die forten waren gebouwd naar het model van de Fransman Vauban en werden hier 
in stelling gebracht door minister van Oorlog Brialmont. 
 
Helaas, zoals post factum zal blijken, waren die forten en fortjes achterhaald omdat 
ze maar berekend waren op de sterkste artillerie die toen bekend was. Dus 
bestonden ze hoofdzakelijk uit bakstenen en cement, terwijl ze eigenlijk uit 
gewapend beton hadden moeten zijn. Toen de Duitsers bij Luik enkele dagen na 4 
augustus eindelijk de Dikke Bertha’s binnen kregen, werden al onze forten aan 
flarden geschoten. 
 
Nochtans liep de invasie niet zo voorspoedig als de Duitsers hadden verhoopt. 
Ze hadden gerekend na vier weken in Parijs te staan, maar het oponthoud in België 
duurde langer dan verhoopt. Het was 16 augustus eer het laatste fort van de Luikse 
gordel in puin geschoten was. 
 
Onmiddellijk na de Duitse inval waren de Fransen de Belgen te hulp gekomen en de 
Britten kwamen wat later ook aan land. In Limburg werd de Duitse opmars vertraagd 
door de guerilla-acties van de groepjes ongeregeld onder luitenant-generaal De 
Schepper, die uit pensioen teruggeroepen was. Pas begin oktober legden de 
laatsten van onze strijders de wapens neer in de Achelse abdij De Kluis en trokken 
over de Nederlandse grens om zich daar te laten interneren. 
 
Antwerpen werd belegerd vanaf 20 augustus en van daar uit gebeurden nog twee 
uitvallen richting de aanvallers. Begin oktober was de koningin met haar kinderen al 
verscheept naar Nederland en de Belgische troepen “trokken strategisch terug” over 
de Schelde, richting Sint-Niklaas en verder richting Oostende en richting Frans-
Vlaanderen. De laatste eenheden wierpen barricades op achter de IJzer, een gebied 
dat lager ligt dan de zeespiegel en dat ze later onder water zouden zetten. Dat is het 
stukje grondgebied dat de ganse oorlog in onze handen bleef. 
 
De regering had “asiel” gevraagd en gekregen in Frankrijk, met name in Sainte-
Adresse, bij de havenstad Le Havre. Daar werd een extra-territoriaal gebied 
gecreëerd waar de Belgen de macht hadden en hun regering en departementen 
installeerden. Alleen de koning bleef achter de IJzer en de minister van oorlog was 
nogal eens in het gemeentehuis van Veurne. 
 
Uiteindelijk waren het burgers die op 9 oktober de stad overgaven aan de Duitsers. 
Op 10 oktober defileerden Duitse troepen door de lege lanen en straten van 
Antwerpen. De dagen te voren waren honderdduizenden burgers gevlucht richting 
Nederland en Engeland. 
 



Van 20 augustus tot 8 september was luitenant-generaal Dufour de militaire 
commandant van Antwerpen. Op 8 september werd hij afgelost door luitenant-
generaal Deguise, die het dus uithield tot 10 oktober. 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 



 

 
 


