De Tweede Wereldoorlog
in Frans-Vlaanderen

ONTDEKKING VAN ONBEKENDE HOOFDKWARTIEREN
IN ST.-OMER EN OMGEVING

o.l.v. Luc Cleenewerck
Zaterdag 26 augustus 2017
Om ons te begeleiden doen we een beroep op ons bestuurslid, Luc Cleenewerck,
docent militaire geschiedenis voor gidsen in opleiding, gespecialiseerd in de militaire
geschiedenis van Noord‐Frankrijk en auteur van verschillende publicaties over militair
geschiedkundige onderwerpen. Het belooft dus een leerzame uitstap te worden met
heel wat uitleg en de ontdekking en verkenning van tal van onbekende sites.
Tijdens de vorige edities van onze verkenning van de Duitse militaire infrastructuur in
Noord-Frankrijk hebben we u gewezen op de restanten van de Duitse vliegvelden in
Arques, Wizernes en Clairmarais. In de onmiddellijke omgeving van St.-Omer werden
er tijdens de Tweede Wereldoorlog dus liefst drie vliegvelden aangelegd door de Luftwaffe.
Minder gekend is dat het zenuwcentrum en commandopost voor die vliegvelden gelegen was in de
kleine Rue des Madeleines te St.-Omer. In 1943 hebben de Duitsers er hiertoe een 22 m bij 18m-grote
bunker laten bouwen op de puinen van de door de geallieerden platgebombardeerde Rue d'Arras.
Onlangs heeft de 'Association Devoir de Mémoire' deze commandopost toegankelijk gemaakt op aanvraag. Deze
mensen zullen ons ontvangen met de nodige uitleg over hun initiatief.
Daarna gaat het naar een nog minder bekende site. Namelijk de souterrains van Hallines op de grens met
Helfaut, op slechts een paar kilometer van het gekende 'La Coupole' te Wizernes.
Naar aanleiding van de toenemende bombardementen op de regio besloot de Duitse legerleiding in 1944 tot de
'Operation Regenwürm', of het ondergronds brengen van belangrijke installaties.
Zo zou het stafhoofdkwartier van 'Festung PI STAB 27' verhuizen van het Château Dombricourt te Hallines naar
een uitgegraven stelsel onder een nabije heuvel, dicht bij de spoorweg St.-Omer-Lumbres omwille van de vlotte
verbinding. Van hieruit zouden de studies gemaakt worden voor de verdere uitbouw van de Atlantikwall en de Vbases in het Noorden van Frankrijk. De site werd echter nooit in gebruik genomen.
Het heeft ons de grootste moeite gekost om in contact te komen met de juiste personen die ons hier toegang
konden verschaffen. Zelfs plaatselijke beroepshistorici wisten niets van deze site af. Gelukkig hebben onze
vrienden van de 'Association Devoir de Mémoire' zich willen toeleggen op de zoektocht naar de juiste
contactpersoon. Hoewel men hoopt om dit ondergrondse Duitse studiecentrum mettertijd te kunnen openstellen
voor het publiek is dit momenteel enkel nog gekend door insiders zoals onze gids Luc Cleenewerck. De
plaatselijke initiatiefnemer Stephane Milamon loodst ons door het ondergrondse netwerk van gangen en half
uitgehouwen ruimten.
Aangepast schoeisel, warme kledij en eventueel een zaklamp komen hier van pas.
Deze namiddag wordt dus terug een niet te missen ontdekkingstocht naar plaatsen die totaal onbekend en zelfs
ontoegankelijk zijn voor het publiek.
Programma
We vertrekken om 13u. stipt op het Oudstrijdersplein en zijn terug omstreeks 22u30.
's Avonds maken we met plezier een omweg naar Pernes-les-Boulogne om bij Françine onze traditionele menu
te gaan verorberen : Aperitief - visbouché - Jambon Brisé met frietjes en groenten - Kaas - taart of ijs - koffie alle wijnen en water inbegrepen.

Kostprijs: Alles inbegrepen, zoals vermeld in het programma.
Leden: 58 euro
Niet‐leden: 63 euro
Wie aan deze uitstap wenst deel te nemen wordt verzocht om 58 euro / 63 euro over te schrijven op
nr. BE59 0682 4060 8426 vóór 20 augustus 2017 van Aan de Schreve, Poperinge
met de vermelding 'WO II Frans-Vlaanderen'

