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In Normandië, in de departementen Calvados, Manche en Orne, 
wordt men getrakteerd op een grootse viering  

van een bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis. 
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Naast de officiële herdenkingen op 6 juni, heeft Normandië in 2014 ongekend 
veel culturele en toeristische verrassingen in petto. Bezoek de musea, festivals, 
bezienswaardigheden, evenementen en tentoonstellingen voor een grootse 
viering van 70 jaar bevrijding.  

Voor iedereen, overal, het hele jaar! 
De schitterende natuur, interessante en educatieve musea en de vele plekken die 
nog altijd getuigen van de gevechten, trekken ieder jaar miljoenen bezoekers naar 
Normandië om meer te leren over de Landing van de geallieerden op 6 juni 1944 en de 
Slag om Normandië die daarop volgde. 
Vanwege de 70e verjaardag van de Landing en de Slag om Normandië staat het jaar 2014 
geheel in het teken van het verleden. Een uitgebreid toeristisch aanbod, herdenkingen 
en feestelijke evenementen dragen bij aan het herleven en beter begrijpen van deze 
bladzijde uit de Tweede Wereldoorlog die zo belangrijk was voor Europa van vandaag.   

TERUG IN DE TIJD
Ieder jaar, het hele jaar door komen toeristen, nieuwsgierigen en gepassioneerde 
liefhebbers van de Tweede Wereldoorlog naar de verschillende begraafplaatsen, 
memorials, en musea over D-Day. Het feestelijke jaar 2014 zal uiteraard extra kleur en 
glans krijgen. Vanaf het voorjaar zullen de dorpen en stadjes in de departementen Orne, 
Calvados en Manche bol staan van activiteiten rondom de herdenking. Een unieke 
gelegenheid om (opnieuw) een bezoek te brengen aan belangrijke plaatsen zoals 
de Memorials van Caen en Montormel, de landingsstranden en het achterliggende 
coulisselandschap, Bayeux, Cherbourg en Sainte-Mère-Eglise. In 2014 worden 
bezoekers bovendien getrakteerd op een zeer divers programma, met o.a. reconstructies 
van de gevechten, exposities, concerten, wandelingen met enscenering, vuurwerk, 
thematische rondleidingen en nog veel meer.  

BELANGRIJKE SYMBOLEN
Laten zien, benoemen, uitleggen om zo beter te kunnen begrijpen en te blijven 
herinneren. Dat is het doel van de vele culturele en educatieve activiteiten in 2014. 
Natuurlijk dragen de meeste plekken - en de stranden in het bijzonder - het stigma van de 
Tweede Wereldoorlog en de gevechten, maar ze staan ook symbool voor vrijheid, vrede 
en verzoening. Dit herdenkingsjaar geeft iedereen de mogelijkheid om terug te gaan in 
de tijd en in de voetsporen te treden van hen die geschiedenis schreven. 

2014, EEN BIJZONDER JAAR 
IN NORMANDIË 

Herdenking Utah Beach
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De stranden als 
werelderfgoed?
Begin 2014 zal de regio Basse-Nor-
mandie bij het Ministerie van Cultuur 
een aanvraag indienen voor het 
erkennen van de invasiestranden 
als Unesco Werelderfgoed. Ieder 
jaar bezoeken miljoenen mensen 
deze bijzondere stranden die sym-
bool staan voor vrede en verzoe-
ning. Voor het ondersteunen van 
deze aanvraag kan men terecht op: 
www.liberte-normandie.com
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HET LOGO VAN DE  
70e VERJAARDAG
Men kan er een vredesduif in terugzien of de V van 
victorie. Het logo «Terre de Liberté» is ontworpen 
om alle activiteiten en herdenkingen rondom de 70e 

verjaardag van de Landing en de Slag om Normandië 
een gezicht te geven. Ook iedereen die hieraan 
meewerkt kan op deze manier worden herkend. Een 
ambitieus programma dat eveneens in een groter 
kader kan worden geplaatst; het classificeren van de 
invasiestranden als Werelderfgoed door de Unesco.  

Het logo is gratis te downloaden op  
pro-normandie-tourisme.fr

EEN OFFICIËLE CEREMONIE IN 
OUISTREHAM!
De internationale herdenkingsceremonie van de 
70e verjaardag van de Landing van de geallieerden 
in Normandië zal plaatsvinden op 6 juni 2014 op 
Swordbeach in Ouistreham (Calvados). Bij deze 
herdenking zullen verscheidene staatshoofden 
aanwezig zijn, zo heeft Kader Arif, Minister van 
Veteranen in juni aangekondigd. 

Tijdens de officiële herdenking zal het strand niet 
toegankelijk zijn voor bezoekers. Wij raden aan 
de website www.the70th-normandy.com, 
goed in de gaten te houden. Onder de rubriek 
« Practical information / Organize your visit /
Access to the sites of the ceremonies» vindt men 
alle informatie over de toegankelijkheid van de 
verschillende bezienswaardigheden. 

Monumenten ter herinnering aan de Belgen tijdens 
de landing : 
-  Monument ter nagedachtenis aan de Groothertogin Charlotte in Auberville. Het 

monument herdenkt de Groothertogin Charlotte en haar vader Koning Leopold van 
België - verbannen op 7 juni 1944.

-  In Merville : het monument is gewijd aan 4 belgische soldaten die tijdens de 
gevechten voor de bevrijding van Merville gedood werden.

-  In Salenelles: men vindt hier eveneens een gedenkplaat aan een belgische soldaat 
die het leven liet bij de bevrijding van de gemeente Salenelles

-  In Houlgate : monument ter gedachtenis aan de 5 belgische soldaten die het leven 
lieten bij de bevrijding van Houlgate.

- In Le Home Varaville
- In Ranville

Monument ter herinnering aan de Nederlanders 
tijdens de landing in Normandië : 
In Bréville : een monument ter nagedachtenis aan de soldaten van de «Koninklijke 
Prinses Irene Brigade» die gevochten hebben bij het kasteel van Saint-Côme-du-
Mont in Bréville.



INFORMEREN
Ambassadeurs van het verleden
Gids. regisseur, veteraan, kunstenaar, vereniging, … Allen hebben ze een passie 
voor het verleden welke ze graag met anderen willen delen. Sommigen werden 
geboren in de regio, anderen konden de charmes van Normandië niet weerstaan. 
Nu brengen ze stuk voor stuk het verhaal van de Landing en de Slag om Normandië 
over op het publiek. Een kleine kennismaking met deze «ambassadeurs van het 
verleden». 

> Claire Lesourd, «een menselijk avontuur»
Claire Lesourd interesse voor de Tweede Wereldoorlog werd in eerste 
instantie gewekt door haar familieverhaal. «Mijn opa werd in 1940 gevangen 
genomen en naar een krijgsgevangenenkamp gebracht», vertelt de jonge 
vrouw. Na een studie letteren en een bijzondere ervaring in het Memorial 
van Caen, besluit Claire Lesourd om in 1999 examen te doen om gids te 
worden, en met succes! Vanaf 2003 werkt zij voor het VVV-kantoor van 

Bayeux. Nu, na 8 jaar is ze eigen baas en werkt ze «75 % van de tijd op de invasiestranden». 
Wat haar trekt? «In eerste instantie het menselijke verhaal. Natuurlijk is het materieel 
belangrijk. Ik weet hoe een kanon werkt, maar vertel tijdens mijn rondleidingen liever 
over het menselijk avontuur, over het leven van de soldaten en de bevolking». Rond 6 juni 
2014 zal Claire Lesourd twee weken lang bijzondere rondleidingen geven voor muzikanten 
en zangers uit Amerika.
Claire.guidage@gmail.com

> Jean-Noël Ferrolliet, «verdediger van het verleden»
Jean-Noël Ferrolliet (1964) woonde voorheen in de Ain, maar besloot 
zich in Normandië te vestigen om zo zijn passie voor de jaren 40 te 
kunnen gebruiken en toeristen rond te leiden. «Toen ik aankwam, 
begreep ik direct dat er naast dé geschiedenis ook tal van persoonlijke 
geschiedenissen bestaan. Dat er een oorlog was, maar dat het leven 
ook gewoon doorging». Dit wil hij graag laten zien op het terrein van 

de batterij van Holdy bij Hiesville, waar hij het hele jaar door rondleidingen geeft (mét 
reconstructies) en mensen meeneemt in zijn jeep naar het nabijgelegen Sainte-Marie-
du-Mont. Zijn vrouw runt een chambre d’hôtes waar gasten zich wanen in de jaren 40. 
Een kijkje in het leven van alledag tijdens de oorlog. Een bijzonder levendige, maar ook 
serieuze aangelegenheid.  «Wanneer je mensen meeneemt naar het verleden, moet je 
het serieus aanpakken», vertelt Jean-Noël. «Wij moeten het verleden verdedigen, zoals 
soldaten hun land».
Contact: +33 (0)2 33 44 81 20  www.batterie-du-holdy.com

2014, EEN BIJZONDER JAAR IN NORMANDIË 

Claire Lesourd Jean-Noël Ferrolliet©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



6

2014, EEN BIJZONDER JAAR IN NORMANDIË 

> Pascal Vuong, D-Day op groot scherm 
Al direct aan het begin van zijn carrière werd hij gelauwerd om zijn 
korte film The Invisible Man in Blind Love. Een film die volledig bestond 
uit synthetisch beeld. Deze architect van beroep heeft sindsdien zijn 
talenten als filmmaker/regisseur waargemaakt in allerlei branches 
(videoclips, bedrijfsfilms, reclame, etc.). In 2013 maakte Pascal Vuong 
opnames in Normandië voor de evenementenfilm D-Day Normandie 

1944,  een avondvullende IMAX documentaire in 3D. Deze film is een combinatie van 
synthetische beelden, archieffoto’s, zandanimaties maar ook opnames vanuit de lucht 
en op de grond. Voor de eerste keer in de filmgeschiedenis maken kijkers kennis met de 
invasie van Normandië in al zijn grootsheid. Ook de daaropvolgende veldslag tot aan de 
bevrijding van Parijs zal worden getoond.   Spectaculair en educatief tegelijk; deze film 
is een eerbetoon aan hen, militairen en burgers, die hun leven hebben gegeven voor de 
vrijheid. De film komt uit in juni en zal over de hele wereld draaien. Hij is onder andere 
te zien in de Géode van Parijs en de Zénith van Caen, waar hij op 6 juni in première gaat 
(enige datum in Caen). 
www.n3dland.com

> Sylvain Pascaud en de wrakken van D-Day
Sylvain Pascaud nam deel aan verschillende maritieme expedities met 
het team van Cousteau - aan boord van de Calypso - en met het IFREMER 
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) - aan boord 
van de onderzeeër Nautile. Als tv-producent maakte hij vijf jaar deel uit 
van het team van Canal+ alvorens hij 70 documentaires maakte.  Hij 
heeft een grote voorliefde voor avontuur, wetenschap en technologie en 
werkte recentelijk als projectmanager bij Airbus, waar hij de de zoektocht 

naar de neergestorte AF447 op de bodem van de zee coördineerde.  In de zomer van 
2013 gaf Sylvain Pascaud leiding aan de operatie D-Day, uitgevoerd door een team 
van oceanografen. Het doel was de wrakken van D-Day te identificeren. Een deel van 
operatie Neptune (codenaam voor het marine-onderdeel van operatie Overlord) was 
tot dan toe verdwenen in de diepten van de zee.  Ter hoogte van Arromanches lagen 
tussen de 100 en 200 wrakken, tanks en boten: getuigen van de immense militaire 
operatie die er plaatsvond. Over het in kaart brengen van de scheepswrakken tussen 
Grandcamp-Maisy en Ouistreham is een documentaire gemaakt die in de loop van 
2014 zal worden uitgezonden tijdens het programma Thalassa op France 3.  
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Een van de laatste veteranen
> Lucien Meyer, front, gevangenschap, vrijheid
In Normandië wonen nog enkele veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn de laatste 
getuigen en proberen de herinnering aan en de waarde van de Landing en de Slag om 
Normandië over te brengen opdat deze niet verloren gaat. Het verhaal van één van hen:  

Lucien Meyer wordt op 10 februari 1924 geboren in een buitenwijk van Straatsburg. Op 22 
mei 1943 wordt hij in het leger opgesteld bij de «PanzerJäger-Ers.u.Ausb.Abt.10», in Beieren. 
Hij volgt drie maanden een opleiding bij een anti-tank eenheid. Vervolgens wordt hij naar 
het Russische front gestuurd. In december 1943 is hij in Berlijn, waar hij meewerkt aan het 
ontmantelen van een fabriek. In januari 1944 komt hij bij een nieuw gevormde eenheid in 
Montrichard, vlakbij Blois terecht. In maart worden zij in de buurt van het Belgische Hazebroek 
uitgerust met de 88 mm antitankkanon Pak 43.  Twee maanden later wordt de eenheid, die 
ondertussen de naam «Schwere Pak-Abteilung 668» droeg, gestationeerd aan de Belgische kust 
tussen Oostende en Zeebrugge. In juli veroveren zij het front van Normandië en trekken zij via 
Elbeuf, Lisieux, Falaise, en Flers naar Tinchebray. Daar komen zij op 5/ 6 juli 1944 aan.  Lucien 
Meyer neemt deel aan het Duitse offensief in Mortain en wordt gevangen genomen. Tijdens 
de gevechten in Normandië krijgt hij de rang van «Gefreiter». Hij wordt in eerste instantie 
gevangen gezet in een kamp aan de Normandische kust niet ver van Courseulles. Later sturen 
ze hem naar Engeland alwaar hij wordt overgebracht naar een gevangenenkamp in Schotland. 
Na 2 maanden gevangenschap voegt hij zich bij het Franse leger in Londen. Lucien Meyer 
wordt in januari 1945 gedemobiliseerd.

2014, EEN BIJZONDER JAAR IN NORMANDIË 

Mémorial Coudehard-Montormel
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Enkele historische feiten om de Landing en de Slag om Normandië beter te 
begrijpen en een bezoek nog interessanter te maken. 

Al in 1943 werd besloten om over te gaan tot de invasie van Normandië. Een operatie 
onder commando van generaal Eisenhower met als titel Operatie Overlord. Op 6 
juni 1944 komen meer dan 150.000 Amerikaanse, Britse, Canadese, Franse, maar ook 
Nederlandse, Belgische en Noorse soldaten aan land vanuit de lucht en het water. 
Zij landen op de 5 stranden ‘Utah’, ‘Omaha’, ‘Gold’, ‘Juno’ en ‘Sword’. Hierop volgt een 
gigantische veldslag waarbij meer dan 3 miljoen soldaten worden gemobiliseerd. 
De invasie eindigt 77 dagen later, op 21 augustus, als in de buurt van Falaise 
100.000 Duitsers worden omsingeld en de weg naar Parijs open ligt.  

DE VOORBEREIDINGEN 
Lange tijd was er onenigheid tussen de Britten en de Amerikanen over het heroveren van 
het Europese vasteland. De eersten wilden een aanval vanuit het zuiden, een tactiek die 
in eerste instantie werd uitgeprobeerd: Noord-Afrika (november 1942), Sicilië (juli 1943) 
en Zuid-Italië (september 1943). De Amerikanen voelden meer voor een directe aanval 
op Duitsland en wilden het Kanaal oversteken. In ruil voor hun concessies ten opzichte 
van Italië, kregen zij begin 1943 toestemming van hun bondgenoten voor deze tactiek. 
De Britse generaal Morgan werd aangesteld als stafchef. Hij kreeg de titel Chief-of-Staff 
to the Supreme Allied Commander (COSSAC) en moest de aanval plannen. Taak was om 
te beslissen waar en wanneer men aan wal zou gaan en natuurlijk moest de vijand in het 
ongewisse blijven.  

WAT GEBEURDE ER PRECIES:
DE LANDING EN DE SLAG OM 
NORMANDIË
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DE LANDING OP 6 JUNI 1944
De gebeurtenissen op 6 juni 1944 beginnen net na middernacht wanneer de eerste 
Britse luchtlandingstroepen worden losgelaten tussen de Orne en de Dives. Vervolgens 
landen Amerikaanse parachutisten op het schiereiland Cotentin aan de andere kant 
van de aan te vallen sector. Ondertussen vallen de zware RAF bommenwerpers het 
geschut van de Atlantikwall aan, de grootste dreiging voor de geallieerde troepen. Bij 
het aanbreken van de dag treffen de Duitsers tot hun schrik een zee vol boten aan. 
Operatie Neptune, de eerste fase van het plan Overlord dat gericht was op het heroveren 
van Europa, is een feit. Om 5:45 uur opent de vloot het vuur op de Duitse verdediging. 
Om 6:30 uur komen de eerste Amerikaanse troepen aan wal op Utah en Omaha beach. 
In de Britse en Canadese sectoren start de aanval een uur later vanwege het getij. In de 
avond van 6 juni zijn er 20.000 voertuigen en 155.000 soldaten (inclusief parachutisten) 
aan land. De verliezen (doden, gewonden en vermisten) bedragen ongeveer 10.000 
man, aanzienlijk minder dan van tevoren was gevreesd. Met uitzondering van Omaha 
beach, waar de strijd nog lange tijd onbeslist bleef, is de Atlantikwall overal doorbroken 
en bevinden de geallieerden zich al zo’n 10 kilometer landinwaarts.   

WAT GEBEURDE ER PRECIES: DE LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

Sword Beach: Dokter Patterson van het 4e commando van Lord Lovat
Er dreven vele lichamen in het water… Ik zag gewonden, en doden die door het 
gewicht van hun uitrusting aan de grond waren vastgenageld. De eerste bij wie 
ik aankwam was de jonge sappeur Mullen. Hij stond tot aan zijn kin in het water 

en kon zich niet bewegen. Ik kon met moeite een schaar uit mijn zak halen en met mijn 
gevoelloze handen, die zwak en nutteloos leken, begon ik zijn harnas los te knippen. 
Hindmarch verscheen naast me en deed hetzelfde aan de andere kant. Hij leek verloren 
maar hervatte zich toen ik hem toesprak en vertelde wat hij moest doen. Terwijl ik me 
bukte voelde ik een schok in mijn billen, alsof ik hard met een stok werd geslagen. Later 
bleek dat het een granaatscherf was, maar hij had niks vitaals geraakt. Ik vloekte en ging 
verder. Uiteindelijk kregen we Mullen op het droge.  

Docteur J. H. Patterson, Medical Chronicles of the first day of commando n°4,  uit March 
Past van Lord Lovat, Weidenfeld and Nicolson, London, 1979. 
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DE SLAG OM NORMANDIË 
De Slag om Normandië zou uiteindelijk veel langer duren dan door de geallieerden was 
ingecalculeerd. Bijna drie maanden waren nodig. De vestiging van het bruggenhoofd 
was uiteindelijk in 12 dagen beslecht. De haven van Cherbourg viel eind juni na 
bijzonder zware gevechten in handen van de bevrijdingstroepen. De echte problemen 
begonnen echter daarna. Juli was een zwarte maand voor de geallieerden. De Britten 
en Canadezen werden op afstand gehouden van Caen door Duitse tankdivisies. 
De stad werd pas op 19 juli bevrijd. Ondertussen liepen de Amerikanen vast in het 
heggenlandschap van de Cotentin. Zij hadden de grootste moeite de stad Saint-Lô 
in te nemen. Dit lukte uiteindelijk op 18 juli. Eind juli keert het tij dankzij het succes 
van Operatie Cobra. De Amerikanen doorbraken de Duitse verdediging en konden 
oprukken naar Bretagne en de Loire. Begin augustus deden de Duitsers op bevel 
van Hitler nog een tegenaanval bij Mortain. Deze tegenaanval mislukte en de Duitse 
legereenheden werden voor een groot deel vernietigd. Het restant werd bedreigd met 
omsingeling bij Falaise aan het einde van dezelfde maand. De overlevenden stond 
niets anders te doen dan Normandië te verlaten, de Seine over te steken en terug te 
keren naar Duitsland. 

WAT GEBEURDE ER PRECIES: DE LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

DE NORMANDIËRS EN DE INVASIE
In de zomer van 1944 is Laag-Normandië ineens het 
strijdtoneel van een gigantische veldslag. Op het 
hoogtepunt van de gevechten, half juli, staan ruim 
2 miljoen soldaten tegenover elkaar. Dat wil zeggen 
ruim twee keer zoveel als het aantal inwoners van 
de departementen Manche en Calvados. Het aantal 
burgerslachtoffers is groot. Om te ontsnappen 
aan de bommen en granaten neemt de bevolking 
zijn toevlucht tot kelders, grotten, steengroeven 
en mijngangen. Met duizenden tegelijk vluchten 
de Normandiërs naar het zuiden: een gevaarlijke 
onderneming vanwege de vele luchtbeschietingen. 
Ondertussen voegen anderen zich bij het verzet en 
steunen waar mogelijk de geallieerden. 
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Abbaye aux Hommes - Caen



WAT GEBEURDE ER PRECIES: DE LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

HET BELGISCHE AANDEEL TIJDENS DE LANDING 
IN NORMANDIË

Eind 1942 besloot de Belgische regering in ballingschap om infanterie, 
artillerie, pantservoertuigen en genie samen te voegen in één brigade 
onder commando van kolonel Piron. Deze eenheid werd vrijwel direct 
opgenomen in de 21e legergroep. De eenheid werd opgeleid in Kent en 
landde begin augustus 1944 op het strand van Courseulles-sur-mer om 
vervolgens deel te nemen aan de gevechten in de Orne. 

Omdat de Piron Brigade beschikte over autonome pantservoertuigen zou deze eenheid 
tijdens de slag om Normandië veelvuldig worden ingezet bij verrassingsaanvallen. 
Belgische soldaten droegen eveneens bij aan de bevrijding van Deauville en leggen 
op 22 augustus 1944 beslag op de rivier  ‘Touques’. De brug over de Touques, die Deauville 
van Trouville scheidt dankt zijn naam «Pont des Belges» aan deze overwinning. 

HET NEDERLANDSE AANDEEL TIJDENS DE LANDING 
IN NORMANDIË

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 en de daaropvolgende capitulatie van 
Nederland, nam een deel van de naar Engeland uitgeweken Nederlandse 
marine evenals de Nederlandse koopvaardij actief deel aan geallieerde 
zijde.  Ook het Nederlands verzet speelde een cruciale rol; het vergaren 

en doorspelen van informatie aan de geallieerden en de Nederlandse regering in 
ballingschap zijn van grote waarde geweest voor de strijders aan het front. 

Nederlandse soldaten maakten eveneens deel uit van de Britse 6e luchtlandingsdivisie die 
verantwoordelijk was voor de bevrijding van Cabourg, Deauville en Honfleur. Daarnaast 
namen  Nederlanders actief deel aan de bevrijding van Le Havre op 1 september 1944. 
Het ging hier om de ‘Koninklijke Nederlandse Prinses Irene’ Brigade. Ook waren een 
Nederlands squadron en twee kanonneerboten van de Nederlandse marine betrokken bij 
de landing in Normandië. 

In het kort kwam het Belgische en Nederlandse aandeel in de landing in Normandië neer 
op het volgende : 

-  Belgische en Nederlandse soldaten maakten deel uit van de Britse 6e luchtlandingsdivisie 
die verantwoordelijk was voor de bevrijding van de Côte Fleurie onder andere Cabourg, 
Deauville en Honfleur; 

-  Op 1 september 1944 nam de 1e infanterie brigade onder het commando van kolonel 
Piron deel aan de bevrijding van Le Havre;

-  De bevrijding van Pont-Audemer wordt toegeschreven aan de nederlandse « Koninklijke 
Prinses Irene Brigade».

Insigne Brigade 
Piron
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De atlantikwall
De onverwachte weerstand die het Rode 
Leger wist te bieden tijdens de aanval op de 
Sovjet-Unie op 22 juni 1941, dwong de Duitse 
legerstaf tot het verplaatsen van zijn troepen 
van west naar oost. Toen in december de 
Verenigde Staten de oorlog verklaarden en een 
Angelsaksische invasie steeds aannemelijker 
werd, besloot Hitler diezelfde maand nog zijn 
verdediging te versterken met de aanleg van 
de Atlantikwall. De bouw van deze gigantische 
verdedigingslinie werd toevertrouwd aan de 
Organisation Todt en begon in 1942. In 1944 
was hij nog niet volledig voltooid ondanks 
de inspanningen van Rommel, sinds eind 
1943 verantwoordelijk voor het gebied tussen 
Nederland en de Loire.  De bedoeling was 15.000 
bunkers aan te leggen langs de Noordzee, het 
Kanaal en de Atlantische Oceaan. Hiervoor 
waren 450.000 arbeiders, 11 miljoen ton beton 
en 1 miljoen ton staal nodig. 

Hoewel de Duitse propaganda anders 
deed vermoeden was de Atlantikwall geen 
aaneengesloten muur. Feitelijk was het 
een aaneenschakeling van kustbatterijen, 
versperringen (op het strand of in het 
achterland) en bunkers. Vele overblijfselen 
van de Atlantikwall zijn nog zichtbaar langs de 
Normandische kust. Achter de «muur» lagen 
meer dan 700.000 soldaten. Het Duitse leger 
had in Laag-Normandië het equivalent van 7 à 
8 divisies gestationeerd. 

WAT GEBEURDE ER PRECIES: DE LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

 

We hadden geen 
moment te verliezen: 
de boten die ons 
hadden afgezet 
moesten direct terug. 

Sommigen werden getroffen 
en zonken. Het water was 
bedekt met puin en vuil. Joël 
Murray van Cross Point ging 
samen met mij aan wal. We 
hadden het strand bijna bereikt. 
Naast mij viel een jongen neer, 
getroffen door een kogel. We 
trokken hem op het droge en te 
midden van die verschrikkelijke 
chaos knielde ik naast hem 
neer om hem de laatste 
sacramenten toe te dienen. Hij 
was de eerste van al diegenen 
die ik ziekenzalving zou geven 
tijdens de strijd.  

 
Pastoor R. Myles Hickey,  
The Scarlet Dawn,  
Edition Unipress, Canada, 1980

Batterij in Longues-Sur-Mer Utah Beach
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Sam Gibbons: Kapitein in het  501e infanterieregiment van de 101e luchtlandingsdivisie 
Het was een donkere nacht met nevel aan de grond. Ik sprong en mijn parachute 
opende zich met een flinke knal door de overbelasting van mijn gevechtsuitrusting. 
Ik was 24… Ze hadden ons voor de gelegenheid kaalgeschoren. Chirurgen 
hadden gezegd dat dit gemakkelijker was bij het hechten van hoofdwonden. 
Onze gezichten en handen waren zwart gemaakt, opdat we minder zichtbaar 

zouden zijn. Al onze kleren, ook ondergoed en sokken, waren geïmpregneerd met een 
chemische stof die ons moest beschermen tegen gas. We stonken een uur in de wind. 
Normaal gezien woog ik iets meer dan 80 kilo, maar die avond ging ik gemakkelijk de 
100 kilo voorbij. Mijn uitrusting omvatte alles wat ik voor een sprong nodig had. Twee 
parachutes, één op de rug en een reserve op de buik. Daarnaast hadden we allemaal een 
reddingsvest aan omdat we boven zee en aan de monding van de rivier werden gedropt. 
Velen waren achteraf gezien maar wat blij dat ze dit allemaal bij zich droegen. 

Sam Gibbons, I was there, Mémorial de Caen

WAT GEBEURDE ER PRECIES: DE LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

Utah Beach

Herdenking Utah Beach

Reconstitutie
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EEN OVERZICHTSKAART VAN DE 
LANDING EN DE SLAG OM NORMANDIË

De Slag om Normandië - juni-augustus 1944.



In 2014 worden toeristen getrakteerd op een onweerstaanbaar 
aanbod aan culturele en toeristische activiteiten. Het hele jaar door, 

in de gehele regio!  
Het complete overzicht van alle evenementen en activiteiten rondom de viering van de 

70e verjaardag van de Landing en de Slag om Normandië is te vinden op 
www.the70th-normandy.com

Een onvergetelijke ervaring
Het Memorial van Caen, de batterij van Longues-sur-Mer, Pointe du Hoc, Utah 
beach, Sainte-Mère-Eglise, Arromanches, het Overlord Museum of het Juno Beach 
Center. Stuk voor stuk plekken die een levend beeld geven van de geschiedenis 
die zich hier heeft afgespeeld. Een educatieve reis om beter te begrijpen wat er 
precies is gebeurd in 1944.

ADEMBENEMEND
«Arromanches 360°»  
In het hart van de strijd. Sinds februari 2013 draait er in de 360° bioscoop «Arromanches 
360°» een nieuwe film getiteld  «Les 100 jours de la Normandie».  Deze film vertelt het verhaal 
van de veldslag, vanaf de eerste voorbereidingen tot de bevrijding van Parijs. Een subtiele mix 
van archiefbeelden uit de hele wereld en adembenemende special effects. Alsof u er zelf bij was! 
Arromanches-les-Bains (14) - www.arromanches360.com

AUTHENTIEK
De Batterij van Azeville 
Operatie camouflage! Om een beter beeld te krijgen van de belangrijkste uren tijdens 
de invasie, zijn de kazematten van de Batterij van Azeville op Utah Beach nog deels 
voorzien van de oorspronkelijke « trompe- l’oeil». Deze konden worden hersteld dankzij 
archieffoto’s uit 1944. Op 1 mei is er een speciale rondleiding met als thema «Het leven 
in een Duitse batterij tijdens de bezetting».
Azeville (50) - bitly.com/Azeville-Battery

NORMANDIË 2014: EEN 
ONWEERSTAANBAAR AANBOD

Batterij in Merville

Een amerikaanse tank in La Vauterie
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ESSENTIEEL
Het Memorial van Caen. 
Een beeld krijgen van de oorlog. Een bezoek aan dit museum is essentieel om beter te 
kunnen bevatten wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde en dan met name tijdens 
D-Day en de slag om Normandië. Bezoekers worden meegenomen op een educatieve 
reis langs alle belangrijke gebeurtenissen. Het Memorial van Caen, Cultureel Centrum 
voor de Vrede, opende recentelijk een nieuwe ruimte: de ondergrondse commandopost 
van generaal Richter. Deze bunker geeft een beeld van de militaire aspecten van de Duitse 
bezetting en vertelt over de geschiedenis van de Atlantikwall. Speciale evenementen 
tijdens het herdenkingsjaar 2014 zijn onder andere:  een internationaal cartoonfestival 
(4 tot 6 april), de expositie «Honderd foto’s van Tony Vaccaro» (mei), een symposium 
over de Slag om Normandië (21-23 mei) en de twee monumentale schilderijen van 
kunstenaar Jeff Aérosol op de façade van het Memorial (juni-september).
Caen (14) - www.memorial-caen.fr

DUIZELINGWEKKEND
La pointe du Hoc. 
Hoog boven de rotsen staat het bezoekerscentrum van 
la Pointe du Hoc, dat in 2013 helemaal vernieuwd werd. 
Het centrum bevindt zich nu in een zeer modern gebouw 
en beschikt over twee keer zoveel ruimte als voorheen. 
Hier beklommen de Amerikaanse Rangers 30 meter hoge 
rotsen en namen zij een zeer strategisch punt in. Hierdoor 
kregen ze controle over de kustweg, wat een belangrijke 
doorbraak bleek voor het succes van de bevrijding.  
Criqueville-en-Bessin (14) 
www.isigny-grandcamp-intercom.fr

NOODZAKELIJK
De militaire begraafplaats van La Cambe. 
Ter nagedachtenis aan de Duitse soldaten. In het Noordwesten van het departement 
Calvados ligt de militaire begraafplaats van La Cambe met een indrukwekkend aantal - 
21.300 - graven. Er is een bezoekerscentrum en expositieruimte waar meer wordt verteld 
over de begraafplaats. Ook is er een tuin met 1200 esdoorns, symbool voor de vrede 
tussen naties. 
La Cambe (14) - www.volksbund.de

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
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Duits oorlogskerkhof

La pointe du Hoc
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UNIEK
Het Overlord Museum.  
Een uitzonderlijke collectie. Het nieuwe Overlord Museum is helemaal gewijd aan 
6 juni 1944 en aan de periode die daarop volgde. Het museum beschikt over een 
bijzondere collectie van meer dan 1000 voorwerpen en documenten, allen verzameld 
in Normandië door één en dezelfde persoon. 
Colleville-sur-Mer (14) - www.overlordmuseum.com

AANGRIJPEND
De militaire begraafplaats van Colleville-sur-Mer. 
Een hommage aan de Amerikanen. 9387 soldaten vonden hun laatste rustplaats op 
de Amerikaanse militaire begraafplaats van Colleville-sur-Mer, die uitkijkt over Omaha 
beach. Een kapel, een memorial en een Tuin der Vermisten eren hun nagedachtenis.  
Colleville-sur-Mer (14) - www.abmc.com

ORIGINELE KANONNEN
De Batterij van Longues-sur-Mer.  
Een historisch monument. Het 
verdedigingswerk van Longues-sur-
Mer, tussen Arromanches en Omaha 
beach ligt de batterij van Longues-sur-
Mer, die als enige verdedigingswerk 
van de Atlantikwall de classificatie 
‘historisch monument’ kreeg. De batterij 
bestond uit een vuurgeleidingsbunker 
en vier kazematten met ieder een eigen 
scheepskanon.
Longues-sur-Mer (14)            
http://bayeux-bessin-tourisme.com/ 
blog/visiteguidee/batterie-de-
longues-sur-mer

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
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VERPLICHTE KOST 
Het Landingsmuseum. 
Hét museum over D-Day. René Coty opende het al in 1954 en daarmee is het het oudste 
museum over dit onderwerp. Met meer dan 300.000 bezoekers in 2012, mag duidelijk zijn 
dat dit museum een absolute must is. Aan de hand van documenten en maquettes komt de 
bouw en het gebruik van de tijdelijke Mulberryhaven van Arromanches tot leven. Beeld en 
geluid zorgen voor een intense en levensechte beleving van D-day. Het museum bevindt 
zich precies op de plek waar de haven verrees en biedt prachtig uitzicht op de overblijfselen 
van de haven, enkele honderden meters uit de kust.

 Arromanches (14) - www.musee-arromanches.fr

LEERZAAM
Het Juno Beach Center.  
Van harte gefeliciteerd Juno! Juno 
Beach Center, die onlangs zijn tiende 
verjaardag vierde, toont een nieuwe 
film genaamd «In hun voetsporen». 
Dit museum is het enige dat geheel is 
gewijd aan de rol van de Canadezen 
in Normandië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Voor kinderen is er de 
expositie «Oma, hoe was het in de 

oorlog?». Deze tentoonstelling geeft hun een beeld van hoe hun leven eruit had gezien 
als ze 10 waren geweest in 1944. Na een bezoek aan het museum kan sinds dit jaar ook 
een gang van de Atlantikwall in Courseulles-sur-mer worden bezocht.
Courseulles-sur-Mer (14) - www.junobeach.org

HET GEWONE LEVEN
«Het leven van de plaatselijke bevolking in Falaise tijdens de Tweede 
Wereldoorlog». 
Het leven gaat door. Een rijke verzameling documenten en ooggetuigenverslagen 
geeft een beeld van het dagelijks leven in Falaise, te midden van de Slag om Normandië.

Van juni tot september - Falaise (14) - www.falaise-tourisme.com

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
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ONTROEREND 
«De oorlog voorbij. Van de Slag om Normandië tot de wederopbouw».   
Een reizende tentoonstelling langs 14 gemeenten in Calvados.   

Deze tentoonstelling reist langs 14 gemeenten in Calvados en wordt op iedere plek 
vergezeld door diverse festiviteiten. Het doel is om jong en oud bij elkaar te brengen, 
herinneringen te delen, te informeren, te herdenken, te vieren…  De veertien gemeenten 
zijn geselecteerd vanwege het grote leed dat zij hebben geleden tijdens de invasie. Het 
gaat om Aunay-sur-Odon,Caen, Cormelles-le-Royal, Evrecy, Falaise, Isigny-sur-Mer, 
Lisieux, Ouistreham, Pont-l’Evêque, Thury-Harcourt, Tillly-sur-Seulles, Trévières, Villers-
Bocage, en Vire. 
Van maart tot oktober, op verschillende plaatsen in de Calvados (14) - www.calvados.fr

PANORAMISCH
Utah Beach. 
Een museum aan het strand. Het Museum op Utah Beach werd in 1962 geopend en 
bevindt zich in een oude bunker op het strand waar de Amerikanen op 6 juni 1944 
aan wal kwamen. Recentelijk is het museum gerenoveerd, uitgebreid en opnieuw 
ingericht. Materieel, wapens, foto’s, kaarten, amfibievoertuigen en souvenirs doen 
D-Day herleven.  Met als extra een prachtig uitzicht over het strand en de zee.  Van 
februari tot november 2014 zullen verschillende exposities elkaar opvolgen. Iedere 
tentoonstelling belicht een ander aspect van de invasie. 

Sainte-Marie-du-Mont (50) - www.utah-beach.com

PARACHUTISTEN
Het Airborn Museum. 
Operatie Neptune. Het Airborn Museum in het centrum van Sainte-Mère-Eglise neemt 
bezoekers mee naar de epische gebeurtenis waaraan Amerikaanse parachutisten van de 82e 

en 101e luchtlandingsdivisies deelnamen in de nacht van 5 op 6 juni 1944. Tot de collectie 
behoren een Waco CG-4 zweefvliegtuig en een Douglas C47 die de manschappen dropte, 
maar ook documenten, getuigenissen, munitie, en  wapens vertellen het verhaal van Operatie 
Neptune. Vanaf 2014 beschikt het museum over een extra 1200 m2 welke volledig zullen 
worden gewijd aan adembenemende tentoonstellingen. 
Sainte-Mère-Église (50) - www.airborne-museum.org

TANKS
Het Normandy Tank Museum. 
Jeeps en tanks. Liefhebbers van gepantserde wagens en Amerikaanse auto’s moeten 
absoluut een bezoekje brengen aan het nieuwe Normandy Tank Museum.  Een unieke 
verzameling tanks die werden gebruikt tijdens het conflict in Normandië, en een grote 
hoeveelheid vrachtwagens en motoren uit het Amerikaanse leger. Open sinds juni 2013. 
Catz (50) - www.normandy-tank-museum.fr

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
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DIEPGAAND
«Cherbourg… De vrijheid kwam van zee».  
Een avontuur onder water. Van april tot september wordt in het Cité de la Mer de 
tentoonstelling «Cherbourg… De vrijheid kwam van zee» getoond. Aan de hand van 
foto’s en archiefbeelden wordt aandacht geschonken aan het werk dat de Amerikaanse 
troepen hebben verzet tijdens de wederopbouw van de haven van Cherbourg (het 
ruimen van de mijnen, de opbouw van de kades…)
April tot september - Cherbourg (50) - www.citedelamer.com 

KIPPENVEL
«De Gang des Doods».  
De laatste veldslag. Bij het Memorial van Montormel begint een autotour van 10 etappes 
die het verloop van de Falaise-Chambois omsingeling volgt. Hier werd de belangrijkste 
veldslag van de Tweede Wereldoorlog uitgevochten met de bevrijding van Europa als 
gevolg. De route leidt onder andere langs de ‘gang des doods’, de weg die de terugtrekkende 
Duitse troepen namen. 
Mont-Ormel (61) - www.memorial-montormel.org

TRAGISCH
«De Raid op Dieppe»  
De invasie in 1942 (Dieppe). Het Memorial van 19 augustus 1942 vertelt het verhaal van 
de soldaten, mariniers en vliegeniers die deelnamen aan de Raid in Dieppe. Dit gebeurt 
aan de hand van documenten, voorwerpen en maquettes. Een bezoek aan het museum 
is compleet met de vertoning van de film «Operatie Jubilee», een gepassioneerd portret 
van de mislukte invasie van bezet Frankrijk in de haven van Dieppe.  
Dieppe (76) - www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.com

HELDHAFTIG
Het Memorial van Bruneval 42.  
De Raid op Bruneval. Operatie Biting was een in de nacht van 27 februari 1942 
uitgevoerde Britse militaire actie, met als doel om onderdelen van de Duitse radar 
over te brengen naar Engeland. 120 Britse manschappen van de parachutebrigade van 
het 2e bataljon landen die nacht op de Cap d’Antifer. Het was de eerste succesvolle 
luchtlandingsoperatie in bezet Frankrijk. De helden van deze actie worden sinds 2012 
geëerd in het nieuwe Memorial in Saint-Jouin-Bruneval.
Saint-Jouin-Bruneval (76) - www.bruneval42.com

Ver-sur-Mer – Musée America Gold beach Dieppe
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Twee broers, Guy en Michel Pierre, 10 en 
13 jaar, poseren met canadese helm en 
pet in juni 1944
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Het complete programma
De geschiedenis van D-Day wordt op vele manieren gevierd: met muziek en beeld, ti-
jdens concerten en theatervoorstellingen, op historische fresco’s en zeer exact nage-
bouwde decors. Ter land, ter zee en in de lucht. Dag en nacht. Het hele jaar door. Een 
onvergetelijke ervaring! 
Het complete overzicht van alle evenementen en activiteiten rondom de viering 
van de 70e verjaardag van de Landing en de Slag om Normandië is te vinden op   
www.the70th-normandy.com

MONUMENTAAL
«De reconstructie van een kampement». 
In het park van Château du Taillis, dat het museum «Augustus 1944 -de hel op de Seine» 
herbergt, worden Amerikaanse, Franse, Engelse en Duitse kampementen nagebouwd met 
meer dan 250 figuranten! Ook interessant is een conferentie over het weinig besproken 
onderwerp ‘de oversteek van de Seine’. 
De reconstructie vindt plaats op 10 en 11 mei, de conferentie op 31 augustus, Duclair (76). 
www.chateau-du-taillis.com

WANDELEN
«Sword Beach. In de voetsporen van de commando’s».  
Van begin juni tot eind augustus organiseert het stadje Ouistreham wandelingen met als 
onderwerp de bezetting en bevrijding van Ouistreham. Een rondleiding met aandacht voor 
een vergeten pagina uit de geschiedenis, die van de «groene Kieffer baretten» onderdeel 
van het 4e Brits-Franse commando dat de stad Ouistreham bevrijdde. 

Nader te bepalen data,  Ouistreham (14) - www.ot-ouistreham.fr/va

KAMP
«Camp Arizona».
Een zeer realistische reconstructie van het kampement van de geallieerden ‘Camp Arizona’ 
met origineel materieel, muziekvoorstellingen, een autoshow, archiefdocumenten een 
exacte weergave van het dagelijks leven van de soldaten. 

Van 4 tot 9 juni, Carentan (50) - www.amis-suffolk-rgt.com
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SPECTACULAIR
«De kust in vuur en vlam». 
Vuurwerk. 24 steden, 24 belangrijke plaatsen langs de invasiestranden zullen tegelijk 
oplichten onder een spectaculair vuurwerk op 5 juni. Over een lengte van 80 kilometer zal 
de Normandische kust in vuur en vlam komen te staan. 

5 juni, langs de invasiestranden - www.normandiememoire.com 

INDRUKWEKKEND
FILMVERTONING «6 juni 1944, zij waren de eersten» 
geregisseerd door Jean-Michel Vecchiet
In de nacht van 5 op 6 juni wordt er in het park van het Pegasusmemorial een 52 minuten 
durende documentaire getoond op een scherm van 100 m2. Deze film vertelt het verhaal 
van de 6e Britse luchtlandingsbrigade die als eerste voet aan wal zette in Normandië. 
Ook het museum zelf is een bezoek waard, overdag deze keer. Een hommage aan deze 
‘rode baretten’, aan hun missie en hun heldendaden aan de vooravond van de invasie van 
Normandië.

De nacht van 5 op 6 juni, Musée du Mémorial Pégasus, Ranville (14) 
www.memorial-pegasus.org

ORCHESTRAAL
«Een concert voor de vrijheid». Het regionaal orkest van Laag-Normandië speelt The 
Armed Man: a Mass for Peace van Karl-William Jenkins. Een indrukwekkend stuk voor koor 
en orkest dat zal worden voorzien van beeld uit de archieven van het Memorial van Caen. 

Van 5 tot 9 juni, Caen (14), Sainte-Mère-Eglise (50), Sées (61), Lisieux (14) en Cherbourg (50)

www.orchestrenormandie.com

ONVOORSTELBAAR
Ze wisten niet dat het onmogelijk was». Ten aanval! Een historische fresco van vier 
aktes waarin wordt weergegeven hoe de mannen uit het 9e Britse parachute bataljon de 
aanval inzetten op de batterij van Merville. Een onvoorstelbaar heldhaftige actie in de 
vroege ochtend van 6 juni.

6 en 8 juni, batterij van Merville (14)  - www.batterie-merville.com

 Mémorial Pegasus 
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FEEST
«D-Day Festival». Het beroemde D-Day festival is dit jaar nog feestelijker dan anders! 
Naast een groot aantal herdenkingen, ceremonies, concerten, defilés, parachute 
demonstraties en vuurwerkshows van Courseulles tot Arromanches en van Omaha beach 
tot Sainte-Mère-Eglise, zal er een uitgebreide optocht van militaire voertuigen worden 
georganiseerd in Grandcamp-Maisy en Isigny. 

Van 1 tot 8 juni, diverse plaatsen  - www.ddayfestival.com

LEKKER
«Een reuzenpicknick». Op 7 juni wordt alweer de 10e reuzenpicknick op Omaha beach 
gehouden. Een eerbetoon aan hen die daar het leven hebben gelaten. Sinds 2005 komen 
ieder jaar zo’n 1500 mensen uit vele landen en van vele leeftijden bij elkaar voor een 
heerlijke lunch: ongedwongen en gezellig!

7 juni, Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer - www.oti-omaha.fr

LUCHT
«De vliegtuigen van 6 juni».  
Een vliegshow. Het stadion van Creully bevindt zich precies op de plek waar 48 Canadese 
tyfoons opstegen tussen juni en september 1944. Op 7 en 8 juni wordt hier door de Aéro 
Model Club du Bessin een vliegshow georganiseerd met gigantische maquettes waaronder 
12 tyfoons schaal 1:5, zeven DC3 en een C47 met een vleugelwijdte van 8 meter. 

7 en 8 juni, Creully (14)- www.amcb.jimdo.com

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
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DAVEREND
«Internationaal parachutespringen». 
Honderden parachutisten uit Amerika, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland 
zullen op 8 juni uit de lucht komen vallen op de historische plek La Fière, dropzone in 
1944. Activiteiten, eten en drinken luisteren de dag op. 

8 juni, Sainte-Mère-Eglise (50)  - www.sainte-mere-eglise.info

MUZIEK
«Taptoe voor de vrijheid».  
Een militair concert. Het eerste festival voor marsmuziek vindt plaats in de Zénith van 
Caen. 600 muzikanten uit Frankrijk, België, Nederland, Noorwegen, Polen, Engeland, 
Amerika en Duitsland nemen deel aan het festijn. 

7, 8 en 9 juni, Caen (14) - www.memorial-pegasus.org

LICHT
«In het licht van de vrijheid». 
Licht en geluid. Bayeux biedt een ronde om de kerk als nooit tevoren. De kathedraal 
van Bayeux wordt in het licht gezet met de show «In het licht van de vrijheid». Prachtige 
kleuren, special effects, muziek en projecties zorgen voor  een zeer bijzondere ervaring.   

Van 14 juni tot 21 augustus, Bayeux (14) - www.bayeux-bessin-tourisme.com

BETON
«Circuit 39-45».  
Een muur bouwen. Circuit 39-45 is een rondleiding/lezing langs de verdedigingswerken 
van de Atlantikwall en geeft een beeld van het belang van deze Duitse verdedigingslinie. 
De bunker van Cap Fagnet is hiervan een goed voorbeeld. In de bioscoop Le Grand Large 
in Fécamp wordt voor de gelegenheid op 20 september om 21.30 uur twee documentaires 
vertoond van Jérôme Prieur, «De Atlantikwall» en  «Operatie Jubilee».

8 mei, 8 juni, 5, 12, 19 en 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus, 7 september.
Cap Fagnet, Fécamp (76) - www.ville-fecamp.fr

Herdenking bij «  La Fière »- Sainte-Mère-Eglise Herdenking bij «  La Fière » - Sainte-Mère-Eglise
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Batterij in Azeville

Le Mont Canisy

SPECTACULAIR 
«Een muzikaal spektakel».
Koor en orkest zorgen voor de muzikale opluistering van een indrukwekkende film 
speciaal voor de gelegenheid gemaakt door het departement Orne. 

22 en 23 augustus, Le Quai des Arts, Argentan (61) - www.orne.fr

PLEZIER
«Vertier en verkenning». 
Conferenties, tentoonstellingen van oud materieel en culturele manifestaties geven de 
dorpen van het slagveld van Mont-Ormel glans op 23 augustus. Een ideale gelegenheid 
om deze dorpen te bekijken, mensen te leren kennen en meer te leren over de Slag om 
Normandië die hier werd uitgevochten.

23 augustus, Mont-Ormel (61) - www.orne.fr

NORMANDIË 2014: EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD

HOMMAGE AAN DE BELGEN 
22 augustus: Parcours van de vrijheid 
Reconstructie van één van de routes die de Piron Brigade (voornaamste 
gevechtseenheid die de bevrijding van de steden aan de Côte Fleurie mogelijk 
gemaakt heeft). Een dertigtal voertuigen zal een route van stad naar stad voltooien. 
Zij zullen in iedere gemeente een half uur halte houden, zodat men de voertuigen 
en de bestuurders in uniform kan bewonderen. Daarnaast zijn er borden met 
uitleg over de militaire operatie en zal er bij ieder oorlogsmonument een krans 
gelegd worden. Na afloop zullen de voertuigen opgesteld worden op het strand 
van Bénerville-sur-Mer en Tourgeville. De dag zal afgesloten worden met een bal 
en vuurwerkshow.  
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D-DAY VERSIE 2.0
Ter gelegenheid van de viering van 70 jaar bevrijding in Normandië zijn er speciale 
applicaties ontwikkeld, GPS routes uitgezet, en virtuele bezoeken ontworpen. Een 
hightech manier om de evenementen van 1944 opnieuw te beleven.

INNOVATIEVE APPS
Een app voor La Pointe du Hoc.
Het ABMC (American Battle Monuments Commission), verantwoordelijk voor het 
bezoekerscentrum van La Pointe du Hoc biedt sinds maar 2013 een applicatie in het Frans 
en Engels.  Deze GPS app (voor iPhone en Android) dient als  leidraad bij het ontdekken 
van de plek waar  Amerikaanse Rangers 30 meter hoge rotsen beklommen, een Duitse 
batterij uitschakelden, controle over de kustweg kregen en zo een belangrijke rol speelden 
voor het succes van de bevrijding. 

De app «Arromanches 1944».
De app «Arromanches 1944» werd ontwikkeld met steun van het ministerie voor Cultuur 
en Communicatie en biedt een 360° beeld van de Mulberryhaven van Arromanches. Deze 
3D weergave laat zien hoe de tijdelijke haven er in 1944 uitzag. Met behulp van Augmented 
Reality geeft de app ook een beeld van de Duitse verdedigingslinie aan de kust. Ook kan 
men zien wat er precies gebeurde tussen 5.00 en 7.25 uur ‘s ochtends op 6 juni in Saint-
Côme de Fresné en Courseulles-sur-Mer. 
Verkrijgbaar in de Appstore. 

Een veteraan in de Appstore.
Léon Gautier kwam samen met de Fransen van het Kieffer commando aan wal op 6 juni 
1944. Deze D-Day held van 90 jaar woont in Ouistreham. Op een speciale app voor de 
smartphone vertelt hij het verhaal van het Kieffer commando en hoe deze manschappen 
onder andere het casino innamen. De app neemt je mee naar D-Day met behulp van 
immersive video, een techniek waarbij actuele beelden en beelden van 6 juni 1944 over 
elkaar worden geplaatst. Het geluid, rondvliegende granaten, de verwoesting… alles is 
levensecht! 
Vanaf mei 2014 verkrijgbaar in het Engels en Frans.  

Arromanches-les-Bains 

Pointe du Hoc
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Cherbourg op een touchpad
Op 25 juni 2014 wordt het «Musée de la Libération de Cherbourg» uitgerust met een 
multimedia apparaat dat bezoekers inzicht geeft in de strategische rol van de haven van 
Cherbourg tijdens de Slag om Normandië. Deze enorme touchpad biedt een panoramisch 
overzicht van de stad. Wanneer bezoekers 1 van de 7 punten in de stad (het station, het 
arsenaal, de draaibrug,…) aanklikken, verschijnt er allerlei informatie over op het scherm. 
Documenten, foto’s, films en geluidsfragmenten laten zien hoe de plek eruitzag in 1944, zowel 
vóór als na D-Day, maar geven ook informatie over de rol van deze plek en de activiteiten 
die er plaatsvonden. De teksten zullen worden vertaald naar het Engels en het Duits.  
Bovendien is de multimediazaal toegankelijk voor mindervaliden.

Handig en leuk

TWEE GPS ROUTES
«Een openluchtmuseum».
Deze route van 50 kilometer langs Sainte-Mère-Eglise, Picauville en Utah Beach is voorzien 
van een videoguide die verkrijgbaar is bij de VVV van Sainte-Mère-Eglise. De GPS leidt 
ons langs 11 belangrijke plekken. Op iedere plek kunnen de eerste dagen van de Slag om 
Normandië worden herleefd op het beeldscherm. Historische overzichten, getuigenissen, 
archiefbeelden en animaties zorgen voor een complete herbeleving van deze veldslag.
www.sainte-mere-eglise.info/en

«In de voetsporen van de 101e Luchtlandingsbrigade».
Deze route van 40 kilometer loopt langs 13 plekken die een belangrijke rol speelden tijdens 
de slag om Carentan. Hier stonden Amerikaanse en Duitse parachutisten dagenlang 
tegenover elkaar. De kaart en GPS coördinaten helpen bij het vinden van de weg in het 
«Regionale Natuurpark van de moerassen van de Cotentin en de Bessin».

www.carentan-circuit-44.com

EEN VIRTUEEL BEZOEK
Het Boerderijmuseum van de Cotentin
Al lopende in het Boerderijmuseum van de Cotentin krijgen bezoekers dankzij een 
touchpad een beeld van het boerenleven tijdens de Duitse bezetting. Ontdek hoe het 
gewone leven én het boerenwerk doorging ondanks de door Duitsland opgelegde 
restricties en vorderingen. 

http://patrimoine.manche.fr/ferme-musee-cotentin-N.asp

Haven van Cherbourg Veteraan- engels oorlogskerkhof
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NORMANDIË 2014:
VOOR DE HELE FAMILIE!
DE GESCHIEDENIS RAAKT ONS 
ALLEMAAL

Licht, geluid, spektakel

De viering van de de 70e verjaardag van Landing en de Slag om Normandië is een 
uitgelezen kans om met de hele familie bijzondere festiviteiten bij te wonen en meer te 
leren over de geschiedenis. 

Van het voorjaar tot de herfst is Normandië in feeststemming. De viering van 
70 jaar vrijheid is een ideaal moment om op ludieke wijze kennis te maken met deze 
bijzondere en ook trieste bladzijde uit onze geschiedenis. Veel evenementen zijn 
geschikt voor de hele familie. Zo is er het D-Day festival, dat dit jaar extra groots 
en bijzonder wordt, en zal er en masse gegeten worden tijdens een Reuzenpicknick 
op Omaha Beach. Muziekliefhebbers worden getrakteerd op marsmuziek tijdens de 
Taptoe voor de Vrijheid of kunnen luisteren naar het Concert voor de Vrijheid van 
het regionaal symfonieorkest. Sensationeel zijn de vliegshows met nagebouwde 
modellen van de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de vliegshow van 
de Aéro Model club in de Bessin. Bij het vallen van de avond worden er bovendien 
spectaculaire lichtshows gegeven, zoals bij de kathedraal van Bayeux en het 
veelbelovende vuurwerk op 5 juni. Die avond zal de lucht langs de kust in vuur en 
vlam staan wanneer er op 24 plaatsen tegelijk vuurwerk wordt afgestoken. Jong of 
oud, 2014 belooft een jaar te worden vol ontdekking en verwondering!

Stoet van tanks in Isigny-sur-Mer

Bevrijdingsbal in Carentan
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NORMANDIË 2014: 
EEN ZEER UITGEBREID PROGRAMMA

Het complete overzicht van alle evenementen en activiteiten rondom
 de viering van de 70e verjaardag van de Landing en de Slag om Normandië is te vinden op  

www.the70th-normandy.com

Ceremonies, herdenkingen, tentoonstellingen, reconstructies, filmvertoningen, conferenties, 
lezingen, wandelingen… Van maart tot september staat er van alles op het programma. 

Hieronder treft u een selectie van de evenementen die het hele jaar door in Normandië 
plaats zullen vinden.

Conferentie

Defilé /Optocht

Herdenkingsceremonie

Tentoonstelling

Film

Concert/Voorstelling

Wandeling / Tocht
Reconstitutie van een militair kampement
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FEBRuARI
Vanaf 1 februari: een tentoonstelling in het Juno Beach Center, “Oma, hoe was het in de 
oorlog?”, Courseulles-sur-Mer

MAART
maart tot oktober in 14 gemeenten in Calvados: de tentoonstelling “De oorlog voorbij. Van de 
Slag om Normandië tot de wederopbouw”.

2 maart: een wandeling voor de vrijheid, Asnelles, vertrek om 9 uur. 

APRIL
1 april tot 1 september: de tentoonstelling “Cherbourg… de vrijheid kwam van zee”, Cité de la Mer, Cherbourg

6 april: een wandeling van de batterij van Azeville naar die van Cricqueville, Utah beach

MEI
mei tot december: de expositie “Honderd foto’s van Tony Vaccaro”, Memorial van Caen

mei tot december:  de tentoonstelling “100 voorwerpen uit de 100 dagen van de Slag om 
Normandië, Memorial van Caen

1 mei tot 15 december:  de tentoonstellingen “Om nooit te vergeten” en “Brits-Canadese 
oorlogscorrespondenten”, Pegasusmemorial

1 mei: de rondleiding “Het leven in een Duitse batterij tijdens de bezetting”, batterij van Azeville, Utah beach

1 mei tot 30 september:  de openluchttentoonstelling “De wedergeboorte van een stad”, 
vestingwallen, Rue Torteron en Place de la Gare, Saint-Lô

8 mei:  de conferentie “Circuit 39-45”, Fécamp

10 mei: de wandeling “De bevrijders kwamen uit zee”, Omaha beach

16 mei: de conferentie “Een avond herinneringen”, Chateau des Matignon, Torigni-sur-Vire, 20.30-23.00 uur 

26 mei tot 5 juni: een serie lezingen “De vrijheid heeft zijn prijs”, Musée de la Libération, Cherbourg, 18.30 uur
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JuNI
1 juni tot 31 augustus: de tentoonstelling “Het dagelijks leven tijdens de bezetting”, VVV van Fermanville    

1 tot 15 juni: de tentoonstelling “De vestingen van de Atlantikwall”, VVV van Dives-sur-Mer

1 juni tot 31 augustus: “100 zomerdagen”, een dagelijkse kroniek op France 3, 19.55 uur

1 juni tot 30 september: de openluchttentoonstelling “Aan de hand van verhalen”, Cresserons

2 tot 4 juni: een parade, defilé, optocht “Tattoo de la Liberté”  
in het stadion Louis Villemer en het in het centrum van Saint-Lô

2 juni tot 30 september:  de tentoonstelling “The greatest Generation” in het centre 
historique des Parachutistes du Jour J, Saint-Côme-du-Mont, 9.00-18.00 uur 

3, 10, 17, 24 juni: een rondleiding over Sword beach, in de voetsporen van de commando’s

4 tot 11 juni: de tentoonstelling “Saint-Hilaire- Petitville kijkt terug”, Salle des fêtes, Saint-Hilaire-Petitville

De nacht van 5 op 6 juni: de filmvertoning "6 juni 1944, zij waren de eersten",  
park van het Pegasusmemorial, Ranville 

6 juni: Concert voor de vrijheid, Sainte-Mère-Eglise, 20.30 uur

6 juni: filmvertoning in het Zénith van Caen van “D-Day Normandië 1944”, de eerste 
IMAX film in 3D over de Landing en de Slag om Normandië

6 en 8 juni: De voorstelling “Ze wisten niet dat het onmogelijk was”, batterij van Merville, 22.30 uur

7 juni: Reuzenpicknick op Omaha beach, Saint-Laurent sur Mer

7 juni: Vredesceremonie, stadhuis van Saint-Laurent sur Mer

8 juni: de voorstelling “De eerste voetbalwedstrijd na de bevrijding”, stadion Henri Jeanne, Bayeux, 17.00 – 18.45 uur

8 juni: de conferentie “Circuit 39-45”, Fécamp

8 juni: Concert voor de vrijheid, Lisieux, 20.30 uur

8 juni: Oecumenische dienst voor de vrede, batterij van Merville, 10.30 – 12.00 uur

8 juni tot 16 augustus: de tentoonstelling “Helden of martelaren, Tourouvre in het hart 
van de strijd”, Les Muséales, Tourouvre

9 juni: een lezing over de Atlantikwall, batterij van Azeville, Utah beach

14 juni tot 14 september: De lichtshow “In het licht van de vrijheid”, kathedraal van 
Bayeux, bij het vallen van de avond

21 juni: het concert “Frans-Duitse ontmoetingen”, Lisieux, 20.00 uur

26 juni: een bezoek aan Cherbourg in oldtimers

28 juni tot 31 augustus:  de tentoonstelling “Tourigni te midden van het geweld”,  
Château des Matignon, Tourigni-sur-Vire

30 juni: de lezing “De bezetting van de kastelen in het kanton Saint-Pierre-Eglise, Château de Carneville, 20.00 uur

NORMANDIË 2014: EEN ZEER UITGEBREID PROGRAMMA

Overlord Museum Colleville-sur-Mer

©
 O

ve
rl

o
rd

 M
u

se
u

m

Conferentie

Defilé /Optocht

Herdenkingsceremonie

Tentoonstelling

Film

Concert/Voorstelling

Wandeling / Tocht



NORMANDIË 2014: EEN ZEER UITGEBREID PROGRAMMA

Conferentie

Defilé /Optocht

Herdenkingsceremonie

Tentoonstelling

Film

Concert/Voorstelling

Wandeling / Tocht

JuLI
1 juli tot 31 augustus: de expositie “De wederopbouw van Flers”, médiathèque du Pays de Flers

2 juli tot 11 september: een serie wandelingen tussen Accromanches en Merville-
Franceville, iedere woensdag vertrek vanaf een kustplaats of historische plaats. 

5, 12, 19 en 26 juli: de conferentie “Circuit 39-45”, Fécamp, 15.00 uur

8 en 22 juli: een rondleiding over Sword beach, in de voetsporen van de commando’s, 
Ouistreham, 14.30 uur

12 en 13 juli: het festival “De vrijheid wordt gevierd”, bal en vuurwerk, Bolleville, 
10.00 uur tot middernacht

18 juli: een concert van de Middle Jazz Band uit Lisieux, Cagny, 19.15 uur

18 juli: een luisterroute door de bunker van Cap Fagnet “Het geluid van de oorlog”, Fécamp, 15.00 uur

31 juli: De parade “70 jaar bevrijding van Jullouville”, Jullouville, 10.00 – 16.00 uur

AuGuSTuS
2, 9, 16, 23, 30 augustus: de conferentie “Circuit 39-45”, Fécamp, 15.00 uur

5 en 19 augustus: een rondleiding over Sword beach, in de voetsporen van de commando’s

9 en 17 augustus: de tentoonstelling van een Panthertank en duitse motoren, Memorial van Montormel

15 en 16 augustus: de tentoonstelling “Operatie Paddle 1944”, salle Guy Môquet,  
Dives-sur-Mer, 10.00 – 18.00 uur

20 augustus: een historische wandeling, vertrek om 9.30 uur vanaf Ouistreham

22 augustus: jazzconcert, place Lemercier, Touques, 19.00 – 21.00 uur

22 augustus: Parcours van de vrijheid

22 en 23 augustus: Een groot muziekspektakel, Quai des Arts, Argentan

23 augustus: “Vertier en verkenning”, lezingen, exposities, activiteiten, … , Mont-Ormel

SEPTEMBER
7 september: de conferentie “Circuit 39-45”, Fécamp

11 september: een historische wandeling, vertrek om 9.30 uur vanaf Ouistreham

14 september: een mars voor de Vrijheid, van het Memorial van Montormel naar  
Tournal-sur-Dives, 9.00 – 17.00 uur. 

20 september: de vertoning van twee documentaires van Jérôme Prieur “Atlantikwall”  
en “Operatie Jubilee”, Cinéma Le Grand Large, Fécamp, 21.30 uur

Voor het complete programma : www.the70th-normandy.com
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VERBLIJVEN IN NORMANDIË

De 70e verjaardag van de Landing en de Slag om 
Normandië: aandacht voor accommodaties

De viering van 70 jaar bevrijding zal Normandië enorm in de kijker zetten!  

Naast officiële herdenkingen en een rijk cultureel en toeristisch aanbod, zullen overal in 
Normandië activiteiten en evenementen een groot publiek op de been brengen. De hele 
regio zal zich voor 100% inzetten opdat veteranen, bezoekers, families, en toeristen met de 
grootst mogelijk zorg worden ontvangen. 

In dit kader bieden de lokale VVV-kantoren, de Departementale Comités voor Toerisme 
en het overkoepelende Regionaal Comité voor Toerisme in Normandië een rijk keus aan 
accommodaties: hotels, B&B’s, huuraccommodaties, kastelen… voor ieder wat wils! 
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Stadsanimaties in Bayeux

Arromanches-les-Bains 
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IN DE VOETSPOREN VAN ONZE HELDEN…
TERUG IN DE TIJD!

Op de redactie
In juni en juli 1944 had de Amerikaanse pers kwartier gemaakt in het kasteel van Vouilly, 
niet ver van Isigny-sur-Mer. De huidige ontbijtzaal fungeerde toen als redactie voor de 
50  oorlogscorrespondenten ter plaatse. Een radiozender achter in het park zorgde voor 
het contact met de Verenigde Staten via een relais in Engeland. Vandaag de dag hebben de 
eigenaren 4 chambres d’hôtes in het kasteel.

www.chateau-vouilly.com

Een Bed & Breakfast met als thema D-Day
Virginie en Cyrille Colin hebben een B&B, die gasten mee terug neemt naar 6 juni 1944. Zij 
bieden een bijzonder arrangement van twee nachten met ontbijt, entreebewijzen voor de 
musea rondom Utah Beach en de GPS route «Een openluchtmuseum» (zie p.28). Als extraatje 
ontvangen gasten een stukje van een originele parachute uit 1944!

La Ferme de Riou, Sainte-Mère-Église, www.fermederiou.com

Een nacht in een kasteel
Altijd al een nacht in een kasteel willen slapen? Het kasteel van Boucéel in Vergoncey 
ontvangt graag gasten tussen zijn 18e-eeuwse muren. De eigenaren vertellen graag over 
hun familiegeschiedenis en dan met name over hun voorvader Arnaud de Roquefeuil. 
Met behulp van zijn tekeningen vertelt hij over zijn leven aan het front, het gevecht dat hij 
leverde in het verzet, zijn arrestatie door de Gestapo en zijn deportatie naar Buchenwald. 

www.chateaudebouceel.com

Circuit «So British!» in de Orne 
Een weekend in de Orne aan boord van een originele taxi cab, langs alle historische plekken 
van de slag om Normandië, waaronder de beroemde Falaise-Chambois omsingeling. Op 
het programma staan een bezoek aan het Musée de la Libération van Berjou, het Memorial 
van Montormel, een picknick met uitzicht op het kasteel van Falaise. De rit per taxi wordt 
becommentarieerd door een gids en ook de verschillende stops zullen zeker in de smaak 
vallen: van teatime tot charmante B&B.
 www.normandie-weekend.com 

VERBLIJVEN IN NORMANDIË
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Maison « Spirit of 1944 »

 Engelse taxi – Circuit «  Août 44- So British  » 
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Historie, chique en charme in La Cambe
Toen de jonge Patricia Kiefer en Lauren Gaudi hun oog lieten vallen op deze mooie 
Normandische boerderij, waren zij haast verplicht hem in te richten als herdenkingsplaats. 
Door de ligging vlakbij de Duitse begraafplaats La Cambe, bij het Amerikaanse «La Pointe du 
Hoc» en het invasiestrand «Omaha Beach» lijkt de hele omgeving doordrenkt met historie. Zij 
creëerden «Spirit of 1944», een huis waar de muren volhangen met foto’s en krantenknipsels, 
uniforms en voorwerpen uit de oorlog worden tentoongespreid. Vanaf eind 2013 bieden ze 
twee kamers met klinkende namen: General Dwight Eisenhower en Commandant Antoine 
de Saint-Exupéry. Uit de speakers klinkt Glenn Miller, de haard knispert… al bij binnenkomst 
waant men zich in de jaren 40. 
www.spiritof1944.fr

Voor sportievelingen
LOPEN, FIETSEN, SKATEN OF PAARDRIJDEN

«In alle vrijheid wandelen»
De zogenaamde «Randonnées de la Paix» (Wandelingen voor Vrede) zijn wandelingen 
over de invasiestranden en langs de belangrijkste plekken van de Slag om Normandië. 
Ze kunnen alleen of in groep worden gelopen en de begeleiding wordt verzorgd door 
wandelverenigingen, plaatselijke VVV-kantoren en partnergemeenten van de Fédération 
Randonnée 14. Voor 2014 liggen er heel wat nieuwe 
www.randonnees-normandes.com

Normandië op de fiets
Ontdek Normandië te voet, te paard, op de boot… of natuurlijk op de fiets! De regio beschikt 
over meer dan 500 kilometer ‘voie verte’ (groene paden, d.w.z. zonder gemotoriseerd 
verkeer) waar je heerlijk in je eigen tempo en naar eigen believen kunt fietsen. Voor de 
wat meer geoefende fietsers zijn er drie routes die een perfecte mix van sport, cultuur en 
gastronomie bieden. Allereerst de Véloscénie «Paris-Le Mont-Saint-Michel». 440 kilometer 
in zeven etappes dwars door natuurparken Le Perche en Normandie-Maine. De rondrit 
«Plages du Débarquement-Le Mont-Saint-Michel» bestaat uit 6 etappes en langs de 
adembenemende gorges van de rivier de Vire. En dan zijn er nog de drie routes van Cycle 
West (La Vélodysée, Le Tour de Manche en le Petit Tour de Manche). Dit is een netwerk van 
2000 kilometer fietspaden, dat Normandië, Bretagne en Zuid-Engeland met elkaar verbindt.  
Informatie en routekaarten op www.normandie-cote-nature.com
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Utah BeachFietsen bij het Mémorial de Caen



Alle informatie en actualiteiten rondom de viering van de 70e verjaardag van de Landing 
en de Slag om Normandië is te vinden op www.the70th-normandy.com

PRAKTISCHE INFORMATIE

PERSCONTACT:
> REGIONAAL COMITÉ VOOR TOERISME IN NORMANDIE
Mariska TREBAOL
14, rue Charles Corbeau 
27000 Evreux 
Tel.: 0033 (0)2 32 33 67 68
m.trebaol@normandie-tourisme.fr 
www.normandie-tourisme.fr/nl

 > DEPARTEMENTAAL COMITE VOOR TOERISME IN CALVADOS  
Armelle LE GOFF
8, rue Renoir 
14054 Caen Cedex 4 
Tél. : 0033 (0)2 31 27 90 37
armelle.legoff@calvados.fr 
www.calvados-tourisme.com
 
> DEPARTEMENTAAL COMITE VOOR TOERISME IN COMITE MANCHE
Sophie BOUGEARD – Fanny GARBE
Maison du Département 
98, route de Candol 
50008 Saint-Lô Cedex 
Tél. : 0033 (0)2 33 05 96 08 – 0033 (0)2 33 05 98 89 
sophie.bougeard@manche.fr – fanny.garbe@manche.fr
www.manchetourisme.com 
 
> DEPARTEMENTAAL COMITE VOOR TOERISME IN ORNE  
Carole RAUBER
86 rue Saint Blaise 
BP 50 
61002 Alençon Cedex 
Tél. : 0033 (0)2 33 28 83 66 
c.rauber@ornetourisme.com 
www.ornetourisme.com
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