
Home Columns Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day 

70 jaar na de geallieerde landingen is het rustig in Normandië. Sommige stranden vertonen nog steeds sporen van de grote invasie die begon op 6 juni 
1944. Maar het water is stil, groen van kleur, en de zachte golven werpen losgeraakt zeewier op het zand. De warme zon straalt op tienduizenden 
hagelwitte kruizen die perfect uitgelijnd staan op keurig gemaaide groene grasvelden langs de zee. Ook op de erevelden is het doodstil. Duitse kanonnen 
staan nog opgesteld, dreigend vanuit hun bunkers, maar zijn sinds D-Day onschadelijk. Onder water rusten nog steeds wrakken van schepen en 
vliegtuigen waarvan men niet ieder bemanningslid heeft kunnen bergen. Ook ligt er munitie op de bodem van de zee en met regelmaat moet de Franse 
marine niet geëxplodeerde projectielen alsnog tot ontploffing laten brengen, waarbij de rust voor even weer verstoord wordt. Zelfs nu nog. 

De Duitse AtlantikWall bij Longues

De Duitse AtlantikWall van bijna 2.700 kilometer lang, was bedoeld om tijdens de tweede wereldoorlog een geallieerde invasie tegen te houden. De held 
van het verslagen Afrika Korps, veldmaarschalk Erwin Rommel, kreeg de leiding over deze verdedigingslinie, maar het mocht niet baten. In juni 1944 
braken de geallieerde troepen door tijdens Operatie Overlord en overrompelden de Duitse Wehrmacht. De stranden Omaha Beach en Utah Beach staan 
vandaag de dag nog symbool voor deze enorme invasiemacht. Met name op Omaha werden door de Amerikanen veel verliezen geleden: ruim 2.000 
alleen al op D-Day. Op het naastgelegen Amerikaans ereveld rusten bijna 10.000 soldaten die hun leven gaven voor de vrede en onze vrijheid. De witte 
kruizen geven hun naam weer, alsmede hun onderdeel en hun overlijdensdatum. Maar sommige witte kruizen voeren de tekst ‘Here rests in honored glory 
a comrade in arms known but to God’. Het is prachtig om te zien maar het is vooral triest. 

De Duitse erebegraafplaatsen, zoals die van La Cambe, ogen nog iets dramatischer. De gesneuvelden liggen met meerderen in een graf, met her en der 
donkere en lage kruizen en plaquettes. Maar vooral: in tegenstelling tot de Amerikaanse erevelden worden hier ook de geboortedata getoond, waarmee 
deze graven iets minder anoniem zijn. De leeftijden liegen er niet om: 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar. Net als hun tegenstanders zijn ze allen opgeofferd in een 
zinloze oorlog!
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Duits ereveld 

Normandië kun je bezoeken om de duinen, de stranden die bij vloed voor een deel onder water verdwijnen, om de rotspartijen, de pittoreske dorpen of 
de befaamde appelgaarden. Maar je ontkomt er niet aan om in Normandië ook stil te staan bij het oorlogsverleden. Tal van musea nodigen bezoekers uit 
om een blik te werpen op wat zich hier 70 jaar geleden heeft afgespeeld. Een prachtig museum is dat van Sainte Mère Eglise. Het stadje werd als eerste 
bevrijd op die 6 juni en aan de kerktoren hangt een pop met een parachute, een herinnering aan de Amerikaanse parachutist die hier urenlang 
machteloos gehangen heeft terwijl de luidende kerkklokken hem langzaamaan doof maakten. Ook Omaha Beach kent zijn eigen museum, alsmede het 
indrukwekkende Arromanches. De musea bieden voertuigen, uniformen, wapens en gebruiksartikelen, en vertonen fascinerende documentairefilms uit die 
periode. Iedere keer weer kom je er tijd, ogen en oren te kort. In Arromanches werd één van de twee kunstmatige Mulberry havens aangelegd door de 
geallieerden. Pontons werden vanuit Engeland naar de Franse kust gesleept en vormden hier een bescherming voor de bevoorradingsschepen. De 
pontons liggen er voor een deel nog steeds, ook al bieden ze al lang geen echte beschutting meer langs een kust die nog vaak wordt geteisterd door 
vernietigende stormen.

Pontons in Arromanches 

In Normandië zijn tientallen musea, groot en klein, die als thema de landingen van 1944 hebben. Hiernaast zijn er tal van militaire begraafplaatsen en 
bunkercomplexen te zien. Vanuit de Batterie de Longues werd door Duitse artillerie op de geallieerden geschoten. Het is de enige kustbunker waar nog 
steeds kanonnen staan, en ze geven een beklemmende indruk van hoe de aanval verliep. 

De pagina van toen is heel duidelijk nog niet omgeslagen maar Normandië heeft meer te bieden dan het verleden. De appelcider en de op cognac lijkende 
calvados, gedestilleerd vanuit cider, zijn plaatselijke dranken die in het hele land bekend zijn. Meer lokaal wordt de petit vélo geserveerd, een mix van 
calvados en witte wijn. Door de nabijheid van de zee zullen veel liefhebbers van zeevruchten de oesters, de jakobsschelpen en de zee-oren weten te 
waarderen, om tenslotte een maal af te sluiten met één van de vele Normandische kazen. Normandië is immers een streek waar geschiedenis, cultuur en 
culinair genieten goed samen gaan. En ook de vele musea met andere thema’s dan de oorlog getuigen daarvan.

70 jaar na dato kunnen we er niet omheen om het nog een keer uit te spreken: Geallieerden, bedankt!
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Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Frankrijk Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg, is zelf veteraan van andere oorlogen, en is 
daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. 
Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft 
bezocht.
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 Reageren 

Kirsten Spooren - 09-05-14, 10:02  Reageren 

Leuke column weer Royan! Erg indrukwekkend. 

Theiz - 09-05-14, 10:54  Reageren 

Mooi hoor! 

zaan - 09-05-14, 11:12  Reageren 

Mooi decor. 

j&m - 17-05-14, 10:51  Reageren 

Dank je! 
20 jaar geleden ben ik er met mijn ouders geweest op verzoek van mijn vader. En het sfeertje dat jij creëert bracht mij daar naar 
terug. Mijn vader was erg met verzet en de geallieerde bezig, zij hebben beide putten overleeft. 

Royan - 17-05-14, 19:56  Reageren 

De eerste keer dat ik op die landingsstranden stond was ik 8 jaar oud. Toen lag het nog heel erg vol met wapentuig en andere 
restanten. De duizenden graven maakten op het kleine jongetje dat ik was ontzettend veel indruk en ik heb jarenlang niets met het 
leger te maken willen hebben. Ik was hierdoor echt een potentiële dienstweigeraar. En toch ging ik op mijn 19e naar de Koninklijke 
Militaire Academie om beroepsofficier te gaan worden. Soms loopt het leven wat raar. Maar je ziet nu in Normandië dat de stranden 
weliswaar schoon zijn, maar dat er nog heel veel musea te vinden zijn. Ook onder water ligt er heel veel. Ik duik regelmatig in 
Normandië, onder meer op het wrak van de Léopoldville (58 meter diep). Dat troepenschip werd op kerstavond 1944 getorpedeerd 
door een Duitse U-Boot. Rond de 800 doden geloof ik. En dat schip is bijna onaangeroerd. Je ziet een groot gat in de romp van de 
torpedo, maar er liggen nog helmen aan boord, het serviesgoed ligt er ook nog. Normandië blijft in alle opzichten indrukwekkend! 
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