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tot slagveld-

• Op 1af september 1944 werd Eindhoven bevrijd. Het grote
volkafeest werd twee dagen later op de martrt gehou d e n .
FOTO COllECTIE OTTO SPAONK

welkoming von duizenden oorlogsveteranen uit Grooi- Brillannië,
Ccinada en Verenigde Stolen op 4
juni met een <!oglàier het!?egin
von het gro/e hèfdenkingsleèSt mei
ondermeer de ~i,!!! von de
B2sle Airbome d Msie Dij Amfre.
viIIe (5 juni).

•

toerisme
Van onze

redactie toerisme
UIM 1.350.000 geallieerde sold a ten
e n 20 .000 militaire
voertu igen
landden in d e och tend van 6 j uni
1944 op d e k ust van Normandië. Decision Day was
een reit .
Een halve eeuw later zijn
de Franse stranden met ge-

vechtsna men als Ohama Beach en Utah Beach: het toneel
voor ee n vorm van slagveldtoerisme zonder precedent.
N aar schatting 50 .000 ove r lev enden van d e longest da y
van de bevrijding van E uropa komen terug om herinneringen op te h alen. Bov endien wonen honderddutzenden nabestaanden, familieleden. belangstellenden en

gewone toeristen de festiviteiten bij .
Anders dan in 1944 wordt

de nieuwe invasie niet in het

ge heim voorbereid. In de regio is n u al geen hotelkamer
m eer te boe k en . Alleen ver
van d e stranden en plaatsen
waar vij ftig jaar geleden s la g
werd gele ve rd, zijn nog bedden vrij. De a utoriteite n ma-

ken zich grote zorgen over de
in mei en juni te verwachten
verkeerschaos op de Franse
wegen richting kust.
In nagenoeg alle Normandische pl aatsen zullen officio
ele herdenkingen plaatsvinden . bij oorlogsmonu me n te n
worden kransen gelegd , er
kom en volop tentoonstellinge n over d e oor logsj aren, defll é's van gedecoreerde ou d strijders in militaire voertuige n di e de bevrijding nog
hebben m eegemaakt, en het

Port smout h
So ut ha m ton

P mouth

6JUNI D-DAY
Atromonches: intemotionole parade mei de landing op het sIrOnd
ven veertig Ionks. Utah Beoch

Requiem van Verdi zal klinken in kathedralen en kapelletjes. In Frankrijk start ook
de fietstocht over de Liberty
Road - de beroemde aanvalsweg van het 3de VS-le-

ger van generaal Patton van Cherbourg naar het Belgische Bastogne (1.145 kilo-

meter). waar de deelnemers
op 18 juni aankomen.
De Belgen zijn dan ook al
druk doende met herdenkingafeesten. Centraal staat
daar de Slag om de Ardennen. Veel inwoners in de
streek stellen hun huizen
open voor bezoekers, die elders geen slaapplaats kun-

Cheroour
Sainte-Mère. Eglise
8aye ux
Arromanches

nenvinden.

Salnt-Laurent-Sur-Mer

Een van de hoogtep unten
in het Belgische herdenkingsprogramma is ee n reconstructie van het Beleg
van Bastogne (1 6 december),
waarbij de Duitsers in een
wanhoopsoffensief de Amerikanen insloten. Op het Duit-

Caen

se verzoek tot overgave rea-

Geen
.
.
pnVacyln
slaapnis
DE N HAAG - De heer T. had

f 924 ,- betaald

bij de

reisorg anisator voor ee n appartement voor vier perso-nen voor a ch t dagen in het Oostenrijke Achenkirch.
Daar aangekomen bleek een van de twee sl aapkam ers
een slaapnis te zijn, die in ope n verbinding stond met de
woonkame r en waarin geen ruimte was om kleding op
te bergen. T. vond daarom dat hij niet had gekregen
wa arvoor hij had geboekt - een drie-kamerappartement - en legde het geschil voor aan de GeschilIencom ·

missie nadat een verg elijk met de reisorganisator ni et
mo gelijk was gebleken.
De reisorganisator voerde in zijn ve rweer aan dat er
wel degelijk sprake was van een driekamerappartement om da t d e slaapnis al s tweepersoons s laapkamer

aangemerk t moe8~ worden.
De Geschillencommissie oordeelde dat de sla a p nis
geen eigen deur had en geen kast om kleding in op te

berge n en dat er dus geen sprake was van een tweepersoons slaapkame r. De priva cy van de rei ziger in een

geerde bevelhebber MacAulifTe met de legendarische
kreet: 'N utst.
Daarna volgde d e bevrijding van zuid-Nederland:
Vlissingen,
Maastricht,
Eindhoven. In d e eerste ja ·
ren na de oor log werd op 18
september door d e Eindhovense bevolking de vlag uit-

gestoken en een brandende
kaars voor het raam gezet.
Uit die traditie ontstond in
de jaren vijftig en zestig de
lichtjesroute. Voor de toerist
is deze route dit jaar beweg-

wijzerd.
De geallieerde opm81'1l
naar Berlijn liep destijds in
september vast bij Arnhem .
Het slagveldtoerisme kent
hier heuse Battk tours,
rondritten langs de bezienswaardiRheden van die Slag
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ENGELAND

Maak ook !neer van uvv
vrije tijd !net de vakantiebladen van de ANWB
De Special Nati o nale
pa r k e n

21 beschermde gebIeden in Europa
Ook. avontuurhjlr.e tochten in de
Weernbben til Overijssel, lahe ema
in Estland en het Yeflowstonepart in

Verrassend fiets e n
de AJgarve in het hoog- en
nasellOen,

eenheftl.lr.c.r.van Jnet
weel rutmte. 6.5meter

om Anihem. Gezien de enorme belangstelling genieten

teiten voorrang.
Over het algemeen her-

dergelijke ruimte verschilt wel d eg elijk van die in een
afzonderlijke s laapkamer. Daarom besliste d e Gescbil·
le ncommissie dat d e reisorganistor kl a ger T. I 360,· als
ve rgoeding terug diende te betalen, inclus ierbet k1ach·
tengeld van I 60,·.

denkt Nederland het j a ar
1944 wat ingetogener dan
Frankrijk en België. H et

GeschillencolrmisslO Reizen. Sorinamestr.Iat 24.
2582 GJ Den Haag. 071>-3105310

Op deze pagina een ruime
greep uit het internationale

duurde immers nog zeven
maanden vaar het hele land
bevrijd was.

camper VOOf nog geen
f 90.000.- tfl een lutl)-

FRANKRUK

BELGIË

dubbelt,st met de
Mert edes Cl80 en Saab

Coen Peace Floral Festival in
nieuw 23 hectare graal park (3
opri l lol 4 sep iember) , Paa rden ·
show meIonder mee r British
Mau nted Police (B-l 0 a p'ril), Vredeslacht te voet, te poort:!, ~ ma lar af de Fiets von Coenen lal von
andere plaatsen naar het Herdenkingsmonument (22 mei). Coutances Jazz festival (7-1 A mei). (herbourg tenloonslelling "",r helleven in de stod ti;dlens de Tweede
w~~ n juni·15aktaber).
Sa in"
glise officiële ver-

Neuville-en-Condez mernoriol
dav op het Amerikaanse kerkhof
(2á mei). Boslogne déFiIé va n vateranen von de 8 2s1een 1015te
Airbome Divisieen concert von de
USAAFin Eur<lP." (12 juni), zes
daaen loter aankomst von de trek·
tocIltvon de vrijheid die op 8 juni
in Cherbaurg begon. Mamignies
wondeI ing Iàngs de oorlogsmonumenten in de streek (27 augustus).
Toumoi plechtigheden Ier nagedochtenlS van de bevrijding van
de.tod (3 seplember). Mans histo-

!lOOs.

veteranen en hun familie bij
all e he rd enkingen en restivi-

Actief in h et
Ook de mooisteIal n van frankriJk.
de .loltoroute in HOOQ' r1e en
de mvstiell. Vin lertand Yind'l u in
dil IC""

nurnmedetker weer naar

en!

Ze liggen n u I n de kiosk!
AH

herdenkinsprogramma.

,,

f'Irrno!rth

de VS.

in de Med o c
en S e el an d .

Portsmouth opening von gerenoveerd D-Day museum (1 a~I).
vertrek von inlernotionole vIoat
oorlogsbodems, zeiljachten en
cruise$cheoen naar Normandië (5
juni). De vlaot wordt ~id
CIaor honderden historische vliegtuigen . Southompton zeil- en
v1iegevenernent mei 12 .000 velara nen (27 mei). Sor.sbu ry uiigebre ide tenloons lelling von vliegtui gen uit de Tweede WereJd?c?rlOg
op Boscombe Down Airlield (5-6
juni).
~si~e Opero~.
on Ovenordin ~th Dame
(30 mei tot 4 seplember).
Infonnotie: BritsToerislenbureau,
Stodhoudenkade 2, 1054 ESAmsterdam (020-6855051).

Sointe-Marie-Du-Mont Fra ns·
Amerikaanse herdenking in aanwezigheid von presidentdinton.
Boyeux Frans-Enge/se herdenking
d ie ~~gewOan<! door konin11. Omoho Beoch
gin Eli
Soint-l.ouren"' Sur·Mer grole ceremonie waarbil' geallieet<leIeae<!op presenl z.o z ijn. Ook herèIen·
kingen in onder ~ HermonvilIe. Dovvres·io·DéIivronde, RonviII;, Ryes, CoIIeviIJe.Sur·Mer,
Ou istrehom, Bény-Revien Vil·
Ians'Les'8uissons, Gro invibe l.onQOI!nerie en Coen.
Ook na de officiële herdenkingsclog zijn er nog vele fe.tiviteiten.
Boyeux Glenn Miller concert (7 junil. Chefbourg slart Fietstocht over
de uberty Roàd naar Boslogne (8,
1B juni). De tenlaanslelling Sfijl jn
de )Oren V~ is dan inmiddels
aak geopend in Cherbourg (schilderkUnst) Sa int-l.o (ontwerp en orchilecluur) en Gronvil =
).
De dertig graotsle zeil
Ier
wereld en tien aarlogsboelems uil
de Tweede WereldaÇrlog liggen
von 10 tot 17 juli in de haven ve n
Rouen. Hete luchtba llanwedstrijden in Soin"'l.o (14 -17 juli). Pon'"
L'Eveque tentoonslelling over het
aar 1944 in ""etdeklemarldhol
22 -28 augustus). Mar1ain inlacht
van de 30Ste US infanterie divi.ie
"(27 augustus). Deauville Ameri can MeMe Festival overVS-Films
uitde jaren veertig (2-11 septem ·
ber) . FIers internolionool m~ilair
muziekfestival (3-4 seplember). U·
sieux r~uiem ~n Verdi inde kcthedraal(16 september}. Sain'"
Marti n-Des-Besoces falo-expc>sitie 50 jaa r later(tot31 december).
Inlamiotie : Nationaal Frons Verkeersbureau, Prin~rocht670,
101 7 IQ( Amsterdam (0206203141).

l

risehe reconstructie von de bevrijding von de stod met deelna me
van de militaire voertui~n von
destijds en USAoudstrilders (4
september). Fes...·io-Ville mili·
kJlr

materiaa l, uniJormenen voer·

tuigen uilde Tw-Je Wet eIdooo109(3-4 sephlmber ). Leuza IonIoonslelling 50 io<!rgeleden (4,12
"'P,lember) . tfrvelleS _
von bevn idi~ met militaire voertvigen
en Bol von het volk (5 september ).
luik ""f'Ositie Van de bevri;ding
lot de Slogom de Ardennen(9·16
seplemb.ir) . Huy dropping VS,
d
uhten bOvenhet 9ehuchl
Ie (1 0 september). HouIfa·
openi!'lllonlaanstelling Atdennénolfeiisiel (18 september).
Boslagne afliciële herdenkings~ von het Atdennenollensief,
hislorischa reconstructie van het
beleg von Bostag"" (16 december) .
bJormatie: Belgisch verkeersbureau , HerengraCht 4 35 ·43 7,
1017 BRAmsterdam (0206245953)

roze

NEDERLAND
Hu/st expositie aver de laatste aarIogsdagen en de bevri jd ing (5,13
maart en von 4 a J>ri11ot4 sephlmber) . Middelburg bevri jdingswon·
deling (5 mei). Marg roton N>emorial
op Amerikaans kerkhof
(29 met) . VA enswoord ontslaking Lichijesroule(11 september ),
levens start herdenkingsoctivitei·
~17 september]. Eindhoven
ki
rogramma meI onder
meer strooitekenen en strootpo ro·
de (14 seplember). Een clog later
arriveren de Amerikaanse óud·
stri~. Tot en mei 1B september,
de Oog waal"9fl ook hier de lich...
jesroule wordt ontstolten, zijn er
ia! van activiteilen. Hoog tepun t
"""""iegen von hislarisché vliegtuigen. dr:oppings von perc s en
de onihulling van een ~erden
kingsp~ op de Markt (17
saplembef). Ede demonstratie madeIvIi~tuigjes uitWO 11 op de
Ginkelse Heide (14 saplem ber).
Arnhem s~11e avondlacht von hel
Stadhuis naar hel Ai~in
(16 september). Oos
eredéFiIé van veteranen, oudevoertuis«l en hel !<orPsGele Rijders;
mei aIsIuitend een toptoe (17 september). Driel dropp "~ von para's (17 september). N'Irr>egen
vuurwerl< vonof de Waalbrug (18
seplember). We«t bevr ijdingsesIofette (17 -19 september). Sos
von Gent herdenki,!!!von de bevrijdi,!!!(19 seplember) en bevri j·
d ingsFeeslen(21 ·24 september).
Best herdenking 50 jaar bevrijding bij hetJoe Mann Monument
(23 seP.ernber) . Vlissingen ten·
toonslëlli~jnget! 50 jaarhevri~(21 0
-31 deceinberl en
heRJenkingsplech~gheden op 5
november.
IrJormatie: a lle plaatselijke VVV's.

Dar.

