
 

D-day 
De Engelse landing in Normandië 
 
Op 6 juni 1944 landen tienduizenden geallieerde soldaten op de Franse kust. De bevrijding 
van Europa kan beginnen. 
 

Oma... Oma... Rustig maar, jochie! Het is begonnen... de invasie! Volgens je opa zeker? Ja, 
maar deze keer is het echt! Tuurlijk! Dat zou hij vorige keer ook! Maar dat bleek in Afrika! 
Ha-ha-ha! Als je je opa moet geloven, dan waren we allang bevrijd! Dat zijn we ook bijna, 
want de Tommies zitten al in Normandië!  

Je moet je opa niet zo serieus nemen, Joost. Die fout heb ik ook gemaakt. Maar hij heeft 
het van slager Breeveld. En die hoorde het weer van Marinus Tak, de buurman van pastoor 
Gijssen. Dus het moet haast wel kloppen. Meneer pastoor?Ja. En die heeft een radio. 

Hier Radio oranje, de stem van strijdend  Nederland. Troepen van het geallieerde 
expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. Tienduizenden Amerikaanse, 
Engelse en Canadese soldaten bestormen op 6 juni 1944 de Franse kust in Normandie. Die 
dag wordt D-day genoemd. Decision day, de dag van de beslissing. Het Duitse leger probeert 
uit alle macht de geallieerden tegen te houden en er wordt verschrikkelijk hard gevochten. 
Op het strand verliezen duizenden soldaten het leven, maar ze zetten door. Het lukt de 
Duitsers niet om het geallieerde leger tegen te houden. De bevrijding van Europa is 
begonnen. 

Het bevrijdingsleger rukt steeds verder op, stukje bij beetje dringen ze de Duitsers terug. 
Om ieder dorp en iedere stad wordt hevig gevochten. En na twee maanden wordt de Franse 
hoofdstad Parijs bevrijd. Daarna Brussel en in september 1944 staan de geallieerden zelfs 
voor de Nederlandse grens. 

Eijsden, Eckelrade en Noorbeek bevrijd! Ho-ho-hoh! Wat een klap voor die moffen! Ik kan 
het niet vinden, opa. Volgens mij staan die helemaal niet op de kaart. Het moet erop staan, 
jongen... Zo, deze is voor Eckelrade. O wacht, hier! Noorbeek... Maar dat ligt helemaal in Zuid-
Limburg! Jaja, maar nu gaan de Tommies in éen beweging doorstoten. Echt.  

De geallieerden bedenken een gevaarlijk en gedurfd plan: Operatie Market Garden. 
Duizenden parachutisten worden diep in vijandelijk gebied gedropt...Ze moeten in éen keer 
alle bruggen over de grote rivieren, de Maas, Waal en Rijn, veroveren. Die  moeten ze in 
handen houden totdat de invasielegers uit het zuiden zijn aangekomen. Die kunnen dan 
makkelijk over de bruggen doorstoten naar Duitsland. Als het plan slaagt zal de oorlog voor 
het eind van dat jaar voorbij kunnen zijn. 
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