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Zomaar een herdenkingsmonument 
 
Dit keer wil ik het hebben over een bijzonder monument, namelijk het strand van Arromanches in 
Normandië. 
 
75 jarige herdenking D-Day, operatie Overlord. 
 
6 juni jongsleden was de herdenking dat 75 jaar geleden de geallieerden voet aan wal zetten in Normandië. 
Op diverse locaties werden allerlei herdenkingen en festiviteiten georganiseerd om de invasie te vieren en 
te herdenken. 
Zelf ben ik vooral in Arromanches geweest om daar getuige te zijn van de festiviteiten. Op het strand van 
Arromanches waren elke dag een hoeveelheid aan oude militaire voertuigen te bezichtigen.  
6 juni de dag van de herdenkingen was ik al om 07.15 uur op het strand aanwezig. Om 07.31 u werd op die 
dag de herdenking ingeluid door een doedelzakspeler. Deze speelde ’n nummer ter nagedachtenis van alle 
gesneuvelde militairen die destijds vochten om onze vrijheid. Deze doedelzakspeler stond op de punt van 
’n caisson welke destijds is gebruikt voor de aanleg van de kunstmatige haven “Mulberryhaven”.  
 

              
 
 
Mulberry was de codenaam voor een tweetal havens (Mulberry A en Mulberry B) die onmiddellijk na de 
landingen werden aangelegd.  
Mulberry A werd in de Amerikaanse sector bij Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach) aangelegd. 
Mulberry B in de Britse sector bij Arromanches (Gold Beach). 
De havens werden vanaf 16 juni operationeel. Tijdens een zware storm van 19 tot 21 juni werd Mulberry A 
zo zwaar beschadigd dat zij onbruikbaar werd. Mulberry B kon na de storm worden hersteld en was tot    
31 oktober 1944 in gebruik. 
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In deze vijf maanden werd 220.000 man, 628.000 ton materiaal en zo’n 40.000 voertuigen via deze haven 
ontscheept.  
 
 

     
 
Diverse onderdelen van deze haven zijn bij eb nog steeds de stille getuige van ’n stukje vakwerk 75 jaar 
geleden. 
 
 

   
          

 
In de loop van de dag was er nog ‘n Nederlandse en Engelse herdenking op het 6 juni plein. Hier werden 
door diverse hoogwaardigheidsbekleders en veteranen van destijds, de gevallenen herdacht welke hun 
leven lieten voor onze vrijheid.  
De Nederlandse herdenking was in het bijzijn van een afvaardiging van  
17de Pantserinfanterie bataljon Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene en nog drie in leven zijnde Prinses 
Irene Brigadeveteranen Rudi Hemmes, Max Wolff en Karel Zwart. 
 
Ook de Band of Liberation was op deze dag aanwezig. Zij waren vooral in de middag te bewonderen 
tijdens de Engelse herdenking. 
 

 
 
 
Al met al, was de week dat ik in Normandië  was zeer indrukwekkend en een mooie opstart naar onze 
festiviteiten. 
 

   

 



 
75- jarige herdenking 
 

 

 
 
 

 “BELEEF 75 JAAR VRIJHEID” 
 

 
 

De flyer hierboven afgebeeld, staat in grote lijnen voor het programma van de komende 
septembermaand.  
 
 



 
 
        

Wederom vragen wij om uw hulp, heeft u zin en tijd om mee te willen helpen met de 75- 
jarige herdenking? Laat het ons weten! Vooral op de dinsdag 17 sept. zijn wij op zoek naar 
mensen die een handje willen helpen met het serveren van de lunch, die de chauffeurs en 
begeleiders tijdens de doortocht van de voertuigen krijgen aangeboden. 
Ook op zaterdag 21 sept. zijn wij op zoek naar mensen die behulpzaam willen zijn bij de 
opbouw en inrichting van de evenementen die in de Geseldonk gaan plaatsvinden. 
Bent u geinteresseerd? Neem dan snel contact op met ons secretariaat! 
 
Adres: Binnenvoort 6, 5706 GB, Helmond 
Mob: 0031622606053 
Per e-mail: secretaris@monumentmierlohout.nl  
Of via het contactformulier op onze site www.monumentmierlohout.nl  
 
Tevens vind u via www.helmondvrij.nl alle informatie over de festiviteiten die in Helmond  
op het programma staan.  
 
Kijk ook eens naar de website van “Death Valley” , www.deathvalleydepeel.nl  
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