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In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland van de Duitse
bezetters werd bevrijd en de Tweede Wereldoorlog ten einde
kwam. Het was een oorlog op een ongekende schaal, die
kroop tot in de kieren van het kleinste dorp. Ik stapte in de trein
om de geschiedenis achterna te gaan – van de stranden van
Normandië, dwars door België uiteindelijk naar Nederland,
waar we op 5 mei de vlag uithangen, met Duitsland als
eindpunt. Want wat gebeurde er na de oorlog, en hoe kon het
ooit zo ver komen? Het continent heeft talloze verhalen te
vertellen, nu is het perfecte moment om te luisteren.

Eindeloze kliffen en de Atlantische
Oceaan bij Omaha Beach
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Chef-kok Lucero Soto bij
Lu Cocina Michoacana
in Morelia, CentraalMexico

et is net een normaal strand.
Grijze Atlantische golven
reflecteren de dreigende lucht en
laten donkere contouren achter
in het zand, dat zich uitstrekt tot
de kliffen in de verte, misschien
wel verder. Langs de uitgestorven
grauwgele strook loopt een weg
waar niemand rijdt en in de gebouwen van
Vierville-sur-Mer branden geen lichten.
Schelpen kraken onder mijn voeten terwijl ik
langs de waterlijn loop en naar de zee staar,
een frisse wind in mijn gezicht.
Het strand wordt ook wel Omaha Beach
genoemd en op 6 juni 1944 was het hier een
drukte van jewelste. Vanaf de zee kwamen hier
scheepsladingen Amerikaanse soldaten aan
land, wadend door de branding, half
wegzakkend in het natte zand. Het meterslange
strand moet helemaal vol hebben gestaan, en
ook verder langs de kust – op Utah, Sword, Juno
en Gold Beach – liepen geallieerde soldaten
massaal uit de Atlantische Oceaan het droge op
om het Derde Rijk te verslaan. Operation
Overlord was de grootste amfibische invasie die
ooit in de wereld heeft plaatsgevonden en ging
de geschiedenis in als D-Day. Het werd het begin
van het einde van de Tweede Wereldoorlog in
West-Europa – maar niet zonder slag of stoot.
In Normandië zijn overal aandenkens terug
te vinden van deze strijd. De kust ligt bezaaid
met betonnen verdedigingswerken van het
Duitse leger; delen van de Atlantikwall, die van
het uiterste zuidwesten van Frankrijk
helemaal tot aan het noorden van Noorwegen
liep. Maryline Leboire is geschiedkundige bij
het Herdenkingsmuseum in het verderop
gelegen Caen en weet deze restanten in de
heuvels bij Omaha Beach er allemaal uit te
pikken: kleine bunkers, als grijze blokjes
tussen de dorre begroeiing. ‘Het Duitse leger
maakte het de geallieerden beslist niet
makkelijk.’ Vanuit de hoogte hadden ze
uitstekend zicht op het strand.
Het zijn dit soort overblijfselen die
Normandië zo’n bijzondere plek maken. De
oorlog heeft zich overal afgespeeld, elke stad
en ieder dorp heeft wel een verhaal, maar dat
wordt vaak weinig concreter dan een statig
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Een Duitse bunker onder het
Mémorial de Caen. Onder: de
Duitse begraafplaats, een van de
vele gedenkplekken voor
D-Day-slachtoffers in Normandië.
Rechtsonder: Beschadigde resten
van een pier op Omaha Beach.
Tegenover: Pointe du Hoc

monument of bronzen klinkers in het trottoir.
Hier, met het geluid van de golven op de
achtergrond, kun je de gebeurtenissen haast
voor je zien – hier gaat het leven. Al helemaal
bij Point du Hoc, een spits klifpuntje dat
uitsteekt in de zee. Het is een klein kwartiertje
rijden van het strand. ‘Vanaf daar reikte de
artillerie van het Duitse leger zo ver als Omaha
en Utah Beach,’ vertelt Maryline. ‘Een
uitgelezen locatie voor het Duitse leger om
zich te verschansen dus.’ Aan een Amerikaans
bataljon, de 2nd Ranger Battalion, de taak om
de uitkijkpost alhier uit te schakelen; met
behulp van enterhaken en touwladders
zouden ze de 30 meter langs de kliffen omhoog
moeten klimmen. Als we aankomen bij Pointe
du Hoc vallen me niet alleen de overgebleven
bunkerruïnes op, maar ook het omliggende
terrein: opvallend glooiend, bedekt met gras
en hier en daar een brok beton, als een soort
grimmige golfbaan. ‘Operatie Overlord ging
gepaard met aanzienlijke luchtsteun, om de
vijand mee te verzwakken,’ legt ze uit. ‘Het

maanlandschap dat deze bombardementen
achterliet is nog duidelijk zichtbaar.’ Afdalen
in een van de bunkers maakt het plaatje van
een sterke, onvermurwbare Duitse
Wehrmacht compleet, maar uiteindelijk lukte
het de Amerikanen om hier door te breken.
Ook langs de stranden werden op 6 juni
successen geboekt: de eerste stap richting de
vrijheid was gezet.
Met de trein vanuit Caen volg ik het spoor
van de bevrijders richting het noorden. Het
Normandische land trekt aan me voorbij, op
het oog vredige velden die in niets laten
blijken dat ze ooit het decor waren van een
zware oorlogsstrijd. In Parijs liepen bij wijze
van spreken de terrassen alweer vol, maar het
zou nog maanden duren voordat de vrijheid
dit deel van Frankrijk zou bereiken. Hevige
geallieerde bombardementen legden
complete steden in de as; Caen was destijds de
zwaarst gebombardeerde stad van Frankrijk.
Vrijheid kreeg hier een wrange nasmaak, die
nog lang bleef hangen.

Het mooie koloniale stadje
San Miguel de Allende ligt op
drie uur rijden van Michoacán
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De triomfboog bij het Koninklijk
Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis in het Brusselse
Jubelpark. Tegenover, vanaf boven:
de John Frostbrug in Arnhem;
veteraan Kees Bleijerveld verteld
over de oversteek in Nijmegen.

werkelijkheid gold in België en Nederland dat
slechts één procent van de inwoners
collaborateur was. Nog minder gingen er in het
verzet.’ Deze tegenstelling wordt symbolisch
weergegeven met een witgeschilderd deel met
verzetsartefacten en een zwart gedeelte over de
collaborateurs, waar onder meer een proDuitse cartoon van Suske en Wiske-tekenaar
Willy Vandersteen werd tentoongesteld, onder
het pseudoniem Kaproen. ‘Het laat zien hoe
groot dat grijze gebied eigenlijk was,’ zegt
Franky. ‘Vandersteen is nooit als collaborateur
vervolgd en speelde met deze cartoons
mogelijk in op de vraag van die tijd. Tekenaars
moesten ook de kost verdienen!’
Vier jaar lang was België in Duitse handen,
die door de jaren meer en meer in ijzeren
vuisten veranderden. Voedsel werd schaars en
het was voor Joden en andere minderheden
niet veilig, want ook hier werden veel mensen
naar concentratiekampen gedeporteerd. In
september 1944 kwam daaraan in korte tijd een
einde. Het had veel moeite gekost om na D-Day
door Noord-Frankrijk te breken, maar zodra de

Belgische grens eenmaal was bereikt wisten
de geallieerden – gesteund door de in GrootBrittannië getrainde Belgische
Infanteriebrigade Piron – in minder dan een
maand de bezetter bijna het hele land uit te
jagen. De vrijheid werd uitbundig gevierd,
maar bleek voorbarig – de Belgen zouden
tegen het einde van dat jaar het
Ardennenoffensief te verduren krijgen, de
laatste stuiptrekking van een verzwakt maar
kranig Duitsland. Maar eerst trokken de
geallieerde bevrijders door naar Nederland,
voor wat een van de laatste zetjes moest
worden om West-Europa te bevrijden:
Operation Market Garden.
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ls ik laat op de avond het station
Bruxelles Midi uit wandel regent
het, en de nacht brengt weinig
verandering. De volgende
ochtend oogt de Belgische
hoofdstad grauw. Ik vertrek
oostwaarts, in tegengestelde
richting van het oude centrum
van de stad. De grijze lucht loopt over in het
beton van kantoorgebouwen en weerspiegelt
in elk glazen oppervlak. Toch piepen er
regelmatig sierlijke art-nouveaufaçades
tussen het koude beton, die de Belle Epoque
van Brussel als een tijdcapsule vangen en de
Tweede Wereldoorlog overleefden.
Midden in het Jubelpark eindigt mijn
wandeling, bij het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis. Het is een statig
voorbeeld van het Brussel van weleer: een
sierlijke triomfboog met aan weerszijden
halfronde arcades die uitlopen op twee grote

vleugels van staal en glas. Ook binnen lijkt sinds
de bouw in 1880 weinig veranderd; de enorme
collectie aan militaire geschiedenis is opgesteld
in hoge vitrinekasten met houten lijsten,
waarachter talloze ogen van ouderwetse
paspoppen in stoffige legertenues uit vervlogen
tijden me aan lijken te kijken. ‘Het is net een
museum van een museum,’ grinnikt Franky
Bostyn. De historicus gaat me voor naar een
moderne tentoonstelling in het hart van het
gebouw, die het verhaal vertelt over België
tijdens de bezetting. ‘Het wordt vaak heel
zwart-wit gezien,’ zegt hij. ‘Ging je rebelleren
tegen de bezetter of werkte je met ze mee? In de

et heeft wel iets, om per trein je
eigen land in te rijden en er
vanuit een ander, historisch
perspectief naar te kijken. De
iets glooiende velden in België
maken langzaamaan plaats voor
het vlakke Nederlandse land, al
te bekend maar toch ook ooit
decor geweest van een oorlog die de wereld
veranderde. Het spoor van de bevrijding leidt
me naar Nijmegen, waar ik vlak voor het
vallen van de avond het station binnenrijd.
Net op tijd.
Even voor half zes sta ik aan de de Nijmeegse
zijde van De Oversteek, een moderne
boogbrug die vanaf de Gelderse stad de Waal
oversteekt naar Lent. Achter geluiddempende
wanden rijden auto’s voorbij terwijl veteraan
Kees Bleijerveld op zijn horloge kijkt. Iedere
dag wordt hier tijdens de Sunset March een
van de vele verhalen uit de oorlog herdacht,
weer of geen weer, in een bijzonder samenspel
van mens en brug. ‘Er lopen eigenlijk elke dag
ook veteranen, nabestaanden of andere
geïnteresseerden mee.’ De straatverlichting
springt overal aan, maar de brug blijft nog
donker; de mars kan beginnen. De kleine
verzameling mensen die zich vandaag bij het
startpunt heeft verzameld wordt door Kees
geïnstrueerd een soort colonne te vormen.
Zodra er boven ons een tweetal lichten
aanspringt zet hij een trage pas in. Twaalf
seconden later gaan er weer twee aan, alsof de
wandelaars de lichten besturen met hun
geruisloze aanwezigheid. Ik loop achter ze aan,
de rivier over. Precies onder mij voeren
Amerikaanse parachutisten op 20 september
1944 van de ene naar de andere kant van de
Waal, om uiteindelijk vanaf het noorden de
verkeersbrug van Nijmegen te kunnen
nemen. 260 soldaten in 26 oude bootjes van
canvas, waarvan de levering zo vertraagd was
dat ze uiteindelijk op klaarlichte dag moesten

vertrekken, in het volle zicht van de vijand. Er
kwamen 48 soldaten om; zij worden nu nog
dagelijks herdacht met het aanspringen van
48 tweetallen straatverlichting, noordwaarts
de brug over.
Het is slechts een van de vele details in het
complexe verhaal van Operation Market
Garden, dat ik de volgende dag probeer
helder te krijgen in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. Het is een op het oog vredig
plaatsje langs de glooiende, bosrijke grens
met Duitsland, maar deze heuvels hebben
ten tijde van de operatie een hoop
meegemaakt. ‘Het doel van Operation Market
Garden was om zo snel mogelijk de Duitse
grens te passeren,’ zegt Frans Rotmans, die
na zijn pensioen gids werd in het museum.
‘En daarvoor moesten ze via ons.’ Er moest
een doorgang komen, vanuit België door het
nog bezette Nederland, om zo troepen naar
de Duitse grens te kunnen verplaatsen – via
Eindhoven en Nijmegen naar Arnhem. Voor
de doortocht moesten de bruggen over De

Waal en de Rijn worden veiliggesteld.
‘Daarvoor werden Britse en Amerikaanse
luchtlandingstroepen ingezet, die ook hier in
de buurt zijn geland.’ Frans glimlacht
meewarig. ‘Voor de omwonenden moet dat een
bijzonder gezicht zijn geweest, want zoiets
hadden ze nog nooit gezien: de lucht
bespikkeld met vliegende mensen.’ Na hun
snelle opmars in Frankrijk en België waren de
geallieerden in de veronderstelling dat de
Duitsers zo gedemoraliseerd waren dat ze
nauwelijks weerstand zouden bieden, maar
dat bleek overmoedig. Door hun felle
tegenstand werd de operatie flink vertraagd en
ook andere tegenslagen bemoeilijkten het in
theorie al ambitieuze plan. Uiteindelijk lukte
het de luchtlandingstroepen toch om de
meeste bruggen te bezetten, maar bij de Rijn
ging het mis.
Ik reis door naar Arnhem om de John Frostburg
te zien, waar de operatie uiteindelijk op stukliep.
Nu staat hij er in de late middagzon vredig bij,
maar tegen het einde van Operation Market
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gebeurtenissen in de eerste plaats
teweegbracht. Op het gloednieuwe station van
Arnhem stap ik in de trein naar Neurenberg.

e ICE schiet in een comfortabele
noodvaart door het glooiende Duitse
Rijnland via Frankfurt naar Beieren.
De avond valt als ik mij richting de
restauratiewagon begeef, een
concept dat door Agatha Christiedetectives in mijn hoofd aardig is
geromantiseerd, maar in de praktijk
neerkomt op een aantal vierzits met
extra grote tafels en montere bediening met
treinvaste benen die mijn bestelling komt
opnemen. Ik ben nu in Duitsland – tijd voor
curryworst.
Als de trein na een tocht van zes uur
Neurenberg binnenrijdt, besluit ik dat mijn
benen toe zijn aan wat beweging. De straten
van de stad zijn op dit late uur al leeg en het
enige geluid komt uit drukke cafés waar
kortstondig de deur openzwaait. De statige

Sint-Laurentiuskerk en talloze vakwerkhuisjes
baden in zacht licht, terwijl de iets hoger
gelegen Nürnberger Burg vredig neerkijkt op
de schots en scheve daken van de
middeleeuwse stadskern. Neurenberg palmt
me volledig in met zijn sfeervolle charmes.
De volgende ochtend krijgt mijn waardering
een ongemakkelijk randje. ‘Neurenberg was
Hitlers favoriete stad,’ vertelt Werner
Fiederer. De gids is een geboren en getogen
Neurenberger en heeft me meegenomen
naar een buitenwijk van de stad. ‘In de
middeleeuwen was het een belangrijke
handelsstad en de Nürnberger Burg was een
symbool van het Eerste Rijk. Het was volgens
hem “de meest Duitse stad”.’ Al voordat Hitler
in 1933 aan de macht kwam verkoos hij de stad
daarom als locatie voor de jaarlijkse
Reichsparteitag, of rijkspartijdag, waar
aanhangers uit alle hoeken van het land op
af kwamen om hun steun te betuigen.
Neurenberg moest als het ware een modelstad
worden voor het nazisme, het visitekaartje van
het Derde Rijk, en vanaf halverwege de jaren
30 begon hiertoe de constructie van een
aantal imponerende bouwwerken: de
Reichsparteitagsgelände.
‘Dit zou de Kongresshalle worden, waar de
hele partij kon verzamelen om de grote leider

Werner Fiederer laat zien
hoe vol het Zeppelinfeld er
tijdens een Reichsparteitag
uitzag. Links: de
hoofdtribune bij het
Zeppelinfeld. Tegenover:
zicht op middeleeuws
Neurenberg
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Garden was deze brug het toneel voor een
felle strijd: slechts een van de geallieerde
luchtlandingstroepen – een Brits bataljon
onder leiding van John Frost – wist de brug in
Arnhem te bereiken, maar ze werden al snel
vanuit twee richtingen belaagd. Er bleef geen
spaan heel van de gebouwen langs de rivier,
waar de Britten zich verschansten, en na ruim
week strijd trokken ze zich uiteindelijk terug.
Het is allesbepalend geweest voor hoe de
Rijnoever er nu uitziet: mensen zitten op
betonnen treden te lezen in de zon of laten hun
hond uit, met op de achtergrond niets dan
nieuwbouw. Ook de brug zelf werd door
geallieerde handen tot instorting gebracht, om
de Duitsers dwars te zitten, maar die is tijdens
de wederopbouw in oude glorie hersteld.
Het werd dus uiteindelijk “een brug te ver” –
versterking kwam te laat en de Duitse
weerstand bleek groter dan gedacht. Delen van
zuidelijk Nederland waren nu vrij, maar het zou
nog acht maanden duren voordat ook in het
westen en noorden van het land de vlag uit kon,
op 5 mei 1945. Drie dagen daarna zat ook voor de
bevrijders de oorlog erop, toen Duitsland de
capitulatie ondertekende in Berlijn. Maar
voordat ik naar de hoofdstad afreis neem ik een
kleine omweg langs een andere Duitse stad,
voor inzichten in het regime die al deze

te horen spreken,’ zegt Werner. ‘In het plafond
zou een enorm raam komen, zodat zonlicht
op hem neer zou dalen terwijl hij sprak.’ We
staan voor een gigantisch, halfrond gebouw,
met eindeloos veel bogen in de grauwe
kalkstenen muur. Achter de hier en daar
gebroken ruiten is geen enkel teken van leven
te ontdekken. Bouwstijlen uit het Romeinse
Rijk dienden zichtbaar als inspiratiebron – de
Kongresshalle moest een soort Duits
Colosseum worden. ‘Maar net als het
Colosseum in Rome is dit gebouw nu een
halve ruïne. Het gebouw is nooit afgemaakt,
want alle bouw werd stilgelegd toen in 1939
de oorlog begon.’
Even verderop ligt het Zeppelinfeld, nog
zo’n sleutellocatie in het propagandaplan.
Het is een gigantisch verlaten grasveld,
omgeven door tribunes. Het massieve
hoofdgebouw torent statig en badend in
zonlicht boven de rest uit. ‘Er was hier plaats
voor 320.000 mensen – op de tribunes, maar
ook in het veld,’ vertelt Werner. ‘Je bent maar
een klein deel van een gigantisch geheel, dat
is wat dit paradeveld moest uitstralen.
Individualiteit werd in de kiem gesmoord.’
Scheuren tekenen nu de tredes, met hier en
daar wat plukken groen, stukken glas en
opgerookte sigaretten. Netten moeten de

sporadische bezoeker beschermen tegen het
afbrokkelende gebouw. ‘De vraag is wat je nu
met zo’n gigantisch bouwwerk aan moet. Het
kalksteen is niet bestand tegen de elementen
en is langzaam aan het vergaan,’ zegt Werner.
‘Sinds de jaren 50 werden hier nog autoraces
gehouden, maar dat is ook niet veilig meer.’
Op het asfalt zijn de startvlakken en finish
nog zichtbaar, een sporadische fietser rijdt er
achteloos overheen. Werner kijkt bedenkelijk.
‘Het is een van de laatste fysieke voorbeelden
van nazi-architectuur. Moeten we wel geld
steken in het behoud van zo’n nazistisch
monument? Of is de geschiedenis die dit
symbool van onderdrukking vertelt
belangrijker?’
Dat uitgerekend Hitlers favoriete stad na de
oorlog werd gekozen als locatie voor het
berechten van de nog levende leiders van zijn
regime lijkt haast symbolisch. Daar waar het
nazisme voet aan de grond kreeg ging het ook
weer ten onder, tijdens een reeks processen
die plaatsvonden van november 1945 tot
oktober 1946. We eindigen de dag bij het
Justizpalast, een groots, grauwgrijzig gebouw
met een gigantisch rood dak, aan de andere
kant van de stad. Werner loopt richting de
oostvleugel, een apart gebouw, kleiner, met
vier opvallende ramen. ‘Daarachter bevindt

zich Gerichtssaal 600. Daar vonden de
Processen van Neurenberg plaats.’ Eenmaal
binnen herken ik de zaal nauwelijks van de
foto’s: de houten panelen en sierlijke marmeren
deurposten zijn er nog steeds, maar verder is
het een reguliere rechtszaal die nog in gebruik
blijkt te zijn, met stoelen in neutrale kleuren en
microfoontjes op lange tafels. Werner begint
een beeld te schetsen en wijst naar een hoek
van de ruimte. ‘Hier zaten de 21 beklaagden.’
Dan draait hij zich naar de ramen, nu vol
zonlicht, ‘maar toen hingen er gordijnen voor.
Dit is waar de rechters zaten. En daar de
aanklagers, de verdediging… Het zat hier
helemaal vol!’ Ook buiten de zaal was de
interesse in de processen groot. Het op een
mondiaal niveau berechten van
oorlogsmisdadigers was nog niet eerder
gebeurd; de basis voor het internationale
strafrecht werd hier gelegd.
Nadat de vonnissen op 1 oktober 1946 werden
uitgesproken, was de oorlog dan eindelijk
achter de rug en werd het tijd voor een nieuw
hoofdstuk. In veel West-Europese landen kwam
de wederopbouw op gang en werd letterlijk en
figuurlijk gewerkt aan een mooiere toekomst.
Maar voor Duitsland zag dat nieuwe hoofdstuk
er heel anders uit. Ik vertrek naar Berlijn om te
kijken hoe het ze daar na de oorlog verging.
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Imposante resten van de Flakturm
in Humbolthain. Tegenover: het
Reichstaggebouw in Berlijn

het imposante Stasimuseum en verder
westwaarts de Karl-Marx-Allee op. ‘In de
sovjettijd was dit de Stalinallee, maar dat werd
na de val van de muur veranderd,’ vertelt
Holger. ‘Het was de belangrijkste straat van
Oost-Berlijn.’ Eindeloze rijen ramen in
rechthoekige gebouwen schieten voorbij en
maken een behoorlijk statige indruk. ‘Met
deze gebouwen wilden de sovjets macht
uitstralen, maar het is vooral voor de show. Als
je ergens een zijstraat inslaat is het gelijk een
heel ander gezicht.’
Als we door de Bernauer Straße rijden
mindert Holger vaart. Deze straat werd
beroemd in de geschiedenis van de Berlijnse
Muur: hier startte de bouw in 1961, werden de
eerste huizen gesloopt en viel de eerste
Muur-dode. Ook werden er in de straat een
aantal tunnels gebouwd, waardoor tientallen
Oost-Berlijners naar het westen wisten te
vluchten. ‘Dit is het authentiekste restant van
de muur,’ meent Holger, als we het Berlijnse
Muur-monument op de hoek van de
Ackerstraße bereiken. ‘De muur was namelijk
niet alleen een stuk beton; het was een brede
afgebakende strook onder scherp toezicht, een
death strip. Dit is een van de weinige plekken
waar de échte muur bewaard is gebleven.’
Meer bijzonder historisch beton vinden we

verder naar het noorden – en iets verder terug
in de tijd – op een bosrijke heuvel in het
Volkspark Humbolthain. Al sinds 1942 torent
de Flakturm uit boven het spoor dat naar
Berlin-Gesundbrunnen leidt. ‘Na de oorlog
stonden er drie van dit soort bunkers verspreid
door de stad,’ zegt Holger. ‘De Sovjets hebben
ze allemaal neergehaald, omdat het symbolen
waren van de oude macht. Deze is maar ten
dele gesloopt, uit vrees dat vallend puin de
spoorweg zou blokkeren.’ Om de bunker te
bereiken maken we eerst een behoorlijke klim,
totdat er langzaam scherpe grijzen lijnen
tussen de boomstammen verschijnen. De
betonnen overblijfselen van de Flakturm zijn
grotendeels beklad met sierlijke (en minder
sierlijke) graffiti in alle kleuren en wekken het
beeld van een eigengereid Berlijn, dat zichzelf
door de geschiedenis heen aldoor opnieuw is
blijven uitvinden. Vanaf het bovenste
uitkijkpunt tuur ik uit over de stad, die zich
tot in de verte uitstrekt en ongetwijfeld nog
ontelbaar meer verhalen te vertellen heeft.
sophie bous reisde met hulp van Eurail

langs enkele stops van de Liberation
Route Europe en genoot van de
urenlange treinreizen.

MAKE IT HAPPEN
VERVOER
Alle bestemmingen van deze reis zijn
uitstekend te bereiken per trein. Het is
mogelijk om de individuele reizen los te
boeken bij de desbetreffende nationale
treinorganisaties, maar voor een treinreis met
meerdere stops is een Interrail Pass in veel
gevallen handiger en voordeliger. Hiermee
kies je het aantal reisdagen, die je tijdens je
reis kunt inzetten waar en wanneer je wilt
(vanaf €295; interrail.eu). Alle informatie
over treintijden en reisduur vind je in de
handige Interrail App, waarin je ook een
reisplan kunt opstellen.
ORGANISATIES
• Combineer een bezoek aan het Memorial
Museum in Caen met een tour langs Omaha
Beach, Pointe du Hoc en de Amerikaanse
begraafplaats (€51,50 per persoon;
normandy.memorial-caen.com).
• In de Bordiauhal in het Koninklijk
Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis in Brussel staat sinds
mei 2020 een totaaloverzicht van de
oorlogsgeschiedenis in België, van 1919 tot
en met 1945 (entree €10; klm-mra.be).
• Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is in
2019 compleet vernieuwd en biedt een
duidelijk overzicht van de gebeurtenissen
tijdens Operation Market Garden.
Interactieve elementen laten de bezoeker
zich verplaatsen in het leven tijdens de
oorlog (entree €12,50; vrijheidsmuseum.nl).
• Werner Fiederer van Geschichte für Alle
in Neurenberg neemt je mee langs alle
belangrijke plekken in de stad, waaronder
het Dokumentationszentrum dat nu in de
Kongreshalle zit (tour €110 voor een groep
tot 20 personen; geschichte-fuer-alle.de)
• Holger Ratschke van Berlins Taiga biedt
tours in een sovjetbusje door Berlijn en
nabijgelegen Potsdam. Wandeltochten zijn
ook mogelijk (vanaf €179; berlinstaiga.com).
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et is een iconisch beeld van het
einde van de oorlog: een soldaat
die de sovjetvlag hijst boven het
Rijksdaggebouw. Met zijn
donkere silhouet past hij perfect
tussen de standbeelden die langs
de gevel staan, neerkijkend op de
ravage in de omgeving. Ik kan het
gebouw vanaf de rode bakstenen Moltkebrug al
zien liggen, een kleine vijf minuten lopen vanaf
het Berlijnse Hauptbahnhof. Het zal nog geen
kilometer zijn vanaf hier naar het Duitse
parlementsgebouw, maar in 1945 kostte het
twee dagen om precies deze afstand af te
leggen. Er werd hard gevochten tijdens de Slag
om Berlijn, en wat de iconische foto benadrukt
is dat het niet de Amerikanen of Britten waren
die de Duitse hoofdstad als eerste bereikten,
maar de Russen.
Na de oorlog bezetten zij het oosten van
Duitsland en een deel van de hoofdstad, en
hun stempel is nog steeds overal in het
voormalige Oost-Berlijn terug te vinden. De
opvallende, mintgroene minibus van Holger
Ratschke, die me in het centrum oppikt, is
hiervan gelijk een mooi voorbeeld. ‘Het
ontwerp van deze UAZ Bukhanka – Russisch
voor “broodje”, vanwege zijn vorm – is sinds
1965 eigenlijk vrijwel onveranderd,’ zegt de
gids terwijl hij me het busje in helpt. ‘Ook van
binnen is er eigenlijk weinig moderns aan. De
verwarming kan alleen aan of uit, maar deze
4x4 is gemaakt om de Russische kou te
weerstaan… dus je mag je jas wel uitdoen.’ Met
een licht geronk komt het busje op gang – het
perfecte voertuig om de sovjetgeschiedenis
van de stad te ontdekken.
Na enige tijd rijden wordt de Bukhanka weer
geparkeerd in Karlshorst, een lommerrijke
woonwijk met vierkante huisjes in vriendelijke
lichte kleuren. Ik volg Holger terwijl hij een iets
statiger grijzig exemplaar binnenloopt, tot in
een middelgrote zaal met muurhoge ramen en
glimmend parket. ‘Hier werd in de nacht van 8
op 9 mei 1945 de capitulatie ondertekend.’ De
lange tafels die er staan zijn niet meer dezelfde
als er toen gestaan hebben, één voor elk van de
vier grote geallieerde machten: de Verenigde
Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Rusland.
Met een feestmaal hebben ze het einde van de
oorlog gevierd.
‘Daarna werd dit één groot sovjetdorp, het
centrum van de macht in Oost-Duitsland,’
vertelt Holger als we weer buiten staan. Hij
wijst in de richting van een
appartementencomplex. ‘Daar zat de KGB, de
geheime dienst van de sovjets. En de katholieke
school even verderop was destijds een
gevangenis.’ Socialistische architectuur tekent
de weg terug naar het centrum. We rijden langs

LIBERATION ROUTE EUROPE
Voor fanatieke wandelaars en geschiedenisliefhebbers is er nu de
Liberation Route Europe, die door negen Europese landen loopt,
van Frankrijk tot Tsjechië. De internationale herdenkingsroute volgt
de route van de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog, maar
biedt ook inzichten in de geschiedenis daarna. Langs het pad zijn
grote of kleinere markeringen te vinden op locaties met een
significante gebeurtenis, waarover via de app te lezen valt. Ook
zeer geschikt voor een kleinere wandeling: ons eigen land staat bol
van de verhalen. Of ga met de trein! liberationroute.nl

MEER INFORMATIE
In de gids Europe lees je over alle landen uit
dit artikel (Eng.; shop.lonelyplanet.com;
€21), of kies de individuele gidsen voor meer
informatie. Meer historische context voor
de bestemmingen en de gebeurtenissen
die zich daar voltrokken zijn te vinden op
liberationroute.nl.
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