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HISTORIE (BEVRIJDINGS)ESTAFETTES
1945
De 1e nationale estafette en
een traditie is geboren.
In opdracht van de Gemeente
Maastricht is Hare Majesteit
Wilhelmina bij terugkeer uit
Engeland namens ‘Neerlands’
eerste bevrijde stad Maastricht
welkom geheten op
vaderlandse bodem.
Atleten van de Maastrichtse
Atletiekclub AV’34 brengen het
bevrijdingsvuur in een
estafette naar Den Haag,
Afstand 240km.
1948
Prinses Juliana wordt gekroond tot koningin. Er wordt een 2e nationale estafetteloop gehouden.
Deze estafettes smaken naar meer, en het plan wordt geboren om een estafette te organiseren
van Normandië, daar waar de bevrijding van West-Europa begon, ter ere van de bevrijders.

1951 De 1e Bevrijdingsestafette
Burgemeester baron Michiels van Kessenich doet
uitgeleide richting Caen op zondag 9 september.
Op 14 september is het bevrijdingsvuur terug in
Maastricht

Verzorging onder weg
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1952 De 2e Bevrijdingsestafette
In Caen wordt de fakkel ontstoken. Wethouder Gijbels gaat mee als vertegenwoordiger van de
gemeente Maastricht. Kolonel Jim Perkins van de bevrijders Old- Hickory divisie vergezelt de
estafette.
Na Maastricht wordt vervolgens de vlam naar het oorlogskerkhof Margraten gebracht waar een
ontroerende plechtigheid plaatsvindt.
1953 De 3e Bevrijdingsestafette
Vertrek weer vanuit Caen met een afstand van 910 km. Parijs wordt in de route opgenomen en
burgemeester baron W. Michiels van Kessenich vergezelt de atleten.
1954 De 4e Bevrijdingsestafette
In Evreux is een grote plechtigheid. .
1955 De 5e Bevrijdingsestafette
Parijs ligt weer op de route. Bij de Arc de Triomphe is een indrukwekkende plechtigheid.
Traditie wordt de overhandiging van de vlaggen van de diverse steden waar de estafette
doorheen gaat. De vlaggen worden in het stadhuis van Maastricht opgehangen.

Burgemeester Michiels van Kessenich is trots op de AV’34 atleten

“Dit zijn de beste burgers van Maastricht, typische voorbeelden van burgerbereidheid. Ik
beschouw het nog steeds als een voorrecht dat ik de gelegenheid heb gehad de jongens van
AV ‘34 aan het werk te zien!”
1956 De 6e Bevrijdingsestafette
Op 8 september vertrekken 28 atleten (met gastlopers). Dit jaar wil ook een vrouwelijke atlete
meedoen; Netty Medenbosch verzoekt namelijk te mogen deelnemen aan de estafette. Antwoord
van het bestuur:
”Er mogen geen meisjes meegaan, wel een vrouwelijk bestuurslid”.
Bij het oorlogsmonument in Caen wordt de fakkel ontstoken. In Chantilly wordt een vlag
overhandigd die weer in het stadhuis van Maastricht wordt opgehangen. Ceremonies op het
oorlogskerkhof Margraten zijn weer indrukwekkend.
1957 De 7e Bevrijdingsestafette
Deze staat te boek als de ‘griepestafette’. Enkele atleten worden in het ziekenhuis van Evreux
opgenomen.
Aan de Belgische en Franse grens zijn nog slechts negen deelnemers griepvrij.
1958
In verband met financiële problemen is er dit jaar geen Bevrijdingsestafette.

3

1959 De 8e Bevrijdingsestafette
Met gastlopers van Caesar uit Beek. Het is 15 jaar geleden dat Maastricht is bevrijd. In
Bastenaken wordt halt gehouden bij het oorlogsmonument (Ardennenoffensief) en via Parijs
wordt de reis voortgezet naar Ohama Beach waar de start is van de estafette.
1960
Dit jaar is de 3e nationale bevrijdingsestafette naar Amsterdam. Nederland is 15 jaar geleden
bevrijd.
Vanaf 1964 (9e) - 1969 (10e) - 1974 (11e) - 1979 (12e) - 1984 (13e) -1989 (14e) - 1994 (15e)
wordt (iedere vijf jaar) een Normandië Bevrijdingsestafette gehouden.
De anekdotes over deze evenementen zijn legio, een overzicht hiervan is in voorbereiding
dankzij de uitvoerige verslagen van het in 2015 overleden bestuurslid, atleet, fakkelmachinist en
“mister bevrijdingsestafettes” Jean Colombon.
1965 (4e) 1970 (5e) 1985 (6e) 1990 (7e) nationale bevrijdingsestafettes Maastricht –
Den Haag/Amsterdam of Rotterdam afstand meer dan 250km.
1969
Maastricht is 25 jaar bevrijd
Er is een groot ‘herdenkingsspektakel’ op het
Koningsplein in aanwezigheid van onder andere H.M
Koningin Juliana.
Nico Bonfrere mag samen het haar het bevrijdingsvuur
ontsteken.

1976
Voor de 1e keer is een estafette in de
Verenigde Staten in verband met het 200jarig bestaan van de VS.

1984 De 13e Bevrijdingsestafette
De Bevrijdingsestafette wordt vergezeld door de sportieve Amerikaanse ambassadeur in ons
land Paul Bremmer III die in de latere jaren bekend wordt met de uitspraak “We got him”,
waarmee hij Saddam Hoessein bedoelt.

VS ambassadeur Paul Brenner III
4

1986
Voor de 2e keer wordt een estafette in de VS gehouden. De uitnodiging komt van de voormalige
bevrijders de Old Hickory Association. Het Vrijheidsbeeld bestaat 100 jaar en dat moet gevierd
worden.

1989
De 14e Bevrijdingsestafette naar Normandië vindt plaats
1994
De 15e Bevrijdingsestafette in het teken dat Limburg 50
jaar geleden werd bevrijd. De gemeente Maastricht is bij de
estafettes vertegenwoordigd door de toenmalige wethouder
Theo Bovens die ceremoniële taken uitvoert tijdens de
talrijke plechtigheden, zoals op het strand in Normandië.
Officiële vlaggen worden overhandigd, oorlogsmonumenten
die onderweg worden bezocht etc.
Bij voornoemde estafette leert Theo
Bovens
tijdens
de
estafette
de
begeleidende militairen het Maastrichts
volkslied.

Sfeerbeeld ontvangst Markt in Maastricht

Na plechtigheden in Margraten is een groot ontvangst
met o.a. de toenmalige kroonprins van Oranje,
hoogwaardigheidsbekleders, Maastrichtse bevolking en
vele harmoniëren en fanfares.

.

Traditie & toch neet de lèste
De estafettetraditie van AV’34 wordt door Atletiek Maastricht gecontinueerd. Leden en deelnemers uit
de zogenoemde “lèste estafette van 1994” organiseren weer een estafette naar Frankrijk. De
gemeente Caen zorgt voor een plechtige ontvangst en er worden afspraken met de burgemeester van
Caen en de vertegenwoordiger van gouverneur Bovens om in 2019 terug te komen.
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Atletiek Maastricht heropent de traditie:
bevrijdingsestafette Caen-Maastricht
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MAASTRICHT - In een week die in het teken staat van 70 jaar bevrijding keert een rijke traditie terug:
Atletiek Maastricht haalt het bevrijdingsvuur op uit het Franse Caen. Mede als eerbetoon en
dankbaarheid aan de bevrijders van Maastricht, de 30e infanterie divisie van de Old Hickory.
1994 was de laatste keer dat hulde gebracht werd aan de bevrijders en het vuur in een estafettevorm
vanuit Caen naar Maastricht werd overgebracht. Met hulp van commissaris van de koning Theo
Bovens is de draad weer opgepakt.
Woensdag zal een afvaardiging van de Provincie Limburg en Atletiek Maastricht aanwezig zijn als de
burgemeester van Caen het vuur ontsteekt en overdraagt aan de lopersgroep van Atletiek Maastricht.
Volgens de Maastrichtse vereniging belooft het een plechtig en waardig ceremonieel te worden. Er zijn
onder meer oud-strijders aanwezig, die van de bombardementen op Normandië hebben
meegemaakt.
Op 12 september passeert het bevrijdingsvuur traditiegetrouw de Belgisch-Nederlandse grens bij
Mesch passeren. Atletiek Maastricht zal met de plaatselijke atletiekvereniging De Maasrunners de
overdracht van het vuur aan gouverneur Bovens en de burgemeester van Eijsden-Margraten
Dieudonné Akkermans verzorgen.
Het bevrijdingsvuur wordt na een estafetteloop overgebracht naar het Gouvernement in Maastricht.
Daarna zal het vuur onderdeel uitmaken van de feestelijkheden van het prinsjesfestival in Den Haag.
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14 september Maastricht-Margraten
In samenwerking met de provincie Limburg,
start van de estafette bij het provinciehuis en
vervolgens via een parcours door Maastricht.
Hier is een grote viering, Nederland is 70 jaar
geleden door de geallieerden bevrijd.
Bij het bevrijdingsbeeld van Appie Drielsma is
een plechtigheid met de burgemeester van
Maastricht waarna de Maas wordt
overgestoken in samenwerking met de oud
mariniers Maastricht.
De estafette eindigt in Margraten op het
oorlogskerkhof. Onderweg is ook nog een
bezoek gebracht in Cadier en Keer bij het
monument waar de dag voor de bevrijding
nog enkele verzetsstrijders werden
gefusilleerd.

2015
5 mei Maastricht – Roermond
In samenwerking met de provincie Limburg start op 5mei om 5 uur ’s morgens een estafette naar de
markt in Roermond. Het meegenomen bevrijdingsvuur werd door de AM atleten in 2014 in
Normandië opgehaald. Aan de gemeentegrens van Roermand sluit atletiekclub Swift aan bij de
estafette. Oud mariniers uit Maastricht bemanden een sloep en zorgden ervoor dat het vuur over de
Maas en Roer veilig werd overgebracht.

Vertrek provinciehuis 5 uur ‘smorgens
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Mister estafette Jean Colombon als supporter in Maasbracht

