
 

 
AMICALE VUM ESCHER KOLLÉISCH a.s.b.l. 

B.P. 395   L-4004 Esch-sur-Alzette 
www.avek.lu 

www.facebook.com/aveklu.lu 
 

R
C

S
 L

u
x

e
m

b
o
u
rg

 : F
4

6
6

8
 

 

 

Conférence 
 

Vendredi le 19 novembre 2021 à 19.30 h 
Lieu:  LGE, salle CDI (Centre de Documentation et d’Information) 

Entrée par parking ou ancien bâtiment 
 

Claude Vandivinit: Virstellung vum Buch 
« Evakuatioun a Frankräich, Mee-August 1940 » 

Unioun vun de Lëtzebuerger Resistenzbewegungen 
 
D'Buch befaasst sech mat der spontaner Flucht an der Evakuéierung vu bis zu 100.000 
Awunner, virun allem aus de Süd-Gemengen, den 10. Mee 1940, wéi dem Hitler seng 
Truppen d'Lëtzebuerger Land iwwerfall hunn. 
 
Unhand vun engem onverëffentlechten Tagebuch, enger Rei vu méi oder wéineger 
bekannte Verëffentlechungen an Zeienaussoen a mat Hëllef vu villen Archiv-Dokumenten, 
versicht den Auteur d'Envergure vun dëser Episod, déi den Ufank vun der 5-järeger 
Besetzung vu Lëtzebuerg wiesentlech markéiert huet, méiglechst ëmfaassend ze 
ëmräissen an ze analyséieren. 
 
Dobäi gi folgend Froe behandelt: 

• Virwat hunn esou vill Awunner hirt Heem musse verloossen? Wéisou sinn di eng a 
Frankräich, déi aner zu Lëtzebuerg evakuéiert ginn? 

• Wéi war Lëtzebuerg op di däitsch Invasioun virbereet? Wéi sollt d'Bevëlkerung virun de 
Gefore geschützt ginn? 

• Wéi war et méiglech, datt ronn 50.000 Awunner a knapp 2 Deeg konnten a Frankräich 
evakuéiert ginn, obwuel et keng Virbereedungen an där Hisiicht ginn hat? 

• Wéi sinn di Méint vun der Evakuatioun bis zum Rapatriement verlaf? Wéi eng Rollen 
hunn di franséisch, di däitsch oder di lëtzebuergesch Instanzen dobäi gespillt? 

 
 

Cette conférence se tient sous le régime CovidCheck 
(accès uniquement après contrôle de votre certificat CovidCheck). 

 
La conférence sera suivie par le pot de l’amitié habituel. 

 
 
Le comité se permet de vous rappeler l'existence du Fonds Social de l'Amicale vum 
Escher Kolléisch, destiné à financer toutes les dépenses sociales. Le comité vous 
remercie de vos dons généreux, que vous voudrez bien verser au 
  

Fonds social de l'Amicale vum Escher Kolléisch 

                BGL BNP Paribas, compte BGLL IBAN LU19 0031 0845 2094 0000 

 

 


