
COV ZEELAND VERTEGENWOORDIGD BIJ HERDENKING EEDE EN SLUIS 

Voor sommige leden van COV Zeeland was de week 29 oktober-4 november druk bezet met 
herdenkingen van de bevrijding van Zeeland in 1944. 
Als eerste op 29 oktober de Sloedam, waar een negental leden aanwezig was bij de herdenking 
van ‘Operatie Mallard’. Op 2 november werd ‘Operatie Infatuate’ herdacht in Vlissingen en 
Westkapelle door zo’n 80 oud-commando’s, waaronder17 leden van COV Zeeland. Op vrijdag 4 
november heeft Ko de Jonge met echtgenote in het kader van de gezamenlijke bloemlegging de 
herdenking in Eede en Sluis bijgewoond. Een bezoek  dat de organisatie bijzonder op prijs stelde, 
omdat zij graag ook boven de Westerschelde bekendheid geven aan hun herdenking.De 
herdenking in Eede en Sluis is nog niet eerder bezocht door een commando-delegatie. Alleen ons 
lid Dirk Quist heeft al enkele jaren op uitnodiging van een collega-oud-marinier deze herdenking 
bijgewoond, maar wél getooid met onze befaamde Groene Baret!  
 

 
 
Na de ontvangst bij Multifunctioneel Centrum ‘Hof van Eede’ stelt een detachement Canadese 
militairen van “Joint Force Command Brunssum Headquarters Unit Europe”, zich op bij de 
monumenten op het Wilhelminaplein, geflankeerd  door een eenheid Wapenbroeders, waarnaast 
een enkele groene baret voor een kleurige noot zorgt. Dirk Quist is gevraagd om samen met een 
vertegenwoordiger van een van de andere verenigingen een bloemstuk bij het monument te 
leggen namens de gezamenlijke verenigingen van Zeeuwse Veteranen en oud-militairen.Dirk staat 
opgesteld bij de kransleggers. 
Mevrouw Annemiek Jetten, burgemeester van de gemeente Sluis legt na haar toespraak die zij 
vooral richt tot de leerlingenvan RK Basisschool St. Jozef en in het Engels herhaalt, samen met 
twee kinderen een bloemstuk namens de gemeente bij het Nationaal monument, ‘de 
Nederlandse Maagd’, een tufstenen obelisk, bekroond met een meisjesfiguur die het Nederlandse 
rijkswapen draagt. Wie nog bekend is met de historische terugkeer van Koningin Wilhelmina op 
Nederlands grondgebied weet dat zij bij het grensplaatsje Eede vanuit België over een witte 
meelstreep stapte. De tekst op de zuil:“Hier 
keerde onze Landsvrouwe op 13 maart 1945 
terug tot haar volk” geeft 72 jaar na het 
einde van de oorlog nog een onverwacht 
kippenvel-moment. 
 
Canadese Regimenten vochten tussen 6 en 
19 oktober in het westelijke deel van 
Zeeuws–Vlaanderenwaarbij veel 
manschappen het leven verloren. Bij de 
gedenkplaat waarop de regimenten 
genoemd worden, worden bloemstukken 



gelegd door de burgemeester van Sluis, door Luitenant Colonel Van Marum namens het Canadees 
Militair Contingent, een vertegenwoordiging van gemeentebestuur Maldegem en door oud-
commando Dirk Quist en een andere vertegenwoordiger namens de gezamenlijke Zeeuwse  
veteranenverenigingen. Tot slot leggen kinderen bloemen bij het Nationaal Monument en samen 
met de voorzitter van de Dorpsraad Eede bloemen bij het monument voor de 40 
burgeroorlogsslachtoffers van de toenmalige gemeente Aardenburg. 
 
Na afloop wordt verplaatst naar Sluis waar de herdenking plaatsvindt bij het Belfort op de Groote 
Markt. Het monument wordt gevormd door een plaquette op een gemetseld muurtje en twee 
plaquettes aan de muur van het Belfort met een 
onthutsend lange rij namen van burgerslachtoffers 
die het leven lieten door geweldige beschietingen 
en bombardementen in de aanloop van de Slag om 
de Schelde.  
Burgemeester Jetten spreekt ook hier de 
aanwezigen zowel in het Nederlands als in het 
Engels toe en spreekt onder meer haar waardering 
uit voor de ‘Stichting Oorlogsmonument Sluis’ die 
ieder jaar de organisatie van de herdenking in 
handen heeft. De heer Rinus Leenhouts die spreekt 
namens de Stichting, stelt het uithoudingsvermogen 
van de toehoorders zwaar op proef door zijn lange 
toespraak waarin hij een overigens zeer 
aansprekend stuk geschiedenis vertelt. Sluis lag onder zwaar artillerievuur, toen de stad op 1 
november uiteindelijk werd bevrijd was Sluis grondig vernield. 
 
Het is al donker als mevrouw Rianne Lanoye, kleindochter van een van de slachtoffers, de namen 
en leeftijden voorleest van de 64 burgerslachtoffers. In die sfeer klinkt de Last Post, geblazen door 
Luc Dhont van muziekgezelschap ‘Apollo’ des te indrukwekkender en voelt de daaropvolgende 
minuut stilte indringend. 
‘For Freedom Pipes & Drums’ uit Knokke-Heist brengt met Muziekgezelschap Apollo het ‘Highland 
Cathedral’ ten gehore, waarna een Piper het Lament speelt. 
Burgemeester Jetten opent met het leggen van een bloemstuk namens de gemeente Sluis een 
lange rij bloemleggingen. De officiële bloemenhulde wordt afgesloten met het plaatsen van een 
lantaarn met brandende kaars door leerlingen van OBS J.H. van Dale en RK Basisschool “St. Jan’, 
waarna ook ‘half Sluis’ een bloem legt bij het monument. 
 
Koud tot op het bot geworden, is de warme ontvangst in de raadskelder van het Belfort een 
weldaad voor de kleumende genodigden. Bij het door catering ‘Hart van Sluis’ uitstekend 
verzorgde, afsluitende buffet in de raadszaalis ook de mini-delegatie van COV Zeeland hartelijk 
welkom. Tegen 22.00 uur zorgt het piperkorps met een kort optreden voor een muzikaal einde 
van de bijeenkomst 
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