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Dick Dooms 

Omstreeks kwart voor negen liepen wij 
de rode loper op voor de begraafplaats 
en werden ontvangen door het 
gemeentebestuur onder leiding van 
burgemeester de Ceuninck van 
Maldegem die ons bijzonder welkom 
heette, waarna wij onze zitplaatsen 
opzochten. Sinds 1944 rusten hier 1155 
Canadese, Poolse, Britse, Australische, 
Nieuw Zeelandse en Franse jonge 
mannen die voor onze vrijheid zijn 
gesneuveld.  

 

De begraafplaats ontstond op verzoek 
van Canada. Dit om alle inderhaast gedolven graven samen te brengen op één plaats. In mei 1945 
waren er al meer dan 800 soldaten die er hun laatste rustplaats gekregen hadden. De meeste graven 
zijn van de soldaten die sneuvelden ten zuiden van de Schelde, maar een aantal werden ook van 
elders overgebracht. Onder de geïdentificeerde slachtoffers bevinden zich 838 Canadezen, 234 
Britten, 2 Australiërs en 2 Nieuw-Zeelanders. Daarnaast telt de begraafplaats 33 Poolse en 
twee Franse graven. 

 

Wat opvalt is dat sommige Poolse graven twee namen dragen. 
Dat is omdat Poolse soldaten vaak dienst namen onder een 
andere naam. Zo wilden ze voorkomen dat hun familie in Polen 
zou worden belaagd door de Duitsers als zij zelf gevangen 
genomen werden. Op het graf kwam ook hun schuilnaam, 
omdat het anders onmogelijk was voor de strijdmakkers om 
hun kameraden terug te vinden, terwijl de Poolse familie enkel 
hun ware naam kende. 

 

Het programma was zoals elk jaar indrukwekkend, mede omdat 

een gevluchte vrouw uit Oekraïne haar verhaal vertelde van de 

ellende en die van haar familie en vrienden die nog zijn 

achtergebleven. Haar woorden werden ‘een op een’ vertaald 

door een jonge man die ook van Oekraïense afkomst is. 

Emotioneel was het haar te horen zeggen hoe enorm dankbaar 

zij en haar mede vluchtelingen is voor de warme  opvang en onderdak die haar door de burgers van 

Maldegem is gegeven. De kleine kinderen van de plaatselijke basisschool brachten een prachtig 

eerbetoon ronde de gedenknaald samen met het koor “Canticorum.” Het is onmogelijk alle bijzonder 

verschillende optredens en belevenissen op zo’n dag te benoemen, daarom wat foto’s die voor zich 

spreken. Na het spelen van de volksliederen door de Marine kapel werden alle aanwezigen gevraagd 

om naar het gemeenschapshuis “Den Hoogen Pad” in Maldegem te gaan en daar deel te nemen aan 

de gesprekken met de actief dienende en oud militairen van de Belgische, Canadese, Britse en Poolse 

krijgsmachten en natuurlijk de vele aanwezige Belgische oud militairen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk


 

Het werd daar naast de vele gesprekken een 

bijzonder smaakvolle en dorstlessende 

aangelegenheid, waarbij nieuwe contacten 

werden gelegd en oude verstevigd. Een van hen 

de “Pipe Major Diederick de Jager,”  die tijdens de 

herdenking elk jaar op sublieme wijze het 

“Lament” ten gehore brengt was bereid om met 

ons op de groepsfoto te gaan. Omstreeks 14.00 

uur namen wij afscheid van nieuwe en bekende 

aanwezigen en zijn wij meer dan tevreden terug 

naar huis gereden. 

 

Duidelijk hoorde ik de leden van de Commando vereniging vertellen dat zij er volgend jaar zeker weer 

bij willen zijn en dat zij jullie enthousiast zullen maken om op 10 september 2023 ook deel te nemen, 

waarbij ook de dames van harte welkom zijn. “Lest we Forget!”  "Opdat we niet vergeten!"                   

Inmiddels heb ik vandaag voorbereidende gesprekken gestart met de gemeente Sluis, Jan en Andre  

voor het komende evenementen in Ede, Aardenburg en Sluis op vrijdagmiddag 5 november 2022. Dit 

is een herdenking / evenement in een totaal andere vorm. We beginnen met allen die zich hebben 

aangemeld om 13.00 uur met koffie en iets lekkers in het gemeenschapshuis van Ede. Vandaar 

marcheren wij onder de klanken van een “Drum en Pipe band” uit Knokke naar het monument aan 

de doorgaande weg. Na een defilé door het hart van Sluis, nemen wij dan samen met de Canadese 

troepen deel aan een voortreffelijk diner verzorgd door restaurant “Hart van Sluis” voor ons allemaal 

geserveerd in het prachtige Belfort van Sluis. Ik zie jullie aanmelding samen met die van jullie 

partners met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke Groeten, 

Dick Dooms, oud marinier 


