
OUD-COMMANDO’S  BIJ HERDENKING  “OPERATIE  MALLARD”  2015 

 
Voor de zesde keer alweerorganiseert het Bevrijdingsmuseum Zeeland in 
Nieuwdorpeen wandeltocht onder de naam „Mallardmars‟ ter herinnering aan de 
bevrijding van Zuid-Beveland. Ook dit jaar wordt hieraan deelgenomen door een aantal 
Zeeuwse oud-commando‟s. Enkele Brabantse „çollega‟s‟ hebben helaas moeten 
afmelden wegens ziekte en blessures, maar twee bestuursleden namen toch de moeite 
om present te zijn bij de herdenking. 
 

 
 
„Mallard‟ is de codenaam voor de nachtelijke oversteek van het Sloe, de strook water 
tussen Zuid-Beveland en Walcheren. Britse troepen van de 156th en 157th Infantry 
Brigade en Force Troops van de 52nd (Lowland) InfantryDivisionkregen in het kader 
van de Slag om de Schelde opdracht ten zuiden van de Sloedam een bruggenhoofd te 
vestigen op Walcheren.   
De twee voormalige eilanden Zuid-Beveland en Walcheren zijn eind 1944 slechts met 
elkaar verbonden door een spoordijk en een smalle verkeersweg, de Sloedam. Deze 
verbinding  werd een  bijna onoverkomelijke hindernis voor de geallieerde troepen.  
Tijdens de hevige gevechten met de Duitse bezetters sneuvelden vele geallieerde 
soldaten langs de weg en op de slikken. Zij verloren hun levenin de strijd voor onze 
vrijheid. Een offer dat nog jaarlijks wordt herdacht bij de monumenten aan de oostzijde 
van de Sloedam.  
 
Ongeveer 8 kilometer na de start van de wandeling bij het Bevrijdingsmuseum voert de 
route van alle afstanden langs de herdenkingsplaats bij het Mallardviaduct.Een aantal 
wandelaars onderbreekt de tocht voor het bijwonen van de herdenkingsplechtigheid bij 
de drie monumenten die om 10.30 uur een aanvang neemt. Ook de oud-commando‟s 
nemen de tijd om de omgekomen militairen en burgerslachtoffers te herdenken in een 
erehaag met Wapenbroeders en oud-Dutchbatters. 
                                                                                                                                           

                  



Na het welkomstwoord van paradecommandant Tiede van de Guchte geeft drs. Willem 
Meijer,secretaris van het Bevrijdingsmuseum, uitleg over de Liberation Route en het 
pasgeplaatste markeringspunt op de Sloedam. 
“Mensen weten vaak niet meer waarom deze monumenten er staan”, zegt drs. Meijer. 
“Zezijn een eerbetoon aan de bijdrage aan onze bevrijding die niet vergeten mag 
worden. Ieder monument getuigt van politieke onmacht om oorlogshandelingen te 
voorkomen. Canadese, Britse en Franse militairen zijn de werkelijke helden.”  
Na een overdenking door oud-onderwijzer de heer C. Bierens, leest de heer Hans 
Blommaard de Act of Remembrance voor. Militairen brengen in de minuut stilte die 
volgt op het blazen van de Last Post door een trompettiste van Muziekvereniging 
Arnemuiden, de eregroet aan hen aan wie wij tot op heden onze vrijheid hebben te 
danken. 
 

 
 
1e Luitenant ter Zee Veldhuizen en Majoor der Mariniers Korst leggen als eerste een 
bloemstuk namens defensie,  vertegenwoordigers van het voormalige verzet Zeeland,  
de gezamenlijke veteranen, Bevrijdingsmuseum Zeeland en de  vriendenclub van het  
museum volgen. Dan zet detachementscommandant Peter Jansen zijn mannen 
opnieuw in de houding voor het spelen van de volksliederen van Canada, Groot-
Brittannië, Frankrijk en het Nederlandse Wilhelmus. 
Na afloop van de plechtigheid wordt gefourageerd en vervolgt ook het kleine peloton 
Zeeuwse oud-commando‟s  de wandeling. Het milde zonnetje maakt het nauwelijks te 
geloven dat het 31 oktober is. De tocht eindigt na 15 kilometer waar hij begon, bij het 
bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp,  met het ophalen van de herdenkingsmedailles en 
een korte nazit met een drankje en voor sommigen met de traditionele kom 
erwtensoep. De soep smaakt. De gezamenlijke wandeling smaakt naar meer. Volgend 
jaar weer? 
 
Ellie de Jonge 


