
Oud-commando's wandelen in spoor 

Canadese bevrijders 

.Terwijl de wereld in de ban is van de oorlog in Oekraïne, wandelen 29 Nederlandse oud-

commando's al een week in de sporen van onze Canadese bevrijders uit de Tweede 

Wereldoorlog. Onder hen ook twee Zeeuwen: Tinus Sillekens uit Terneuzen en Martijn Louws, 

afkomstig uit Oostburg. 

 

 

De 29 commando's lopen in 21 dagen meer dan duizend kilometer. De start was vorige week dinsdag 

in Normandië. "We zijn deze tocht begonnen omdat het Korps Commandotroepen tachtig jaar 

bestaat", zegt Martijn Louws. "Dat is op 22 maart. De dag dat we aankomen in Roosendaal." Met hun 

tocht hopen de mannen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds 

De oorlog in Oekraïne houdt ook hen bezig. "Het is verschrikkelijk. Iets waarvan we gehoopt hadden 

dat het nooit meer zou gebeuren, gebeurt gewoon toch", verwoordt Louws het machteloze gevoel. 

"Het is echt niet te beschrijven hoe erg we dat vinden." 

We zien veel mooie dingen' 
De mannen denken tijdens hun wandeling regelmatig aan wat er in Oekraïne gebeurt. "Als we nu in 

dienstplicht hadden gezeten, hadden we misschien die kant wel uit gemoeten om aan de grenzen te 
opereren. Net zoals het huidige leger aan het doen is." Maar ook andere onderwerpen worden 

besproken en er wordt ook veel gelachen. Louws: "We zien veel mooie dingen en het is goed 

wandelweer, dus we kunnen lekker door. 



De mannen zijn vanochtend begonnen aan hun zevende dag. Ze lopen vandaag in de buurt van 

Lisieux, richting Pont-Audemer. "Het wandelen gaat hartstikke goed. We hebben ons goed voorbereid 

en elke 12,5 kilometer hebben we een stop met eten en drinken." Op 19 maart lopen de commando's 

door Zeeland en leggen ze kransen bij de oorlogsmonumenten in Vlissingen en Westkapelle. 
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De oud-commando's in Frankrijk tijdens hun Normandie Memorial Mars 

Martijn Louws 


