
 

Elke naam een schreeuw om vrede bij Uncle 
Beach Vlissingen
VLISSINGEN - Een lange regel namen, van 69 jonge mannen, siert sinds vrijdagmiddag de muur 
bij de Oranjemolen in Vlissingen. Het sobere monument gedenkt de geallieerde militairen die hun 
leven lieten in de drie dagen die de troepen nodig hadden na de landing op 1 november 1944 om 
Vlissingen te bevrijden.

Claudia Sondervan 

64 Britten, 5 Fransen. Hun namen werden vrijdag bij de onthullingsceremonie opgelezen door 
brigadier B. Wrench van het Royal Regiment of Scotland en kolonel J.E. Bruneau, de attaché voor 
defensie van de Franse ambassade in Den 
Haag. 

Object 1

‘Each name is a cry for peace’, is het motto van het monument: elke naam is een schreeuw om 
vrede. De onthulling van de Roll of Honour werd vrijdag bijgewoond door vertegenwoordigers van 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederlandse en Britse veteranen, onder wie Roy Maxwell 
(96), overlevende van het No. 4 Commando en de landing op Uncle Beach. De Inter Scaldis Pipes 
and Drums kregen gezelschap van pipers van het Royal Regiment of Scotland.



Breskens
Burgemeester Bas van den Tillaar verhaalde hoe op de eerste november kort na 4.00 uur ‘s ochtends
de manschappen in de landingsvaartuigen onder een hels brandende hemel de overtocht van 
Breskens naar Vlissingen maakten. Naast de geallieerde verliezen waren er veertig Vlissingers die 
na de landing hun leven verloren, memoreerde hij. Premier Winston Churchill redde de stad van de 
totale vernietiging. Hij blokkeerde plannen om de sleutelstad aan de Schelde plat te bombarderen. 

Kolonel Bruneau riep de 180 Franse commando’s in herinnering die samen met Noorse, Belgische, 
Britse, Belgische en Nederlandse militairen de Duitse bezetter verjoegen uit de stad en voor de 
vrijheid de prijs betaalden met de levens van jonge mannen. En hij stond stil bij de Duitse 
gesneuvelden, ,,want die hadden ook een vader en moeder die om hen treurden”.

Volksliederen
Piloten van Wings to Victory vlogen drie keer over met hun historische Piper Cub en de PH-NET in
RAF-kleuren tijdens het spelen van de volksliederen van Canada, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en
Nederland door Koninklijke harmonie Ons Genoegen. Het Scheldeloodsenkoor voegde hun 
Farewell shanty’s toe.

De stralende omstandigheden, zonnig met een zuchtje wind, werden één van de Nederlandse 
veteranen te veel tijdens de ceremonie. Met bijstand van de Rode Kruismedewerkers werd de man 
bijgebracht en door een ambulanceteam nagezien. Hij leek het nadien naar omstandigheden goed te 
maken.
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