
 

JUBILEUMCOIN COV ZEELAND NAAR BURGEMEESTERS  DOOR: ELLIE DE JONGE 
 
COV Zeeland viert jubileumfeest nog even door 
 
Na de meer dan geslaagde rondvaart op 3 juli is het jubileumfeest 
van Commandovereniging Zeeland nog niet voorbij. Op vrijdag 9 juli 
wordt de jubileumcoin door secretaris en ‘aanvoerder’ van de 
jubileumwerkgroep Menno Weber aangeboden aan de 
burgemeesters van de gemeente Veere en de gemeente Vlissingen. 
 
Bij Vlissingen en Westkapelle landden op 1 november 1944 
geallieerde troepen met als doel het vrij maken van de vaarweg naar 
Antwerpen, ‘Operatie Infatuate I en II”. De afbeelding op de penning 
toont aan de ene zijde het commandomonument in Vlissingen en 
aan de andere zijde de Shermantank op de zeedijk bij Westkapelle. 
Momenteel wordt de tank gerestaureerd. 
 
In Westkapelle vindt de feestelijk onthulling door voorzitter Bram 
Steijn plaats bij de gedenksteen op het pleintje bij museum Het 
Polderhuis waarna hij de coin overhandigt aan burgemeester Rob 
van der Zwaag. Ook de heer Ivo van Beekhuizen, bedrijfsleider van het museum, krijgt de coin 
aangeboden. Volgens Ivo is geen betere plek voor deze kleine plechtigheid dan “Hier in Westkapelle, 
waar aan de andere kant van de dijk de geallieerde landing plaatsvond en vele commando’s de dijk over 
stormden om Westkapelle te bevrijden”. In de toespraken krijgen de woorden ‘samenwerking en 
verbondenheid’ een diepere betekenis door de achtergrond van de strijd en de verbondenheid van de 
commando’s van nu met de commando’s van toen.  

 

 
 
In het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, met als achtergrond foto’s en vitrines met vele voorwerpen 
gerelateerd aan de slag om de Schelde, wordt nogmaals de jubileumcoin plechtig onthuld. In het bijzijn 
van een aantal leden van de COV neemt burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen 
de coin in ontvangst. Aan Stef Traas, directeur van het museum, overhandigt Menno eveneens de coin. 
“De aanleiding tot het ontwerpen van deze militaire coin, Infatuate I en II–Zeeland–de slag om de 
Schelde, was ons 30-jarig jubileum als commandovereniging om een uniek cadeau aan te bieden aan 



onze leden. De rijkdom aan historische 
grond in Zeeland door WO II, de strijd 
voor de vrijheid op de Zeeuwse eilanden 
en uiteindelijk de bevrijding op 1 
november 1944 is nu allemaal 
samengesmolten in deze unieke coin”, 
aldus Menno. Stef Traas verzekert de 
aanwezigen dat de coin een mooie plek 
gaat krijgen in de collectie.  
 
Tijdens de gezellige nazit spreekt oud-
voorzitter Rinus Oostlander de 
aanwezigen toe. Hij zegt blij te zijn deze 
gebeurtenis nog te mogen meemaken en 
memoreert de 25 jaar dat hij vanaf de oprichting als voorzitter de vereniging mocht leiden.   
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