
VICTORY DAY IN TERNEUZEN, COV ZEELAND GAAT ZEEUWS-VLAAMS   DOOR: ELLIE DE JONGE 

Commandovereniging Zeeland beleeft een drukke periode. Binnen korte tijd besteedt de COV aandacht aan 
verschillende herdenkingen of speciale activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen waarvoor de vereniging is 
uitgenodigd. 
Nog maar pas is met negen vertegenwoordigers van de COV de jaarlijkse herdenking bij het Oost-Indië 
monument in Terneuzen achter de rug, of het volgende bezoek aan de havenstad staat op de rol. 
Terneuzen viert de bevrijding op 3 september ‘in het groot’. 

 Niet precies op de juiste datum van 20 september omdat de jaarlijkse kermis in die week de Markt in 
beslag neemt, maar een kniesoor die daar op let. Zeker niet nadat het evenement zo’n groot succes blijkt te 
zijn. Wethouder Laszlo van de Voorde heeft er in elk geval geen moeite mee om met verwelkomende 
woorden het startschot te geven voor een mooie dag. 

Het evenement is aanvankelijk aangestuurd door één man. Adrie Kasteleijn, eigenaar en uitbater van Pub 
Victory. Adrie is totaal idolaat geworden van alles wat met D-Day, Normandië heeft te maken nadat hij daar 

jaren geleden een vakantiehuisje huurde. Geen 
jaar gaat voorbij of hij bezoekt de herdenkingen. 
De verschillende landingsstranden en 
oorlogsbegraafplaatsen staan blijvend op zijn 
netvlies geëtst. Uit het idee van Adrie om de 
bevrijding van Terneuzen te vieren met een groot 
evenement, ontstaat Victory  Day, vormgegeven 
en uitgevoerd samen met zijn vriend Wim de 
Maat. Het balletje begint te rollen. 
Commandovereniging Zeeland raakt betrokken bij 
de uitvoering door de vriendschap van Adrie met 
een lid van de COV, Sjaak Cambier, die op zijn 
beurt secretaris Menno Weber weet te 
enthousiasmeren. Achterliggende gedachte: de 
groene baret ‘zichtbaar maken’ in de regio. 

De COV is inderdaad zichtbaar geworden, evenals trouwens de Mariniers, verenigd in Contact Oud-
Mariniers in Zeeland. Beide verenigingen zijn op 3 september vertegenwoordig met een grote tent, waar 
allerlei oorlogs- en militair materiaal te zien en te koop is. Voordat aanloop van het publiek verwacht gaat 
worden is er in de stand van COV Zeeland een moment van ernst. Op een kleine tafel heeft Menno een 
gedenkplaats gemaakt voor het pas overleden lid van de vereniging Thijs Uitterhoeve, Jan van Beek, Oud-
secretaris van COV West-Brabant en de in Amerika neergeschoten Commando. Met een eregroet en 
minuut stilte worden overledenen herdacht.  
 
Een grote trekpleister voor het publiek zijn zo’n 
veertig oorlogsvoertuigen, jeeps (vracht)trucks en 
motoren van Keep Them Rolling en particulieren, 
door bemiddeling van het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp aanwezig op de Markt. Het bijna 
doorlopende optreden van D-Day Revivalband en 
de Airborne Band of Brothers uit het Vlaamse Zele 
houdt het publiek tot laat in de middag bezig. 

 

  

 



Naast de vrolijkheid wordt een moment van rust, stilte en eerbied ingelast. Rond 15.00 uur roept Menno 
Weber de mensen op tot samenkomst voor het podium voor het blazen van de Last Post en een minuut 

stilte. Allen worden gevraagd, waar zij ook staan 
tussen het publiek, wel of niet baret dragend, op 
zijn commando in de houding te staan en de 
eregroet te brengen tijdens de minuut stilte. De 
Last Post wordt geblazen, een emotioneel, 
kippenvel veroorzakend beeld. Commando’s en 
Mariniers herkenbaar aan hun baret, overal 
rondom staan (oud-) militairen strak opgericht, de 
hand aan het hoofd. Het brengt niet alleen tranen 
in de ogen van Adrie Kasteleijn, uit meerdere 
broekzakken en tasjes komen zakdoeken te 
voorschijn…..     

 

De gemeente Terneuzen zal de komende weken nog een paar maal groen kleuren. COV Zeeland is 
uitgenodigd voor de herdenking van de bevrijding van Axel en in het verlengde daarvan voor de onthulling 
van een standbeeld van de Poolse generaal Stanislaw Maczek. Onder diens commando hebben Poolse 
militairen Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. 


