
INFATUATE MARCH ZEELAND 

 
Op 23 maart, daags na de 77e verjaardag van het 
Korps Commandotroepen, vertrok een 40-tal oud-
commando’s vanuit Zoutelande voor een 
wandeltocht naar Vlissingen en Westkapelle, onder 
de codenaam’ INFATUATE’ die werd gebruikt voor 
de geallieerde landingen op Walcheren in 1944 bij 
Vlissingen en Westkapelle.                    
Niet alleen vanuit Zeeland, maar ook vanuit Noord- 
en Zuid-Holland, Gelderland, Brabant en zelfs vanuit 
Limburg reisden oud-commando’s af naar 
Zoutelande voor een  wandeling die voerde langs 
markante punten en overblijfselen van de Atlantik 
Wall. 
 
 
Omstreeks 09.15 uur, na een welkomstwoord en een korte uitleg over de dag van secretaris en 
medeorganisator Menno Weber, start een ruim 30 man sterke groep voor de wandeling van 26 
kilometer over duinen en langs het strand richting landingsplaats Uncle Beach in Vlissingen en 
terug naar Zoutelande. 
 
 

 
Onderweg wordt hier en daar 
stilgestaan bij de vele nog zichtbare 
sporen van de oorlog. Onze ‘eigen gids’ 
Geert Boekema weet heel wat te 
vertellen over bunkers, soms diep 
verborgen tussen de duinen, 
antitankgrachten, ’stekelvarkens’ en 
‘drakentanden’ als verweer tegen 
pantservoertuigen.  

 

 

 

Bij ‘Uncle Beach’, de landingsplaats bij Vlissingen, wordt 
een groet gebracht bij commandomonument en een 
bezoek gebracht aan het Bunkermuseum, waar een 
vrijwilliger van de stichting Bunkerbehoud interessante 
feiten weet te vertellen.  

De Dodge truck van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp 
vervoerde niet alleen de EHBO-ploeg van de befaamde 
‘Commandohut’, de verzorgingspost tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse, maar ook broodjes,  beleg en fruit en 
natuurlijk Zeeuwse bolussen.  



 
De groep die de 13 kilometerroute loopt, 
vertrekt rond 10.00 uur richting 
Westkapelle. Ook langs deze route zijn 
vele overblijfselen van de 
verdedigingswerken van de bezetter te 
herkennen. Bij Westkapelle loopt de 
route voor een groot deel langs de 
kreek, een restant van de inundatie van 
Walcheren. De dijk bij Westkapelle was 
één van de plaatsen die gebombardeerd 
werd door de geallieerden om de 
verdediging van Duitse bezetters te 
bemoeilijken. Een wateroversteek bracht 
de oude commandogeest bij een van de deelnemers onweerstaanbaar boven. In plaats van het 
trekvlotje te nemen, de tussenliggende 50 jaar negerend, gebruikte hij de trekkabel als touwbaan. 
Slechts met één natte schoen en vochtige onderkant van de broekspijpen haalde Ken onder 
gejuich en applaus de overkant. 

 
Marcel heeft met zijn Willy jeep uit 1942 de foerage en 
het andere deel van het EHBO-team naar het 
Polderhuis bij Westkapelle gebracht, waar ook de 
lunch eer aangedaan wordt. Er is tijd  
genoeg voor een ruime rustpauze, de koffie (en andere 
soorten drankjes) in het restaurant van museum 
Polderhuis smaken. Het museum toont een schat aan 
informatie over de bezetting en vooral over de 
gevolgen die de bombardementen op de dijk voor 
gevolgen had voor de Westkapelse bevolking.  
Jaarlijks herdenkt het Korps Commandotroepen hier 
de landing bij ‘Erica’ en de slachtoffers van de 
burgerbevolking op de begraafplaats achter de 
vuurtoren. 
 
 
De terugtocht voert over het strand en door de 

duinen, waar bij het RAFmonument een dronk wordt uitgebracht op de omgekomen piloot  
Reginald William James. Het verhaal van dit bijzondere monument wordt toegelicht door 
Matthieu van Osté. 
 
 
Bij de manschappenbunker in 
Zoutelande komen beide groepen 
samen. Een vrijwilliger van de Stichting 
Bunkerbehoud vertelt een boeiend 
verhaal over het ontstaan en het gebruik 
van de bunker. Nog een klein stukje 
wandelen en dan kan in Café de Fiets de 
dag worden afgesloten. Menno bedankt 
allen die de wandeltocht mede tot een 
geslaagd evenement hebben gemaakt: 
het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp 
met de chauffeurs Tommy en Rob in de 
Dodge truck , Marcel met zijn Willy jeep, 



de vrijwilligers van de Stichting 
Bunkerbehoud, Matthieu Osté voor zijn 
uitleg over de omgekomen piloot bij het 
RAF-monument, het team dat tijdens de 
Nijmeegse vierdaagse in de 
‘Commandohut’ de verzorging doet, 
Evert Gijsbers die de gele hesjes heeft 
geleverd, Tinus Sillekens die de stickers 
voor de wandelboekjes verzorgde en last 
but not least het team van Café De Fiets 
dat de lunch heeft verzorgd en als start 
en finish locatie de wandelaars, aanhang 
en belangstellenden gastvrij onthaalt, 
voor, tijdens en vooral na afloop van de 
mars. Het bleef er nog lang onrustig. 

 

      

 

        

 

De Infatuate March is georganiseerd door een werkgroep van Commandovereniging Zeeland, 
bestaande uit Geert Boekema, Casper Baas, Stijn Leijnse en Menno Weber, met de bedoeling dat 
een van de andere commandoverenigingen dit initiatief overneemt en in de jaren dat er geen 
reünie is, een tocht (of andere activiteit) organiseert op of rond 22 maart. 
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