
OUD-COMMANDO’S  BIJ DODENHERDENKING IN KAPELLE 
 

Leden van COV Zeeland hebben op 4 mei 2016 deelgenomen aan de nationale 
dodenherdenking in de gemeente Kapelle. De 11 man sterke delegatie oud-commando’s 
speelde samen met  oud-militairen van verschillende andere korpsen een actieve rol bij 
de herdenking in de ‘Bloesem van Zeeland’. 
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Om 17.30 uur is het al een hele drukte op het naast het station gelegen oefenlokaal van  
muziekvereniging Jonge Kracht, die belangeloos hun lokaliteit beschikbaar stelt voor de 
ontvangst van de deelnemers aan het defilé. 
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Als eerste arriveert een groep van 25 leerlingen 1ste en 2ejaarsVooropleiding Defensie van 
Scalda Middelburg. Omringd door muziekstandaards wordt ter plaatse van kleding 
gewisseld omdat het niet is toegestaan om in militair uniform te reizen.  
Intussen druppelen ook de mannen in veteranentenue binnen, oud-commando’s, leden 
van de VOMI, een enkele oud-marinier. De twee Afghanistan-veteranen en de beide 
instructeurs maken indruk met hun groot tenue en decoraties.   
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Voor het vertrek van het defilé worden de studenten door hun instructeur in een lange rij 
opgesteld. De groep wordt professioneel geïnspecteerd, waarbij zelfs wordt gelet op de 
verschillende manieren waarop veters in de schoenen zijn geregen. De voorzitster en een 
vrouwelijk lid van het Vier Mei Comité Kapelle maken een mooie show van het opspelden 
van het Vrijheidsfakkeltje van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Met ernstige gezichten en 
onwillekeurig toch een beetje in de houding, nemen de jongens en meisjes in tenue van  
landmacht en marine hun ‘eerste decoratie’ in ontvangst.  
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Piper en drummer staan zich op enige afstand van het lokaal warm te blazen, krans en 
bloemstukken worden binnengedragen, de leiders van de Scouting melden zich. 
Commandant Defilé Hans Blommaart rept zich van instructeur naar piper en scouting en 
maakt zich gereed om de deelnemers ‘in slagorde’ op te stellen. 
 
In de Van der Biltlaan lokken de doedelzakklanken steeds meer mensen naar buiten. Het 
is altijd een prachtig gezicht, piper en drummer van ‘InterschaldisPipesand Drums’ uit 
Middelburg voorop, dan leden van scouting ‘Ridder van de Maelstede ’uit Kapelle die 
krans en bloemenstukken meedragen. 
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 Daarachter stapt het peloton oud-militairen, waarvan verschillende al op zeer hoge 
leeftijd,kranig als in hun jonge dienstjaren. 
De komende generatie jonge militairen marcheert als één blok, strak in de maat.De 
instructeurs van Scalda hebben reden om trots te zijn op hun studenten 
Ook de grote groep scouts die de stoet afsluit, laat zien dat zij door hun leiders goed 
geïnstrueerd zijn. Ook de allerkleinsten zijn zich bewust van de ernst van de gebeurtenis. 
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Bij de kerk wordt het defilé ontbonden. Enkele honderden mensen hebben in afwachting 
van de militairen al plaats genomen in de kerk, velen van hen weten uit ervaring dat bij 
aanvang van de dienst vrijwel de laatste stoel bezet is.  
Kerkelijk of niet, gelovig of niet, de aanblik van de predikant op de preekstoel, de handen 
geheven in zegening, maakt  een gevoel van saamhorigheid los bij het herdenken van de 
slachtoffers van oorlogsgeweld. Met enigszins verraste aandacht kijken de toehoorders 



op als de 12-jarige Remy van Maris enkele 
fragmenten voorleest uit brieven die zijn 
oudoom Danker Daniël van Maris schreef aan 
zijn ouders toen hij te werk was gesteld in 
Karlsruhe en daar op 19-jarige leeftijd aan 
longontsteking overleed. Ook het door 
schoolkinderen voorlezen van de namen van 
inwoners van de gemeente Kapelle die door 
oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen, 
maakt indruk. 
 
Het thema ‘Blijf bij uw bevrijder’ dat voorganger 
ds. Deventer heeft genomen voor zijn  
overdenking, blijkt verassend goed overeen te 
komen met het gedicht dat kinderburgemeester 
Tessa van Oosten voorleest, en ook de 
toespraak van loco-
burgemeesterHerselmanheeft hierbij 
aanknopingspunten. Hij heeft als leidraad voor 
zijn toespraak het thema gekozen van het 
Nationaal 4 en 5 Mei Comité: Vrijheid geef je door. Herselman trekt paralellen tussen de 
oorlog ’40-’45 en oorlogshaarden die met name in Syrië ontstaan zijn, waar net als in WO 
II, vele onschuldige mensen omkomen en waar westerse interventie hulp probeert te 
bieden bij het bestrijden van ruwe en gewelddadige overheersing.                                   
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Na afloop van de herdenkingsdienst lopen de aanwezigen in stille omgang om de kerk, 
terwijl intussen alle militairen door oud-commando Ko de Jonge worden opgesteld bij het 
monumentje in het kerkpark. Hij voert het bevel tijdens spelen van het volkslied  en de 
krans- en bloemleggingen door burgemeester en kinderburgemeester, de Vomi, 
Oranjeverenigingen, jongeren uit de gemeente Kapelle en scouting.Muziekvereniging OKK 
uit Wemeldinge verzorgt hierbij de muzikale begeleiding.De plechtigheid wordt 
afgesloten met de inmiddels traditionele Bloemenceremonie, waarbij kinderen met alle 
militaireneen kring vormen om het monument en op een sein van voorzitter-
ceremoniemeester Corrie Mol de kinderen tegelijk de rode, witte en blauwe bloemen 
neerleggen. 
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Het commando ‘Breng groet’ klinkt luidop in de stille en zonnige avond, waarna de  
mannen weer de erewacht betrekken totdat alle aanwezigen langs het monument zijn 
gelopen. Een sfeervolle herdenking is ten einde. De koffie wacht in de kerk. 
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Verslag : Ellie de Jonge 
 
 
************************************************************************* 
Van COV Zeeland waren aanwezig: 
Jaap Hilleman, Niek de Leeuw, Co Baas, Menno Weber, Marius Lebbink met Fanion, Ken van 
Neijenhoff, Dirk Quist, Mechiel de Visser, John de Braal, Bram van der Hage, Ko de Jonge, 
commandant kranslegging. 
 
Afghanistan veteranen Niek Toorenaar en Pieter Stroosnijder. 
Oud militairen Indië en Nieuw Guinea gangers Piet de Regt, Adrie Burger, Jan Matthijssen. 
Oud-luchtmacht militair Gerrit Landman. 
Oud-marinier Nico Griep, oud-marinier Hans Blommaart, commandant defilé. 


