
COV Zeeland doet Lou Traas uitgeleide. 

Voor de vijfde keer binnen een tijdsbestek van drie maanden 
heeft COV Zeeland de droeve plicht om een lid van de 
vereniging te begeleiden naar zijn laatste bestemming. 
Op vrijdag 28 januari betoont een zestal leden namens de 
vereniging eer aan Lou Traas, overleden op 22 januari 2022.  
Cor van de Berg, Co Baas, Max Don, Marcel van Campen, Aloïs 
Beaurain en Ken van Neijenhoff, wachten buiten in het gelid de 
rouwauto op. Graag hadden nog meer leden hun maat de 
laatste eer willen bewijzen, maar ook nu nog gelden coronabeperkingen. 
 
De broers van Lou rijden de kist binnen waarna op uitnodiging van uitvaartbegeleider de 
dodenwacht, commandant Cor van den Berg, Co Baas en Max Don, zich opstelt bij de kist. Na de 
inleidende toespraak neemt ook de dodenwacht plaats. 
 
Door de hierna volgende sprekers wordt het leven van Lou voor de aanwezigen ontvouwd. De 
voorzitter van VVV Groede steekt de loftrompet over het vele werk dat Lou in de loop der jaren voor 
de vereniging heeft gedaan, in 1987 gehonoreerd met een lintje: Lou wordt Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 
 
 
Ook de broer en de dochters van Lou spreken liefdevol over hem. Door hun woorden zien de 
genodigden duidelijk de mens die Lou Traas was: een harde werker, klaar staan voor iedereen, 

behulpzaam, liefhebbend vader en echtgenoot en 
trots op zijn commando-zijn. 
Cor overhandigt met enkele persoonlijke 
woorden de groene baret van Lou aan zoon Erick. 
De baret die Lou daadwerkelijk droeg bij de 
uitreiking en sindsdien trots heeft bewaard, de 
baret die geen baret is, maar een ereteken. 
Ten afscheid scharen de commandomaten zich 
rond de kist en brengen de eregroet terwijl de 
Balad of the Green Beret klinkt. 
 
 
 
 

 
Als de rouwauto met de naaste familie vertrekt naar het 
crematorium in Terneuzen, staan de mannen opnieuw 
buiten opgesteld en brengen de laatste groet aan Lou, 
hiermee gestand doend aan het gedachtengoed van de 
Commando’s: 
‘Wij brengen onze maten altijd thuis …….  ‘ 
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