
Leden van de COV Zeeland bij dodenherdenking op 4 mei 2017 in Kapelle. 

Voorafgegaan door piper en drum van Interscaldis in Middelburg trekt een defilé met 
kransdagers en leden van Scoutinggroep De Maelstede, militairen en oud-militairen, 
waaronder een vijftal leden van COV Zeeland, een grote groep studenten van de opleiding 
uniformberoepen van ROC Scalda uit Middelburg vanaf het station naar de kerk aan het 
Dorpsplein. 

 

 

In de afgeladen kerk wordt een korte dienst gehouden onder leiding van Ds. L. Deventer. 
Remy van Maris leest een gedeelte voor uit de brieven die een familielid naar huis schreef 
tijdens zijn gevangenschap in Karlsruhe waarna kinderen de namen voorlezen van burgers 
uit de gemeente Kapelle. In het zogenoemde ‘burgerlijk gedeelte’ leest 
kinderburgemeester Ezra Riedijk een gedicht. De bijeenkomst wordt afgesloten door een 
toespraak van burgemeester Anton Stapelkamp. 

 



Na de stille omgang om de kerk stellen (oud)-militairen en Scalda-studenten zich op 
achter het monument. Verscheidene honderden mensen die de dienst bijwoonden of 
alleen komen voor het gedeelte van de herdenking buiten, scharen zich om het 
monument heen. De Taptoe wordt geblazen. De aansluitende 2 minuten stilte gaan in 
zodra de torenklok de eerste slag van 8 uur laat horen. Deze keer laat de klok het echter 
afweten. Voorzitster Corrie Mol van het Vier Mei Comité lost het handig op. Zij heeft de 
tijd in de gaten gehouden en na twee minuten zegt ze dat “De  torenklok weliswaar niet 
sloeg, maar dat de stilte nu voorbij is.” 
 
 

 
 
Burgemeester Stapelkamp legt een krans namens de gemeente Kapelle. Bloemstukken 
worden gelegd door Vomi-veteranen, de gezamenlijke Oranjeverenigingen, en jongeren 
namens de Jeugd van Kapelle. 
 

 



Een lange stoet kinderen loopt met bloemen in de kleuren rood, wit en blauw langs de 
opgestelde militairen die één voor één meelopen om het monument heen en zich in een 
kring opstellen. Op een teken leggen de kinderen tegelijk de bloemen neer rond het 
monument. Het is een indrukwekkend moment als commandant Niek Toorenaar de groet 
laat brengen. 

 

 

 

Als allen hun plaats weer hebben ingenomen, stelt de scoutinggroep zich op voor het 
monument. Een van de jongste leden legt een bloemstuk, waarna de groep de  
scoutinggroet brengt. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé van alle 
aanwezigen langs het monument. Hoewel het weer zich van een goede kant heeft laten 

zien, smaakt de warme koffie in de kerk prima. 
 

Van COV Zeeland namen deel aan de herdenking voorzitter Bram Steijn, penningmeester 
Co Baas, Ken van Neijenhoff . Mechiel de Visser en faniondrager Marius Lebbink. Ook een 
drietal dames was bij de plechtigheid aanwezig. 
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