Commando’s bij Dodenherdenking in Kapelle 4 mei 2014

Het monumentje in de kerkentuin bij de NH kerk in Kapelle vormde ook dit jaar weer het
middelpunt van de plechtigheden van de dodenherdenking in de gemeente Kapelle.
Voorafgegaan door een herdenkingsbijeenkomst en een stille tocht om de kerk, schaarden
honderden mensen zich rond het monument om de slachtoffers van WO II te herdenken, met
een speciaal eerbetoon aan de omgekomen burgers uit de gemeente.
Een negental leden van de Commandovereniging Zeeland en enkele Oud–Indiëgangers,
vormden de basis van de erewacht, geflankeerd door zestien militairen-in-vooropleiding van
Scalda Middelburg en hun docenten. Met de robuuste muur van de middeleeuwse kerk in de
rug, rechtop, strak in de houding, de hand aan de baret, was het voor het publiek een
bijzonder indrukwekkend plaatje.
Krans en bloemstukken werden door Scouts van de scoutinggroep Ridder van de Maelstede
aangedragen en neergelegd door Locoburgemeester J. Herselman namens de gemeente,
Vomi namens Oud-Indiëgangers, door de Oranjeverenigingen Wemeldinge en Kapelle,
namens de jongeren uit de gemeente, door brandweer Wemeldinge en namens de
Scoutinggroep. Het geheel werd fraai ondersteund door de koralen, gespeeld door
Muziekvereniging Ons Genoegen uit Kapelle.
De afsluitende ‘Bloemenceremonie’ werd uitgevoerd door een groot aantal kinderen,
bijgestaan door alle aanwezige geüniformeerden. De opstelling rondom het monument van
kinderen met bloemen, met achter hen een kring van militairen, maakte her en der een zacht
geluid van bewondering los. Negenenzestig bloemen in de kleuren rood, wit en blauw,
symbool voor het aantal jaren dat Nederland bevrijd is, werden precies tegelijk rondom het
monument gelegd, waarna de kinderen naar hun plaats terugkeerden en de militairen ordelijk
afmarcheerden om hun plaats in de erewacht weer in te nemen. Commandant Ko de Jonge
kon trots zijn op het gedisciplineerd optreden van ‘zijn’ militairen.
De leerlingen ‘Geüniformeerde Beroepen, richting beroepsmilitair’ van Scalda Middelburg,
konden het lesonderdeel ‘herdenkingen bijwonen, defilé’-lopen en een erewacht vormen’, in
een echte praktijksituatie ervaren. Net als vorig jaar de delegatie uit Breda, waren ook deze
jonge mannen er trots op naast een ‘veteraan’ te mogen staan. Acterend als volwaardige
militairen hielden zij de eer van hun school hoog.
.
De ‘Groene Baretten’ zijn al jaren een opvallend en gewaardeerd onderdeel van de Kapelse
herdenking. De organisatie beseft dat leeftijd en gezondheid velen parten gaat spelen, maar
hoopt toch dat COV Zeeland nog vele jaren acte de présence kan geven.
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