IN MEMORIAM AD SAMPON 17 november 1933 - 11 april 2017

Dinsdag 18 april, een droevige dag voor de leden van
Commandovereniging Zeeland.
Samen met zijn familie en vele vrienden en bekenden nam de COV
afscheid van Oud-secretaris en erelid Ad Sampon. Commando in hart
en nieren, oprichter en lid van de vereniging.

Een delegatie van vijfentwintig oud-commando’s begeleidt hun voormalige secretaris bij
de uitvaart. Op de oprit van het crematorium in Middelburg wordt de rouwauto
opgewacht en links rechts geflankeerd door zijn maten wordt Ad begeleid naar de ingang.
Een indrukwekkend beeld voor de familie en vele genodigden die bij de ingang de
aankomst afwachten en
getuige zijn van het
binnendragen van de kist
door zes oudcommando’s. Als de baar
opgesteld is in de aula
betrekken drie man de
dodenwacht.

Er zijn geen zitplaatsen
genoeg voor het grote
aantal mensen dat

afscheid komt nemen van Ad. Ook veel leden van de Souburgse Zwemsportvereniging
waar Ad in het verleden onder andere voorzitter was. De voorzitter van de inmiddels
meerdere keren gefuseerde zwemvereniging die een zeer goede vriend van Ad en zijn
vrouw Ria is, gaat in op het zwemverleden van Ad. Zoon Guido vertelt over de
gebeurtenissen in de huiselijke kring.

De pas afgetreden voorzitter van de COV Zeeland, Rinus Oostlander voert het woord
namens de commandovereniging. Rinus, bekend als goed en vlot spreker, heeft er
duidelijk moeite mee om zijn oude ‘strijdmakker’ in woorden te gedenken. Vierentwintig
jaar samenwerken binnen een verenigingsverband wordt niet in enkele neutrale woorden
samengevat. Terwijl de Ballad of The Green Berets door de aula klinkt, overhandigt Rinus
de groene baret van Ad aan zijn zoon Guido. Vervolgens scharen alle oud-commando’s
zich om de kist en brengen op commando van Rinus Oostlander de eregroet.
Verschillende zakdoeken komen te voorschijn bij dit altijd ontroerende moment. De
mannen stellen zich in de houding op ter weerszijden van de gang zodat alle aanwezigen
door een erehaag naar de koffiekamer lopen. Voor velen is het nog eens even slikken bij
dit eerbetoon van de groene baretten.

Sedert december vorig jaar verloor de COV maar liefst vijf van haar leden. Een gevoelig
verlies voor de vereniging als zodanig, maar zeker ook voor de leden die jaren met elkaar
met elkaar hebben opgetrokken, en die met name Ad Sampon zo lang hebben gekend als
goed en betrokken bestuurslid.
Ellie de Jonge

