ZEEUWS-VLAAMSE GEVALLENEN IN INDIË HERDACHT
Door: ELLIE DE JONGE
Het jaar 2020 is een uitzonderlijk inactief jaar aan het worden. Het virus
Covid19 leidde tot tal van beperkende maatregelen. Binnen blijven, afstand
houden, geen lichamelijk contact et cetera. Al een half jaar zonder
activiteiten, zonder bestuurs- of algemene ledenvergaderingen, zonder
ontmoetingen. Herdenkingen zijn afgelast of vinden plaats in zéér kleine
kring. Ook de jaarlijkse herdenking bij het Oost-Indië Monument in
Terneuzen, waar traditiegetrouw Commandovereniging Zeeland met een
vertegenwoordiging aanwezig is, werd afgelast.
Het mag dan ook bijzonder worden genoemd dat in Terneuzen alsnog een herdenking plaatsvindt.
Het ging mevrouw Koos Schrier, secretaris van de ‘Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen‘ aan het
hart dat de 36 in Nederlands-Indië gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen dit jaar niet geëerd zouden worden. Op
het laatste moment is het gelukt om met enkele mensen, waaronder COV Zeeland, ‘in coronastijl’ toch een kleine
ceremonie te organiseren.

Op 28 augustus stelt een twintigtal mensen, inclusief een paar toevallige
voorbijgangers, zich op bij het monument voor een sobere maar in zijn
beslotenheid toch een gevoelvolle herdenking.
Vijf leden van COV Zeeland vormen met twee leden van de AVOM
(Algemene Vereniging voor Oud- en Actief dienend personeel van de
Koninklijke Marine) en twee leden van Contact Oud en actief dienend
personeel Mariniers (COM)) een erewacht. Marcel van Campen heeft ook
voor deze miniherdenking trots het Fanion van de COV paraat.
Heel bijzonder is de aanwezigheid van de 92-jarige Arie Keijzer, oud
bestuurslid van de Stichting, die in zijn rolstoel deel uitmaakt van de
erewacht .
Evert-Jan van de Kerkhove, voorzitter van de Stichting, zegt in zijn
welkomstwoord dat het hem goed doet om de verschillende baretten
te zien staan.
“Het is geen grote herdenking dit jaar, maar er was kennelijk van veel
kanten de behoefte om iets te doen om de 36 gesneuvelde militairen te
eren.”

Gewoonlijk lezen leerlingen van het Lodewijk College
de 36 namen van de gesneuvelden voor. Vandaag
wordt dit gedaan door de voorzitter en de secretaris.

Bloemstukken worden gelegd namens het bestuur van de
stichting, de nabestaanden en de vrienden van het
monument. Leden van de AVOM en de COM leggen
gezamenlijk een boeket en bestuurslid Ellie de Jonge
namens de Commandovereniging Zeeland.
Bij het sein voor de minuut stilte geeft de commandant
erewacht Rinus Korstanje het commando voor het brengen
van de eregroet.
Hierna geeft voorzitter Van de Kerkhove het einde aan van
de plechtigheid en dankt allen voor hun aanwezigheid.

Krap 20 minuten duurt de hele ceremonie, maar alle aanwezigen ondergaan een gevoel van voldoening dat zij in
staat zijn geweest om toch de gevallenen de eer te bewijzen die hun toekomt, indachtig het opschrift van het
monument: ‘ BEDENK DAT ZIJ HUN LEVEN GAVEN’

