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EN WEER HERDENKEN WE DE GEVALLENEN ‘IN KLEINE KRING’  Door: Ellie de Jonge 

 
Wie had vorig jaar kunnen vermoeden dat er ook in 2021 nog geen 
sprake zou zijn van uitgebreide gezamenlijke activiteiten, 
feestelijkheden en herdenkingen? Maar ook dit jaar gelden er nog 
steeds beperkende maatregelen vanwege het COVID19 virus. 
En nog steeds worden er aanzetten gemaakt tot grootschaligere 
evenementen op allerlei gebied. Even zo vaak zijn de inspanningen 
voor niets, gaan activiteiten niet door of moeten in het beste geval 
ingekrompen worden tot kleine of zelfs zeer kleine schaal. 
Toch weten organisatoren ondanks die teleurstellingen steeds weer 
‘iets’ te maken van ‘niets’. 
 
 
 
In Terneuzen is het dankzij de inzet van bestuursleden van de 
Stichting Oost-Indiëmonument Zeeuwsch-Vlaanderen opnieuw 
gelukt om  de herdenking bij het monument aan de Koninginnelaan, 
hoe eenvoudig  ook, vorm te geven. 
Voorzitter Evert-Jan van Kerkhove verwelkomt een zevental oud-
militairen met echtgenotes en enkele al dan niet toevallig 
aanwezige toeschouwers. Hij leest bij toerbeurt met de secretaresse 
van de stichting, mevrouw Koos Schrier, de namen van de gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen die 
dienden in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. 
 
 
Bloemstukken worden gelegd namens het bestuur van de stichting, namens de nabestaanden, de vrienden 
van het monument, en namens de AVOM.  
 
 

 
 
Bestuurslid Ellie de Jonge legt een bloemstuk 
namens de Commandovereniging Zeeland.  
De erewacht wordt gevormd door twee leden 
van de COM (Contact Oud en actief dienend 
personeel Mariniers), drie leden van de AVOM 
(Algemene Vereniging voor oud- en Actief 
dienend personeel van de Koninklijke Marine) 
en ditmaal, door omstandigheden, slechts twee 
oud-commando’s van Commandovereniging 
Zeeland. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
De plechtigheid wordt afgesloten met een 
minuut stilte, waarna Marcel van Campen 
het commando geeft voor de eregroet. 
De voorzitter dankt de aanwezigen  voor 
hun komst. Het verheugt hem “…..dat de 
intentie en het gevoel om te herdenken 
blijft, eer brengen aan de mannen die niet 
meer terug kwamen.” 
 
 
COV Zeeland vertegenwoordigd door : 
 
Marcel van Campen, Thijs Geuze en 
mevr. Ellie de Jonge-Gort 
 
 
 
Terneuzen 28 aug. 2021 


