
 

COV Zeeland neemt afscheid van Indiëveteraan Gilles de Kok 

 

Gilles de Kok, Indiëveteraan en vanaf de oprichting in 
1991 lid van Commandovereniging Zeeland, is niet 
meer. Overleden op 96-jarige leeftijd, na een korte 
periode van afnemende kracht. Een markante 
persoonlijkheid, een zeer betrokken lid van de 
vereniging, die niet schroomde zich duidelijk uit te 
speken over heikele kwesties en zijn medeleden 
opriep tot actie als hij dat over een bepaald onderwerp nodig vond. 
Brieven aan het bestuur typend op zijn ouderwetse typemachine, het lint verbleekt, bijna niet meer 
leesbaar, tot dochter Tanny zijn handgeschreven epistels voor hem uittypte en via de mail 
verstuurde. 
 
Op 27 november heeft een 12 man sterke delegatie van oud-commando’s hun oude makker 
uitgeleide gedaan, waaronder vijf van hen eveneens vanaf de oprichting lid van COV Zeeland en 
eensgezind in hun waardering voor de oude strijder. 
Er werden mooie woorden ten afscheid gesproken. Dochter Tanny verwoorde dapper en sterk de 
lange levensloop van haar vader en moeder; op de achtergrond schoven de foto’s voorbij van 
gebeurtenissen die belangrijk waren in het leven van het gezin De Kok. 
Moeder Cato heeft helaas de laatste 2 jaar niet meer bewust meegemaakt. In korte tijd is haar geest 
verduistert en woonde het echtpaar noodgedwongen niet meer samen. Overigens zou Gilles Gilles 
niet zijn geweest als hij niet onmiddellijk de mogelijkheid om in haar buurt te gaan wonen had 
aangegrepen, zodat hij zelfstandig naar zijn Catootje toe kon gaan. 
 

 
 
Namens de COV sprak voorzitter kol b.d. Dirk Dekker ten 
afscheid gevoelvolle woorden. Dirk belichtte onder meer 
uitgebreid de Indische militaire achtergrond van Gilles. 
De dodenwacht werd waargenomen door Cor van de Berg, Co 
Baas en Marius Lebbink die de rode van Gilles overhandigde 
aan dochter Tanny, na enkele anekdotische gebeurtenissen te 
hebben gedeeld met de toehoorders. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vriendin ‘Annelies’ blies als laatste eer aan Gilles 
de Last Post. 
 
Ellie de Jonge 
 


