
                                     DOOR: Ellie de Jonge. 

EN WEER IS HET 4 MEI …….. 

Vorig jaar raasde COVID-19 over de wereld. We bleven thuis, we gaven geen handen, en we 
vermeden contacten, groepsvorming in alle opzichten was niet meer toegestaan, het leven ging op 
pauze. 
Het ‘Jaar van de Vrijheid’, feestelijk van start gegaan in september 2019, gleed stilletjes langs ons 
heen. Feestelijkheden, herdenkingen zoals we die gewend waren, werden één voor één met spijt in 
het hart afgelast. Op 4 mei 2020 herdachten we onze oorlogsslachtoffers in alle stilte. 
Er ontstonden kleine wondertjes van vindingrijkheid. In steden en dorpen kwamen mini-
samenkomsten tot stand, aangestuurd door een comité, een vereniging, een regionale militaire 
organisatie. Een kranslegging, een hoornblazer, een eresaluut, het onmogelijke bleek toch mogelijk 
te zijn. 
 
KAPELLE 
Het is 4 mei 2021. Covid-19 regeert nog steeds en 
legt het leven aan banden. Ook dit jaar moet 
worden herdacht op kleine schaal en opnieuw 
ontstaan initiatieven om, naast de officiële 
dodenherdenkingen, oorlogsslachtoffers te eren. 
In de gemeente Kapelle neemt al sinds 2005 een 
delegatie van Commandovereniging Zeeland deel 
aan het defilé en de erewacht. Vandaag legt na 
afloop van de officiële herdenking van de 
gemeente, bestuurslid Ellie de Jonge namens de 
Commandovereniging Zeeland een bloemstukje bij 
het monument in de kerktuin; Thijs Uitterhoeve brengt de eregroet. 
 
 

 
 
 
 
VLISSINGEN 
Herdenkingen vormen van oudsher een belangrijk deel van oud-
militaire organisaties. In Vlissingen heeft het bestuur van het 
‘Veteranen Ontmoetingscentrum Zeeland’ het initiatief genomen 
om naast de gemeentelijke herdenking, een kleine militaire 
ceremonie te organiseren bij het ontmoetingscentrum aan de 
Faradayweg. Het centrum is een prachtige, corona-proof 
ingerichte ontmoetingsplaats. Niet alleen voor veteranen, maar 
ook voor andere publieke organisaties. 
 



Verschillende oud-militairen organisaties (Marine, Mariniers, 
Dutchbat, SSVcie van het Korps Commandotroepen en 
Commandovereniging Zeeland) zijn uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 
Een vijftal leden van Commandovereniging Zeeland, waaronder 
voorzitter Bram Steijn, hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging. 
Bij de herdenkingsplaats, voor de gelegenheid vlak naast het 
gebouw ingericht, wordt opgesteld voor de erewacht. Nadat 
namens de verschillende organisaties bloemen zijn gelegd, wordt 
de ceremonie afgesloten met het spelen van de Last Post, waarna 
twee minuten stilte in acht wordt genomen. Voor andere 
aanwezigen is er daarna nog gelegenheid om bloemen te leggen. 
 
 
 

 
 
 
Aanwezig van COV Zeeland: Bram Steijn, 
Edward Weijers, Leen van de Merbel, Ken 
van Neijenhoff, René van Deelen 
(vertegenwoordigde SSVcie KCT) 

  

 


