
COV ZEELAND OP 
18 MEI TE GAST BIJ 
FRANSE 
HERDENKING 
KAPELLE 
 
Een delegatie oud-
commando’s van COV 
Zeeland, Aloïs Beaurain, 
Marcel van Campen, 
Marius Lebbink en Ken 
van Neijenhoff, 
vertegenwoordigde 
donderdag 18 mei, op 
uitnodiging van de gemeente Kapelle, de COV bij de ‘Franse herdenking’ . 
 
Een waardige en sfeervolle herdenking van de 84 Franse soldaten van het 271e Regiment 
Infanterie die in mei 1940 in en rond Kapelle sneuvelden bij hun poging de Duitse inval te 
stuiten. De inwoners van Kapelle namen de zorg op zich om de slachtoffers te begraven 
en de gewonden te verzorgen. Als dank hiervoor werd na de oorlog de begraafplaats van 
Kapelle gekozen om het Franse Militaire Ereveld aan te leggen. Ook de elders op 
Nederlandse bodem gesneuvelde militairen die niet naar zijn teruggebracht naar Frankrijk 
werden hier begraven. In Kapelle liggen 228 militairen begraven, waaronder 22  van 
Noord-Afrikaanse afkomst. Het monument werd geschonken door het comité ‘Souvenir 
Francais aux Pays Bas’. In de week dat de Fransen strijd leverden in en rond Kapelle vindt 
jaarlijks de herdenking plaats.  
Na de ontvangst op het gemeentehuis wordt opgesteld voor ‘stille tocht’ naar de 
begraafplaats. Voorop de trommelslagers en de vaandels van verschillende 
veteranenorganisaties. Veel belangstelling trekken de drie Fransen in de militaire kleding 
van 1930-1940. Tout Kapelle wil met hen op de foto.   
 

 



 
Burgemeester A. Stapelkamp heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder Maurice le 
Noury. De nu de 95-jarige Le Noury werd 9 april 1945 gedropt achter de Duitse linies bij 
Assen tijdens Operatie Amherst. Drieëndertig van zijn kameraden komen hierbij om en 
twee hiervan, Simon en Campan liggen hier in Kapelle begraven.  
Zowel de burgemeester als de ambassadeur van Frankrijk, de heer P. Lalliot en de 
ambassadeur van Marokko in Nederland, de heer A. Bellouki memoreren de 
gebeurtenissen in mei 1940 en benadrukken de verbondenheid die is ontstaan door het 
gezamenlijk herdenken. 
Na het spelen van de Last Post wordt een minuut stilte in acht genomen en worden 
vervolgens het Nederlandse, Marokkaanse en Franse volkslied gespeeld, meegezongen 
door een groep Nederlandse, Marokkaanse en Franse kinderen. 
De lange stoet van kransleggers wordt geopend door burgemeester Stapelkamp, gevolgd 
door de Franse ambassadeur en de Marokkaanse ambassadeur. 
Ook de krasse Maurice le Noury legt een krans, samen met Andries Looijen, directeur  van 
oorlogsmuseum Vitality in Kapelle. 
 

 
 
Namens de gezamenlijke Zeeuwse verenigingen van veteranen en oud-militairen wordt 
een bloemstuk gelegd door oud-commando Marcel van Campen, Hans Blommaart en 
Johan van der Welle.  
 
De plechtigheid wordt afgesloten met het voorlezen van een gedicht door leerlingen van 
het Lycée Vincent van Gogh uit Den Haag en het leggen van bloemen op de graven door 
schoolkinderen. 
Tot slot worden alle aanwezigen uitgenodigd om in defilé langs het monument te lopen. 
 
Ellie de Jonge 


