
Franse militairen op 21 mei 2015 herdacht in Kapelle 

Oud-commando’s  als gasten aanwezig  
 
Burgemeester Stapelkamp opende met een warm  welkom aan de aanwezigen een 
sfeervolle ‘Franse herdenking’ op de militaire begraafplaats in Kapelle.   
Begunstigd door mooi lenteweer luisterden genodigden, militairen, waaronder een vijftal oud-
commando’s, schoolkinderen en belangstellenden naar de (lange) toespraken van de 
burgemeester van Kapelle, de  ambassadeur van Frankrijk de heer L. Picen de  
ambassadeur van Marokko, de heer A. Bellouki.  
 
Voorafgegaan door het blazen van de Last Post,  een minuut stilte en het spelen van 
hetNederlandse, Marokkaanse en Franse volkslied, opende burgemeester Stapelkamp 
samen met mevrouw Truus Dekker-Ruijssen de lange rij kransleggers. Mevrouw Dekker was 
één van de verpleegsters en de enige nog in leven zijnde, die zich in het ziekenhuis in Goes 
ontfermde over gewonde Franse militairen.  
Opvallend in die rij was de vertegenwoordiger van de Duitse Bondsrepubliek. Burgemeester 
Stapelkamp zei in zijn openingswoord dat het “goed is dat we zeventig jaar na de oorlog 
samen de doden eren”.  
 
Vijfenzeventig jaar geleden, in de meidagen van 1940, sneuvelden vele Franse soldaten op 
wat nu gemeentegrond van Kapelle is. In de driehoek Kapelle, Schore, Wemeldinge, vochten 
Franse soldaten van het 271e Infanterieregiment een felle, maar ongelijke strijd uit met het 
oprukkende Duitse SS- regiment.   
Velen lieten het leven bij de gevechten langs het kanaal, in de boomgaarden en bij man-
tegen-man gevechten in de straten van Kapelle. De zorg die de Kapelse burgers verleenden 
aan de gewonden en het begraven van de gesneuvelde Franse militairen, leidde er toe dat in 
1965 de begraafplaats is gekozen als Frans militair ereveld. 
Ook een twintigtal soldaten van Marokkaanse en Algerijnse afkomst liggen in Kapelle 
begraven.  
 
De erewacht wordt dit jaar gevormd door detachementen van de Nationale Reserve en de 
Franse Marine.De muzikale omlijsting bij de kransleggingen wordt voor de eerste keer 
verzorgd door een muziekkorps van de Natres. Terzijde trekt een groepje mannen in 
uniformen uit WO II van AlienForces Benelux veel belangstelling.   De Franse No 10 
Commando Interalien bestond uit meerdere korpsen, waaronder Frankrijk, Nederland en 
België. Vooral  de twee  ‘commando’s’ trekken  uiteraard de aandacht van de schrijfster. 
De groep is in het kader van de Franse Week Toujour Kapelle ‘gelegerd’ bij oorlogsmuseum 
Vitality aan de Vroonlandse weg. 
 
Kinderen krijgen een steeds grotere rol toebedeeld bij de herdenking.Leerlingen van 
basisschool De Hoeksteen uit Wemeldinge zijn dit jaar aan de beurt om bloemen bij de 
graven te leggen. Bij het Marokkaanse en Franse volkslied zingen leerlingen van de Franse 
Vincent van Gogh school in Den Haag het Manbita Al Ahraral in het Marokkaans en de 
Marseillaise in het Frans mee. 

Ook wordt door leerlingen het aangrijpende Le Dormeur du Val  gedicht (‘De slaper in het 
Dal’) van de Franse dichter Arthur Rimbaud (1870) voorgelezen.gedicht (‘De slaper in het 



Dal’) De herdenking  wordt afgesloten met een defilé langs het monument. 

 
 
COV Zeeland is vertegenwoordigd door bestuurslid Ko de Jonge, Marcel van Campen, Ken 
van Neijenhof en Gilles de Kok. Van COV Gelderland is, op uitnodiging van de Franse 
Ambassade, oud-commando Jakob Klaver aanwezig. 
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