
VOORZITTER COV ZEELAND LEGT BLOEMEN BIJ FRANSE MILITAIRE 
OORLOGSMONUMENT IN KAPELLE 

Na twee sobere ‘coronaherdenkingen’ kon de gemeente Kapelle in 2022 de 
in 1940-1945 gesneuvelde Franse militairen weer herdenken met alle eer die 
zij verdienen. 
 
Voor voorzitter Dirk Dekker is het de eerste keer dat hij aanwezig is bij deze 
plechtigheid. Als Dirk zich meldt bij Tiede van de Guchte wordt hij meteen 
‘gevorderd’ voor het leggen van de bloemen namens alle militaire 
organisaties in Zeeland, voor het gemak onder de noemer ‘Zeeuwse veteranen’. Het overvalt Dirk nogal, maar tot 
zijn opluchting mag hij dit doen samen met Jan Eertink, voorzitter van de COM en Jan van der Weijden en heeft hij 
tijdens de plechtigheid alle tijd om ‘af te kijken’ hoe dit eraan toe gaat. Zomaar iets dat je als nieuwe voorzitter van 
een Commandovereniging kan overkomen ……. 
 
De ontvangst in het gemeentehuis, waar Dirk ook kennis maakt met burgemeester Frans Naterop en 
gemeentesecretaris Arnold van den Berge, is als vanouds druk en hartelijk. Er is ruim tijd voor (hernieuwde) 
kennismaking. 
De stille tocht naar de begraafplaats is vooral door de grote groep leden van de Scouting Ridder van de Maelstede 
van een schier onafzienbare lengte. De stoet wordt voorafgegaan door een lid van Scaldis Pipes and Drums, die met 
zijn trommelslag de langzame maat aangeeft van de dodenpas, die het de militairen lastig maakt om in de pas te 
lopen. Dat lukt dan ook alleen het kleine groepje Franse ‘militairen’ in het uniform dat ten tijde van de oorlog werd 
gedragen. Het klik-klak-klik van de met ijzerbeslagen hakken klinkt ritmisch in de vrijwel volslagen stilte. 
 
Burgemeester Naterop heet alle aanwezigen welkom en met name de Franse en de Marokkaanse ambassadeur, de 
consul general van Marokko, en de burgemeester van Orry-la-Ville, waar de Nederlandse militaire begraafplaats zich 

bevindt. In het bijzonder noemt hij ook Francois Haguenin, de kleinzoon van 
Generaal Deslaurens. 
De burgemeester wijst in zijn toespraak op een bijzonder project dat gestart 
is door museum Memorial 40-45 in Kapelle. Met de titel ‘Faces to graves’ 
wordt een gezicht gegeven aan ongeïdentificeerde gesneuvelde Franse 
militairen. Bij twee van hen is dit door middel van DNA-onderzoek al gelukt. 

Na het spelen van de Last Post en een minuut stilte, opent burgemeester 
Naterop samen met wethouder MacIntosh de lange rij van kransen en 
bloemstukken, aangedragen door leden van de Scouting. Andries Looyen, 

directeur van museum Memorial 40-45, legt een bloemstuk samen met twee Oekraïnse vluchtelingen.  
 
Marcel van Campen staat met het Fanion opgesteld bij de vaandelwacht. Van COV Zeeland waren verder aanwezig: 
voorzitter Dirk Dekker, Ken van Neijenhoff, Sjaak Cambier, Max Don, Aloïs Beaurain, Rien Laros, Co Baas, Hans de 
Steur en Ellie de Jonge. 
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