
Oud-Commando’s bij FRANSE HERDENKING in Kapelle 
 
Bij het indrukwekkende monument op de Franse erebegraafplaats in Kapelle, geflankeerd 
door een erewacht van militairen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot, wordenop 19 mei 2016 
voor de 66ste keer de Franse militairen herdacht die in de meidagen van 1940 sneuvelden in 
en rond Kapelle. De Fransen waren Nederland te hulp geschoten en boden weerstand tegen 
de oprukkende Duitse legermacht.Vele soldaten van het 271e Infanterieregiment lieten 
daarbij het leven, met name in de driehoek Wemeldinge-Schore-Kapelle.Alleen al in en rond 
Kapelle,waar man tegen man gevechten plaatsvonden, stierven vierentachtig Fransen. Ook 
in Vlissingen, Wassenaar en Assen kwamen Fransemilitairen om. Vanwege de zorg die door 
de Kapelse bevolking werd besteed aan gewonden en het begraven van de gesneuvelde 
Franse militairen is na de oorlog de begraafplaats vanKapelle gekozen omhet Franse Militaire 
Ereveld aan te leggen.  Ook een aantal Marokkaanse militairen in Franse dienst zijn hier te 
ruste gelegd.  
 

 
 
De aanwezigheid van een groot aantal militaire en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders 
uit verschillende landen heeft er voor het eerst toe geleid dat met het oog op recente 
gebeurtenissen in Frankrijk en België, beveiliging noodzakelijk wordt geacht. Het is treurig 
dat men ook op een klein dorp bij een plechtige bijeenkomstals deze herdenking van 
oorlogsslachtoffers waar veel machthebbers bijeen zijn, totdergelijke maatregelen moet 
besluiten. 
 
In de toespraken van burgemeester A. Stapelkamp, de Franse Consul Generaal mevrouw 
C.Vasak en de Consul Generaal van Marokko, de heer E.M. Trifaia wordt ingegaan op de 
gebeurtenissen in mei 1940 en de vriendschapsband die daardoor is ontstaan.  
Na het spelen van de Last Post door een trompettist van de Fanfare van het Korps Nationale 
Reservetroepen, volgt een minuut stilte. Het Wilhelmus en de volksliederen van Frankrijk en 
Marokko worden gespeeld.Nederlandse, Franse en Marokkaanse schoolkinderen zingen 
voor de microfoon hun volkslied mee. 
Burgemeester Stapelkamp opent vervolgensde lange rij kransleggers met het leggen van een 
krans namens de gemeente Kapelle.   
De COV Zeeland heeft zich verbonden met andere Zeeuwse verenigingen van veteranen en 
oud-militairen om gezamenlijk een bloemstuk te leggen bij enkele daartoe gekozen 



herdenkingen in Zeeland. In Kapelle gebeurt dit voor de eerste keer. Ko de Jonge, secretaris 
van COV Zeeland, legt het bloemstuk samen met John Kouters, van AVAM (Algemene 
Vereniging Oud-marinepersoneel), Han van de Welle (van BOSS (Stoottroepen en Oud-
Stoottroepers)en Theo Ketting van BNMO (Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogsslachtoffers). 
 

 
 
Na het voorlezen van een gedicht door kinderen van het Lycée Vincent van Gogh uit Den 
Haag leggen kinderen traditioneel rozen op de graven. De plechtigheid  wordt afgesloten 
met een defilé langs het monument. In het gemeentehuis kunnen de deelnemers ‘uitblazen’ 
en napraten bij de vin d’honneur. 
 

 
 
COV Zeeland werd vertegenwoordigd door een delegatie bestaande uit bestuurslid Ko de 
Jonge, Marcel van Campen, Menno Weber en Jaap Hilleman. Van COV Zuid-Holland was 
voorzitter Rob Mes aanwezig. 
 
Ellie de Jonge 


