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In Kapelle ontmoeten zeven leden van COV Zeeland de 
‘hele wereld’. Zij lopen gezamenlijk met ambassadeurs 
van vrijwel alle Europese landen alsmede de 
ambassadeur van de USA, attachés en militaire en 
andere hoogwaardigheidsbekleders in de stille tocht 
van gemeentehuis naar de begraafplaats, waar een 
ceremonie plaatsvindt die waarlijk een ‘plechtigheid’ 
genoemd kan worden. 

Op de Franse militaire begraafplaats worden de 84 
Franse militairen herdacht die begin mei 1940 
sneuvelden in de boomgaarden en straten van Kapelle 
in de drie dagen dat zij nog stand hielden aan het Kanaal door Zuid-Beveland om hun troepen de kans te 
geven in Vlissingen aan boord te gaan. De meerderheid van de in totaal 228 hier begraven militairen is 
elders in Nederland gesneuveld. Een aantal is op zee gestorven nadat geallieerde marineschepen tot zinken 
werden gebracht. Ook 22 Noord-Afrikaans-Franse militairen die in Noord-Afrika en Europa meestreden 
tegen de Duitse legers liggen hier begraven. 

Burgemeester mr. H.B. Hieltjes bouwt zijn toespraak rondom het woord  ‘Vrijheid’. Hij verwoordt het aldus: 
“Na de overwinning op de bezetter hebben de inwoners van Kapelle dit Franse ereveld tot stand gebracht. 

Christenen, moslims en joden liggen hier, in een vrij 
land, gelijk en broederlijk naast elkaar. We zijn bijeen op 
dit ereveld om te eren wie hier stierven en begraven 
werden, ongeacht hun geloof. De geschiedenis bewijst 
onze gelijkwaardigheid, het bindt ons in broederschap. 
Maakt ons bewust dat vrijheid bescherming verdient.” 

Na toespraken van de heer P. Lalliot, ambassadeur van 
Frankrijk, en de heer A. Bellouki, ambassadeur van 
Marokko, wordt de Last Post geblazen, gevolgd door 
een minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus en 
het Franse en Marokkaanse volkslied. Daarna volgt een 
lange rij vertegenwoordigers van verschillende 
groeperingen die kransen leggen bij het monument. De 

plechtigheid wordt afgesloten met het voorlezen van het tranentrekkende gedicht ‘Liberté’ van Paul Eluard 
door de leerlingen van het Lycée Vincent van Gogh in Den Haag. Elke strofe sluit af met de woorden ‘J’écris 
ton nom……..’ Ik schrijf je naam……  

‘Ter afsluiting van de herdenking worden de gasten ontvangen in het gemeentehuis voor de ‘vin 
d’honneur’. 
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