
Herdenkingsceremonie voor de oorlogsslachtoffers die tussen 1940 en 1945  
onder de Franse vlag gevallen zijn voor de vrijheid van Nederland  

Kapelle – donderdag 15 mei 2014 

 
 
 
Heren burgemeesters van Kapelle en Orry la Ville, 
Mijnheer de ambassadeur van Marokko, 
Mevrouw en mijnheer de consuls, 
Mijnheer de commissaris van de Koning, 
Dames en heren voorzitters van verenigingen en stichtingen, 
Dames en heren officieren, 
Dames en heren, 
 
Het is voor mij een eer om vandaag in Kapelle aanwezig te zijn om onze plicht tot herdenken 
na te komen. Mannen en vrouwen die hebben gestreden voor de vrijheid en 
onafhankelijkheid van onze naties, vol moed en met de bereidheid om offers te brengen, 
hebben een voorbeeldfunctie. Wij mogen hen niet vergeten. 
 
Hier in Kapelle, nu 74 jaar geleden, hebben tragische gebeurtenissen plaatsgevonden. Toen 
het Duitse leger Nederland, België en Luxemburg binnenviel, drie neutrale landen, stuurde 
Frankrijk duizenden militairen naar de eilanden Zuid-Beveland en Walcheren om het 
Nederlandse leger te komen versterken. Een groot aantal van hen maakte deel uit van de 
60e divisie onder leiding van generaal Deslaurens. Er waren eveneens twee Marokkaanse 
infanterieregimenten aanwezig. 
 
Echter, tussen 13 en 17 mei werd de 60e divisie volledig overmeesterd. Bijna 600 mannen 
werden gedood. Onder de slachtoffers bevond zich ook generaal Deslaurens. Hij stierf in de 
buurt van de haven van Vlissingen, waar hij trachtte de inscheping van zijn troepen te 
dekken, die elders zouden gaan vechten.  
 
Op deze plek, in Kapelle, bevinden zich de lichamen van 226 soldaten. 22 van hen kwamen 
uit Noord Afrika, met name uit Marokko en Algerije.  
 
Vandaag buig ik, uit naam van Frankrijk, voor de graven van deze soldaten, die onder de 
Franse vlag zijn gevallen op het veld van eer. Zij hebben hun levens gegeven voor de 
vrijheid van Nederland. 
 
Dit grote offer is niet helemaal voor niets geweest. Vier jaar later werd Walcheren bevrijd. 
Nog weer een jaar later, op 5 mei 1945, kwam de oorlog in Nederland ten einde. Ons 
wapenbroederschap heeft de vriendschap tussen onze landen versterkt. 
 
Een vriendschap die met klem werd benadrukt tijdens het bezoek van president Hollande 
aan Nederland op 20 januari 2014. 
 
Een vriendschap tussen twee grondleggers van Europa, de Europese Unie, wiens Parlement 
over 10 dagen, op 25 mei, zal worden verkozen. Ondanks alle moeilijkheden en zelfs de 
teleurstellingen die de Unie opwekt, mogen wij hier in Kapelle niet vergeten dat zij wel een 
droom tot werkelijkheid heeft gebracht, namelijk die van vrede op ons continent. 
 
In het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid heeft onze Unie, 
indien dit nodig is, ook de taak om bij te dragen aan operaties buiten Europa. Zodoende 
bevinden onze twee krijgsmachten zich nu zij aan zij om de Malinese autoriteiten te 
beschermen tegen terroristische groeperingen.   
 



Tijdens deze ceremonie op donderdag 15 mei worden dus verenigd: de herinnering aan het 
verleden, hetgeen dat wij in de tussentijd verkregen hebben en hoop voor de toekomst. 
  
Graag wil ik iedereen die, net als elk jaar, aan deze herdenking heeft bijgedragen, hartelijk 
bedanken: 

- de Nederlandse autoriteiten, in het bijzonder de commissaris van de Koning, mijnheer 
de burgemeester en het gemeentebestuur van Kapelle 

- de Nederlandse Oorlogsgravenstichting 
- de Souvenir Français aux Pays-Bas 
- de oud-strijders waarvan de verenigingen hier vandaag aanwezig zijn 
- de burgemeester van Orry la Ville 

 
Ik dank u allen. 
 
 
 


