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Herdenkingsceremonie in Kapelle (17 mei 2018, Kapelle) 

Toespraak van Philippe Lalliot, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland 

 

Mijnheer de Commissaris van de Koning, 

Dames en heren afgevaardigden, 

Mijnheer de Burgemeester van Kapelle, 

Mijnheer de Ambassadeur van Marokko, 

Mijnheren Defensie attachés, 

Mijnheren officieren, 

Dames en heren voorzitters en leden van verenigingen, 

Mijnheren veteranen, 

Dames, heren, 

Beste vrienden, 

 

“Het leven is verloren tegenover de dood, maar de herinnering wint in zijn strijd tegen het 

niets”, zegt de bijzondere denker Tzvetan Todorov, die vorig jaar is overleden.  

 

Het was juist in de strijd tegen het niets-zijn - datgene waartoe de Nazi-barbarij de mensheid 

wilde reduceren - dat 600 soldaten hun leven gaven voor Frankrijk en de verdediging en 

bevrijding van Nederland tussen 1940 en 1945.  

 

Het is om hùn nagedachtenis te eren dat wij vandaag bij elkaar zijn gekomen op deze militaire 

begraafplaats van Kapelle, zodat hun opoffering nooit wordt vergeten. 

 

Ter nagedachtenis aan hun moed en hun grootsheid, wil ik hier, samen met u, buigen voor de 

graven van deze dappere soldaten die voor altijd de Geschiedenis zijn ingegaan, en om onze 

eeuwige dankbaarheid toe te kennen aan hen die de veeleisende keuze hebben gemaakt, ten 
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koste van hun eigen leven, om de idealen en waarden te verdedigen die wij koesteren: 

vrijheid, gelijkheid en broederschap.  

 

De broederschap, die allen in zich hadden om weerstand te bieden – aan de vreselijke 

omstandigheden opgelegd door de oorlog, aan de angst, de wanhoop - en om door te gaan met 

de strijd, allen naast elkaar.  

 

De slag van 16 mei 1940 veroorzaakte de dood van 237 Franse en Marokkaanse soldaten van 

de 60e en 68e Franse infanterie divisies tijdens hun landing in Zeeland waar zij de confrontatie 

aangingen met de Duitse legers die België en Nederland binnenvielen. Na deze slag werd het 

gemeenschappelijke front dat onze twee landen tegen de Duitsers hadden opgezet, voortgezet.   

 

De veldslagen van de Prinses Irene Brigade in Normandië, de landing van Franse marine-

commando's in Holland en Zeeland in 1944, en de parachutedropping van 700 Franse SAS 

boven de provincie Drenthe op 7 april 1945 – welke wij iets meer dan een maand geleden 

herdacht hebben: elk van deze beslissende momenten heeft in feite de wapenbroederschap 

tussen onze strijders geïllustreerd en heeft de uiteindelijke overwinning van de Geallieerden 

bevorderd.  

 

Dankzij hen, evenals dankzij allen die tot het einde gestreden hebben, brak er een lange 

periode van vrede en voorspoed aan voor Frankrijk en Nederland, evenals voor de rest van het 

Oude Continent. We hebben deze erfenis, in aanwezigheid van de jonge generatie, nog maar 

enkele dagen geleden gevierd op 9 mei ter gelegenheid van De dag van Europa, waaraan ik, 

net als u, bijzonder gehecht ben.  

 

Deze wapenbroederschap - en dit is zonder enige twijfel het beste eerbetoon dat aan onze 

soldaten kan worden gegeven - heeft hen overleefd en heeft zich ontwikkeld. Zij heeft 

bijgedragen aan de cultivering en versteviging van de vriendschap tussen onze twee landen. 

 

Als bewijs hiervan zou ik de rijke bilaterale relatie willen benadrukken die ons op vele 

gebieden verenigt, maar vooral op het gebied van defensie, om de nieuwe uitdagingen van 

onze onstabiele en onzekere wereld het hoofd te bieden, waarvan op de eerste plaats de strijd 

tegen het terrorisme, de klimaatnoodzaak, en de onvermoeibare verdediging van de 

fundamentele rechten van de mens. 
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Zo hebben wij samen hulpoperaties uitgevoerd in september 2017, na de orkaan Irma in het 

Caribisch gebied, waarbij we gezamenlijk belangrijke Franse en Nederlandse troepen hebben 

ingezet om onze getroffen medeburgers op het eiland Sint-Maarten te helpen.  

 

Samen nemen we deel aan de enhanced Forward Presence operatie van de NAVO in de 

Baltische staten om een regionaal evenwicht te garanderen. 

 

Samen bestrijden we het terrorisme in de Levant en in Afrika, in de Sahel en in Mali, met 

operatie Barkhane en MINUSMA - een essentiële inzet voor de vrede die vier Nederlandse 

soldaten en tweeëntwintig Franse soldaten helaas hebben betaald met hun leven. Uiteraard 

heb ik een speciale gedachte voor hen en voor hun nabestaanden. 

 

Samen bereiden we tenslotte de toekomst voor door dag na dag aan een Europees 

defensiebeleid te werken, bijvoorbeeld met de oefening “Frisian Flag” die een paar weken 

geleden in Nederland werd gehouden. Door deze oefening, de grootste waaraan onze 

Luchtmacht in Europa deelneemt, met 13 gevechts- en tankvliegtuigen die opereren vanuit het 

Nederlandse grondgebied, versterken we de interoperabiliteit van ons materieel tussen 

Bondgenoten en tussen legers.  

 

Deze militaire samenwerking is levendig en ambitieus, en een belangrijke troef voor de 

Europese Unie en voor onze volkeren.  

 

Broederschap, vriendschap, zelfopoffering: dat is het erfgoed van degenen die ons zijn 

voorgegaan en die rusten onder deze aarde, een erfenis die ons verplicht, voor het heden en 

voor de toekomst. 

 

Het is aan ieder van ons om deze erfenis te laten leven en te respecteren en om haar door te 

geven aan nieuwe generaties, opdat noch Europa noch de wereld ooit meer obscurantisme en 

terreur zullen kennen. 

 

Omdat, helaas, deze wens vandaag de dag nog niet de realiteit is, wil ik eindigen met een 

gedachte voor alle slachtoffers van alle conflicten, door samen met u de wens te vormen van 

een toekomst die meer respect heeft voor vrijheid en voor het menselijk leven.  
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