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De Henri Guegan en de Duquesne II hadden de opdracht om de Westerschelde 
mijnenvrij te houden. – Andries Looijen van Oorlogsmuseum Vitality 

 
“Joseph Rolland, Roger Labaille, Pierre Josse 
Francois Marie Ropers”, klinkt het over de 
Westerschelde. Een voor een worden de 
namen opgenoemd van de omgekomen 
opvarenden van de twee Franse mijnenvegers. 
Op 15 mei 1940 liepen die, kort na elkaar,  
op magnetische mijnen. Die waren daar door 
Duitse vliegtuigen afgeworpen. Daarbij 
kwamen 41 Franse opvarenden om het leven. 
Het is voor het eerst dat de omgekomen 
bemanningsleden van de twee Franse 
mijnenvegers worden herdacht. “Terwijl zij 
toch ook gewoon bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog horen”, vindt Andries 
Looijen van oorlogsmuseum Vitality in Kapelle. 
Op initiatief van Looijen gaat een delegatie 
vroeg in de ochtend per boot de Westerschelde 
op. Daar volgt een plechtigheid aan boord van 
museumschip AMS Bernisse. Looijen en 
Defensie-attache van de Franse ambassade, 
kolonel Nogrette, houden daar een toespraak. 

Kort daarna worden de 41 namen van de 
Franse slachtoffers opgenoemd door Vlissingse 
waterscouts. Na 78 jaar worden zij eindelijk 
genoemd. Bij elke naam wordt een roos over-
boord gegooid, waarna de taptoe schalt en de 
minuut stilte valt. Zes kransen worden te water 
gelaten. Na wat piper-muziek vertrekt de 
Bernisse onder begeleiding van een Frans en 
Nederlands marinevaartuig terug naar de 
haven van Vlissingen. Het is natuurlijk wrang 
dat de twee mijnenvegers juist door mijnen ten 
onder zijn gegaan. “De Henri Guegan en de 
Duquesne II hadden de opdracht om de 
Westerschelde mijnenvrij te houden”, aldus 
Looijen. “Maar dit waren magnetische mijnen, 
een voor de Fransen en de Britten, een nieuw 
type. Het Duitse negende Flieger Division had 
ze afgeworpen boven de Schelde”. 

  



 

De toegang tot de Westerschelde moest 
mijnenvrij zijn voor de troepenver-
plaatsing. “Op 15 mei werd daarom de 
vaargeul tussen Vlissingen en Breskens 
geveegd. Daarbij zijn de twee schepen 
op mijnen gelopen en verloren  
18 opvarenden van de Henri Guegan het 
leven. Van de dertig opvarenden van de 
Duquesne II kwamen er 23 om”, aldus 
Looijen. Later die dag is diezelfde Looijen 
wéér aanwezig bij een herdenking.  
Dit keer in Kapelle. Daar worden jaarlijks 
alle Franse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. Looijen is daar 
in gezelschap van veteraan Maurice le 
Noury. De 96-jarige Fransman, die al 
twee keer eerder aanwezig was bij de 
Franse herdenking, luistert op de Franse 
begraafplaats naar toespraken van 
burgemeester Huub Hieltjes, de Franse 
ambassadeur Lalliot en van de 
Marokkaanse ambassadeur Bellouki. Die 
laatste is er vanwege de Noord-
Afrikanen die onder Franse vlag hebben 
meegevochten in de Tweede Wereld-
oorlog. Daarvan liggen er in Kapelle ook 
22 begraven. Le Noury legt, samen met 
Looijen, ook weer een krans bij het 
monument op de Franse begraafplaats 
in Kapelle.  De begraafplaats waar alle 
militairen liggen die onder Franse vlag in 
Nederland zijn gesneuveld.  
Ter nagedachtenis aan alle Franse en 
Marokkaanse oorlogsslachtoffers in 
Nederland.  
En daar horen die 41 opvarenden van 
Henri Guegan en de Duquesne II 
eigenlijk ook gewoon bij!  
 

    
        Na de plechtigheid de vlag in top! 

Eén minuut stilte wordt in acht genomen. 
 
 
 

 

 
De kransen worden in zee geworpen. 

 
 
 

 
De taptoe schalt, de stilte valt.     

 


