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Voorwoord

De wereld globaliseert. Burgers, bedrijven en andere maatschappelijke- of kennisinstellingen heb-

ben veelvuldig internationale contacten. Ook het gemeentelijk internationaal beleid verbreedt zich. 

Hoewel ‘traditionele’ stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking nog altijd effectieve vormen van 

gemeentelijke internationale samenwerking kunnen zijn, wordt internationaal beleid steeds meer 

geïntegreerd in andere verschijningsvormen.

Een blik over de grens kan immers op diverse manieren een verrijking zijn voor het lokale beleid. Niet 

alleen biedt het economische kansen of meer bekendheid voor de eigen gemeente, het biedt ook 

mogelijkheden om samen te werken op terreinen die te groot zijn voor individuele gemeenten en 

gelegenheid tot kennisuitwisseling met vergelijkbare gemeenten in het buitenland.

In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke inter-

nationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. U leest er interviews met politieke ambtsdra-

gers en ambtenaren die vertellen welke kansen zij zien, hoe zij die benutten en voor welke dilemma’s 

zij zijn komen te staan. Voorbeelden die aantonen dat de eerste overheid zowel denkt als doet. De 

VNG wil u inspireren om ook in tijden waarin gemeenten meer met minder proberen te doen de luiken 

niet te sluiten en u open te stellen om een blik over de grens te werpen.

Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan 

het woord komt. Behalve dit deel zijn er ook delen over ‘economie’, ‘partnerschappen’ en ‘duurzaam-

heid’. Alleen dat geeft al aan hoe breed gemeentelijke internationale samenwerking tegenwoordig 

kan zijn. Voor u ligt het deel dat gaat over evenementen.

Evenementen
De gemeente Leeuwarden heeft haar verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 aangegrepen 

om, samen met de provincie Fryslân, werkgelegenheid en toerisme te gaan stimuleren en onderwijs en 

arbeidsmarkt beter op elkaar te doen aansluiten. Tegelijkertijd biedt de organisatie van dit evenement 

kansen om de regio in een Europese etalage te stellen en kennis op te doen via het netwerk wat de 

Culturele Hoofdsteden bieden. De gemeente Almere kiest voor een vergelijkbare benadering. Voor 

Almere is de organisatie van de Floriade in 2022 een mogelijkheid om te investeren in gebiedsontwik-

keling, de stad te promoten en de handel en economische ontwikkeling te stimuleren. Door met deze 

tuinbouwtentoonstelling een blik over de grens te richten wil Almere echter ook het gesprek aangaan 

over hoe duurzaamheids- en verstedelijkingsvraagstukken wereldwijd aangepakt kunnen worden.

Ook minder grote gemeenten kunnen door de organisatie van een evenement internationale samen-

werking opzoeken. De gemeente Kapelle, de derde geïnterviewde gemeente in deze brochure, staat 

tijdens de nationale dodenherdenking en de jaarlijkse feestweek stil bij het gedeeld oorlogsverleden 

met het Franse dorp Orry-la-Ville. Deze gelegenheden zijn een goede gelegenheid om inwoners uit alle 

vijf de dorpskernen met elkaar in contact te laten komen, en daarnaast benadrukken zij het belang van 

Frankrijk als partner voor de gemeente.

Jan van Zanen,

voorzitter VNG
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INTERVIEW LEEUWARDEN, OVER EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD 2018

‘‘Europese culturele hoofdstad’ gaat 
niet alleen over cultuur’

Sjoerd Feitsma (SF), wethouder Cultuur / Culturele Hoofdstad 2018

Frouke de Vries (FdV), senior adviseur

Jelle Burggraaff (JB), hoofd Europese Zaken bij Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018

Elk jaar worden door het Europese Parlement twee steden tot Europese Culturele Hoofdstad verko-

zen. Deze titel is bedoeld om de verscheidenheid en de rijkdom van de Europese culturen te laten zien 

en voor de verkozen steden is het een kans om zichzelf te presenteren. 

In 2013 werd Leeuwarden verkozen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018. Onder het motto ‘miens-

kip’, Fries voor ‘gemeenschapszin’, wil de gemeente zich in 2018 richten op ‘cultuur’ in de breedste zin 

van het woord.

Waarom wilde Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden?
SF: ‘Culturele Hoofdstad’ is sinds 1985 een beproefd concept om, met behulp van cultuur, zaken te 

veranderen in de regio en tegelijkertijd die regio in een Europese etalage te poneren. Dus toen de 

provincie Fryslân in 2008 en 2009 samen met gemeenten ging kijken wat er in de provincie verbeterd 

zou kunnen worden op het gebied van onder andere werkgelegenheid, aansluiting onderwijs -arbeids-

markt en het aantrekkelijker maken van de regio voor bezoekers, zijn deze zaken bij elkaar gekomen 

Skûtsjesilen bij Grou
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in ‘Culturele Hoofdstad’. Omdat een regio of provincie zich niet kan kandideren, heeft Leeuwarden 

zich namens de regio kandidaat gesteld. 

De ambitie om Culturele Hoofdstad te zijn, kan als vliegwiel dienen om in de hele provincie urgente 

zaken aan te pakken. Zo blijkt uit veel onderzoek dat jongeren zelfverzekerder worden als je ze al 

vroeg actief en passief bij cultuur betrekt en dat heeft een hele trits tot gevolg die uiteindelijk, heel 

kort samengevat, kan leiden tot een betere baan. Daarom gaat in het project ‘Behind the Front Door’ 

een kunstenaar samen met kinderen uit achterstandswijken films maken, en dat verbinden met kin-

deren die in andere Europese steden in dezelfde situatie zitten. Op die manier bereiken we een grote 

groep kinderen die cultuur niet als vanzelfsprekend meekrijgt. Als we dat soort dingen voor elkaar 

kunnen krijgen door 2018 en dat kunnen vasthouden tot later til je een hele generatie op. 

Het multidisciplinaire bid van Leeuwarden gaat overigens verder dan alleen cultuur. Dat was volgens 

het juryrapport ook het innovatieve ervan. Het voorstel wordt niet eenzijdig door klassieke culturele 

instellingen opgelegd, maar komt uit de gemeenschap zelf en mensen worden erbij betrokken. Fryslân 

wordt gekenmerkt door het profiel van gemeenschap, dat is hier aanwezig, dus daar maken we ge-

bruik van.

Leeuwarden en de Culturele Hoofdstad

In 1985 koos het Europese Parlement voor de eerste keer de ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. 

Vanaf 2001 zijn er jaarlijks twee steden die dat predicaat mogen dragen. Het hoeven geen hoofd-

steden te zijn. Op basis van een roulatiesysteem waarbij elk land even vaak aan de beurt komt mag 

Nederland dit evenement in 2018 organiseren. Vanaf 2013 kiezen de gastlanden zelf hun culturele 

hoofdstad. Nadat in een eerdere fase Utrecht en Den Haag waren afgevallen als kandidaat was 

het voor velen toch nog een verrassing dat in de laatste ronde Leeuwarden Eindhoven en Maas-

tricht versloeg. Leeuwarden won omdat het al meer dan 40 evenementen kon voorleggen die het 

in samenspraak met de bevolking had opgesteld, maar ook omdat het zich presenteerde met vijf 

duidelijke hoofdthema’s:  ‘Stad en Platteland’, ‘Natuur en Cultuur’, Lab Lwd (Laboratorium voor 

vernieuwing), Royal Friesian (aandacht voor iconen uit de Friese geschiedenis)  en Open Mienskip 

(Open gemeenschap). En vooral met het laatste thema had de stad een in het huidige tijdsgewricht 

sterke troef in handen omdat ze zich daarmee richt op samenwerking binnen de hele provincie 

Fryslan en tegelijk aantoont oog te hebben voor diversiteit. Leeuwarden trekt 56 miljoen euro uit 

voor het evenement. Door de toewijzing kan de stad aanspraak maken op extra Europese gelden. 

Maar zowel gemeente als provincie rekenen ook op extra enthousiasme onder de bevolking met 

een blijvend positieve uitwerking. Naast Leeuwarden is ook het Maltese La Valetta in 2018 ‘Cultu-

rele Hoofdstad van Europa’.    

Het valt inderdaad op dat er in het bidbook verschillende internationale partners 
worden genoemd en dat er koppelingen worden gemaakt met diverse culturele 
projecten. In hoeverre is de gemeente zelf bij al deze projecten betrokken?
SF: De gemeente heeft vooral een faciliterende rol. Het organiseren van de culturele evenementen 

wordt overgelaten aan de ‘Stichting Culturele Hoofdstad 2018’. De contacten met verschillende instel-

lingen in Europa zijn gelegd in de wedstrijdfase. Nu de uitvoering ervan moet plaatsvinden worden de 

contacten hernieuwd en wordt heel feitelijk gekeken wat we met elkaar kunnen doen. In een regio 

zoals Leeuwarden zijn al heel veel internationale contacten. Niet alleen bij overheden, maar ook bij 

onderwijsinstellingen en grote bedrijven zoals Friesland Campina. 

FdV: Dat heeft op enig moment een wending veroorzaakt in ons hele internationale en Europese den-

ken. Bedrijven en instellingen hebben de contacten al, als gemeente moet je dat ondersteunen en niet 

zozeer op gemeentelijk level zelf contacten aangaan. 

JB: Voor ons als organisatie is het netwerk waarin culturele hoofdsteden verbonden zijn heel interes-

sant. De Europese Culturele Hoofdsteden van 2008 tot en met 2019 komen vier keer per jaar samen om 

op verschillende niveaus verbinding te zoeken. Van dat bestaande netwerk kunnen wij veel leren. Zo 
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zijn we vorig jaar met de grootste Friese bedrijven naar Riga gegaan, dat toen culturele hoofdstad was. 

We hebben gezien hoe ‘Culturele Hoofdstad’ daar wordt georganiseerd en we hebben Friese bedrijven 

in contact gebracht met Letse bedrijven. Zo konden die bedrijven ook zelf zien wat zij aan culturele 

hoofdstad kunnen hebben.

Mons, dat dit jaar culturele hoofdstad is, is ook een inspirerend voorbeeld. Deze Belgische stad heeft 

een heel sterk MKB, maar voor kleinere bedrijven is het heel moeilijk om in een keer 1 of 2 miljoen aan 

sponsoring op te brengen. Daarom is er een club van bedrijven opgericht waarbij elk bedrijf €1000,- 

sponsort. Dat kan in een keer, maar ook in meerdere keren. Mons heeft zich tot doel gesteld dat de 

‘Club Mons 2015’ uit 1.000 bedrijven bestaat die elk €1.000,- sponsoren. Dat levert weer een grote 

sponsor op, plus een groot netwerk wat zich erg betrokken voelt bij ‘Culturele Hoofdstad’. Geïnspi-

reerd op dit succes hebben wij de Club2018 opgericht. We zijn in maart begonnen met werven en heb-

ben inmiddels al meer dan 140 clubleden. 

SF: Ook voor bijvoorbeeld citymarketing is het interessant om te zien hoe andere steden ‘Culturele 

Hoofdstad’ vormgeven. Een goed voorbeeld is Liverpool dat in 2008 culturele hoofdstad van Europa 

was. Die stad stond heel negatief bekend in het Verenigd Koninkrijk, maar is inmiddels gegroeid naar 

een top stedentrip. Doordat wij in het netwerk van culturele hoofdsteden zitten hebben we gemak-

kelijker toegang tot informatie hierover. Je kunt wel zelf met zo’n stad bellen, maar dat is toch van een 

andere orde.

Met Liverpool werken we samen op het gebied van monitoring en evaluatie van impact van events, 

ook zijn er samenwerkingsverbanden met o.a. Valetta op Malta, in 2018 ook culturele hoofdstad, en 

Aarhus in Denemarken, dat in 2017 culturele hoofdstad is. 

Leeuwarden heeft sinds 2011 een ‘Friendly Cities Relationship’ met de Chinese stad 
Liyang. Is deze stad betrokken bij Culturele Hoofdstad 2018?
SF: Die verbinding in het kader van ‘Europese Culturele Hoofdstad’ wordt nog niet automatisch ge-

De sfeervolle historische 
binnenstad van Leeuwarden
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zocht, maar het zou wel interessant zijn om wat dingen met elkaar te verbinden. 

FdV: De relatie met Liyang is vooral aangegaan vanuit een economische invalshoek; het bedrijfsleven 

in Leeuwarden en Fryslân ziet er kansen. In China is het belangrijk dat bestuurders meekomen om con-

tacten te vergemakkelijken, dus hebben we als gemeente toegezegd dat te willen faciliteren. Daarom 

hebben we een overeenkomst met die stad ter ondersteuning van de economische activiteit. 

JB: Een van de kunstenaars van het project ‘Eleven Fountains’, een project waarbij elf kunstenaars voor 

de Friese elf steden een fontein ontwerpen, komt uit China. Op die manier wordt wel een brug gelegd. 

SF: Bij het bouwen van de fonteinen hopen we overigens ook het Friese beroepsonderwijs te betrek-

ken, zodat leerlingen de kans krijgen om met een internationaal gerenommeerde kunstenaar samen 

te werken. Het is natuurlijk fantastisch om dat op je cv te kunnen zetten. Met dergelijke concrete 

projecten proberen we bijvoorbeeld om als culturele hoofdstad de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt in de regio te bevorderen.

In het bidbook staat dat ook Duitse grensgemeenten hebben toegezegd mee te doen. 
Op welke manier zoeken jullie daar samenwerking mee?
JB: We hebben de ambitie om Leeuwarden, behalve namens Fryslân, ook culturele hoofdstad te laten 

zijn namens het hele Waddengebied. Dan spreek je over de kust van Fryslân, van Duitsland en van 

Crystalic Business Center 
in Leeuwarden
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Denemarken en alle eilanden er bij. Het Oerol-festival is heel bekend, maar er zijn meer van dat soort 

initiatieven op de eilanden in Denemarken en Duitsland. We willen nagaan hoe we al die culturele 

initiatieven met elkaar kunnen verbinden en voor 2018 een lijn in de programmering kunnen brengen. 

SF: Ook de Duitse streek Oost-Friesland en steden zoals Bremen, Oldenburg en Hamburg kunnen heel 

interessant zijn als het gaat om het trekken van bezoekers in 2018. Het is daarvandaan slechts twee uur 

rijden naar Fryslân. Bovendien kent dat deel van Duitsland dit deel van Nederland omdat Fryslân een 

toeristische waterprovincie is. 

JB: Per jaar bezoeken 11 miljoen Duitsers een cultureel evenement in het buitenland. Leeuwarden ligt 

qua locatie dus gewoon heel goed. 

FdV: Leeuwarden zit in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dat is een samenwer-

kingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en 

Emmen. Het SNN heeft veel contacten met Noord-Duitsland en projectmatig wordt er ook veel samen 

gedaan; er is echt een Duitsland-agenda vanuit dit verband.

Welk advies willen jullie meegeven aan andere gemeenten die er over nadenken meer 
over de grens te kijken?
SF: Ik denk dat je vooral moet kijken naar de internationale contacten die de instellingen en bedrijven 

in je gemeente al hebben. Als lokale overheid moet je dat niet allemaal zelf gaan bedenken; dan ga je 

langs elkaar heen werken. 

FdV: Een doel van de Culturele Hoofdstad-wedstrijd was om het besef aan te wakkeren dat het be-

langrijk is om naar buiten te kijken, de grens over. Voordat we ons kandidaat gingen stellen waren 

we daarin nog redelijk behoudend. Natuurlijk wilden we graag Europese fondsen benutten, maar dat 

vergt een investering in netwerken. Daar zit altijd een spanning omdat het nooit zeker is of je door 

deze investering inderdaad geld uit Brussel kunt krijgen. Europese nominaties geven dan een bepaalde 

dynamiek om dingen in beweging te krijgen en zij helpen om internationale contacten op te doen 

voor vervolgprojecten. Zo’n evenement, of zelfs al de nominatie ervan, helpt dat iedereen inziet dat 

het logisch is dat we naar buiten moeten kijken en in die netwerken moeten investeren. Dat is fantas-

tisch! Volgens mij kan je dat van dit soort dingen leren: doe mee met dergelijke wedstrijden. 

SF: Overigens is de kandidaatstelling nog wel een pittige discussie geweest in de Staten, en later in 

de gemeenteraad. Dat is ook logisch: in tijden van bezuiniging geld uittrekken voor cultuur is altijd 

onzeker. Dat zag je ook in de andere steden die zich kandidaat hadden gesteld. Maar toen we door de 

halve finale heen waren ontstond er een dynamiek die ongekend was. Ineens had iedereen zoiets van: 

“O, volgens mij kan het echt!” Daarna is het allemaal heel hard gegaan.

Dus deelname aan zo’n evenement en de kandidaatstelling ervoor zijn vooral voor je 
netwerk van belang?
SF: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ook de andere Nederlandse steden die in de finale stonden hebben in 

hun reguliere cultuurnota nog best veel punten opgenomen die oorspronkelijk in het bidbook ston-

den. Zo worden die plannen toch uitgevoerd, deels ook met behulp van de internationale contacten 

die ze hebben opgedaan. Dus als stad kan je dat gewoon vasthouden, ook al win je niet. Dat was hier 

ook gebeurd als we niet gewonnen hadden, dat weet ik zeker. 

JB: Het is ook interessant dat je als bevolking en als organisatie door de kandidaatstelling op een 

andere manier naar je stad gaat kijken; je ziet wat typisch is voor je regio en hoe dat in een Europees 

perspectief geplaatst kan worden.

Het King of the Meadows-project is een mooi voorbeeld. Dat gaat om de grutto, een vogel die als een 

typisch Friese vogel wordt beschouwd, maar dat natuurlijk niet is; hij vliegt door heel Europa. Echter, 

door de intensivering van de landbouw komt de grutto en daarmee ook de biodiversiteit in onze regio 

onder druk te staan. Dit heeft weer gevolgen voor andere landen langs de trekroute van de grutto. Er 

is hier in Leeuwarden een proces op gang gekomen waarbij we met boeren, vogelaars en wetenschap-
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pers kijken wat er met die vogels gebeurt. Dit doet men niet alleen in onze regio, maar er worden 

contacten gelegd langs de hele trekroute van de grutto. Het idee is om vervolgens al deze contacten 

in 2018 samen te brengen rondom een festival dat zich richt op biodiversiteit. Dus we gaan die vogel 

en alles wat er mee samenhangt niet meer alleen als Fries bekijken, maar meer in Europees perspectief 

plaatsen. 

SF: Daarmee breng je ook een bezoekersstroom op gang. Hoewel Leeuwarden niet bekend staat als 

congresstad is er is nu al veel meer interesse voor de stad van koepelorganisaties en bedrijven die 

congressen organiseren. Congresgangers zijn vanuit economisch perspectief interessant; zij geven 

meer geld uit dan toeristen, en als zij het leuk hebben gevonden komen ze later terug met hun gezin. 

Bovendien hebben bijvoorbeeld alleen al vogelaars een gigantisch netwerk van tienduizenden mensen. 

Het schijnt dat er meer mensen lid zijn van een vogelwacht dan van een politieke partij en die komen 

dan gewoon. Dat is heel bijzonder.

Wat vinden jullie persoonlijk het meest bijzonder aan ‘Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018’?
SF: Wat ik het meest bijzondere vind is de agenda die er achter ligt. We willen ‘Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad’ inzetten om urgente zaken in de regio zoals werkgelegenheid aan te pakken. Ik denk echt 

dat dan kan; het zou heel wat waard zijn als we in 2025 kunnen zeggen dat het echt heeft gewerkt. 

FdV: Daarnaast vind ik het ook gewoon leuk dat ‘Culturele Hoofdstad’ niet alleen over cultuur gaat, 

maar dat daardoor veel verschillende dingen aan elkaar worden verbonden. Door het contact met 

verschillende beroepsgroepen en mensen met verschillende invalshoeken ontstaat een heel bijzondere 

dynamiek. 

JB: Dat het een unieke kans is om een internationaal podium te bieden aan deze stad en regio. 

Culturele evenementen
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INTERVIEW ALMERE, OVER DE FLORIADE

‘Internationaal beleid is een 
toevoeging aan dat wat je op lokaal 
en nationaal niveau wilt realiseren’

Annemarie Jorritsma (AJ), burgemeester1

Simone Eijsink (SE), adviseur Europese & Internationale Zaken

De gemeente Almere is in 2012 geselecteerd om de in 2022 de Floriade te organiseren. Deze wereld-

tuinbouwtentoonstelling vindt eens in de tien jaar in Nederland plaats. Almere benut de organisatie 

van dit evenement als een mogelijkheid om te investeren in gebiedsontwikkeling, de stad te promo-

ten en de handel en economische ontwikkeling te stimuleren. Door met de Floriade een blik over de 

grens te richten wil Almere ook het gesprek aangaan over hoe wereldwijde duurzaamheids- en verste-

delijkingsvraagstukken aangepakt kunnen worden.

Almere en de Floriade

Eind 1976 werden de eerste woningen in Almere opgeleverd van wat qua inwonertal in nog geen 

30 jaar inmiddels is uitgegroeid tot de 7e gemeente van Nederland. Een belangrijke reden voor de 

nieuwe bewoners, vaak afkomstig uit het compact gebouwde Amsterdam, om zich te vestigen in 

Almere waren ruime kavels en een groter woonoppervlak. Waar de laatste jaren in de oude steden 

de aandacht is gegroeid voor “het platteland in de stad” is Almere van het begin af aan opgezet 

als een stad met meerdere kernen die zijn omgeven door veel groen en water. In dit licht is het 

niet vreemd dat de stad zich kandidaat stelde voor de Floriade 2022. En in 2012 de organisatie 

daarvan inderdaad kreeg toegewezen. 

Na een eerste begin in 1960 wordt de Floriade vanaf 1972 eens in de 10 jaar gehouden in een 

Nederlandse gemeente. Het grootscheepse evenement mag zich officieel tooien met de naam 

wereldtuinbouwtentoonstelling. Hoewel 2022 nog ver weg lijkt is Almere nu al druk met de voor-

bereidingen. Waar de eerste Floriades zich nog voornamelijk richtten op de promotie van Neder-

landse bloemen in binnen- en buitenland is de opzet inmiddels veel breder geworden. Zoals de 

gemeente het zelf verwoordt: “De Almeerse Floriade gaat verder: kennis, producten en technolo-

gieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verste-

delijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid. Op de wereld-

tuinbouwtentoonstelling worden oplossingen verkend en ontdekkingen gedaan die bijdragen aan 

de ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad”. Op initiatief van Almere tekenden in 2012 

nationale en internationale partijen het manifest ‘Growing Green Cities’ dat ondernemers, burgers 

en gemeente oproept samen in actie te komen en concrete initiatieven voor een groene stad in de 

praktijk te brengen. In het verlengde daarvan is het daarom ook niet verwonderlijk dat het motto 

voor de Floriade 2022 Almere wordt ‘Go Greener’.    

Waarom gaat Almere de Floriade organiseren?
AJ: We hebben erover nagedacht of wij ons kandidaat zouden stellen voor de Culturele Hoofdstad 

van Europa in 2018. Almere zou daarvoor een heel interessante stad geweest kunnen zijn, maar het 

was lastig om dat uit te leggen. Inwoners stelden namelijk dat Almere geen cultuur heeft, en dus was 

er politiek geen draagvlak voor. En toen kwam de Floriade. Weinig mensen buiten Almere weten dat 

1 Toen dit interview gehouden werd was mw. Annemarie Jorritsma burgemeester van Almere. Zij is in september 2015 opgevolgd 
door dhr. Franc Weerwind.
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Almere een en al groen en natuur is, maar de inwoners van de stad hechten erg aan de bomen, parken 

en bossen hier. De Floriade is daarmee een kans voor de stad om aan de rest van Nederland, en interna-

tionaal, te laten zien dat wij veel groener zijn dan mensen denken. Daarnaast is de Floriade interessant 

vanuit de tuinbouwkant, de handelskant en voor gebiedsontwikkeling; het biedt mogelijkheden om 

een van de mooiste plekken van de stad verder te ontwikkelen. 

Hoe is de samenwerking met de verschillende buitenlandse steden tot stand gekomen?
AJ: Toen besloten was dat Almere de Floriade wilde gaan organiseren zijn we begonnen samenwer-

king te zoeken binnen ons eigen netwerk. Almere heeft al jarenlang een stedenband met de Ghanese 

stad Kumasi. Hier is een vrij grote Ghanese bevolkingsgroep en deze stedenband is ontstaan uit een 

initiatief van Ghanese inwoners uit de stad. Zij hebben een stichting opgericht die jaarlijks een relatief 

kleine subsidie van de gemeente krijgt. Dit project is oorspronkelijk gericht op ontwikkelingssamen-

werking, maar daarnaast loopt er ook een heel mooi programma, wat we samen met de VNG doen, 

waarbij we de gemeente helpen haar basisadministratie goed geordend te krijgen. Zowel voor de 

Ghanese ambtenaren als voor de Nederlandse ambtenaren is dit erg leerzaam.

Heel toevallig is Kumasi, net als Almere, ingericht volgens het stedenbouwkundige model van ‘garden 

cities’ en toen we begonnen over de Floriade meldde Kumasi zich eigenlijk al vrijwel gelijk aan. Ze 

zeiden: “Wij zijn in ontwikkeling, wij willen graag groene stad worden, kunnen wij meedoen?”. Dus 

die zijn meteen al aangehaakt. 

Een tweede stad waar we zijn gaan kijken is het Chinese Shenzhen. Die stad is ontstaan uit een oud 

vissersdorpje en de verstedelijking heeft zich daar ingezet rond dezelfde tijd dat ook Almere begon te 

groeien. Wat ook interessant is, is dat Shenzhen vlak bij Hong Kong ligt en Almere vlak bij Amsterdam. 

De schaal is wel anders hoor, zij hebben 16 miljoen inwoners en wij 200.000, maar de Chinese schaal 

is toch niet vergelijkbaar. Met een soort economische bril op zijn we begonnen te praten vanuit de 

nieuwe stad-gedachte. We hebben hier in Almere het International New Town Institute (INTI), dat is 

ingehuurd door de gemeente Shenzhen om een stadsdeel mee te helpen ontwikkelen. Toen we begon-

nen met de voorbereiding van de Floriade was Shenzhen ook meteen geïnteresseerd. Het is geen twin-

ning in de oude zin van het woord; alles wat we met hen doen is gebaseerd op economische ontwikke-

ling, zowel aan hun kant als de onze.

In China kan je best snel verder komen; Almere is inmiddels gepromoveerd tot echte zusterstad en dat 

is tamelijk uitzonderlijk. Niet alleen vanwege onze omvang, maar ook vanwege de korte relatie die we 

met ze hebben. We hebben nu zo’n 2,5 jaar contact met Shenzhen en voor Chinese begrippen is dat 

buitengewoon snel. 

Ook hadden we al langer contacten met de Taiwanese stad Taipei doordat we een groot aantal bedrij-

ven uit Taiwan in onze stad hebben. Taipei heeft in 2010 een grote bloemenexpo georganiseerd en is 

in 2016 ‘World Design Capital’. Dat is interessant voor Almere om van te leren. In Taichung wordt in 

2018 ook een soort Floriade georganiseerd waar we nu ook kijken. Het is onze insteek om ons daar 

ook te presenteren, zodat Taichung in samenwerking met Taipei ook bij ons mee gaat doen. We probe-

ren daar een beetje wederkerigheid in te brengen. Je kunt niet zomaar tegen steden zeggen: “U moet 

dit” of “U moet dat”, je moet bereid zijn om daar zelf in te investeren.

Onderdeel van onze voorbereiding voor de Floriade is het Growing Green Cities-netwerk. Bijna alle 

steden in de wereld doen iets op dit terrein; iedereen noemt zich ‘groen’ en iedereen is bezig met ver-

stedelijkingsvraagstukken. Een stad moet een complete stad zijn en daarom gaat Almere met ‘Growing 

Green Cities’ voor ‘feeding’, ‘greening’, ‘energizing’ en ‘healthying’. De gedachte is om de Floriade 

straks een tentoonstelling te laten zijn over de hele mooie voorbeelden die hierover wereldwijd ont-

wikkeld zijn. 

SE: Deze zomer hebben we, tijdens de wereldtentoonstelling in Milaan, de Floriade gepresenteerd 

door met een aantal partners van de internationale tuinbouwraad een conferentie te organiseren. De 

Floriade is natuurlijk pas in 2022, maar we willen vaste momenten nemen om de dialoog steeds verder 
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te brengen en relaties op te bouwen en uit te breiden. We proberen een goede geografische spreiding 

te krijgen; Nairobi, Kopenhagen, Kaapstad en Toronto staan ook op ons lijstje. 

AJ: Toronto is een interessant voorbeeld van hoe relaties soms tot stand komen. Daar werkte een 

mevrouw Keesmaat. Toen dachten wij al: “Dat is vast een Nederlandse”. En dat bleek ook, kind van 

geëmigreerde ouders. In een stad waar mensen werken die ook een culturele band met Nederland 

hebben is het makkelijk om binnen korte tijd een relatie op te bouwen. 

Toronto is ook echt bezig met ‘Growing Green Cities’ en met stadslandbouw. Daarom willen we ze 

graag bij de Floriade betrekken: hoe zorg je dat in een stad mensen ook kennis houden met de na-

tuur?

Ik heb niet de illusie dat er een stad in de wereld is die kan zorgen voor haar eigen voedsel. We moe-

ten dat halen van het om ons heen liggende platteland en nog veel verder. Maar de binding met de 

natuur en de sociale binding zijn wel heel belangrijk. We hebben een heel leuk initiatief in ons kassen-

gebied, dat zijn moestuintjes onder dak. Je hebt nog nooit zo’n multiculti moestuin gezien als daar; er 

wordt kouseband gekweekt en Afghaanse groenten en what we have. Superleuk. Je ziet dat mensen 

van verschillende culturen elkaar daar treffen. Het draagt bij aan een stuk sociale cohesie en dat is 

overal goed voor, zeker in deze stad.

Helpt de samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam Almere ook bij het 
aangaan van internationale banden voor de Floriade?
AJ: Amsterdam gaat meedoen met de Floriade, maar over de manier waarop wordt nog gesproken. 

Almere is een onderdeel van Amsterdamse regio en dus gaan we de Floriade ook gewoon Almere-

Amsterdam noemen. Voor de promotie is dat natuurlijk ook beter; weinig mensen buiten Nederland 

kennen Almere, maar men kent Amsterdam wel. Wij zijn onderdeel van ‘IAmsterdam’ en internatio-

naal werken we vaak onder deze vlag. 

Floriade collage. Copyright: MVRDV 
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SE: Amsterdam heeft ook al aangeboden dat wij kunnen deelnemen via het C-40 netwerk, het netwerk 

van de veertig grootste hoofdsteden wereldwijd. Die hebben in Milaan een ‘Food Policy Pact’ onderte-

kend. Daarbij gaat het over hoe steden in de toekomst omgaan met voedselzekerheid en veiligheid en 

daar zou de Floriade een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

AJ: Omdat ons budget natuurlijk begrensd is proberen we zoveel mogelijk mee te varen op initiatieven 

die anderen organiseren of die er toch al zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door te proberen onderdeel 

te worden op plekken waar Nederland zich presenteert, zoals bijvoorbeeld bij de wereldtentoonstel-

ling in Milaan. Dat doen we ook met de gemeenten Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer via een 

bureau voor internationale acquisitie. De handel met Shenzhen bijvoorbeeld, is niet alleen een zaak 

van Amsterdam; Almere doet dat met de hele Amsterdamse regio. Tegelijkertijd hebben we daar de 

Floriade altijd als nevendoel bij. Zo proberen we steeds verder te komen. 

SE: Misschien als aanvulling op de internationale kant: Als gemeente kunnen we ons vooral op de 

overheden richten, maar we zoeken wel ook meteen steden waarin onze hoger onderwijspartners een 

rol kunnen spelen of al spelen. 

AJ: Almere is een beginnende studentenstad; we hebben hier nog maar sinds vier jaar een hogeschool 

die iets voorstelt. Alles moet zich hier nog ontwikkelen. INTI en CAH Vilentum zorgen er voor dat hier 

internationale studenten komen, wat wij als gemeente ook graag willen. Zij hebben daarvoor hun 

eigen netwerk, waar we als gemeente bij moeten aanhaken. Aan de andere kant: omdat die scholen 

hier nog niet zo lang zitten, is dit voor hun een manier om hun binding met de stad te verdiepen en 

bedrijvigheid in de stad te ontwikkelen.

Een ander voorbeeld van een bedrijf wat ik zou kunnen noemen is high-tech, maar tegelijkertijd ook 

groen: toevallig zitten in onze stad de twee grootste producenten van oplaadpalen voor elektrisch 

vervoer. Dat hoort dan weer helemaal bij ‘Growing Green Cities’. Deze bedrijven waren mee naar 

Shenzhen en hebben daar een goede dienst bewezen door een aantal workshops te geven. Superleuk. 

Zij gaan zakendoen, daar ben ik van overtuigd. Daar gaat handel ontstaan. Niet zozeer dat Almere nu 

plotseling laadpalen gaan exporteren, maar dit bedrijf heeft softwaresystemen die heel interessant zijn 

voor de Chinezen. 

SE: Wat je in veel steden ziet is een soortgelijke opbouw van relaties: eerst van overheid tot overheid 

en gekoppeld daaraan het hoger onderwijs. In Shenzhen is dat heel mooi om te zien; het INTI doet 

daar veel met Almeerse experts, het CAH heeft daar nu een partner gevonden om een gezamenlijk 

bachelorjaar op te zetten en nu begint de handelskant. Zo combineren wij steeds deze relaties om 

banden op te bouwen. Als gemeente kunnen wij beïnvloeden, of in ieder geval aan de contacten met 

steden gaan bouwen en in het kielzog daarvan beginnen die andere paden zich ook te ontwikkelen. 

Is dat altijd in die volgorde: overheid, onderwijs, bedrijfsleven?
AJ: Als gemeente kies je buitenlandse relaties vaak omdat er in het bedrijfsleven al een relatie is, maar 

de echte koppeling tussen de twee komt toch pas later op gang. Bij Shenzhen was er bijvoorbeeld nog 

niet veel economische koppeling, maar we waren er niet naar toe gegaan als daar helemaal niets was. 

Het is een economisch belangrijke stad waar veel bedrijvigheid zit en een aantal heel grote bedrijven. 

De economische band begint nu dan ook te komen. Allerlei bedrijven uit Almere beginnen zaken te 

doen in Shenzhen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. 

We hebben nu trouwens ook een aantal Chinese bedrijven in de stad; ze weten ons te vinden. Uitein-

delijk gaat het er om dat je op het netvlies van bedrijven komt en zo’n netwerkje heeft daar invloed 

op; in China gaat natuurlijk alles via de overheid. 

SE: Wij werken daarom ook altijd heel nauw samen met consulaten, sowieso het consulaat in het Zuid-

Chinese Guangzhou, maar ook dat in Toronto; die hebben een heel economische insteek. Wij proberen 

de koppeling te maken tussen de overheid en ons bedrijfsleven om het bedrijfsleven daar te interes-

seren. 
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Het valt op dat het gemeenten zijn die deze rol oppakken. Waardoor komt dat?
AJ: Thema’s zoals ‘duurzaamheid’ zijn vaak multidisciplinair. De Floriade gaat bijvoorbeeld niet alleen 

over duurzaamheid in ecologische zin, maar ook in sociale zin. Huidige bedrijven werken meestal 

monodisciplinair, dus zij hebben anderen nodig wanneer zij iets nieuws willen. Gemeenten kunnen een 

rol spelen om kennis van de ene sector te koppelen aan de andere sector. Wij kunnen helpen om de 

kennis uit hogescholen of universiteiten te koppelen aan de kennis van gezamenlijke bedrijven. Zodra 

daar weer nieuwigheid uit ontstaat mogen zij er gewoon geld mee verdienen, dan gaan wij er weer 

tussenuit. Maar iemand moet die koppeling maken en daar ligt een taak voor de gemeente.

Speelt de circulaire economie nog een rol bij de Floriade?
AJ: We hebben hier erg veel last van waterplanten. Het maaien kost klauwen met geld. En nu lijkt het 

zo te zijn dat we die waterplanten kunnen drogen op een heel goedkope manier en dat ze dan zeer 

goed inzetbaar zijn als biomassa. Dat is echt circulaire economie.

Ten slotte, welk advies zou u willen geven aan andere gemeenten die “iets” willen 
over de grens? 
AJ: Kijk vooral naar iets wat past bij jou. Het is niet per se nodig dat je samenwerking zoekt met 

gemeenten van dezelfde omvang, maar wel dat je dat doet met gemeenten die dezelfde kracht en 

dezelfde specialiteit hebben als jouw gemeente.

Daarbij: wees niet bang om je keuzes in de loop der tijd opnieuw te beoordelen. Almere heeft heel 

actief deelgenomen aan het ‘European New Towns & Pilot Cities Platform’, een netwerk van nieuwe 

en snelgroeiende steden, maar we merkten dat we er een beetje aan het uitgroeien waren. Almere is 

inmiddels meer met sociale ontwikkeling bezig dan met stedenbouw. Daarom zijn we er onlangs uitge-

stapt, terwijl we er in het verleden best veel aan gehad hebben. 

Floriade collage. Copyright: MVRDV 
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SE: En ook: redeneer vanuit je eigen agenda. Internationaal beleid is geen beleid op zich, het is een 

toevoeging aan datgene wat je op lokaal en nationaal niveau wilt realiseren. Voor ons zijn dat vooral 

doelen die bijdragen aan onze economische en hoger onderwijsontwikkeling. 

AJ: En mag ik er nog een bij noemen? Je hoeft niet altijd meteen een stedenband te realiseren. Juist 

voor gemeenten die nog niet zoveel doen aan internationale samenwerking is het goed om eerst eens 

elders je licht op te steken. Daar leer je zo veel van!

Soms is het voor raadsleden goed om even iets verder te kijken dan de eigen stad of het eigen dorp. 

Hoe hebben ze het georganiseerd in een ander land? Kunnen wij daar iets van leren? Hebben wij iets 

wat zij van ons zouden kunnen gebruiken? Ik weet dat er partijen zijn die vinden dat een gemeente 

daar geen geld aan mag besteden, maar ik vind dat een goed raadslid zijn werk nog beter kan doen als 

hij ook enige internationale kennis heeft en leert van situaties elders. Wij Nederlanders zijn soms wel 

erg bescheiden over ons eigen kunnen, daar mogen we best ook trots op zijn. Bovendien: als je elders 

bent kom je vaak nog meer tot de ontdekking dat het in Nederland zo slecht nog niet is. Vergelijk de 

situatie in Nederland maar eens met die van veel Engelse gemeenten. Dan wordt je heel blij met jezelf. 
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INTERVIEW KAPELLE, OVER DE STEDENBAND KAPELLE-ORRY-LA-VILLE

‘Het leuke is dat ‘Toujours 
Kapelle’ veel ruimte laat’

Anton Stapelkamp (AS), burgemeester

Arnold van den Berge (AvdB), Adjunct directeur/afdelingshoofd Staf

Door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog delen de Nederlandse gemeente Kapelle en de Fran-

se gemeente Orry-la-Ville een historisch verleden. Tijdens nationale dodenherdenking en de jaarlijkse 

feestweek haalt Kapelle deze band steeds vaker aan om inwoners uit de verschillende dorpskernen 

met elkaar in contact te laten komen, jongeren te leren over de oorlog en het belang van Frankrijk als 

partner voor de gemeente te benadrukken.

Hoe denkt Kapelle over stedenbanden?
AvdB: Wij hebben hier de traditionele stedenbanden gehad. Met Melton Mowbray in Engeland, 

Zeeland in Michigan en Skoczow in Polen. In 2010 heeft de gemeenteraad een notitie over de steden-

banden besproken en op basis daarvan besloten om die formele banden te verbreken omdat er geen 

inhoud meer in zat. In 2009 is op verzoek van onder andere de Nederlandse Ambassade in Parijs nieuw 

leven geblazen in onze relatie met Orry-la-Ville en daar zit ook echt een gemeenschappelijk aspect in. 

De Raad heeft toen besloten om die band wel aan te houden en te kijken wat we daarmee zouden 

kunnen doen. 

4 mei 2015 Orry-la-Ville. Kranslegging namens gemeente 
Kapelle door wethouder E. Damen en raadslid mw. J. Bommer
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Waarom is herdenken belangrijk?
AS: Ik zou bijna zeggen: “Is dat retorisch bedoeld?” Het behoort tot ons erfgoed en het is een ere-

schuld om die omgekomen Fransen te blijven gedenken. Wij hebben hier een militaire begraafplaats 

die in feite vergelijkbaar is met wat Margraten is voor de Amerikanen, en Oosterbeek voor de Cana-

dezen en Engelsen. Hier liggen 228 Franse militairen waaronder Noord-Afrikaanse die onder de Franse 

vlag in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Er liggen er nog drie op Schiermonnikoog maar voor 

de rest is na de oorlog alles naar hier gebracht.

Die zijn ook echt verplaatst?
AvdB: In totaal zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 600 Franse militairen op Nederlands grond-

gebied gesneuveld. Een groot deel daarvan is teruggebracht naar Frankrijk en daar op allerlei velden 

begraven. Maar een deel daarvan is hier gebleven en dat ligt hier. Op 16 mei 1940 is een SS-regiment 

vanuit Hoogerheide Zeeland binnen getrokken. Een Frans regiment heeft hier in de buurt, bij het 

Kanaal van Zuid-Beveland, de verdediging op zich genomen. Uiteindelijk is het tot gevechten gekomen 

waarbij Fransen zijn gesneuveld.

AS: De lijken lagen overal op straat.

AvdB: Op 17 mei vond een laatste slag plaats bij de Sloedam, dat is richting Walcheren. Tijdens de 

terugtocht over de Westerschelde is toen de Franse generaal Deslaurens gesneuveld in Vlissingen. De 

Duitsers lieten de Franse soldaten allemaal liggen en uiteindelijk heeft de Kapelse bevolking ze begra-

ven. Eerst her en der, maar in 1941 hebben ze van de Duitse autoriteiten toestemming gekregen om ze 

naar één plaats te brengen. En zo zijn ze dus hier op de begraafplaats terecht gekomen. Na afloop van 

de oorlog zijn de Franse gevallenen die elders in Zeeland begraven lagen ook overgebracht en uitein-

delijk zijn alle gesneuvelde Franse militairen hier terecht gekomen.

AS: In 1950 is dat officieel een Franse militaire begraafplaats geworden en sinds dat jaar worden er al 

21 mei 2015. Franse herdenking  in Kapelle.  
vlnr. burgemeester A. Stapelkamp, mevr. T. Dekker, Commissaris van de Koning in Zeeland H. Polman, 

ambassadeur E. Kronenburg, burgemeester H. Herry (Orry-la-Ville), mevrouw L. Limoges (raadslid Orry-la-Ville).
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officiële herdenkingen gedaan. Waarom herdenk je nou? Ten eerste denk ik dat het een ereschuld is 

naar Frankrijk en naar de 84 Fransen die op Kapels grondgebied zijn omgekomen. Het is een kwestie 

van respect voor dat gezamenlijke verleden en naar de individuele personen. Er leven niet veel Franse 

soldaten meer maar wij zijn nog steeds in contact met één Franse soldaat van 99 jaar, Donatien Hamon. 

AvdB: Hij is bij Wemeldinge zwaar gewond geraakt, zelfs bediend door de pastoor, in Goes in het 

ziekenhuis terecht gekomen en uiteindelijk hersteld. En hij leeft nog en woont in Bretagne. En zelfs 

nog een verpleegster die hem verzorgd heeft! De toenmalige Kapelse bevolking vond ook echt dat ze 

verplicht was de Fransen te begraven. Daardoor is de relatie tussen de gemeenschap van Kapelle, de 

gemeente Kapelle met de Franse begraafplaats en de Fransen ook echt geworteld. En dat is uiteindelijk 

de reden waarom we ook nu, 75 jaar later, nog steeds de wil hebben om die herdenking aan te houden 

maar daar juist ook de Kapelse gemeenschap bij willen betrekken. Wat we dus nu ook sinds enkele 

jaren extra inhoud geven door rondom de herdenking ‘Toujours Kapelle’ te organiseren door aandacht 

te geven aan ons Franse erfgoed en onze huidige goede relatie met Frankrijk.

Kapelle en Orry-La-Ville

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Als snel bleek 

dat het Nederlandse leger niet was opgewassen tegen de enorme overmacht aan materieel en 

manschappen. Toen de Duitsers op 14 mei midden op de dag bij een luchtaanval in een kwartier 

tijd de hele historische binnenstad van Rotterdam hadden vernietigd en daarbij vele honderden 

doden waren gevallen alsmede tienduizenden gewonden besloot Nederland zich over te geven. 

Dat gebeurde op 15 mei. Er was echter een regio die uitgezonderd werd van de capitulatie: de 

provincie Zeeland. Daar zaten Franse manschappen en die moesten zich kunnen terugtrekken 

om niet krijgsgevangen te worden gemaakt. Langs het Kanaal door Zuid-Beveland en met name 

in en rond Kapelle werd fel gevochten. Onder Frans opperbevel dienden ook drie Marokkaanse 

divisies die gelegerd waren van Duinkerken tot in Walcheren. Deze troepen werden in hoofdzaak 

ingezet om de haven van Antwerpen tegen de Duitsers te verdedigen. Op 17 mei leidden zware 

beschietingen tot een verwoestende brand in het centrum van Middelburg die moeilijk bestreden 

kon worden omdat de bewoners inmiddels waren geëvacueerd. Naar nu wel vaststaat nam niet 

alleen de Duitse artillerie maar ook de Franse marine de stad onder vuur. Met uitzondering van 

Zeeuwsch-Vlaanderen capituleerde ook de provincie Zeeland op 18 mei.

Op initiatief van de plaatselijke bevolking werden de Franse doden, alleen rond Kapelle al 84, be-

graven op de bestaande begraafplaats net buiten het dorp. In 1950 werd dat deel van de begraaf-

plaats door de Franse overheid als officieel militair ereveld aangewezen. Bijna alle Franse soldaten 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland omkwamen en niet in Frankrijk zijn begraven 

hebben hun laatste rustplaats gevonden op het ereveld van Kapelle. Omgekeerd geldt dat voor 

alle Nederlandse soldaten die sneuvelden in Frankrijk: als zij niet in Nederland zijn begraven liggen 

zij op het kerkhof van Orry-la-Ville, een stadje met een kleine 3500 inwoners, ruim 40 kilometer 

ten Noord-Noordoosten van Parijs. De gemeenten Kapelle en Orry-la-Ville delen daarmee een his-

torisch verleden dat sterk raakt aan de oorsprong van het ontstaan van stedenbanden na 1945. De 

laatste jaren zijn zij zich daarvan steeds meer bewust. Vanaf 2013 organiseert de gemeente Kapelle 

rond de herdenking midden mei een Franse week: Toujours Kapelle.

De Europese Unie is een belangrijke financier van de LRE (Liberation Route Europe). Deze van 

oorsprong Nederlandse stichting stelt een internationale herdenkingsroute op die vanaf Zuid-

Engeland tot aan Gdansk in Polen een beeld schetst van de bevrijding van het Europese vasteland. 

Waar binnen Nederland de aandacht eerst vooral uitging naar de provincies Gelderland en Noord-

Brabant richt de stichting zich de laatste tijd ook op de provincie Zeeland.     

Je zou denken dat de band met het verleden minder wordt omdat mensen overlijden. 
AS: Volgens mij is er sinds de beginjaren ’90 een heel grote belangstelling voor herdenkingen. Dé 

herdenking op 4 mei in Kapelle was de Franse herdenking. Rond 2000 is er op verzoek van een aantal 

inwoners een apart monument gekomen in alle vier de kernen en worden in het centrum van Kapelle  
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op 4 mei de Nederlandse slachtoffers herdacht. Die herdenking is toen losgekoppeld van de Franse 

herdenking, waarvoor een nieuwe datum is genomen, op of omstreeks 17 mei, de dag dat die Franse 

generaal is gesneuveld in Vlissingen. Bij de Franse herdenking staan hier zo’n 4 à 500 man, dat is toch 

behoorlijk. Ik denk dat er vijf jaar geleden op 16 mei misschien wel meer Marokkanen waren dan Fran-

sen en Nederlanders bij elkaar. De Kapellenaren lieten het door de ‘concurrentie’ van de herdenking 

op 4 mei wat afweten en Fransen zag je niet zo veel. Toen ben ik op het idee gekomen van ‘Toujours 

Kapelle’ en ben ik ook gaan kijken of en hoe we de Franse gemeenschap meer erbij konden betrekken. 

We namen contact op met de Franse ambassade en hebben de Franse consul erbij betrokken. Ook zijn 

we in contact gekomen met gekozen vertegenwoordigers van de Fransen in Nederland. En hebben we 

een Frans parlementslid hierheen weten te krijgen. Hij heeft een subsidie toegezegd voor de activitei-

ten van 2000 euro. Ik vind het buitengewoon dat een dorp als Kapelle gesubsidieerd wordt door het 

Franse parlement. 

Ligt dat misschien ook aan een andere visie op een stedenband, dat men dat daar toch 
als iets officiëler beschouwt?
AS: Als ik het goed heb begrepen heeft elk parlementslid een flink budget voor de ondersteuning 

van allerlei activiteiten. Deze Philip Cordery is vertegenwoordiger voor de Fransen in de Benelux en 

hij heeft ook een kantoor in Brussel. In 2014 en 2015 heeft hij een krans gelegd. Hij is er altijd bij.  Zo 

proberen we onze band met de Franse gemeenschap te versterken en ik denk dat dat wel een beetje 

begint te lukken. En ook voor de Kapelse gemeenschap is het zo meer dan een bobo gebeuren op een 

middag om 4 uur. Zeker de nieuwe bewoners hebben nauwelijks een idee waar het over gaat. Dus 

wij zorgen voor meer uitleg en maken ook duidelijk dat het meer is dan alleen maar het terugkijken 

naar het verleden. Frankrijk is een goede partner voor ons en is ook vakantieland nummer 1. Door een 

Franse tint aan de hele week te geven kun je veel meer mensen erbij betrekken waardoor het verhaal 

ook weer meer verteld wordt en je er ook weer een evenement van Kapelle van maakt. Het leuke is 

dat ‘Toujours Kapelle’ veel ruimte laat. Doe iets Frans en je mag meedoen. Je moet er vooral niet inge-

wikkeld en moeilijk over gaan doen. Het is helemaal niet erg als er een keer wat elitairs of intellectu-

eels bij komt maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen schilderen een Frans vlaggetje 

op hun gezicht en de peuterspeelzaal doet ook mee. In het bejaardentehuis staan die week Franse 

hapjes op het menu. Dat kost niks want er moet toch iets op de kaart staan. Dingen gebeuren gewoon 

en dat is fantastisch. Het zijn simpele dingen. Dat is de kracht. Het is zwaan-kleef-aan en iedereen die 

wat heeft kan meedoen. Vorige keer hebben we met 120 man een Frans Culinair Diner gehad, ook met 

mensen uit Orry-la-Ville. Voor ‘Toujours Kapelle’ is nog nooit geld in de begroting geweest. Heel af 

en toe hebben wij er misschien een 1000 of 1500 euro vanuit de bestaande potjes aan gegeven maar 

ook dat weer door er een Frans etiket op te plakken. Dus eigenlijk zonder extra geld hebben we een 

leuke evenementenweek in mei. Hier en daar vragen we natuurlijk wel een bijdrage van sponsors maar 

iedere deelnemer organiseert en financiert zelf zijn activiteit.

Is er bij de bevolking nog het besef dat ‘Toujours Kapelle’ is voortgekomen uit de 
oorlog?
AS: Daarom hebben we in 2014 een informatiekrant gemaakt met een historische bijlage van 16 

pagina’s én op groot formaat. Die is gratis huis aan huis verspreid en daar hebben mensen van zitten 

smullen gewoon. En de meeste basisscholen besteden er aandacht aan, onder andere door een bezoek 

aan het lokale oorlogsmuseum Vitality. Ook het Bevrijdingsmuseum uit Nieuwdorp richt in de maand 

van de herdenking altijd een tentoonstelling in over de meidagen van ‘40 in het gemeentehuis. Dus 

het historische verhaal is daarmee gelijk duidelijker. 

Bevordert ‘Toujours Kapelle’ de cohesie in het dorp?
AS: In januari of februari doe ik via de mail een oproep wie er mee wil doen. De eerste keer zitten 
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er dan al gelijk 25 à 30 man. Mensen kennen elkaar lang niet eens altijd. In wezen ben ik een beetje 

de onbezoldigd coördinator maar dat is natuurlijk wel een heel leuke rol als burgervader. Zou in een 

grotere gemeente niet kunnen, maar in Kapelle wel. Feitelijk organiseert de gemeente niks tot bijna 

niks behalve de uitwisseling met Orry-la-Ville en de formele herdenking en de rest proberen we zoveel 

mogelijk aan de organisaties over te laten. Ik zorg nog wel voor een reclameposter. Veel meer dan dat 

hoef je niet te doen. In zo’n kleine gemeenschap kan dit soort dingen nog makkelijk. Maar het moet 

wel bij de mensen zelf liggen. 

AvdB: We zijn in 2014 op 4 mei in Orry-laVille geweest en daar had men een Nederlandse week geor-

ganiseerd. 

AS: In Frankrijk worden burgemeesters gekozen. Het team van de oude burgemeester had vlak voor de 

laatste verkiezingen OrryKap opgericht. Dat is een comité dat los staat van de gemeente. 

Was die Nederlandse week in Orry-laVille een groot succes?
AS: Ja zeker. Frau Antje was zelfs aanwezig, een kaasmeisje van een jaar of 75. Ik heb daar nog achter 

een vlag aan gelopen. Ze hadden helemaal niet in de gaten dat die van Zeeuwsch-Vlaanderen was en 

niet van Zeeland. Toen wij voor de eerste keer ‘Toujours Kapelle’ organiseerden hingen in de kerk wer-

ken van Franse kunstenaars. Het thema was Liberté. Mensen van hier zijn die kunstwerken terug gaan 

brengen. En ook in 2015 was er een Nederlandse Week, het groeit ook daar langzaam.

Zijn er nog Marokkanen aanwezig bij de Franse week?
AS: Die komen natuurlijk wel naar de herdenking. Ik heb wel eens gedacht aan iets van een Marok-

kaanse theeceremonie in zo’n week maar het ligt wel gevoelig. Laten we nou eerst zorgen dat de 

ontspanning er is, dat het echt een Franse week is waar de Kapellenaren enthousiast en trots over zijn. 

21 mei 2015. Bloemen bij het monument in Kapelle
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AvdB: Voor Marokkanen is het erg belangrijk dat er op deze begraafplaats een aantal Marokkaanse 

graven ligt. Een Marokkaan uit Den Haag, de heer Mohamed Achahboun heeft dat ontdekt en is in die 

geschiedenis gedoken. 

AS: In 2003 liep een dag na de 4-meiherdenking in Amsterdam een aantal Marokkaanse jongeren met 

kransen te voetballen. Dat is voor hem aanleiding geweest om juist richting die jongeren aan te geven 

dat ook Marokkanen wel degelijk een geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog hebben. Als Marokka-

nen hier een krans leggen wordt christelijke choraalmuziek gespeeld terwijl anderzijds moslims op het 

grasveld bij de kerk soms hun gebeden doen. Zo ontmoeten mensen en werelden elkaar.

Op de begraafplaats liggen mensen van protestantse huize, maar ook katholieken, 
atheïsten, islamieten, joodse mensen. Allemaal tegelijk op één kerkhof. Dat vinden wij 
heel bijzonder.
AvdB: Dat tekent ook het karakter. Ik spreek vaak met officiële vertegenwoordigers zoals van de Ne-

derlandse strijdkrachten. Maar ook de voormalige inspecteur-generaal Oostendorp van de Nederlandse 

strijdkrachten kwam hier elk jaar graag. Juist omdat de ceremonie niet strikt militair is en ook niet 

helemaal los. Juist omdat het een hele mooie mengvorm is. 

AS: Het is Kapels vanuit de traditie en het is Nederlands want er komen Marokkanen uit heel Neder-

land, Fransen uit heel Nederland. Maar het is ook nog iets internationaals met bijna tien militaire at-

tachées. Dus je zit op drie niveaus: lokaal, nationaal en internationaal. Dat maakt het wel ingewikkeld 

doordat al die aspecten elkaar ook nog beïnvloeden. Landelijk is dit natuurlijk wel heel bijzonder.

Leeft het verleden bij de jongeren? En hoe zit dat met ‘Toujours Kapelle’?
AS: Leven is een groot woord. We betrekken wel al jaren de scouting erbij en dat gaat zonder enig 

probleem. Ook scholen doen mee. Een man uit het dorp is een eigen museumpje gestart. In 2014 is hij 

begonnen met een programma voor scholen. Die krijgt nu allemaal schoolklassen over de vloer.

Orry-la-Ville (4 mei 2015)
vlnr. wethouder E. Damen (Kapelle), burgemeester H. Herry (Orry-la-Ville), 
onbekend, ambassadeur E. Kronenburg (Ned. ambassadeur in Frankrijk).
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Uit Kapelle, of ook uit de omgeving?
AS: Alleen uit Kapelle. Ik denk dat hij het anders bijna niet kan volhouden. Ook vrouwenverenigingen 

en de ouderenbond gaan nu naar het museumpje toe. Hij heeft veel meer bezoekers gekregen. Hij 

heeft nu zelfs een film gemaakt rond de Franse slag. 

AvdB: Pas geleden kwam iemand aanzetten met een origineel 8-millimeter filmpje. Dat had zijn opa 

in 1941 gemaakt van het herbegraven en hij had het in een filmdoos op zolder liggen. Weer een 

ander komt met allerlei fotomateriaal tevoorschijn dat we nooit gezien hebben. Dat is ongelooflijk. 

Door Toujours Kapelle komt er steeds meer materiaal boven water en groeit de museumcollectie van 

Vitality dus ook. Zo heb je altijd materiaal en allerlei dingen om de publiciteit in te gaan en houd je het 

levend. 

Heeft de gemeente al contact met de mensen van de Liberation Route?
AvdB: Ja. In Nieuwdorp zit het ‘Bevrijdingsmuseum Zeeland’, ook al een particulier initiatief. Dat is 

hét museum over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Op de begraafplaats wordt verwezen naar het 

museum en het museum besteedt veel aandacht aan de begraafplaats. Die gaat opgenomen worden in 

de Liberation Route. 

Het doel van de Liberation Route Europe is en dan citeren wij de website: “een gemeenschappelijk 

bewustzijn te creëren van het belang van vrijheid”. Hoe draagt de stedenband met Orry-la-Ville bij aan 

het gemeenschappelijk bewustzijn van het belang van vrijheid?

AS: Ik ben natuurlijk op twee plekken aanwezig: in Orry-la-Ville en hier in Kapelle. Dan sta je toch stil 

bij de prijs die die vrijheid gekost heeft. Het hart van de week hier is de plechtige herdenking waarin 

we terugkijken naar het verleden, maar de feestelijke kant is ‘Toujours Kapelle’ waarmee we de bevrij-

ding vieren en in zekere zin ook de verbondenheid met Frankrijk. Zoals 4 en 5 mei bij elkaar horen zit 

er ook in ‘Toujours Kapelle’ ernst en vrolijkheid. 

De herdenking in Kapelle is een heel bijzondere. Krijgt deze ook landelijke publiciteit? 
AS: Af en toe, maar dan kan nog meer.

In mei 2014 waren wij in Senlis (stadje vlakbij Orry-la-Ville, MM en BW) en zagen daar opeens dat er 

een Marokkaans legermuseum was van de spahis, een elite-eenheid binnen het Marokkaanse leger. De 

Marokkaanse koning had in 1939 gezegd anti-Hitler te zijn. Dat speelt natuurlijk in Frankrijk dan wel 

een rol.

AS: De Gaulle heeft de Marokkanen daar ook voor bedankt, dus dat wordt ook altijd door de Marok-

kaanse ambassadeur genoemd. Het lastige is dat geen Marokkaan op Kapels grondgebied is gestorven. 

Die 19 Marokkanen die hier liggen zijn bijna allemaal aangespoeld. Die hebben domme pech gehad 

dat er een bom op hun boot viel. Er ligt ook een Algerijnse parachutist, die is omgekomen bij Market 

Garden, de actie bij Arhem. En een Joodse Belg die bij de Fransen vocht. Dat maakt het wel ingewik-

keld af en toe. Je moet ook voortdurend uitleggen dat dit niet de Kapelse begraafplaats is maar wel de 

begraafplaats voor alle Fransen in Nederland. 

Dit is dus echt een begraafplaats met een internationale uitstraling. Er zitten heel veel 
verhalen achter.
AvdB: In mei 1940 is bij Oostkapelle een Royal Air Force bommenwerper met drie Franse bemanningsle-

den neergestort en die zijn daarbij omgekomen. Twee daarvan zijn hier begraven. Voor hen is in Oost-

kapelle in 2014 een monument opgericht. Het organisatiecomité is op zoek gegaan naar familie van 

die drie om ze bij de onthulling te laten zijn en heeft die ook gevonden. Mensen vanuit Israël tot aan 

Rio de Janeiro. De groep heeft ook de begraafplaats bezocht. Een man had dat verhaal altijd geweten 

maar toen hij hier in Kapelle de naam van zijn oom op dat graf zag staan maakte dat heel veel los. We 

hebben regelmatig dat soort bezoeken. Er zit heel veel aan verbonden.

AS: Af en toe komt er een Marokkaanse groep. En onlangs nog een grote groep nabestaanden van 
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parachutisten die in april 1945 gevochten hebben in Drenthe. Een man stond voor het eerst bij het graf 

van zijn commandant, waarmee hij samen uit het vliegtuig was gesprongen. Hij zag hoe zijn comman-

dant in de lucht werd neergeschoten, zelf bereikte hij veilig de grond. Emotioneel.

De oorlog heeft dus nog steeds een enorme impact op al die mensen.
AS: In Rotterdam-Hillegersberg heb ik het laatste jaar voor ik daar wegging nog een boekje over de 

Joden van Hillegersberg en Schiebroek geschreven. Dat is misschien wel het meest dankbare dat ik in 

mijn leven ooit heb gedaan. De oorlog heeft natuurlijk een grote impact op de wereldgeschiedenis en 

dus ook op het individuele leven van mensen en het is natuurlijk niet alleen mooi maar ook goed om 

dat toch een plek te geven. Rond de 4-meiherdenkingen melden ook nog steeds mensen met verhalen 

naar mij.

Misschien dat mensen op het einde van hun leven ook gaan praten.
AvdB: Ja dat klopt.

AS: Je maakt toch misschien de rekening van je leven wat meer op. Je hebt tijd genoeg om wat terug 

te mijmeren, je hebt meer verleden dan toekomst.

Destijds moest natuurlijk het land opgebouwd worden.
AS: We zijn ook veel opener geworden, er is zelfs een emo-cultuur gekomen. 

Wat is voor u zelf het meest bijzondere aan deze stedenband?
AvdB: Voor mij is het wel duidelijk. Ik heb altijd interesse in de Tweede Wereldoorlog gehad. Toen ik 

bij deze gemeente kwam werken ontdekte ik wat de militaire begraafplaats inhield en heb ik ook het 

ceremoniemeesterschap overgenomen. Voor mij is de waarde van juist deze bijzondere begraafplaats 

erg groot. 

AS: Waar ik het meeste energie van krijg of wat ik het meest bijzonder vind is de ontmoeting tussen de 

mensen. Als je alleen al ziet hoeveel mensen ik ontmoet heb door de Franse herdenking en door ‘Tou-

Franse herdenking in Kapelle
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jours Kapelle’. Van Marokkaanse joden tot een Oekraïner, tot Polen, tot de Spaanse attachee die tegen 

me zegt: “Ik word overgeplaatst, maar als u ooit in Indonesië bent, weet dat u een vriend in Jakarta 

heeft”. En als je dan ziet hoe geroerd mensen kunnen zijn. En ook hoe enthousiast we in Orry-la-Ville 

ontvangen worden. Die ontmoetingen zijn zo bijzonder en het zijn er zo veel. Door ‘Toujours Kapelle’ 

hebben mensen elkaar ontmoet en samengewerkt. Onze vijf kernen staan soms nog redelijk op zich-

zelf dus dit is een van de weinige dorpsoverstijgende gemeentebrede activiteiten. Dit leidt ook binnen 

Kapelle tot nieuwe contacten en dat is heel positief.
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