
 

 
 
 
 

Van de voorzitter  
 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord denk ik iedere keer terug hoe bijzonder  afgelopen 
week geweest is. Ik mocht aanwezig zijn bij de herdenking van de 2 omgekomen vliegers die 
na 81 jaar hun eigen identiteit hebben terug gekregen. Om de zus van boordschutter Eugѐne 
LeMaresquier te kunnen ontvangen in ons museum die 81 jaar geleden op 9 jarige leeftijd 
haar broer heeft verloren in de strijd tegen Nazi Duitsland. Ook een kleindochter van piloot 
George Samery was hierbij aanwezig. De dankbaarheid die deze families uitstralen is enorm, 
omdat wij er aan meewerken om de verhalen te blijven vertellen en te herinneren wat hun 
dierbaren hebben gedaan. Het verhaal van deze fatale crash zal verderop in de nieuwbrief 
verteld worden. Helaas zijn wij sinds de laatste nieuwsbrief nog maar kort open geweest 
door de maatregelen omtrent COVID 19. 
 
Achter de schermen is  hard gewerkt aan  de realisatie van de nieuwbouwplannen. Er is veel 
overlegd met fondsen en investeerders. Ook de komende periode gaan we hiermee door. 
We gaan er voor om zo stap voor stap ons doel te kunnen bereiken. In de volgende 
nieuwsbrief hopen we u meer informatie hierover te kunnen geven. Een project waar we 
mee bezig zijn zal binnenkort afgerond zijn. Het betreft het project van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds wat verderop in deze nieuwsbrief toegelicht zal worden. 
Vanaf 5 juni mogen gelukkig de musea weer open. U kunt reserveren via onze site. Wij 
hopen er dan weer vol voor te kunnen gaan. Zodra het weer kan zullen we ook de 
battlefieldtours  weer gaan organiseren. “Stay Safe” en we hopen u binnenkort weer te 
ontmoeten in ons museum. 
 

Andries Looijen 
 

Verder 
 
 In de achterliggende periode is er veel 
gebeurd terwijl er weinig mocht. 
Na onze heropening op de nieuwe locatie, die 
helaas ook al in een ander jasje werd gestopt 
dan we hoopten, ging het museum meteen 
weer dicht. In die korte periode dat we op 
afspraak open waren,  kregen we veel 
lovende opmerkingen over onze nieuwe 
opstelling en inrichting.  
Ook kwamen er uit verschillende hoeken 
mooie giften voor ons museum. Om een paar 
voorbeelden te noemen, we ontvingen van 
een oud loods een hele mooie Duitse 
verrekijker. Deze kijker had hij destijds voor 
een slof sigaretten geruild en jaren gebruikt 
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tijdens zijn loods diensten. Ook ontvingen we 
een mooie rode droppings parachute 
(gebruikt om voedsel wapens en medische 
spullen te “droppen” voor de geallieerden). 
Uit de chute was een stuk geknipt waar in die 
tijd nog een mooi kledingstuk van gemaakt 
is. Zo maar een voorbeeld van twee gekregen 
objecten die mede met hun verhalen een 
mooie aanvulling zijn in onze collectie. Het is 
mooi om te zien dat mensen ons museum als 
de juiste plaats zien om een stuk van hun 
geschiedenis te blijven vertellen. Per 
nieuwsbrief willen we zo’n bijzonder 
gekregen object extra uitlichten. 
 
In de periode van sluiting hebben we ook 
niet stil gezeten, de meeste herdenkingen    konden niet of op een zeer kleine schaal 
doorgang vinden. We hebben ons best gedaan om  ook in deze tijd te blijven herdenken. We 
bezochten in November de Sloedam en herdachten de landing in Vlissingen waar ook een 
groep Franse commando’s in 1944 aan deelnam. Op kerstavond hebben we ook dit jaar 
weer 229 kaarsjes ontstoken. We  herdachten  in Februari de zes bij Wassenaar gesneuvelde 
Franse commando’s. Twee van hen liggen in Kapelle op het ereveld begraven.  
In April herdachten we de 33 omgekomen parachutisten die bij Operatie Amherst in 1945 
gesneuveld zijn, 8 van hen hebben de laatste rustplaats op het ereveld in Kapelle gekregen.   
 
Op 20 mei vond bij het monument in Vlissingen de herdenking plaats voor de brigade-
generaal Deslaurens. Hij sneuvelde 17 mei 1940 terwijl hij met een kleine groep dekking gaf 
aan de zich terugtrekkende Franse eenheden. 
In bijzijn van zijn kleinkinderen, de ambassadeur  van Frankrijk Luis Vassy, de militaire 
attaché van Frankrijk, burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar, diverse Franse 
veteranen met hun vaandel, Thierry van `t Hoff namens Le Souvenir Français, een 
afgevaardigde van de Koninklijke Landmacht 
en initiatiefnemer en oud-stoottroeper de 
heer Bakker vond er in verband met Covid-19 
een kleine maar waardige herdenking plaats. 
Duidelijk was te zien dat de kleinkinderen 
ontroerd waren door de mooie toespraken 
die hun grootvader eerde. Namens ons 
museum hebben Louis Brugghe en Colin Bal 
een bloemstuk gelegd bij het monument. 
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten blijf ons dan volgen via Facebook of  
onze site. 
 
   
 



 

Bijzondere schenkingen… 
 
Afgelopen maand kregen we via Colin Bal een 
zeer bijzondere aanvulling op onze collectie 
binnen. 
Colin bestudeerde de geschiedenis van de 
Nederlandse commando Bothe. 
Door middel van een lezing bracht hij zijn 
verhaal aan het licht. Bothe vluchtte vanuit 
bezet gebied, ontsnapte aan een 
scheepsramp, meldde zich vrijwillig in 
Engeland en landde in 1944 als commando in 
Vlissingen. Colin had inmiddels via via ook 
contact weten te leggen met de familie van 
Jaap Bothe. 
Hieruit ontstond een mooi contact en een 
paar weken geleden ontvingen we 
persoonlijke spullen van Jaap Bothe met de bijzondere verhalen er bij. Deze gift bestaat uit 
een aantal foto albums, een potje met granaatscherven, die Jaap bij hotel Brittannia in 
Vlissingen opraapte en zorgvuldig bewaarde. Een groene baret met embleem, persoonlijke 
brieven en nog veel meer. Op dit moment worden de foto’s en brieven gescand om deze 
zorgvuldig in ons archief te kunnen bewaren en voor studie doeleinden beschikbaar te 
kunnen stellen. 
Later dit jaar zal er voor de vrienden, door Colin, een lezing gegeven worden over dit 
bijzondere verhaal (word t.z.t. vermeld op de site). 
 
 
 

Een stukje Geschiedenis, 
 
Zoals iedereen wel weet vielen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnen. 
In de periode daarvoor heeft het Nederlandse leger zich zo goed en zo kwaad als dat kon 
“ingegraven” langs de grenzen van ons land. De stellingen waren in gereedheid gebracht, 
loopgraven gegraven, vliegvelden bewaakt, bruggen en belangrijke overgangen 
gebarricadeerd. En toch kwamen ze nog onverwachts en liepen ons leger binnen enkele 
dagen onder de voet. 
 
Bekend zijn wel de verhalen over de vliegvelden rond Den Haag en het bombardement op 
Rotterdam. De verhalen over Zeeland zijn wat minder bekend. 
 
Ook in deze regio worden in mei de Nederlandse troepen in opperste staat van paraatheid 
gebracht. Overal krijgen de boeren begin mei de opdracht om allerlei landbouwgereedschap 
op het land te zetten. Daarmee hoopte men de landing van vijandelijke vliegtuigen te 
verhinderen. Rinus Geuze uit ’s-Heer Arendskerke beschrijft in zijn dagboek de toenemende 
spanning en het uitbreken van de oorlog:  
“De spanning steeg. De boeren kregen op 8 mei de opdracht om hun landbouwwerktuigen op 



 

bepaalde plaatsen op het land te zetten. De meeste boeren uit onze omgeving gaven hier wel 
gehoor aan. Ook werden torens bemand om uit te kijken naar vijandelijke vliegtuigen” 
In Kapelle is geen evacuatie voorbereid. De bewoners moeten zelf de afweging maken of ze 
wilden blijven of vertrekken. In de meeste gevallen worden de evacués niet met open armen 
ontvangen. 
“Later hield het schieten op en besloten we Kapelle te verlaten, vooral op aandringen van 
mijn moeder en de buurvrouw. Op de fiets gingen we op weg en na veel hindernissen 
kwamen we in Driewegen, waar de burgemeester de inkwartiering bij de burgers voor 
vluchtelingen regelde. Wij gingen naar het opgegeven adres, maar de vrouw des huizes deed 
de deur niet open en zei dat er geen plaats voor ons was. Pas toen de Burgemeester er bij 
kwam werden we binnen gelaten”. 
 
Een Franse soldaat schrijft later over de gebeurtenissen bij Wemeldinge: 
“Om drie uur ’s morgens kwamen we aan bij het kanaal, vliegtuigen mitrailleerden ons. 
De dag is gevolgd door mortier geschut, want de Duitsers waren aan de andere kant van het 
kanaal, ongeveer vijftig meter van ons vandaan. De zestiende Mei was het ’s morgens wat 
rustiger. Toen wij bij het kanaal kwamen hebben ze ons van boven beschoten en daar ben ik 
gewond geraakt. 
Het was ongeveer elf uur, een kapitein was gedood, een ander gewond. Het was een 
vuistslag. Ik bemerkte dat ik een kogelwond had, want het bloed begon te stromen.  
Het was erg zwaar. Omdat ik bloed moest overgeven, heb ik gezegd: “Dit is mijn einde…” 
Het is dat een bakker mij heeft gevonden en hulp heeft gezocht. Later werd ik naar het  
St. Joanna in Goes gebracht”. 
 
 Het zijn deze persoonlijke verhalen die we in het museum vertellen.  
Ook missen we ontzettend de schoolklassen die altijd erg 
goed luisterden en graag wilden weten wat er in hun 
“eigen” buurt gebeurd was. Het is altijd moeilijk om 
tegen de jeugd te zeggen dat ze blij moeten zijn om in 
vrijheid te mogen leven. Wat weten wij daar nou van? En 
toch, nu met deze huidige crisis is het misschien wel 
beter te begrijpen wat het is geweest voor onze ouders 
of grootouders om “onvrij” te zijn. 
Niet meer naar het park te mogen, het zwembad, het 
theater of de bioscoop. Niet meer naar school mogen en 
niet meer werken….. 
Uiteraard weten we (gelukkig) nog steeds niet hoe het 
voelt om continu bedreigd te worden en te moeten 
vrezen voor je leven. We weten ook niet hoe het is om 
bang te zijn voor bombardementen, oproepen, 
deportaties. Wat dat betreft mogen we ons gelukkig 
prijzen dat we nog altijd in vrijheid leven – al is het op 
een wat andere manier dan voorheen. 
 
 
 
 



 

 
Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
In de week van 28 mei tot en met 5 juni wordt de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds gehouden. Het Cultuurfonds ondersteunt hiermede initiatieven op het gebied 
van cultuur en natuur. Het betreft een mobiele collecte waar onze Stichting ook graag aan 
meedoet. Een aantal vrijwilligers zullen u, de lezers van deze Nieuwsbrief, maar ook hun 
familie, vrienden en andere kennissen digitaal benaderen voor een bijdrage voor deze 
collecte. Met uitzondering van € 50 administratiekosten gaat de volledige opbrengst naar 
"Memorial 40-45 Kapelle". Onze opbrengst willen wij besteden aan uitbreiding van onze 
collectie. Onlangs zijn ons weer enkele mooie items aan geboden. In onze volgende 
nieuwsbrief vertellen wij u over de opbrengst van de collecte en waar we het geld aan 
hebben besteed. 
 
 
 
 
 
 

Om uw bijdrage te geven scan deze QR code 
Van harte aanbevolen!! 

 
 
 
 
 
Fatale crash Potez 63 op 11 mei 1940 
 
In de namiddag van 11 mei 1940, kort na 16.00, stegen zes Potez 63`s van het escadrille  AC-
2 van Calais-Marck op om eenzelfde aantal toestellen van AC-1 die boven de 
toegangswateren tot de Westerschelde hadden gepatrouilleerd af te lossen.          
De Franse vliegtuigen vlogen in wijde bochten boven de rivier. Na ongeveer vijftien minuten 
werd door de vliegers een formatie Heinkels waargenomen, die uit oostelijke richting 
kwamen en als opdracht hadden om spoorwegdoelen, depots en opslagplaatsen nabij 
Middelburg en Vlissingen te bombarderen. Met zoveel scheepvaart op de Westerschelde 
maakten de piloten van de Heinkels nu echter aanstalten om deze varende doelen aan te 
vallen.                  
De Potez`s stortten zich in duikvlucht op hun tegenstanders waarbij Capitaine de Corvette 
Jozan keer op keer een Heinkel vanuit verschillende posities wist te treffen.                               
Deze Heinkel werd zwaar beschadigd en moest met kapot geschoten motoren een 
noodlanding uitvoeren nabij Kapelle waarbij de machine geheel verloren ging. De 4 
bemanningsleden werden door Nederlandse soldaten krijgsgevangen gemaakt. Een van hen 
overleed echter de volgende dag reeds aan zijn verwondingen. 



 

 

Gecrashte Heinkel bij Kapelle 

 
Tijdens de terugvlucht van deze opdracht stortte er nog een andere Heinkel neer bij 
Steinhude en explodeerde, daarbij kwam de gehele bemanning om het leven.  
 
Momenten later mengde het Zerstӧrer escorte zich in de strijd. Toch viel één van de Franse 
piloten weer opnieuw de Heinkel formatie aan. Voordat deze echter het vuur kon openen 
werd het toestel getroffen door het vuur van de Messerschmitt`s. De luchtschutter van de 
Potez gaf lange vuurstoten af op de Duitse jagers maar resultaat kon niet worden 
waargenomen. Intussen was de Potez opgejaagd tot vlak voor de Boulevardmuur bij 
Vlissingen. De Potez miste op een haar na de torenkraan van de Schelde waarna het om 
17.20 uur met een geweldige klap tegen de voorgevel van een huis aan de Verkuyl 
Quakkelaarstraat in Vlissingen sloeg. Het achterste gedeelte van de romp met de dubbele 
kielvlakken bleef schuin omhoog steken. Onder leiding van dokter Jens moesten leden van 
het Rode Kruis van Vlissingen de zwaar verminkte stoffelijke resten uit het vliegtuig bergen. 
Beiden werden op de Rooms-Katholieke begraafplaats van Middelburg ter aarde besteld. 
Hoewel ze op naam konden worden geïdentificeerd, werden ze in 1949 als onbekende 
overgebracht naar de Franse militaire begraafplaats te Kapelle. Bij de exhumatie werden zij 
aangetroffen gewikkeld in een parachute.  
 
Op 11 december 2018 zijn na vele pogingen Eugene en George opgegraven door de 
Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht. Via DNA van de zus en een 
kleindochter zijn beiden geïdentificeerd. Op 20 mei 2021 hebben beiden weer hun eigen 
identiteit terug gekregen en zijn ze tijdens een gedenkwaardige ceremonie herbegraven op 
het Franse ereveld in Kapelle.   
 
 



 

                                    
 
Eugѐne Le Maresquier                George Samery 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur 
en natuur te laten leven. Dankzij hun beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten 
ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds is één van de grootste particuliere fondsen in Nederland. In 
oktober 2020 hebben wij onze aanvraag voor de regeling Erfgoedvrijwilligers ingediend. 
Een regeling voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers 
ondersteunen in hun werkzaamheden.  
 
Onze aanvraag betrof in hoofdzaak de volgende onderdelen: 

 de toepassing van de flinterdunne schermen in het museum waar verhalen en 
filmbeelden op worden gepresenteerd. 

 vertalen en synchroniseren van de verhalen en filmbeelden in het Frans, Engels en 
Duits; met apparatuur kan tussen de verschillende talen worden geschakeld. 

 opmaken tekstboekjes in 4 talen, zodat men het museum zelfstandig kan ontdekken 
en beleven. 

 
De aanvraag is gehonoreerd en uitgevoerd. Inmiddels hebben wij een bijdrage van            
€ 5.000 mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
Aan een volgende aanvraag binnen de regeling Erfgoedvrijwilligers wordt gewerkt. 

Goessestraatweg 6 
 
4421 PJ Kapelle 
 
info@memorial4045kapelle.nl 


