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1. Van de voorzitter 
 
Na een drukke periode met herdenkingen en de week van Toujours Kapelle willen wij u graag 
verslag uitbrengen middels deze nieuwsbrief. Deze week werd voor het eerst gehouden op 
de huidige locatie aan de Goessestraatweg. Langs deze weg wil ik alle sponsoren bedanken 
die deze week mede mogelijk hebben gemaakt. Verderop in de nieuwbrief leest u meer 
hierover. Op 28 februari hebben wij namens ons museum een krans gelegd tijdens de 
herdenking van de Wassenaarse Slag. Hier landen in de nacht van 27 op 28 februari 1944 zes 
Franse commando`s die bij deze verkennings raid het leven lieten. Twee van hen rustten op 
het Franse ereveld in Kapelle. Op 4 mei is voorafgaand aan de dodenherdenking de stille 
tocht gelopen vanaf het museum naar de Hervormde kerk. Na een indrukwekkende dienst 
werden er kransen gelegd bij het naastgelegen monument. Het was fijn om betrokkenheid 
van de Kapelse bevolking te zien die in groten getale aanwezig was. In deze nieuwsbrief krijgt 
u het verhaal mee van Armand Tellier, een Franse militair die in Kapelle begraven ligt. Onze 
vrijwilligers hebben via het project Faces to Graves er hard aan gewerkt om ook hem een 
gezicht te geven. Verder wil ik alle vrijwilligers en andere betrokkenen bedanken voor hun 
inzet. Zonder jullie inzet was dit alles niet gelukt. 
Rest mij u nog veel leesplezier te wensen met deze nieuwsbrief. 
 
Andries Looijen 
 
 
2. Terugblik Toujours Kapelle 16 – 21 mei 2022 

 
Na een onderbreking van 2 jaar door de coronapandemie mochten we in de week van 16 – 
21 mei 2022 weer een Toujours Kapelle houden. Het was een week vol met mooie 
activiteiten vanuit en rond het museum Memorial 40-45 Kapelle. Afgezien van enkele regen- 
en onweersbuien was er sprake van een mooie week. Naast het terrein achter het museum 
was er een kampement aansluitend aan de volkstuinen langs de Goessestraatweg.  
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Een belangrijk onderdeel van de week was de herdenking op het Franse ereveld. 
Indrukwekkend deze herdenking waarbij gesproken 
werd door de burgemeester en de Franse en 
Marokkaanse ambassadeurs. Een groot aantal 
kransen ter ere van de slachtoffers werd gelegd en 
bij ieder kruis werd een roos gelegd door 
schoolkinderen uit Kapelle en Den Haag. Afgesloten 
werd met de volksliederen van Nederland, Frankrijk 
en Marokko. 
 
Het Franse ereveld stond ook centraal bij de 
rondleidingen die door vrijwilligers van Memorial 
40-45 Kapelle werden verzorgd voor schoolkinderen 
uit de groepen 7 en 8. Aan hen werden op het 
ereveld, het kampement en in het museum 
verhalen over de oorlog verteld. Een groot succes 
voor ca. 220 kinderen van 5 verschillende scholen 
uit Kapelle, Goes, Reimerswaal en Tholen. 
        
  
Het kampement werd “bevolkt” door soldaten in authentieke uniformen, die op het 
kampement ook één of meerdere dagen in tenten verbleven. Zij vertelden over het leven in 
oorlogstijd en over gebruik en werking van mijnen, geweren, telexen e.d. Ze hadden een 
gewillig oor bij de kinderen. Verder waren er groepen uit verschillende delen van het land 
met oude voertuigen, waren de Rekwisieten van Defensie aanwezig met historische 
voertuigen en stond de Natres er met enkele moderne transportvoertuigen. Ook de 
radiografisch bestuurde tanks en andere voertuigen (schaalmodellen) trokken bijzondere 
aandacht.  
Op de laatste dag van Toujours was er de Franse Slag wandelmars. Ca. 400 wandelaars 
vertrokken vanuit het museum voor een mooie wandeling richting de Zak van Zuid-Beveland.  
In de loop van de ochtend en middag sloten zij hun wandeling af in het museum. Zij konden 
daar het museum nog bezoeken en gebruik maken van de horeca-faciliteiten in de tenten op 
het terrein. Op de zaterdagmiddag werden de bezoekers getrakteerd op een fly-by van een  
Harvard vliegtuig van Historische vlucht. Op vrijdag en zaterdag was er een leuke 
publieksbelangstelling. Ca. 750 bezoekers mochten we op het kampement en in het museum 
ontvangen.  
Er was zeker sprake van een succesvolle Toujours week; de commissies bereiden zich al weer 
voor op een volgende editie van 15 t/m 20 mei 2023!!!  
 
 



 

 
 
 
3. Nieuws over en rond het museum 
 
RABO Club Support 
Stichting Vitality waaronder ons museum valt, doet ook dit jaar weer mee met de RABO Club 
Support. Rabobank geeft ieder jaar een deel van haar winst terug aan verenigingen / 
stichtingen. De aanmeldingen hebben inmiddels plaats gevonden en er kan in de periode van 
5 t/m 27 september 2022 gestemd worden. Bent u lid van de Rabobank dan kunt u 
stemmen. Houd daarom de informatie hierover van de Rabobank eind augustus / begin 
september in de gaten. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting 
ontvangt. Ons doel voor dit jaar is het verbeteren van de toegang naar het museum. 
Mogen we ook op uw stem rekenen?? 
 
Memorial 40-45 Kapelle Draagvlakonderzoek 
Pronk Studio is in samenwerking met Femke Klein een onderzoek gestart naar het draagvlak 
voor onze ambities. U weet dat de Stichting plannen heeft om een nieuw Memorial te 
stichten nabij het Franse ereveld. In onze visie op de toekomst hebben we aangegeven dat 
Memorial 40-45 Kapelle wil uitgroeien tot “het Nederlandse museum en informatiecentrum 
over de betrokkenheid van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Zeeland in 
het bijzonder en de naoorlogse samenwerking met Nederland in het kader van Vrede en 
Veiligheid tot aan de dag van vandaag”. In het onderzoek wordt stil gestaan bij de 
merkessentie (verkrijgen van een gezamenlijk beeld) en positionering (waar staan we, een 
merkbelofte). Verder wordt op basis van stakeholder gesprekken gekeken hoe de ambitie 
wordt ervaren in het veld of er draagvlak is en of dit uitgebreid (hoe) kan worden. Daarnaast 
wordt ook gekeken naar de markt (welke partijen streven op hoofdlijnen een zelfde doel na 
en evt. samenwerkingen) en financieringsmogelijkheden. We zien met vertrouwen de 
resultaten van het onderzoek tegemoet. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u te kunnen 
informeren over conclusies en aanbevelingen. 
 



 

4. Armand Joseph Albert Tellier 
 
Op het Franse ereveld ligt Armand Tellier begraven. Wie was hij?  
Tijdens Operation Dynamo (26 mei- 4 juni 1940) 
als de Franse en Engelse troepen zich terugtrekken 
op Duinkerken, zet op 27 mei een vloot van kleine 
en grote schepen zich in gang om zoveel mogelijk 
soldaten over te zetten naar Engeland. Het beeld 
van deze operatie wordt vaak bepaald door de 
evacuaties die vanaf het strand door kleine bootjes 
gedaan worden maar het overgrote deel van de 
soldaten vertrekt uit de  haven van Duinkerken. 
Eén van die evacuerende schepen heet de Emile 
Deschamps en is een Franse mijnenveger. Op de 
eerste juni maakt het schip met als bevelhebber 
Armand Joseph Albert Tellier vanaf Duinkerken zijn 
eerste tocht naar Engeland met Duitse 
krijgsgevangenen. Twee dagen later meert het 
schip voor de laatste keer af in Duinkerken. De 
druk om extra mensen mee te nemen is enorm. Na 
overleg met de legerleiding wordt er besloten om 
in plaats van de 350 nu 500 personen mee te 
nemen richting Engeland. De bevelhebber Tellier stemt hiermee in en het schip vertrekt 
afgeladen richting Engeland omstreeks 21.30 uur. Van die laatste tocht weten we dat het 
einddoel niet Dover was, maar de Londense havens. Daardoor voer het schip richting 
Foreland op de kop van Kent. Met de mensen aan boord zorgvuldig over het schip verdeeld 
om zo goed mogelijk in balans te blijven komt het schip in de mist terecht en verliest 
daardoor het zicht op de route. Tellier vraagt daarom aan een passerend schip waar ze zijn 
maar kan het antwoord niet verstaan. Daarop besluit hij de andere schepen te volgen en 
vaart achter de Engelse mijnenveger  Albury aan. De Emile Deschamps  wordt  door 
meerdere schepen gespot waaronder de “King George V”. Als de Emile Deschamps richting 
de North Goodwin Light Vessel stoomt klinkt er rond  6.10 uur a.m. een explosie die ook op 
de King George V wordt gehoord. De Emile Deschamps is op een zeemijn gevaren. De 
mensen op de Emile Deschamps worden door elkaar geschud, sommigen worden omhoog 
geslingerd. Emile Olivier die ook aan boord was overleeft de ramp en beschrijft het 
dramatische moment als volgt:  
“Ik lig op mijn rug, ik zie mannen onder het bloed achterover gevallen op het dek. Van alle 
kanten klinken huilende stemmen: ‘spring in het water, de boot zinkt!’” . Emile komt na een 
hevige worsteling weer boven water en constateert dat er dicht bij hem drie vrouwen om 
hulp schreeuwen. Die hulp wordt gegeven door het schip de King George V. Zij weten 67 
mensen te redden waaronder 7 Franse vrouwen. Voor de bevelhebber van het schip Tellier 
komt de hulp te laat. De Emile Deschamps zinkt, als 243e schip tijdens operatie Dynamo, 
binnen twee minuten naar een dertien meter diepte. Of Tellier door verdrinking of door 
verwonding om het leven is gekomen weten we niet.  De stroming neemt zijn lichaam mee 
en een maand later wordt zijn lichaam op 30 juli op het strand van Vlieland gevonden. Op 
het eiland Vlieland krijgt hij een militaire begrafenis.  
In november 1949 wordt Armand Tellier op het Franse ereveld in Kapelle herbegraven. 



 

 
Albert Tellier heeft bij het overlijden een 9-jarige loopbaan bij de Franse marine achter de 
rug en werd omschreven als een intelligente en actieve officier. Bijna 37 jaar getrouwd met 
zijn Suzanne. Zij blijft zonder kinderen alleen achter. Postuum krijgt Tellier het Legioen van 
eer (Légion d'Honneur) en het oorlogskruis (Croix de Guerre avec Palme).  
De Franse marine eert het schip met zijn bemanning met: “een schip waarvan de bemanning 
het hoogste besef had van opoffering voor het vaderland” en “de bemanning voerde stoïcijns 
hun plicht uit ondanks de duidelijke minderwaardigheid van hun wapens en bleef dit doen 
zonder te aarzelen".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Armand Tellier samen met zijn echtgenote 
 
Op deze manier heeft ons project Faces to Graves opnieuw een gezicht kunnen geven aan 
een militair die hier begraven ligt. 
 
 
5. Operatie Amherst 
 
Operation Amherst is een nog steeds voor velen onbekende operatie van de Fransen in het 
noorden van Nederland. De laatste jaren is er echter veel meer aandacht in Drenthe en ook 
bij ons in het museum.  
 
In de lente van 1945 kregen de Canadezen de opdracht om het noordelijkste deel van 
Nederland te bevrijden en zo de flanken van de Geallieerde troepen in Duitsland veilig te 
stellen. De Britse SAS (Special Air Service) gaf zijn twee Franse bataljons  de opdracht om 
voor de Canadezen uit belangrijke locaties, zoals bruggen en vliegvelden, veilig te stellen.  
 
In de nacht van 7 op 8 april 1945 sprongen de 702 Franse parachutisten boven Drenthe en 
Friesland uit de vliegtuigen. Geholpen op  verschillende plekken door het verzet, werd er 



 

vervolgens heftig gevochten met de Duitsers in de omgeving. Er kwamen 33 Fransen om en 
er waren vele gewonden. Er liggen 8 van hen op de begraafplaats in Kapelle begraven.  
 
Het museum heeft dit jaar als voorbereiding voor Toujours Kapelle hard gewerkt om vlaggen 
op te hangen van alle 33 Franse militairen en hen zo een gezicht te geven. Er is met succes 
van vrijwel allen een foto en informatie gevonden. Wij hebben hier zeer veel positieve 
reacties op mogen ontvangen. 
 

                    
 
Bijzonder was dan ook de donatie van de baret en foto’s van Michel Starckmann (1923-
2021). Hij was onderdeel van het 3e Régiment de Chasseurs Parachutistes van de SAS en dus 
één van de 700 mannen die Amherst uitvoerden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Collectie Jan Boer:  
Het museum heeft een aantal foto’s uit de collectie van Jan Boer (uit Goes) ontvangen. Dit 
betrof niet eerder bekende foto’s van Franse soldaten. Rechts zijn 3 foto’s uit het St. Joanna 
ziekenhuis. Links zijn 2 foto’s van de Fransen die hier waren in 1940. Daarnaast is er dan nog 
een foto met een handgeschreven boodschap aan Jan Boer gedateerd 25 juni 1940. Dit was 
door de Franse soldaat A. Eychène als bedankje gestuurd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 mei: 
Op 5 mei organiseerde het museum samen met het orkest Convocare in de Hervormde Kerk 
van Kapelle een concert met het onderwerp “Vrede en vrijheid”. Onze vrijwilliger Colin Bal, 
geholpen door origineel materiaal aangeleverd door het museum, hield halverwege een 
toespraak hierover met als focus het verhaal van de Britse commando Patrick Churchill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Colin Bal tijdens de toespraak 
 
 



 

8, 9 en 10 juni: 
Op 8, 9 en 10 juni was het museum aanwezig met een uitgebreid kraam en voertuigen op het 
grote evenement Tholen Sterk met als onderwerp 75 + 2jaar Vrijheid. Ruim 650 scholieren 
van alle scholen op het eiland Tholen bezochten evenals vele duizenden toeschouwers het 
evenement. Op donderdag en vrijdag werden met 2 prachtige ritten alle dorpen op het 
eiland aangedaan met de militaire voertuigen. Het was een zeer geslaagd evenement. 
 

           
 
14 juli: 
Andries was op 14 juli (de Franse nationale feestdag) aanwezig op de Franse ambassade voor 
de toespraak van ambassadeur Luis Vassy. Er waren voor de gelegenheid uitvouw kaarten 
gemaakt om uit te delen om aandacht voor ons museum te trekken. Deze waren in het Frans 
en Nederlands en hadden informatie met afbeeldingen van bijvoorbeeld Generaal 
Deslaurens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. Vriend van het museum 
 

 
 
 
7.  Agenda 
 

 Zaterdag 3 september Battlefieldtour in legervoertuigen. Vertrek 13.15 vanaf het 
museum. Maximaal 30 deelnemers. Inschrijven kan per mail 
info@memorial4045kapelle.nl  

 29 oktober koopvaardij herdenking Vlissingen. 

 29 oktober Herdenking Uncle Beach Vlissingen. 

 2 November 10 jarig bestaan van ons museum. 

 4 November lezing over de bevrijding van Zeeland door Robert Catsburg dorpshuis de 
Vroone. Informatie volgt. 

 5 November festiviteiten bij het museum ivm 10 jarig bestaan. 
 
 
Heeft u tips voor de nieuwsbrief of wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief, laat het 
ons dan weten via redactie@memorial4045kapelle.nl 
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