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Herfsttij 
Konden we vorig jaar op deze tijd genieten en schrijven van een weldadige 
Indian Summer, nu hadden we al vanaf augustus te kampen met baemisweer. 
Zelfs aan de Walcherse kust, regelmatig toch gepromoot als het land van de 
eeuwige zonne, vielen veel nazomeractiviteiten ten prooi aan wind en water. 
Dat betekent natuurlijk niets, als je kijkt naar de orkanen, extreme regenval 
en overstromingen elders in de wereld. Op veel plaatsen ziet het er uit alsof 
er een zwaar bombardement overeen is gegaan. Een beetje vergelijkbaar met 
het Westkapelle na de 2e Wereldoorlog. 
De slag om Walcheren woedde in de herfst van 1944. ’Westkapelle Herrijst’, 
dat was het motto nadat oorlogsorkaan boven Westkapelle was uitgeraasd, 
een wensdroom die met vereende krachten werkelijkheid werd. Hopelijk lukt 
het ook de nu door oorlogs- en natuurgeweld getroffen gebieden uit de mod-
der en het puin te herrijzen.
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Herdenking oorlogsslachtoffers 1 november 2017 
Op woensdag 1 november a.s. herdenken we de slachtoffers van 
de voor Westkapelle zo rampzalige 2e Wereldoorlog. De plech-
tigheden hebben een ingetogen en plaatselijk karakter. 
Om 11 uur, bij de Liberty Bridge achter het Polderhuis geden-
ken we met de veteranen alle militairen die hier sneuvelden. 
Ceremoniemeester is Léon Dewitte. Het programma wordt in 
het Engels gesproken. De brassband OKK verzorgt de muzikale 
omlijsting en speelt de volksliederen van de bij de bevrijding 
van Westkapelle betrokken landen. 
Om 12 uur is de herdenking van de Westkappelse burgerslacht-
offers bij het monument achter de vuurtoren, met een toe-
spraak van o.a. Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere.
Ook hier speelt OKK toepasselijke muziek en als slot het 
Wilhelmus. 
Aansluitend om 13.00 uur is er een korte ceremonie bij het lan-
dingsmonument bij het KNRM-gebouw op de dijk. 
Dat de herdenking eraan mag bijdragen dat de wereldvrede 
een stapje dichterbij komt. 

Tentoonstelling op herhaling: The sea will not forget; 
4 oktober 2017 t/m 1 januari 2018
Dit voorjaar was in het Polderhuis de expositie ’The sea will not 
forget’ te bewonderen, een serie onderwaterfoto’s van de dui-
kende fotografen Roel en Astrid van der Mast. Twee jaar lang 
hebben ze onder water, rondom de bunker in ’t Gat foto’s en 
films gemaakt. Hier, onder water, lijkt de tijd te hebben stilge-
staan. De zee geeft haar geheimen prijs en brengt ons terug 
naar het moment van de landing van de Royal Marines op 1 
november 1944. Alles wat gedurende die landing schipbreuk 
leed of in het water terecht kwam, ligt er nog steeds. Nu is dat 
het domein van de vissen, krabben en wier. 
Van woensdag 4 oktober t/m maandag 1 januari zijn de foto-
exposities ’De zee is het niet vergeten’ te zien in het museum-
café van het Polderhuis.

Het Polderhuis adopteert oorlogsgraf
’Het graf van de onbekende soldaat’, een fenomeen dat we 
associëren met Parijs, Brussel, London en andere grote steden. 
Maar ook in Westkapelle is een onbekende soldaat begraven. 
Het lichaam van vermoedelijk een Britse militair ,aangespoeld 
in november 1940, kreeg een oorlogsgraf op het kerkhof bij de 
vuurtoren. Het graf valt onder de Common Wealth War Graves 
Commission (CWGC). Met het doel meer aandacht te vestigen 

op de vele omgekomen militairen in Zeeland en mogelijk meer 
informatie te vinden over de omgekomen militairen heeft het 
oorlogsmuseum Wings to Victory in Arnemuiden een adoptie-
programma opgestart. Het Polderhuis heeft daarop het Westk-
appelse oorlogsgraf geadopteerd.

Het Polderhuis krijgt tekening van Frans Maas
Hans Koeman uit Vlissingen heeft aan het Polderhuis een bij-
zonder kunstwerk ten geschenke gegeven. Het is een tekening 
van de bekende Vlissingse kunstenaar Frans Maas (1903-1977). 
Maas was een veelzijdig kunstenaar; na de oorlog maakte hij 
talloze impressies van de inundatie van Walcheren; enke-
len daarvan hangen in het verenigingsgebouw ’Westkapelle 
Herrijst’. 
De nu door het Polderhuis verworven tekening verbeeldt de ver-
schrikkingen van de oorlog in het algemeen en de dood en het 
verderf, gezaaid door de bombardementen op Westkapelle. Het 
is geen realistische weergave, maar de details en de symbolen 
als geheel zijn indringend en huiveringwekkend. De symboliek 
en de wijze waarop de chaos wordt weergegeven, zijn wel een 
beetje vergelijkbaar met het beroemde Guernica van Picasso. 
Het werk krijgt een prominente plaats in het Polderhuis. 
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N8 van de Nacht - 28 oktober 2017
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georgani-
seerd door de natuur- en milieufederaties. De bedoeling is 
dat we het met z’n allen die nacht echt donker laten opdat we 
kunnen ontdekken hoe mooi de nacht kan zijn. 
Tijdens de Nacht van de Nacht worden in het gehele land tal-
loze evenementen georganiseerd in het donker en doven ook 
veel bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen en recla-
meverlichting. In Westkapelle is de organisatie in handen van 
het Polderhuis. 
Voorlopig programma zaterdag 28 oktober: 
- Openstelling vuurtoren van 20:00 tot 23:45 uur. Het licht in 

de toren is uit dus neem je zaklamp mee (evt. ook te koop 
in de toren). Bestijg de treden van de toren richting de 
sterrenhemel.

- Openstelling ijzeren toren van 20:00 tot 23:45 uur. Beklim 
het IJzeren torentje en geniet boven van het uitzicht op de 
Melkweg en over zee. Een vallende ster, het monotone geluid 
van een scheepsdiesel, lichtjes van de boeien op zee. Een zen-
moment om van te genieten.

- Lampionoptocht; 19:30 uur vanaf de Markt georganiseerd 
door OKK. Kom met je familie en/of vriendjes met je mooiste 
lampion voor de optocht door Westkapelle. Geen lampion? 
Vanaf 19:00 uur zijn ze te koop op de Markt. De tocht eindigt 
bij de vuurtoren Het Hoge Licht. Wie wil kan dan nog naar 
boven toe.

- 6-gangen verrassingsdiner in het donker in Restaurant Kas-
teel van Batavia.

- Dineren bij kaarslicht in Brasserie de Zeezot / Brasserie De 
Tijd.

- Heksendiner in Restaurant Dijkpaviljoen de Westkaap.
- Het is een nacht! Woodworks in the dark van 23:55 tot 02:00 

uur in Café Kasteel van Batavia (live muziek op verzoek).

Vrijwilligers achter de 
coulissen
Het Polderhuis en ook 
het Polderhuisblad 
kunnen alleen bestaan 
dankzij het grote aantal 
vrijwilligers. Als de arti-
kelen voor het Polder-
huisblad zijn geschreven 
en het blad is gedrukt 
moet er nog heel wat 
werk verricht worden. 
Een van de vrijwilligers 
van het eerste uur daar-
bij is Nel Kooiman. Op de 
bladen die voor buiten 
Westkapelle bestemd 
zijn, plakt ze de adres- 
etiketten, ze steekt ze in 
enveloppen en daarop 

plakt ze de postzegels. Een taak waar ze ook nog eens veel ple-
zier en gezelligheid aan beleeft. 

De Polderhuisbladen bestemd voor de dorpen op Walcheren 
gaan niet met de post. Frits Dieleman een sportieve Westkap-
pelse fietser, die dagelijks een rondje doet van wel 70 kilometer, 
combineert het aangename met het nuttige. Voor de bezorging 
van het blad toert hij over het hele eiland, een wel zeer welkome 
vrijwilligerstaak. Het scheelt een groot bedrag aan porto en hij 
is er ook alert op dat de mensen het blad tijdig krijgen. Geluk-
kig krijgt hij op veel plaatsen koffie of een andere versnapering 
aangeboden en hij houdt er veel vriendschappen aan over. 

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 
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heel erg geweest’, verzucht Ruud.
De herdenking van de burgerslachtoffers krijgt nog altijd minder 
aandacht dan de herdenking van de gesneuvelde geallieerden. 
Niet van ons zelf, niet  van de oude gemeente Westkapelle, niet 
van de nieuwe gemeente Veere en ook niet van het Polderhuis. 
’Al die internationale belangstelling’, dat zal het wel zijn…denk 
ik. Het is ook indrukwekkend: zeker de ’echte’ veteranen! Voor 
die oude mannen heb ik echt diep respect. Ieder jaar zijn ze weer 
present. Ze komen uit Schotland en Engeland en niet met het 
vliegtuig, hoor! Nee met de bus.. dan heb je er wel wat voor over 
om hier te zijn, zittend in je rolstoel.  In weer en wind.. ze zijn er! 
Nog steeds. En het is iedere keer weer een kippenvelmoment als 
zo’n oude baas het: ’We will remember them’ uitspreekt tijdens 
de ceremonie.. ondersteunt door de aalmoezenier’, aldus Ruud.
’Op 1 november om 10.00 uur ontvangt het bestuur van het Pol-
derhuis de genodigden in het Polderhuis. De veteranen, ambas-
sadeurs en de burgemeester. Daar zijn ook de inwoners van 
Westkapelle, leden van de Belgische commandoverenigingen en 
van de veteranenvereniging uit Engeland aanwezig. In totaal zo’n 
80 tot 100 mensen. Om 11.00 uur gaan we -weer of geen weer- 
en onder leiding van de ceremoniemeester Léon Dewitte naar 
buiten, naar de Liberty Bridge. Die hebben we daar speciaal voor 
gebouwd want zo is er een link tussen het gebeuren binnen en 
buiten. De volksliederen en koralen worden gespeeld door OKK, 
de toespraken gehouden en de kransen -12 stuks- neergelegd. 

De herdenking kost alles bij elkaar twee werkdagen aan voor-
bereidingen. ’Maar er is langzamerhand sprake van een zekere 
routine’, glimlacht Ruud. ’Ik schrijf, mail en bel de genodigden, 
ambassades en instanties’. Ook gaat hij  altijd naar burgemees-
ter Van der Zwaag om de ceremonie door te spreken. Hij start 
in augustus. Ambassadeurs hebben tijd nodig om de herden-
king in hun agenda’s in te passen. Je zou denken dat ze daar na 
al die jaren al wel rekening mee houden. Volgens Ruud wisselt 
het ambassadepersoneel heel vaak. Hij heeft ieder jaar weer met 
nieuwe mensen te maken. ’Dat vind ik een hartstikke leuk aspect 
aan al die internationale contacten’.
De voorbereidingen lopen tot half oktober en op 1 november is 
het dan zo ver. Ruud begint over de belangeloze en professionele 
medewerking van muziekvereniging OKK. ’Ieder jaar weer en 
onder alle weersomstandigheden staan ze er met een man of 
twintig. Ze spelen alle volksliederen van alle mogendheden en 
dat vergt wel enige oefening, kan ik je verzekeren’. Een herinne-
ring is ook nooit nodig ’het staat immers  in het jaarplan van OKK’, 
zegt Ina Minderhoud dan.
’En ieder jaar bedanken de militairen ons weer voor de gedisci-
plineerde herdenkingen. Volgens de militairen gaat er nog wel 
eens wat fout elders in het land. Bij ons niet… hier loopt het altijd 
gesmeerd’, vervolgt hij trots.

Inmiddels komt er een groepje Duitse toeristen het museum 
binnen. Zij krijgen een vakkundige rondleiding van Paul de 
Witte. In het Duits. Er is opmerkelijk veel belangstelling voor deze 
rondleidingen. 
’Op 1 november precies om 11.00 uur begint de herdenkingscere-
monie. Op dat tijdstip is Westkapelle bevrijd… maar het was een 
bevrijding met een grote rouwrand.. Er was hier niemand om de 
geallieerden te begroeten, geen juichende mensen met vlaggen. 
Er stonden nog maar 3 of 4 mannen op de dijk. Iedereen had het 
dorp verlaten na de bombardementen op 3 en 17 oktober waarbij 
158 mensen om het leven kwamen en die het verlaten dorp totaal 
hadden verwoest. Er sneuvelde hier trouwens ook percentueel 
meer geallieerde soldaten dan in Normandië… het is hier echt 

We will remember…

door Lieneke van den Heuvel

Sinds 2011 organiseert Polderhuisvrijwilliger Ruud Sonius (66) 
samen met Ivo van Beekhuizen de jaarlijkse bevrijdingsceremo-
nie. Het is half september, een regenachtige ochtend, als ik met 
hem een afspraak heb in het museumcafé van het Polderhuis 
om het over de herdenkingen in november te hebben.

Ruud Sonius naast de herdenkingssteen bij de Liberty Bridge; 
foto Lieneke van den Heuvel
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Zo’n 20 a 25 kinderen van de OBS De Lichtboei leggen daarna 
ieder een roos neer. Ze zijn doodstil die kinderen… geen geginne-
gap , en diep onder de indruk. De veteranen vinden dat geweldig’.
’Deel twee van het programma start om 12.00 uur. Dan gaan we 
naar het monument achter de vuurtoren en herdenken we de 
burgerslachtoffers. Vervolgens gaan we met een klein gezelschap 
van zo’n dertig mensen naar  de monumenten bij Erika. De vete-
ranen, de Engelse ambassadeur, de burgemeester en leden van 
de Engelse vereniging van veteranen. Daar worden korte toespra-
ken gehouden en dat is het meest ontroerende en bijzondere 
moment voor de veteranen zelf. Daar zijn ze aan land gekomen.’

Waarom en wat herdenken we op 3 november?  ’Dat is toevallig’, 
legt Ruud glimlachend uit. ’Op 3 november is de Herdenking in 
Vlissingen. Het Korps Commandotroepen is daar dan toch en 
reist door naar Westkapelle. En omdat CBS de Lichtstraal het 
monument achter de toren heeft geadopteerd, gaan de kinderen 
van de bovenbouw en de burgemeester daar ook naar toe voor 
de herdenking van de burgerslachtoffers. Puur praktisch dus...de 
datum is historisch gezien niet met Westkapelle verbonden’.
Op mijn vraag hoe hij over de toekomst van het herdenken denkt, 
moet Ruud even nadenken. Aarzelend zegt hij... ’ik denk dat de 
rol van de militairen langzaam minder moet worden. Er zijn dit 
jaar nog drie ’echte’ veteranen bij. Tenminste… het zijn natuur-

lijk zeer oude mensen van half de negentig en het is nog geen 1 
november. Ik vind herdenken ontzettend belangrijk onder het 
motto ’nooit meer’. Moet je altijd blijven herdenken? Het is een 
heikel punt. Je moet er een keer mee stoppen, denk ik. Mensen 
die de oorlog zelf hebben meegemaakt, leven niet zo heel lang 
meer. Er is geen grote belangstelling meer voor het herdenken in 
het dorp. Behalve bij diegenen die de oorlog nog hebben meege-
maakt en bij  -steeds een nieuwe lichting- kinderen van de hoog-
ste klassen van de Lichtstraal en de Lichtboei.  In 2019 is het 75 
jaar geleden dat Westkapelle werd bevrijd. Misschien is dat het 
moment om het anders aan te gaan pakken. Persoonlijk zou ik 
het alleen op  4 mei willen organiseren,  aansluiten bij de lande-
lijke herdenking. Het accent op alle slachtoffers leggen van alle 
oorlogen. Maar nogmaals dat is mijn persoonlijke mening’,  zegt 
Ruud behoedzaam.
Ruud signaleert wel een opleving van herdenkingen. ’In Aagte-
kerke waar een vliegtuig is neergestort, staat een nieuw monu-
ment. Ook tussen Tussen Zoutelande en Westkapelle is een paar 
jaar geleden een nieuw monument geplaatst en in Koudekerke 
vindt nu ook een herdenking plaats. Het lijkt toch meer te leven 
dan in de jaren ’70, ’80 en ’90. Niet bij de jonge gasten hoor maar… 
meer bij de zestigers en zeventigers van nu, alsof we willen blij-
ven waarschuwen: ’pas op dat dit niet weer gebeurt’.

Agenda:

11 oktober: Pompoenendag met  pompoensoepwedstrijd;  
 11-16.30 uur, Polderhuistuin 
18 oktober: Leuke-dingen-doen-middag, 13-16.30 uur,   
 Polderhuis
20 oktober:  Noordse Herfstmarkt, Noordstraat, 16-21 uur
25 oktober:  Herfstfair, 10-16 uur, Wozoco De Kreek
28 oktober:  Tuus emaekt-markt, 12-16.30 uur, Polderhuistuin
28 oktober:  N8 van de nacht, met om 19.30 uur Lampion- 
 optocht met OKK, vanaf de Markt 
1 november: Oorlogsherdenkingen met muzikale bijdragen 
 van OKK, vanaf 11 uur; Polderhuistuin en 
 algemene begraafplaats
4 november:  Wandeltocht Memoria Walcheren 40-45, 
 start Polderhuis, 8.30-12 uur
5 november:  Akoestische livemuziek; vanaf 17 uur, 
 Kasteel van Batavia
9 november:  Lezing/presentatie van Joost Bakker, galerie- 
 houder in Middelburg, over kunstenaars in  
 Westkapelle, aangeboden door Stichting Cul- 
 tuurbehoud Westkapelle; 19.30 uur; Polderhuis
11 november:  Zingen met Reginald, 14.30 uur, Wozoco De Kreek

18 november:  Intocht Sinterklaas, 13.30 à 14 uur, bij de vuur-
 toren, met daarna Sint bij de Koster en Noor- 
 mannenbazar
25 november:  Uitvoering OKK; 19.30 uur, verenigingsgebouw  
 ’Westkapelle Herrijst’
1 december:  Sinterklaasmiddag met Frans Kasander,
 Wozoco De Kreek
3 december:  Brunch met Sinterklaas, Brasserie De Boomgaard
3 december:  Akoestische livemuziek, vanaf 17 uur, 
 Kasteel van Batavia
9 december:  Kerstzang Koor Exaudi, Wozoco De Kreek
16 december:  Zeeuwse ATB-wedstrijden, start bij Kasteel van  
 Batavia
27 december:  Tuus emaekt-markt met spelletjes, 12-16.30 uur,
  Polderhuistuin
28 december: Laatste schot KNRM, 14 uur, KNRM-post Erika
31 december:  Tankloop, start en finish op de dijk bij de tank, 12 uur

Wegens ziekte van Piet van Rooijen tot nader order geen ’Zing 
maar mee’ 

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL 

WITGOED VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN 
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van de Kapelle en d’ 
Arke, tegenover het 
Kasteel van Batavia. 
Deze plek werd dan 
ook toepasselijk “het 
hoekje van Flora” 
genoemd en werd in 
1915 vereeuwigd op 
een tekening van de 
Duitse kunstschilder 
Max Cramer. 

Iedere Westkap-
pelaar kende Flora, 
ook al omdat zij 
als inkomstenbron 
en als hobby konij-
nen hield, vooral 

De meeste Westkappelse oorlogsslachtoffers vielen in het najaar 
van 1944, bij de horrorbombardementen en beschietingen. Ande-
ren waren daarvòòr al door de oorlogsomstandigheden om het 
leven gekomen. 
Helemaal in de vergetelheid raken de slachtoffers niet, maar velen 
van hen zijn in de loop van de decennia toch veranderd van mensen 
die iedereen heeft gekend in slechts namen op een monument. 
In dit herdenkingsnummer zullen we twee Westkappelaars die de 
oorlog niet overleefden uit de betrekkelijke anonimiteit halen en 
met hen ook al hun lotgenoten eer bewijzen. 

Flora Huibregtsen-Wittevrongel; 
9 februari 1882 - 3 oktober 1944
Flora Wittevrongel was het archetype van een vooroorlogse West-
kappelse vrouw op leeftijd. Haar naam doet nu wat vreemd aan, 
maar kwam vroeger in Westkapelle toch algemeen voor. Zij was 
een weduwe in armoedige omstandigheden, die iedere dag moest 
afzien om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij woonde op de hoek 

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 

• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA  Westkapelle
GSM  : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Zomaar twee Westkappelse oorlogsslachtoffers

Zo veel miljoenen om uwentwil geslacht
U bracht wee en droefenis in veel gezinnen
Want zelfs Walcheren belegerden wij met kracht
Om de vrede in Europa te herwinnen
(vrij naar het Lied van een Marketenter)

Flora Wittevrongel in 1941; foto N. Flipse-
Roelse, collectie Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle

Westkapelle na de slag; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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rammen die hun biologische diensten verleenden aan het West-
kappelse konijnenbestand. Ze stond bekend om haar kernachtige, 
haast filosofische uitspraken en de blijmoedige en optimistische 
levenshouding die zij bij al haar dagelijkse sores wist te behouden. 
Legendarisch is de tevredenheid die ze uitsprak na de begrafenis 
van haar echtgenoot Roeland Huibregtsen in 1937, toen ze consta-
teerde dat de mensen het allemaal wel naar de zin hadden gehad 
en het al met al een gezellige begrafenis was geweest. 
In de middag van 3 oktober 1944 kwam ze samen met haar inwo-
nende zoon Florus Huibregtsen om het leven in de schuilkelder 
achter hun woning. 

Jakob Brasser; 11 maart 1915 - 20 juli 1943
Jakob Brasser, in Westkapelle Jôôp Das, was een gewone West-
kappelaar maar toch niet als alle anderen. In de oorlogsjaren 
was hij een jongeman, geen dijkwerker maar timmerman en hij 
droeg burgerkleding in plaats van de toen nog gebruikelijke kle-
derdracht. Hij was verloofd met Katharina de Pagter (1918-2005). 
Zij heeft nooit meer een andere relatie gehad (“D’r was ginêên as 
Jôôp”) en is altijd contact blijven onderhouden met de familie van 
haar verloofde. 

Zoals bijna alle gewone Nederlanders aanvaardden ook veel 
Westkappelaars de oorlog min of meer als een gegeven en pro-
beerden zij in de moeilijke omstandigheden te overleven. Jaap 
maakte andere keuzes. In 1942 sloot hij zich aan bij de Middel-
burgse verzetsgroep van Alphons van Beest. Deze groep hield zich 
bezig met het verzamelen van inlichtingen over Duitse militaire 

de winkel van alles! 
www.dominicus.nl

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

HAARDEN TEGELS SANITAIR GEDENKTEKENS NATUURSTEEN

activiteiten en objecten en 
speelde die door naar de 
Engelse geheime dienst. De 
groep werd geïnfiltreerd 
door ene Izaak Daane, een 
politieman met nazisym-
pathieën. De verzetsmen-
sen kregen hem door en hij 
werd geliquideerd, maar 
te laat om het verraad te 
voorkomen. In het voorjaar 
van 1943 werden de meeste 
leden van de groep van de 
verzetsgroep gearresteerd. 

Alphons van Beek pleegde 
zelfmoord toen zijn arres-
tatie onafwendbaar was. 

Jakob Brasser heeft zichzelf aangegeven, omdat de Duitsers met 
represailles dreigden, om daarmee te proberen te voorkomen dat 
onschuldigen zouden worden vermoord. Op 20 juli werd een twin-
tigtal verzetsstrijders gefusilleerd op de Leusderheide bij Amers-
foort, onder hen onze dorpsgenoot Jakob Brasser, 28 jaar oud.
Ter nagedachtenis aan hen is op de Leusderheide een gedenkkruis 
opgericht. 

Jakob Brasser werd 
(her)begraven op 
de begraafplaats in 
Westkapelle. Postuum 
werd hij onderschei-
den met het Bronzen 
Kruis, wegens ’moedig 
en beleidvol gedrag 
tegenover de vijand’. 
Zowel in Westkapelle 
als in Middelburg werd 
een straat naar hem 
genoemd.

Max Cramer, Flora’s ‘oekje; 
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Jakob Brasser als militair omstreeks 
1935; familiearchief K. Sanderse

Jakob Brasser als tamboer van de gaaischie-
ters, 1939; collectie Stichting Cultuurbe-
houd Westkapelle
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wel eens wat op van de oorlogsverhalen. Hij vertelde me gnif-
felend dat de training, die hij als commando had gekregen in de 
Schotse Hooglanden, zwaarder was dan de oorlog zelf.
Met het 48e Royal Marine Commando is hij eerst geland in 
Normandië. Hij en zijn maats, mannen met ervaring, moes-
ten het kunstje bij Westkapelle herhalen. Alleen waren deze 
keer de weeromstandigheden (november) wat anders dan in 
Frankrijk (juni). Op open zee, in het zicht en onder vuur van de 
vijand, naderden zij de kust. Ernest, toen 21 jaar oud, kwam met 
een Buffalo, een amfibievoertuig met rupsbanden, aan land 
en hun doel was de W13 veroveren, een bunker bij Zoutelande 
van waaruit de landingstroepen onder vuur werden genomen. 
Daar aangekomen gooide hij een paar granaten naar binnen en 
nam hij meer dan 80 Duitsers krijgsgevangen die zich verstopt 
hadden in de kelder van de bunker. 
Op 8 november toen het al ‘vrede’ was op Walcheren kreeg het 
48e Royal Marines Commando de opdracht om in verschil-
lende dorpskernen te zoeken naar achtergebleven Duitsers. Bij 
Serooskerke reed één van de vier Buffalo’s op een mijn nadat 
zijn voorganger was uitgeweken voor de boot van de caféhou-
der van Café Veldzicht. Een enorme explosie was het gevolg. De 
bemanning van het getroffen voertuig (5 personen) en 15 mari-
niers kwamen hierbij om het leven. De gewonden werden in de 
overgebleven Buffalo’s geplaatst en met grote verslagenheid 
werd weer teruggekeerd naar Domburg. Ernest Taylor was één 
van de overlevenden; hij vertelde me dat de motor van de Buf-
falo 20 meter verder lag. 

In de herdenkingsdagen verbleef Ernest altijd bij mevrouw 
Tevel in Vlissingen. Zij heeft ons ook geïnformeerd over het 
overlijden van Ernest. Zij was Ernest in 2000 toevallig tegen het 
lijf gelopen op het station van Roosendaal toen zij met de trein 

De oorlogsherdenking in Westkapelle, jaarlijks op 1 november, 
is tweeledig. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar de vele 
inwoners van het dorp, die door de bombardementen, beschie-
tingen en mijnontploffingen het leven lieten. Maar tegelij-
kertijd herdenken we de slachtoffers onder onze bevrijders 
die door een hel moesten gaan om de kust te bereiken en de 
bezetters te verjagen. Bij deze herdenking zijn traditioneel ook 
oorlogsveteranen aanwezig. Mannen op leeftijd maar met de 
slag om Westkapelle voor altijd in hun herinnering. In de loop 
der jaren zijn veel veteranen ons ontvallen. Twee oud-strijders, 
die we vrijwel jaarlijks in Westkapelle mochten begroeten zijn 
recentelijk overleden. 
Ivo van Beekhuizen en Ada van Hoof herdenken hen. 

Ernest Taylor; 1923-2017
Ernest ’Ernie’ Taylor 
was commando bij 
48 Royal Marine 
Commando. Altijd 
was hij aanwezig 
bij de herdenking in 
Westkapelle. Zo ken 
ik hem ook. Klein 
van stuk maar een 
vinnig veintje. Shag-
jes rokend raakte 
ik met hem aan de 
praat na de herden-
kingen. Veel tijd 
had ik dan jammer 
genoeg meestal niet. 
Maar zo vang je toch 

Zomaar twee Britse oorlogsveteranen

And the band plays Waltzing Matilda
And the old men still answer the call
But as year follows year, more old men disappear
Some day no one will march there at all
(Eric Bogle) 

Detail foto Jan de Jonge

Een geallieerde landingsboot ontscheept bij de resten van de dijkmolen, 1 november 1944; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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vanuit Antwerpen naar huis ging. Hij was op weg naar Middel-
burg en vroeg haar hoe hij daar moest komen. Een vriendschap 
ontstond waar ze allebei nog vele jaren van hebben kunnen 
genieten. Mevrouw Tevel vertelde mij ook eens dat hij geope-
reerd moest worden en dat de dokter een afspraak met hem 
maakte. Deze was op 1 november. ’Helaas’, zei Ernest, ’dan kan 
ik niet want dan moet ik naar de herdenking in Westkapelle’. 
Toen ik dit hoorde was ik er wel door ontdaan, dat er een ope-
ratie wordt verzet zodat ze bij hun strijdmakkers kunnen zijn 
in Westkapelle; dit geeft maar aan hun belangrijk ons Westka-
pelle ook voor hun was. 
Ernest heeft na de oorlog 51 jaar in de staalfabrieken van Bri-
tish Steel gewerkt. Hij droeg daar een petje met het wapen van 
Westkapelle, wat hij had gekocht tijdens een herdenking. Hij 
moest dat vaak uitleggen, want dat kenden ze niet in Wales. 
Op 30 juni 2017 heeft een vrolijk, muzikaal en geestig mens ons 
verlaten op 93 jarige leeftijd.

Herbert Davy; 1924-2017

Herbert ’Herbie’ Davy was op 18-jarige leeftijd als vrijwilli-
ger in dienst getreden van de RAF. Op 3 oktober 1944 was hij 
boordschutter in een van de Lancasters die de dijk van West-
kapelle bombardeerden. Hij was in de overtuiging dat de 
mensen geëvacueerd waren en was erg blij toen hij zag dat ‘zijn’ 
bommen doel troffen. In zijn het rapportagedagboek staat dan 

ook met grote letters ’Damm busted!!!’ Bij thuiskomst in Enge-
land werd de bemanning gefeliciteerd.
Kort nadat hij afgezwaaid was uit de militaire dienst, was hij al 
gemeenteraadslid in zijn woonplaats. Latere werd hij een suc-
cesvolle autocoureur. 
Jaren later leest Herbert het boek ’Roll back the sea’ van A. den 
Doolaard, een vertaling van ’Het verjaagde water’ uit 1947. Daar 
leest hij over de verschrikkelijke gevolgen van de bombarde-
menten: het verlies van mensen, vernietiging van huis en haard, 
het wonen op een eiland onder water en de dijkdichtingen. Na 
het lezen van dit boek schaamde Herbert zich en durfde hij niet 
meer naar het vasteland.
Tot 2003. Toen verhuisde zijn zoon naar Zwitserland. Hij was 
daardoor genoodzaakt om het kanaal weer over te steken. 
Maar voor hij naar Zwitserland zou reizen, was hij van plan 
Westkapelle te bezoeken, samen met zijn vrouw Sheila. Met 
een bezwaard hart en een gevoel van onbehagen stapte hij het 
nog niet verbouwde Polderhuis binnen. En daar kreeg hij een 
allerhartelijkste ontvangst. Hij is tijdens dit eerste bezoek twee 
uur gebleven. Een gesprek met Ada van Hoof en een bezoek 
aan de expositie ’Veranderend Westkapelle’ trok hem over de 
drempel van zijn schuldgevoel. Herbert is daarna doorgereisd 
naar Zwitserland en opgelucht weer naar Engeland gegaan. Bij 
de opening van het Polderhuis was hij aanwezig en gaf hij een 
miniatuur van ’zijn’ Lancaster aan het museum. Deze miniatuur 
was uit bewondering voor hem speciaal voor hem gemaakt 
door zijn lokale postbode in Engeland. De miniatuur en foto’s 
van zijn vlucht zijn bij het Polderhuis opgenomen in de vaste 
expositie. Herbert is nog vaak in Westkapelle terug geweest en 
een soort huisvriend van het museum geworden.
Op 2 juli 2017 is Herbert is overleden, maar nog steeds in ons 
midden door zijn verhaal.

Ernest Taylor en Herb Davy, we will remember them   
Herbert Davy en Ernest Taylor figureren beiden de docu-
mentaire ’Stille getuigen van De Slag om de Schelde’ in 2009 
gemaakt in opdracht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zee-
land. Een DVD met deze documentaire is te koop in de muse-
umwinkel van het Polderhuis.

Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

Voor kwalitatief full service 
auto-onderhoud aan alle 
merken auto’s tegen een 

betaalbaar tarief, bent u bij 
Autobedrijf Faasse aan het 

juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle

     0118 – 57 13 82

     0118 - 57 24 59

     auto-faasse@zeelandnet.nl

     www.auto-faasse.nl

Uw adres voor: Onderhoud
 Reparatie
 APK-keuring
 Banden
 Occassions
 Aircoservice
 Ruitreparatie
 Schade taxatie
 Inbouw navigatie en carkit
 In- en verkoop nieuw en
 gebruikt
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Herfsttij voor Herrijst

door Jan Kaland

Het verenigingsgebouw “Westkapelle 
Herrijst” is al meer dan 60 jaar het 
brandpunt van het Westkappelse soci-
aal-culturele leven. Gaan we nu afdan-
ken wat ooit het paradepaardje en het 
symbool van de naoorlogse wederop-
standing van Westkapelle was?

Het geheel kon niet worden gerealiseerd zonder veel vrijwilli-
gerswerk. In 1952 werd de muziektent in gebruik genomen. In het 
voorfront was een steen ingemetseld met daarop de tekst  ’Door 
eendracht tot stand gebracht 1951-1952’. Op 29 januari 1954 kon 
burgemeester M. Tydeman met trots het nieuwe gemeenschaps-
huis openen. De naam stond bij voorbaat vast: de van droom tot 
werkelijkheid geworstelde slogan ’Westkapelle Herrijst’. 
Het nieuwe verenigingsgebouw had een grote zaal met een 
toneel, geschikt voor muziek-, zang- en toneeluitvoeringen, repe-
tities, gymnastiek- en andere sportactiviteiten en, zoals later bleek, 

zelfs voor kerkdiensten en filmvoorstellingen. Diverse nevenruim-
ten maakten het gebouw nog completer. Westkapelle voelde zich 
rijk met deze accommodatie en jarenlang voldeed het aan vrijwel 
alle behoeften. 

Toen eind 1945 de juichkreet ’De dijk is dicht’ klonk, konden de 
Westkappelaars aan de wederopbouw van hun dorp beginnen. Als 
je de foto’s van de puinhopen en het water ziet, wordt pas duidelijk 
voor welke gigantische en eigenlijk uitzichtloze taak de mensen 
stonden. En niet alleen huizen moesten er komen, de mensen 
hadden zich voorgenomen ook de cultuur en het gemeenschaps-
gevoel nieuw leven in te blazen. Om al de plannen, werkzaamhe-
den, behoeften en de financiering te coördineren werd de Stich-
ting ’Westkapelle Herrijst’ opgericht. Een goed gekozen naam, 
want dat Westkapelle uit zijn puinhopen zou herrijzen, stond voor 
iedereen als een paal boven water. 
Toen de eerste woningen waren herbouwd, ging men denken over 
een nieuw dorpshuis, een heus cultureel centrum. Na veel voor-
bereidingen en fondsenwerving overal in het land, kon in 1951 de 
bouw beginnen van de muziektent en een jaar later het vereni-
gingsgebouw. Bij elkaar was het een voor die tijd hypermoderne 
accommodatie, ontworpen door de plaatselijke timmerman-
architect Willem Roelse, die ook een belangrijke rol had gespeeld 
bij het opstellen en uitvoeren van het wederopbouwplan. Bijna 
vanzelfsprekend verwerkte Willem in de nieuwbouw ook monu-
mentale resten van het verwoeste gemeentehuis. 

De dijkwerker houdt een oogje in het zeil voor ’Westkapelle Herrijst’; 
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

De muziektent in aanbouw; aan het verenigingsgebouw moet 
nog worden begonnen; 1951; collectie Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle

De Markt met rechts het verenigingsgebouw en de muziektent 
omstreeks 1960; collectie Jan Minderhoud

Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging
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In 1979 werd de muziektent bij het verenigingsgebouw getrok-
ken, waarmee het dorpshuis werd aangepast aan nieuwe eisen en 
omstandigheden. Een laatste renovatie en uitbreiding kreeg het 
gebouw in 1990. 
Intussen is het interieur behoorlijk verouderd en versleten, zijn 
er nogal wat bouwtechnische gebreken en zou ook de wijze van 
beheer wel wat beter kunnen. Maar nog steeds is het een compleet 
gebouw dat in grote lijnen voldoet aan de behoeften van diverse 
verenigingen en instellingen; het is vrijwel dagelijks bezet voor 
uiteenlopende activiteiten en het fungeert als uitvalsbasis voor 
feestelijkheden en evenementen op het Marktplein. 
Ook de gemeente Veere onderkent de behoefte aan een eigen-
tijdse verenigingsaccommodatie in Westkapelle. Er zijn al ideeën 
gepresenteerd voor een geheel nieuw complex aan de noordkant 
van het dorp, waarin plaats moet zijn voor alle sport- en sociaal-
culturele activiteiten en misschien zelfs ook voor onderwijs en 
zorg. Een mooie ambitie, dat moet gezegd. ’Vraag niet hoe het kan, 
profiteer er van’, zou je opportunistisch kunnen zeggen. 
Maar wat gaat er gebeuren met ’Westkapelle Herrijst’, met de 
unieke locatie in het centrum van het dorp? Krijgen we hier het 
zoveelste appartementengebouw, wordt het weer een restaurant 
of een judocentrum, krijgt een projectontwikkelaar de vrijheid 
om het gebouw en de locatie naar eigen goeddunken in te vullen? 
Daar zou allemaal nog wel mee te leven zijn, als we inderdaad een 
fonkelnieuwe multifunctionele accommodatie krijgen, met alles 
er op en er aan, die aan alle eisen van de Westkappelse gemeen-
schap kan voldoen, die adequaat wordt beheerd en waarmee het 
dorpsleven zich ten volle kan ontplooien. Maar is dat realistisch? 
Want dan hebben we het wel over een project met een miljoe-
neninvestering en als het er eenmaal staat een intensieve wijze 
van exploitatie. Tot nu toe hebben we niets vernomen over het 
beschikbare budget en ook niet hoe de gemeente zich de realisa-
tie en de exploitatie voorstelt. De ervaring leert dat bezuinigingen, 
beperkingen en zielloze compromissen bij een dergelijk project 
onvermijdelijk zijn. Dus moeten we er rekening mee houden dat 
belangrijke functionaliteiten, (denk aan de relatief dure concert- 
en theaterzaal) er bij in gaan schieten en dat de gebruikers van het 
huidige ’Westkapelle Herrijst’ en ook de culturele mogelijkheden 
er feitelijk op achteruit gaan. ’Vô een puut krieg j’ een padde’, zegt 
een oud en cynisch Wasschappels spreekwoord. Veel verenigingen 
zijn daar terecht bang voor, dus alle reden voor een redelijk alter-
natief. 

Laat het idee los van een combinatie van alle gemeenschapsactivi-
teiten in één complex. Dat is van het goede misschien toch iets te 
veel. De sportzaal De Bellink, die inderdaad ook niet voldoet aan 
de huidige eisen, kan worden vervangen of omgebouwd tot een 
echte sporthal, geschikt voor alle huidige en toekomstige West- 
kappelse sportactiviteiten. 
Tegelijkertijd kan het in veel opzichten nog wel functionele ’West-
kapelle Herrijst’ een algehele renovatie krijgen. Er moet heel wat 
gebeuren: Bouwkundige verbeteringen, klimaatneutraal maken, 
verbetering van akoestiek en podium, aantrekkelijker interieur, 
kleed- en bergruimte, optimalisering gebruiksmogelijkheden, 
verfraaiing voorfront, entree en buitenruimte. Uitbreidingsmo-
gelijkheden zijn er nog door de zolderverdieping functioneel te 
maken en eventueel belendende percelen er bij te betrekken. 
Hoe ingrijpende beide projecten ook zijn, duurder dan één geheel 
nieuwe, allesomvattende accommodatie, kan dat toch niet uitvallen. 
En vergeet niet de immateriële voordelen. De sociaal-culturele 
activiteiten en evenementen blijven gekoppeld aan het dorpscen-
trum met alle gemakken, gezelligheid, levendigheid en bedrij-
vigheid van dien. Dat kunnen we hier eigenlijk niet missen. En 
we behouden de emotionele en cultuurhistorische waarde van 
’Westkapelle Herrijst’. Het verdwijnen van het pronkstuk van de 
Westkappelse wederopbouw zou voor de inwoners, het dorp en de 
gemeente als geheel een pijnlijke verarming zijn. Eeuwig zonde! 
Natuurlijk zullen er meer aspecten zijn die moeten worden afge-
wogen. Maar breek niet te luchthartig af wat zoveel heeft bete-
kend en nog betekent voor Westkapelle. 

Onverzettelijk en met de myste-
rieuze glimlach waar zelfs Mona 
Lisa jaloers op zou worden, staat 
steenzetter Booisje zijn werk te 
doen voor de deur van ’Westka-
pelle Herrijst’. Alsof hij dit wil 
bewaken tegen de tand en de 
geest des tijds. 
Ter overpeinzing voor een ieder, 
inwoners, verenigingen, onder-
nemers en gemeentebestuur-
ders, eindigt dit stukje met de 
bekende dichtregels van Luce-
bert (1924-1994)

Nadat het Polderhuis ervaring had opgedaan met de vuurtoren 
werd het idee geopperd om ook voor het IJzeren Torentje open te 
stellen. Wat direct opviel was het aantal traptreden, dat je moet 
nemen op boven te komen: bij de vuurtoren bijna 200 hier ’maar’ 
56, dus dat scheelt al vlug een hoop adem (en spierpijn). Maar ook 
een ander uitzicht: minder vergezichten, wel een zeer gevarieerd 
beeld van zee, dijk en natuur.
Er moest toestemming komen van het rijk. De rijksdiensten trek-
ken meer en meer de handen af van het beheer en onderhoud van 
dit soort objecten. Werd dit vroeger met hart en ziel gedaan door 
de torenwachters, tegenwoordig is het uitbesteed aan ’de markt’ 
omdat dit goedkoper zou zijn (maar ook beter?) Ruim baan dus 
voor de vrijwilligers van het Polderhuis om dit gat op te vullen.

Het eerste jaar in het IJzeren torentje
door Adrie Provoost

Gevarieerd beeld...

De zeer oude zingt
er is niet meer bij weinig

noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst

het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk

en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lees verder op pagina 12 >
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H O O F D S P O N S O R :

PROFCOM-IT 
Voor alles op computergebied! 

Torenstraat 34 
4361CV Westkapelle 
0118-572249 
info@profcom-it.nl 
www.profcom-it.nl  

 

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie 
Systeem- en netwerkbeheer   

en Westkappelse impressies. Westkapelle biedt hem voortdu-
rend een rijke inspiratie voor verhalen en meditaties en intussen 
heeft hij zich ontwikkeld tot een filosofisch aangelegde dichter. 
Veel van zijn gedichten hebben Westkapelle of Westkappelse 
taferelen als onderwerp. De van oorsprong Zeeuwse zanger/gita-
rist John Caljouw, bekend van o.a. Group 69, Dragonfly en The 
Swinging Soul Machine en vriend van Ad werd door de gedichten 
zo gefascineerd, dat hij er een aantal op muziek heeft gezet.  
Tijdens een jamsession in De Mug in Middelburg op zondag 
3 september 2017 deed John Caljouw een soort try-out van een 
aantal van de getoonzette gedichten, o.a. het aansprekende ’De 
Schoppestele’. Veel mensen, waaronder een aantal Westkappelse 
vrienden en kennissen van Ad, genoten van een bijzonder en 
aangenaam optreden. 
Deze sessie krijgt hopelijk een vervolg, kan het zijn met een live-
optreden van John Caljouw en zijn band in Westkapelle, waarbij 
we beter kennis kunnen maken met zijn muziek en de songtek-
sten van Ad Hanneman.
’En: Play it fuckin’ loud’.

Ad Hanneman, schrijver/journalist van beroep, is al weer jaren 
geleden in Westkapelle neergestreken. Regelmatig levert hij bij-
dragen aan het Polderhuis, als redacteur en met korte verhalen 

Luisteren naar Westkappelse gedichten van Ad Hanneman

John Caljouw zingt Ad Hanneman in De Mug; Leu van Zêêmpje” 
luistert postuum mee; 3 september 2017; foto Jan Kaland

Er kwam groen licht nadat de reling op de balustrade was ver-
hoogd tot de voorgeschreven 1,20 m. Voor dit werk deden we een 
beroep op Wout Huibregts, die dit vanuit z’n handelsonderneming 
voor een vriendenprijs netjes heeft opgelost in roestvrij staal. 
Bovendien zijn de openingen tussen de spijlen verkleind met een 
roestvrij stalen net, waar geen kindervoetjes door heen kunnen. 
Alles is veilig en hufterproof!
In de entree moest wel een tochtsluis komen; in de vuurtoren is dit 
het Torenkot, maar hier was het woekeren met de ruimte en aan-
passen aan het stalen frame van de toren. Het bouwteam van Adrie 
Dominicus, Piet Willeboordse en Kees Sanderse heeft dit opgelost 
met een Dominicus-douchewand met elektrische sluiting. 
En dan de inrichting. Er gingen stemmen op om de toonbank 
uit een voormalige winkel, die nog in opslag stond, een promi-
nente plek te geven; na wat passen en meten lukte dit. Vervolgens 
konden we met een aardige korting de nodige inventarisspullen 
bemachtigen uit het magazijn van Weststrate in Middelburg. Dan 
de inrichting van de verdiepingen; hier hing een foto-expositie van 
de berging van de boegspriet van de City of Benares. Gaandeweg 
komt er een invulling met de gekozen thema’s ’Zee’ (maritieme 
kaarten en vlaggen), ’Dijk’ (panelen over de aanleg) en ’Vogels en 

natuur’ (nog in de maak). In de toekomst zal er ook aandacht zijn 
voor scheepsmodellen, vuurtorenattributen, zeekaarten e.d. Daar-
bij zijn nog maquettes en vitrines nodig. 
En dan het belangrijkste; de vrijwilligers die als torenwachter hun 
diensten draaien. We wisten dat de 24-uursdienst van vroeger niet 
haalbaar zou zijn; gelukkig is er nog wel een oud-torenwachter 
(Jo Verhagen) binnen onze gelederen is, die ons alles van de oor-
spronkelijke aanpak kan leren. We zijn in dit proefjaar gestart met 
openstelling op woensdag- en zondagmiddag; met een dubbele 
bezetting: één persoon aan de balie en één bij het licht of op de 
balustrade, voor de veiligheid voorzien van een portofoon. 
Kortom: een bescheiden start met een enthousiaste ploeg en 
met Sonja van der Welle die de roosters maakt Hierdoor is het 
ook mogelijk mee te doen met grotere publieksevenementen: 
de zendamateurs, de Monumentendag, de Kustmarathon en de 
Nacht van de Nacht. 
Voor het komende jaar gaan we in gesprek met de binnenhuis-
architect die ook in Breskens de vuurtoren heeft ingericht. En we 
zoeken verder naar onderdelen die het verblijf in het torentje er 
nog interessanter op maken. En we kunnen er nog best wat vrijwil-
ligers bij hebben die willen meedoen om dit o-zo-eigen uitzicht 
aan man vrouw en kind te brengen.

> Vervolg van pagina 11


