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Herdenken
Een van de belangrijkste bestaansredenen van het Polderhuis is het vertellen van verhalen
over de oorlog die in het najaar van 1944 over de Scheldemond raasde. Herdenken van en
de herinnering levend houden aan de slachtoffers en de verschrikkingen. Het herfstnummer van het Polderhuisblad besteedt gewoontegetrouw aandacht aan het Westkappelse
oorlogsverleden. Met het (oude) herdenkingskruis op deze cover herdenken we ook de zes
mensen die in die kwade dagen werden gefusilleerd in de duinen bij Valkenisse, een van de
ontelbare misdaden tegen de menselijkheid die inherent zijn aan elke oorlog.
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Een kogelwond bracht mij naar ’t hospitaal
Daar heb ik toen in stilte overwogen
dat de oorlog was een moord op groote schaal
en al zijn gruwlijkheid kwam mij voor d’ oogen
‘k Dacht aan zoo menig man, gesneuveld of gekwetst
En tevens aan hun weduwen en weezen
Ik houd daarom ten slot nog voor het best
Geen oorlog meer! - de vrede zij gepreezen.

R A AM
DECOR ATIE
zeeland
2

Westkapelle | 06-15437594
www.raamdecoratiezeeland.nl

Tanks in Westkapelle
Binnenkort keert onze tank na een grondige restauratie bij het
Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp terug op z’n vertrouwde plek
op de dijk.
We hopen dat de tank bij de herdenking op 1 november a.s. present kan zijn en er dan weer voor jaren tegenaan kan.
De Sherman-tank op de dijk vertegenwoordigt eigenlijk veel
meer tanks en legervoertuigen die bij de bevrijding van Walcheren zijn ingezet. Alles bij elkaar zo’n 200 en toen de strijd
eenmaal afgelopen was, is veel ervan achtergelaten op en
rond het dorp. Sommige waren kapot of zelfs totaal vernield,
maar andere eigenlijk nog in bruikbare staat. Dat maakte voor
de mensen weinig uit, want voor hen stonden ze vooral in de
weg voor de wederopbouw. Maar niet dan nadat alle bruikbare
delen er uitgehaald en afgesloopt waren.
Van 15 oktober 2021 t/m 13 maart 2022 zal in het Polderhuis
een expositie te zien zijn over de lotgevallen van dit ‘Westkappelse’ oorlogsmaterieel. Er komt ook een boekje met meer
Uw uitvaartverzorger

Léon Dekker
0118-462205

Uitvaartverzorging H. Jobse

Programma herdenking 1 november 2021
Vanaf 25 september 2021 gelden er versoepelde coronaregels.
Voor veel evenementen is nu een coronatoegangsbewijs nodig.
Met inachtneming van die regels organiseert Het Polderhuis
op maandag 1 november 2021 de herdenking, samen met de
basisscholen De Lichtstraal en De Lichtboei. De herdenking zal
bestaan uit twee plechtigheden, om 11 uur bij de Liberty Bridge
en om 12 uur bij het monument op de begraafplaats, achter de
vuurtoren. Hierbij zullen ook vertegenwoordigers aanwezig
zijn van diverse Britse legeronderdelen die aan de Slag om de
Schelde hebben deelgenomen.
Het was niet pluis in onze contreien in de oorlogsdagen. Met
het einde al in zicht werden in de duinen bij Valkenisse zes
mensen gefusilleerd, lees: vermoord. Het herdenkingskruis,
dat de cover van
dit blad siert, is
recentelijk door
een nieuw exemplaar vervangen.
Dit scheermes is
een tastbare herinnering aan de
slachtoffers van
het bombardement op West- Het scheermes van Kornelis Louwerse;
kapelle.
Coll. Polderhuismuseum

Kornelis Louwerse is een gewone arbeider en woont in 1944, 55
jaar oud met zijn vrouw Poulina Louwerse-Roelse in de Kloosterstraat.
Op 3 oktober 1944 bombarderen de Engelsen de zeedijk van
Westkapelle om Walcheren onder water te kunnen zetten.
Door slecht zicht vallen ook veel bommen achter de dijk en verwoesten een zeer groot deel van het dorp. Met name de wijk d’
Arke met de aangrenzende Kloosterstraat wordt volledig met
de grond gelijk gemaakt. Bewoners zoeken beschutting binnenshuis of in een eerder gegraven provisorische schuilkelder.
Velen overleven het bombardement helaas niet, zo ook Kornelis
en Poulina. Hun lichamen worden enkele dagen later geborgen.
Door bombardement en wegspoelend zeewater zijn later nauwelijks nog bezittingen van Kornelis Louwerse gevonden. Het
hier getoonde scheermes is één van zijn weinige overgebleven
persoonlijke spullen.

Bachweg 2, 4337 XD Middelburg

(Lied van een marketentster,
over de Frans-Duitse oorlog 1870)
De zomer die ons in het vooruitzicht werd gesteld als een ‘Slutty
summer’ viel dus toch nog behoorlijk tegen. Nu alle hoop maar
weer gevestigd op het najaar. En dan zitten we in Westkapelle
direct in de tijd van de oorlogsherdenking, even stilstaan bij het
drama dat zich in oktober 1944 over Westkapelle heeft voltrokken en de daarop volgende geallieerde invasie en bevrijding
van Walcheren.

achtergronden over de tanks, uiteraard met veel foto’s, waarbij
afbeeldingen die nooit eerder werden gepubliceerd.

De vernieuwde koepel is op onze tank geplaatst;
foto Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
Vuurtorens weer open voor het publiek
In 2020 was het seizoen van onze torens door corona ronduit
slecht. Het IJzeren torentje bleef gesloten, ‘t Hoge Licht kon enige
tijd open maar met veel restricties.
Eind juni 2021 konden beide torens eindelijk weer breder worden
opengesteld en dat hebben we geweten. ‘t Hoge Licht was vrijwel
elke keer volledig volgeboekt. Bij Het IJzeren torentje, in eerste
instantie alleen op zondag open, en waar reserveren vooraf niet
mogelijk was, stonden buiten vaak rijen bezoekers te wachten,
mede ook doordat maar 5 volwassenen gelijktijdig naar boven
mochten. De pret was er niet minder om, bezoekers hadden de
wachttijd er voor over om dit markante torentje te beklimmen.
Sinds augustus is het IJzeren torentje ook op woensdagmiddag
open. Erg gewild waren de torensouvenirs. Want hoe mooi is het
als je na een bezoek aan een vuurtoren na afloop een schaalmodel mee kunt nemen als blijvende herinnering.
De felicitatievlag op de toren is een succes. Menig maal wapperde deze vlag de jarige of het pas getrouwde stel toe.
Ondanks corona kon 2021 voor onze torens toch een groot succes
geworden. Met dank aan al onze torenvrijwilligers. Zonder hun
was dit niet mogelijk geweest! Wil je ook een steentje bijdragen
aan de beleving van de bezoekers van de vuurtorens? We zoeken
nog vrijwilligers voor suppoost/balie voor 2022. Meer zie onze
site, www.polderhuiswestkapelle.nl<organisatie<vacatures of
bel André Roelse 06 37162241
Ellen Hansma-van Sighem over haar eerste jaar als activiteitencoördinator
Nadat ik eerst wegwijs gemaakt ben door Jeanine en een paar markten
vanaf de zijlijn meeliep, werd dit mijn eerste jaar als coördinator van
alle zomeractiviteiten en vooral de Woensdag Westkapelle dagen.

Maatwerkspecialist
Ook voor
woningbeveiliging

Aan het begin van het jaar een planning samengesteld met de gedachte
dat het makkelijker is om te annuleren dan op het laatste moment nog
iets te organiseren. Vol goede moed gestart met de Bevrijdingsdag op
woensdag 5 mei. Een leuke speurtocht langs de monumenten van Westkapelle en een oranje lolly voor de jonge deelnemers. Daarbij een vliegershow en voor de kinderen de mogelijkheid om zelf vliegers maken
onder te prettige geuren van wafels en smouters. De kop was er af!
Helaas mochten er geen evenementen georganiseerd worden vanwege de
Covid-19. Na elke persconferentie was het spannend, zou het nu mogen?
Maar nee, de Oldtimers, het ringrijden, een demonstratie van de heiploeg,
de kofferbakverkoop en de brocantemarkt konden geen doorgang vinden.
Dat ons volkje creatief is, weten de meeste mensen wel. Zo varieerden
we er op los met handwerkgroep ‘de Mutsen’, fietsrommeltochten, vliegershows, rondleidingen naar de 3 kerken in ons dorp, de vuurtoren en
het ijzeren torentje, de molen en werden er vele wafels en smouters
gebakken. In de Polderhuistuin werden nog enkele kleine ‘creatief- vaneigen-bodem-markten’ gehouden. De laatste woensdag van augustus
sloten we geweldig af met 9 spektakelstukken voor de taartenwedstrijd
Heel Westkapelle Bakt, proeft en geniet. Door de deskundige jury werd
dit een gezellig evenement waarbij de terrasbezoekers positief verrast
werden met gratis stukjes taart.
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om iedereen te bedanken
voor het meedenken, de hulp van de mannen die ’s morgens alles klaarzetten en het Polderhuis een gezellige aanblik gaven elke woensdag
weer! ‘stikke gaef!’
En dan op naar komende zomer met hopelijk meer mogelijkheden en
gezellige activiteiten.
Ellen Hansma-van Sighem
Theaterfestival ‘Na de strijd’
Van 4 t/m 7 november 2021 organiseert de Stichting Valreep op
diverse locaties in Zeeland het theaterfestival ‘Na de strijd’.
Het gaat over de diepe sporen die achterblijven als de vrede eenmaal getekend is.
Het stuk dat in het Polderhuis gespeeld wordt, is Vuurland,
geschreven door Rens Schot aan de hand van de gelijknamige
roman van Andreas Oosthoek. Uitvoerend acteur is Bram Kwekkeboom.
Vuurland is op 4 november 2021 te zien in Het Polderhuis.
Aanvang 19.30 uur, entree € 5 p.p.; reserveren verplicht.
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Westkapelle 1944
77 jaar geleden werd Westkapelle overvallen door vuur
en water. Na verwoestende
bombardementen op 3, 17
en 29 oktober gevolgd door
zware artilleriebeschietingen vanuit zee kwam eindelijk op 1 november 1944 de
bevrijding.
Alle inwoners van Westkapelle waren na de bombardementen het dorp ontvlucht en hadden onderdak
gezocht en gevonden in
de buurdorpen. Allemaal?
Neen, een klein groepje van
zes mannen was in het dorp
achtergebleven en was ooggetuige van de landingen en gevechten. Eén van hen was Machiel Heijt, alias Chiel Nones (1899-1965),
een kleine landbouwer die woonde in de Koestraat.

Machiel Heijt met paard en wagen 20 jaar na zijn avontuur;
collectie St. Cultuurbehoud Westkapelle
Uit het boekwerkje Westkapelle voor en na 3 oktober 1944, door
J. Ligthart-Schenk (Westkapelle 1945), nemen wij zijn ooggetuigenverslag over:

In de nacht van 31 October en 1 November vlogen er omstreeks 2 uur vliegtuigen boven Westkapelle, welke rond de toren lichtkogels afschoten en daarna nog salvo’s op de batterijen losten, staande ten noorden van de gemeente. Dit deed vermoeden een voorteken te zijn van de
komst der Engelse vloot.
Omstreeks 6 uur in de morgen vielen de eerste granaten op de onder water staande landerijen ten oosten van de vuurtoren. Om 6.45 uur
kwam Jan Brasser Johz. per rijwiel uit Domburg te Westkapelle aan met de mededeling, dat de Engelse vloot vanaf de dijk zichtbaar was. Ik
gaf hem toen ten antwoord: “Dan wordt hier vandaag geland. Dit is dan de reden geweest dat ons dorp in puin gegooid werd”.
Brasser is de enige burger geweest die deze morgen van Domburg naar Westkapelle is gekomen. Vervolgens ben ik met Brasser de nog in
de gemeente vertoevende burgers gaan waarschuwen. Dit waren K. Brasser Johz., H. Westerbeke Pz., H. Verhulst Hz., H. Cijsouw Pz. en J.
Tanker Jakz. Terwijl de granaten van het scheepsgeschut overal in ons dorp neerkwamen, zochten wij een veilige schuilplaats in een bomtrechter ter plaatse waar de vroegere dijkmolen had gestaan. Het was toen omstreeks 8 uur. Het al zoo zwaar door bombardementen geteisterde dorp werd nog meer geteisterd door een regen van granaten, welke op ons dorp neerviel. Het gemeentehuis werd door een granaat als
een kaartenhuis weggevaagd. De kerk werd in brand geschoten. Op alle bijzondere gebouwen was het granaatvuur gericht. De Duitsers
beschoten met hun kustbatterijen staande op de Westkappelsche Zeedijk de Engelse vloot. Ze werden echter spoedig tot zwijgen gebracht.
Omstreeks 10.45 uur kwamen de eerste tanks uit de landingsboten te voorschijn, het Westkappelse gat binnen. Vervolgens werd er nog een
spervuur gelegd door de Engelsen. Boven ons vlogen nog enkele vliegtuigen, vermoedelijk op verkenning. Daarna kwamen de eerste stoottroepen aan land.
Halve meter van ons verwijderd stapte er een aan wal. Hij richtte zijn geweer op ons. Wij staken de handen omhoog en riepen “Holland”. Nu
was onze eerste spanning voorbij, daar wij ons dadelijk als broeders in de strijd gewikkeld voelden. Zij stonden er toch van te kijken hoe er
hier nog burgers aanwezig waren en geen Duitsers. Vervolgens vroegen zij naar de sterkte der Duitsers, waarop wij hen ten antwoord gaven
dat er 27 man bij Erika, 11 man op de Westkappelse vuurtoren en 80 man bij de batterijen op de Westkappelsche Zeedijk, ten noorden van
de gemeente, verbleven. Ondertussen rolden de tanks ons dorp binnen en kwamen er steeds meer manschappen aan wal. De bezetting van
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Erika kwam met de armen omhoog al uit haar stellingen te voorschijn. Verschillende Duitsers van de batterijen op de dijk kwamen met hun
handen op het hoofd de Engelsen tegemoet. Ook vroegen de Engelsen ons hoe ze lopen en rijden moesten om niet in de mijnenvelden terecht
te komen. Dit werd door ons uitvoerig meegedeeld.
Ik vroeg vervolgens om een geweer om mee
op te trekken. Dit werd niet toegestaan.
Ik kreeg echter wel een helm. Die mij voor
granaatscherven beveiligde, want even
later ontplofte in onze onmiddellijke nabijheid een Duitse granaat die één Engelse
man doodde en een verwondde. De scherven
van deze granaat ketsten af op mijn helm.
Daar de granaten steeds dichter in onze
buurt vielen, besloten wij nu het dorp in te
trekken. De Duitsers hadden nu hun vuur
gericht op de aan land rollende tanks en landingsboten.
Wij zagen hoe een granaat in een tank ontplofte. De Engelsen sprongen er uit zonder
dat een hunner lichamelijk letsel opliep. De
tank brandde helemaal uit. Wij hebben nog Pauzerende militairen in de Zuidstraat; coll. St. Cultuurbehoud Westkapelle
verschillende tanks hetzelfde lot zien ondergaan. Verder zijn er drie landingsboten gestrand. De kalmte en vastberadenheid der landingstroepen was bewonderenswaardig, want men
zou zo zeggen: als men pas geland is, gaat men toch ten spoedigste een stelling opzoeken, doch neen, het was eerst koffie zetten en scheren.
De nog intact gebleven gebouwen waren in korte tijd in koffiehuizen en kapperssalons veranderd.
In de winkel van de Fa. Gabriëlse werden wij uitgenodigd tot koffiedrinken en eten. Hoewel wij zelf brood bij ons hadden, hebben we toch met
plezier de uitnodiging aanvaard. Onder het eten kwam een officier binnen die ons aansprak met: “Jongens, wat is ons dorp toch verwoest”.
Hier stonden we vreemd van te kijken. Vervolgens maakte hij zich bekend als Alfred de Leeuw, thans in Brussel woonachtig. Volgens zijn
zeggen was hij in de oorlog 1914-1918 als vluchteling met zijn moeder opgenomen geweest bij onze oude postmeester De Vos te Westkapelle.
Later had hij ook nog verschillende malen zijn vacantie doorgebracht in Westkapelle. Vervolgens vroeg een officier ons de rechte weg naar
Zoutelande. Hoewel hij een kaart van Westkapelle en omgeving bij zich had, was hij toch bang voor de mijnenvelden. Gezien het getij raadden wij hem aan niet naar Zoutelande te gaan, doch hij zeide: “Ik moet mijn bevelen van hogerhand opvolgen”. Daarna ben ik met hem voorop
aan het hoofd van zijn afdeling, onder het neervallen van Duits granaatvuur gegaan tot voorbij de vuurtoren, hem er nogmaals op wijzende,
dat het de eerste uren, gezien de opkomende vloed, niet zou lukken in Zoutelande te komen. Ook wees ik hem de aldaar liggende mijnenvelden aan. Ik ben toen terug gegaan, hem erop wijzende dat ik anders vanwege het water niet meer bij mijn collega’s zou kunnen komen,
waarna hij hartelijk lachte. Het gelukte me juist nog om droog terug te keren. Een half uur later kwam ook de officier met zijn afdeling terug,
tot aan hun middel in het water badende. Tijdens hun afwezigheid hadden wij, na zoveel bange jaren, onze oude driekleur te voorschijn
gehaald en lieten deze aan een stok door een dakraam van een der weinig overgebleven woningen wapperen.
Omstreeks 4.40 uur in de namiddag ben ik onze eigen woning weer gaan opzoeken, welke van de landingen en de daarvoor plaats hebbende
bombardementen weinig had geleden. Ik ben echter tot drie uur in de nacht aan het blussen geweest bij het in brand geschoten perceel van
mijn buurman.
Om vier uur werden we weer opgeschrikt door een hevige ontploffing aan de zeedijk. We verlieten onze woning doch konden niet bespeuren
wat het geweest was. In de morgenuren werden we door een Engels officier bezocht. Deze vroeg of wij nog te eten hadden, waarna hij ons
persoonlijk het nodige verschafte.
@
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Zorg dat je er bij komt… bij de Brandweer
door André Hendrikse
Brand in het Polderhuis! Op 1 augustus werden we opgeschrikt
door rook en vuur. Door kortsluiting had een plafondplaat
vlam gevat. Gelukkig bleef door vakkundig optreden van de
brandweer de schade beperkt. Alleen, het was de Zoutelandse
brandweer die ons uit de brand hielp. Die van Westkapelle kon
niet uitrukken door een tekort aan personeel. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, vrouwen en mannen.
Vrijwilliger bij de brandweer is ongeveer zoiets als de traditie van de dijkwerkers, zit het brandweerbloed eenmaal in je De brandweer in actie in de oude Dijkstraat; 1981; foto Bram Westerbeke
aders dan gaat het van generatie op generatie.
Het is een mooie vrijwilligersjob om mens en dier in nood te helpen. De ene keer mag je voor een aangebrande pan met aardappels
en de andere keer sta je met een infuuszak het leven van een slachtoffer proberen te redden. Soms blus je een bludder op d ‘n diek en
soms probeer je de woning van een familie te redden, die op blote voeten in sneeuw staat te koukleumen.
De Westkappelse brandweer heeft een boeiende geschiedenis en staat in een lange dorpstraditie. Naast de zware verantwoordelijkheden is dus ook het gezelligheidsaspect altijd belangrijk geweest. Het brandweerreglement uit 1853 was daar al op voorbereid: “Het
is aan alle herbergiers, tappers en allen die wijn, bier of sterke drank verkoopen, verboden, ten tijde dat er brand is, aan hen die met de werkzaamheden tot blussching van denzelfden zijn belast, eenigen sterken drank af te geven; zullende echter de Brandmeester of zijnen Assistent, daartoe
termen vindende, aan de geaffecteerden eenige verversching laten toedienen”
Ook in de oorlogsjaren was de brandweer actief en toen was de ploeg groter dan nu, getuige het verslag van de stadsbrand van Middelburg op 17 mei 1940: “Als laatste versterking meldt zich om 13.30 uur de brandweer van Westkapelle o.l.v. Cdt. Hendrikse met 19 man. Zij blusten
de vuurhaarden in de St. Janstraat en Heerenstraat na. Daarna blusten zij meerdere vuurhaarden in de Abdijgebouwen waardoor het kantoor van
de Rijksgebouwendienst gespaard bleef.”
Oud-commandant L. Huibregtsen weet over de inzet in de abdij nog te melden dat tijdens bijeenkomsten van oud-brandweerlieden
altijd een verhaal uit die tijd op de proppen komt. De ingezette brandwachten moesten, nadat de brand geblust was, daar een naverkenning uitvoeren. In één der kasten ontdekten de mannen een voorraad drankflessen. Het verhaal gaat verder dat de inhoud veilig
gesteld werd en de lege flessen in een daar aanwezige put werden gedeponeerd…
Op zondagmorgen 19 mei zijn ze weer teruggekomen in Westkapelle.
Wil je onze rijke brandweertraditie helpen voortzetten? Houd je van werken in teamverband, ben je flexibel en hulpvaardig ingesteld,
heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ben je stressbestendig? Word dan brandweerman of brandweervrouw.
Voor de functie-eisen en andere informatie kun je contact opnemen met de ploegleider Stefano Bommeljé,
e-mail: ploegleider.westkapelle@vrzeeland.nl

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG

WITGOED REPARATIE VERKOOP ONDERDELEN

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427
info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl

6

• WANDTEGELS
• VLOERTEGELS
• NATUURSTEEN

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

De kerl fan hjoed
Is it sied fan moarn
door Nelleke Wouters

Ineens zie ik in onze tuin een zwart-wit konijn hupsen. Een
konijn dat verdacht veel lijkt op onze Remy. Maar die zit in zijn
ren… Of toch niet? Exact op het moment dat ik besef dat ik op
konijnenjacht moet, komt er een mail binnen van de redactie
van dit blad. ’Deze editie staat in het teken van oorlogsherdenkingen’, schrijft Jan. Poeh, dat is andere kost dan de luchtige
stukjes die ik doorgaans pleeg aan te leveren.
In Westkapelle heeft de oorlog letterlijk een gat geslagen in de
samenleving. Daar hoef ik hier verder niet over uit te wijden.
Noem het een beetje naïef, maar ik dacht dat het hier in het
Noorden allemaal wel meegevallen was. Natuurlijk, ze hebben
de hongerwinter meegemaakt, maar aangezien zo ongeveer
alle gebouwen hier al eeuwen oud zijn, leken ze behoorlijk
ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen, die Friezen.
Mijn mening moest ik bijstellen toen ik vorig jaar een magazine mocht maken over 75 jaar vrede in Raerd. Ineens begon het
oorlogsmonument, dat voor ons huis staat, te leven. Het monument kreeg tien namen, tien gezichten, waarvan de jongste nog
maar één jaar en dertig dagen oud was toen ze bij een bombardement om het leven kwam. In de weken die ik aan het magazine werkte hoorde en las ik heel veel verhalen. Vooral over
het verzet. Bijvoorbeeld over kinderen die in het verzet zaten,
boerderijen die vol zaten met onderduikers en vooral over de
vreugde van de bevrijding. Ik zag voor me hoe de boerderijen
in en om ons dorp toevluchtsoorden waren voor gedeserteerde
Duitsers, Joden en Nederlandse mannen die opgeroepen waren
om voor de Duitsers te komen werken. En nu ik de verhalen ken,

zijn die boerderijen
zoveel meer dan een
dak met daaronder wat koeien; die
huizen vertellen een
verhaal.
Vanochtend vroeg
Nelson mij: ’Waarom
kunnen de mensen
in Israël niet gewoon
het land delen met
de Palestijnen? Elk
de helft. En dan in
Afghanistan
ook.
Dan hebben ze allebei genoeg en hoeft
er geen oorlog meer
te zijn.’ Ik zou Nelsons vraag makkelijk kunnen pareren door te vragen
waarom hij zijn spelcomputer zo af en toe niet met zuslief wil
delen, maar dat is te makkelijk. Een goed antwoord had ik zo
snel niet paraat. Zeker niet tussen twee boterhammen met
hagelslag door, maar toch heeft zijn vraag me op een of andere
manier hoop gegeven. Kinderen willen geen oorlog. Misschien
juist wel omdat wij, de volwassenen, blijven vertellen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is en wat er vandaag de
dag nog steeds in andere landen gebeurt. Een vreedzame toekomst ligt dus absoluut bij het voorlichten van onze kinderen.
Eigenlijk precies zoals het opschrift op het oorlogsmonument
voor onze deur: ’De kerl fan hjoed is it sied fan moarn’.
O ja, Remy, die zocht de vrijheid en heeft daar kortstondig van
genoten. Ondertussen zit hij weer gewoon op het gras, in zijn
ren. In elk geval tot kerst.

Adrie
Huibregtse
Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl | W: www.a3h.nl
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Wim Dieleman,
een vreemde vogel in Westkapelle (slot)

Sfeerbeeld vooroorlogs Westkapelle;
Zuidstraat met kerk en pastorie
Oud-gemeentesecretaris Willem Jan Karel Dieleman (1913-1993) kwam vanuit Axel naar Westkapelle. Als een vreemde vogel, zoals
hij zelf zei, streek hij hier in 1935 neer. Als een ingewijde outsider observeerde hij de sfeer en het dorpsleven en nam daaraan ook zelf
ten volle deel. Over zijn herinneringen aan en beleving van het vooroorlogse Westkapelle kon hij later in zijn leven boeiend vertellen.
In de vorige edities van het Polderhuisblad konden we lezen over de huisvesting en de kleding van de dorpsbewoners, over de voeding
en de geiten, over het stad’uus en natuurlijk over het uitgaansleven en de kermis. Nu volgt het derde en laatste deel van Dielemans
memoires.

8

Vrijwel iedere Westkappelaar had buiten het dorp een klein per- ’Die lui schiete nie voor 12 uren en dan is ‘t nog dinne’, zei ze dan.
ceeltje bouwland voor het telen van aardappelen, tarwe, gerst en Als het graan rijp was, werd het met paard en wagen naar het
veevoer. Een eigen voedselvoorziening. In de zomer was het dorp dorp vervoerd en opgeslagen in de vele kleine landbouwschuren,
dan ook omkranst door één bontgekleurde lappendeken. Als het waar het later met de ‘vlui’ (dorsvlegel) werd gedorst. Dat ging
graan rijp was, zag men op die deken vele gebogen mannenfi- lang zo door maar ineens verscheen er een nieuw fenomeen aan
guren bezig met de ‘zekel’ het graan te snijden, een loodzware het Westkappelse firmament: de dorsmachine van Piertje en
arbeid. Zwoegende, zwetende mannen, nat tot op het lijf maar Janis.
ondanks de hitte stug doorgaand tot
het koren was geveld. Na het snijden
werd het graan op ‘stuken’ gezet en
dan kwamen de jonge vrouwen om de
overgebleven aren op te rapen. Soms
kon het dan, als de mannen er nog
waren, achter sommige stuken best
plezierig zijn, heb ik me laten vertellen.
Minder plezierig was de armoede die
vooral de oudere mensen hadden.
De allerarmsten waren aangewezen
op het Burgerlijk Armbestuur, ‘d’n
êrremen’, noemden de Westkappelaars die instelling. De uitkering was
genoeg om niet dood te gaan maar te
weinig om van te leven. Nu was er een
lelijk oud wijf in het dorp, een soort
orakel, die het bestuur van d’n êrmen Charley Toorop schildert een dorsmachine in de Oost-Koestraat;
op een minder fraaie wijze typeerde. foto H. Chabot, coll. Chabotmuseum Rotterdam

Soms tot grote ergernis van de vrouwen, want bij een beetje
wind waren de stoepen, de straten en de glinten bedekt met stof,
kaf en stroresten. Piertje zat er niet mee. Dorsen is geen galavoorstelling, zei hij dan.
Het gezag
Het gezag, dat was veldwachter Stoel. Hij moest zorgen voor de
rust en de orde in het dorp, optreden tegen alles wat niet oorbaar was. Hij moest verder letten op de stropers en jutters. Met
argusogen kijken naar de baalzak die iedere Westkappelaar bij
zich had. Die baalzak was een onmisbaar attribuut. Je kon nooit
weten, misschien vloog er wel eens een levende haas of konijn in
die zak. En als het regende kon hij altijd nog dienst doen als capuchon. Of er werd iets aan de zeekant gevonden dat niet bestemd
was voor de strandvonder. Verder moest de veldwachter op order
van de burgemeester stipt ‘s morgens om 9 uur post vatten bij de
openbare school in de Zuidstraat om te zorgen dat de guus op
tijd en ordelijk naar binnen gingen. Dan de post brengen bij de
burgemeester en dan volgde het dagelijks ceremonieel: Nog iets
van uw orders, burgemeester? Nee, dank je Stoel. Stoel af.
Pastorie
In de Zuidstraat stond (en staat) een opmerkelijke kapitale gevel
met wel negen hoge ramen, die hoog uitstak boven de nederige naast liggende huisjes. Dat was de pastorie, hier woonde
de dominee. Toen ik dit gebouw voor het eerst zag, dacht ik dat
moet wel een belangrijk man zijn, die dominee. Voor de Westkappelaars wàs hij dat ook. Niet, dat ze nu in groten getale zijn
kerk bezochten. De dijk en de toren beroerden bij de Westkappelaars nu eenmaal meer het innerlijk dan de kerk. Maar ze konden
bij hem terecht met hun huiselijke, sociale en soms juridische
problemen, want de dominee was een sociaal voelend mens.
Hij was dikwijls meer advocaat dan dominee. Hij begreep dat
armoede niet werd opgelost door bidden alleen. Teneinde de
vrouwen uit de arme arbeidersgezinnen enige bijverdienste te
verschaffen, richtte hij de kantklosvereniging Het Molenwiekje
op. De vrouwen konden leren kantklossen en de kant verkopen.
Helaas schoot zijn initiatief zijn doel voorbij want niet de arbeidersvrouwen kwamen leren kantklossen maar juist enkele dochters of vrouwen van hen die het iets beter hadden.
Blije buurt
De blije buurt was de ironisch-cynische naam voor een zijslopje
van de Noordstraat, waar de armoede welig tierde. Daar woonde
een vrolijk volkje, dat iedere avond die armoe wegzong na het
eentonige bonen verlezen. Dan pakte Kareltje zijn accordeon en
het Vrouwtje van Stavoren en het Groenlands Straatje kwamen
tot leven.

Er werd weleens gefluisterd dat ze daar onder elkaar vreemd
gingen, maar dat waren slechts losse geruchten. Maar dan sprak
toch het orakel - u weet wel, dat oud lelijk wijf: ’A is ’t mannetje
nog zo goed, ie ei een padde onder z’n ‘oed’.
In de Blije buurt woonde ook Jantje Wit, de gemeentelijke koeienwachter. Hij was de centurion, hoofdman over honderd, d.w.z. over
de 100 koeien die Westkapelle rijk was. Die koeien werden ‘s morgens naar de rand van het dorp gebracht, waar zij onder de hoede
kwamen van Jantje, die ze beurtelings naar het Zuidervroon (het
Zuuverste vroon) en het Noordervroon (de Noordenbocht) dreef.
Hij kende alle koeien bij naam en toenaam. En hij wist dat de Westkappelse koeien slim waren, want ’s avonds liep iedere koe door het
hele dorp regelrecht naar haar eigen stal, zonder dat Jantje er verder
aan te pas kwam. Als het woonhuis geen poort had liep de koe
gewoon door de gang naar achter. De koe van café De Vriendschap
kon altijd moeilijk de deur van de gelagkamer voorbij en als die deur
open stond dan lichtte zij de staart, heb ik me laten vertellen…
Het sprookje ten einde
En dan komt daar ineens de hete adem van de oorlog over Westkappel. De barbaren uit het oosten marcheren de Westkappelse
gemeenschap binnen. ‘Het Vrouwtje van Stavoren’ wordt verjaagd door ‘Lily Marlene’ en ‘Denn wir fahren gegen Engeland’
overstemt ‘Lieve schipper vaar mij over’.

Wim Dieleman en zijn collega’s bezig met de uitgifte van persoonsbewijzen in 1941; coll. St. Cultuurbehoud Westkapelle
Dan komen later uit het westen de Lancasters met hun bommen
en in enkele uren wordt het dorp met al het zo karakteristieke
met een laag puin bedekt waar de zee overheen spoelt.
Het is het einde van de voor mij zo mooie en andere wereld en
het is tevens het einde van mijn verhaal. Ik weet dat dit verre van
volledig was, maar ja, ik kom immers van achter den toren.

ca. 1980

ca. 1935
ca. 1945

Al ruim 140 jaar
het vertrouwde adres
in Westkapelle

ca. 2019

de winkel van alles!
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Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd
Deel 9 - De molen van Theune

De molen ‘De Roos’ kreeg als ‘de molen van Theune’ grote bekendheid door het oorlogsdrama dat zich hier heeft voltrokken. Bij het
bombardement op 3 oktober 1944 stortte de molen in; 44 van de
47 mensen die in de molen een schuilplaats dachten te vinden,
kwamen daarbij om het leven. Deze ramp is een van de aangrijpendste gebeurtenissen uit de oorlogsgeschiedenis van Westkapelle. Voor de molen zelf was het een triest slotstuk van een toch
al met veel menselijk leed omgeven geschiedenis.
Tot halverwege de 19e eeuw kon je in Westkapelle niet zomaar
een molen laten draaien. De wind woei hier niet helemaal
gratis. Er was een feodaal windrecht en dat was een privilege
van de ambachtsheer. Diens dijkmolen was de enige op het
dorp en werd vanwege het windmonopolie een dwangmolen
genoemd. Met de grondwetsherziening van 1848 werden de
ambachtsheerlijke rechten afgeschaft, wat in onze ‘Windy City’
ruimte bood voor meer molens.
In het jaar 1852 werden er twee gebouwd, de nog bestaande
Noorman en een aan de zuidelijke dorpsrand. De laatste in
opdracht van Lambertus van Sighem (1790-1861) en dat was
niet de eerste de beste: burgemeester van Westkapelle en
tevens smidsbaas. De bouwaannemer heette J.L.I. Rosier, dus
kreeg de molen de naam ‘De Roos’. Logischer kan niet.
De molen verrees ten zuiden van de huidige Markt en was daarvandaan bereikbaar via een lange baan. Rondom de molen lag
een laag grond van 2,5 meter hoog, waardoor het onderste deel
van de molen in feite een kelder vormde. De wieken draaiden
over het smalle begaanbare deel van de aarden wal en dat was
niet bepaald een veilige situatie. Dat bleek in 1869 toen de
28-jarige Pieter van Sighem, een verstandelijk gehandicapte
bakkerszoon, die meel kwam halen, een klap van de molen
kreeg en daarbij het leven liet.

De molenaar was toen Abraham Theune (1834-1909), aanvankelijk molenaarsknecht, maar eigenaar van de molen geworden
door zijn huwelijk met Maria Johanna van Sighem (1827-1897),
de weduwe van zijn baas. Omstreeks de eeuwwisseling nam hun
zoon jongste zoon Abraham Kornelis Theune (1870-1944) het
molenbedrijf over.
In 1918 brak tijdens een storm één van de roeden af. Kennelijk
ging het bedrijfsmatig toen niet zo goed, want het zat er niet aan
om de molen te laten repareren; hij maalde voort met één roe.
De oudste molenaarszoon Abraham Theune (1898-1959) zag
daar geen been in en nam de molen in 1933 over van zijn ouders.
Hij had de wieken ook niet meer nodig want hij ging over op
motoraandrijving. In een schuurtje bij de molen kwam een
motor te staan, die met een door een tunnel lopende riem met
het maalwerk verbonden was.

‘De Roos’ zonder wieken vanaf de Groeneweg in het zuiden; 1944.
Het meisje rechts is Leuntje Dekker (1928-1944) die in de molen het leven
zou laten.

10

‘De Roos’ met één roe en het molenaarshuis aan de baan naar de Zuidstraat; 1935

In 1943 sneuvelde bij zwaar weer ook de overgebleven roede,
waarna het hele kruiwerk verwijderd werd. Alleen de molenromp
met de kap bleef over.

hamse (1870-1944); hun dochter Johanna Maria Theune (19061999) was één van de overlevenden.
Na de gewelddadigheden lag het ooit zo feeëriek zuidelijk
vroongebied dat de molen omringde, er deerniswekkend bij.
Met de naoorlogse wederopbouw kwamen hier nieuwe woningen. Tot herbouw van ‘De Roos’ is het niet meer gekomen. Op de
‘herbouwplicht’ van de molen kwam in de Utrechtsestraat wel
een woning met maalderij. Maar molenaar Theune zag geen
heil meer in het hervatten van zijn bedrijf. Het perceel kwam in
handen van de molenaar van de eveneens verwoeste dijkmolen, maar deze koos uiteindelijk voor overname van de molen
van Oostkapelle. De maalderij aan de Utrechtsestraat is nooit
als zodanig in gebruik geweest maar aan de gevelindeling is de
bedoelde functie nog altijd zichtbaar.

Zoeken van slachtoffers tussen het puin van ‘De Roos’; 3 oktober 1944
Toen op 3 oktober 1944 het bombardement boven Westkapelle
losbarstte, zochten 47 mensen beschutting in de kelder onder
‘De Roos’. Het molenaarsgezin zelf had elders een schuilplaats
gevonden. De molen stortte in door de in de directe omgeving
ontploffende bommen. Het gat in de dijk was niet zo ver weg en
al bij de eerste vloed stroomde het water de molenkelder binnen.
Het als maalderij bedoelde pand aan de Utrechtsestraat
Vandaag de dag is de plaats waar de ‘De Roos’ ooit stond niet zo
gemakkelijk te vinden. Sporen van de molen moeten we zoeken
in de achtertuinen van de woningen aan D’ Arke.

Wat overbleef van ‘De Roos’ en het zuidelijk vroon
De ernst van de situatie was al snel na het bombardement duidelijk en een groep resolute Westkappelaars begon direct met
het reddingswerk. Maar hulp kwam voor velen te laat of was
onmogelijk. Slechts drie mensen werden levend onder het puin
vandaan gehaald. De 44 anderen vonden de dood doordat ze
bekneld waren geraakt of waren verdronken in het binnengestroomd zeewater. Onder de dodelijke slachtoffers waren de
oude molenaar Abraham Theune met zijn vrouw Elizabeth Abra-

De locatie van ‘De Roos’ in 2021
De foto’s van dit artikel komen uit de collecties van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en Piet Minderhoud; hij
maakte ook de foto van de huidige toestand.
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Het Noordervroon
een walhalla voor vogels en vogelaars
door Floor Arts

Als een van de allerlaatste projecten van de ruilverkaveling op
Walcheren werden in 2007 akkers en weilanden achter de Zeedijk van Westkapelle omgevormd tot een waterrijk natuurgebied.
Na voltooiing van de inrichting is het beheer overgedragen aan
Staatsbosbeheer. In het zomerhalfjaar wordt het Noordervroon
begraasd met runderen.
Kenmerkend voor het gebied zijn de ganzen en eenden die je het
hele jaar aan kan treffen zoals Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans,
Wilde Eend, Kuifeend, Bergeend en Meerkoet. In het winterhalfjaar komen daar Smient, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Tafeleend en Pijlstaart bij. Het is een belangrijk rustgebied voor meeuwen, sterns en Aalscholvers die op zee en langs de Zeedijk voedsel
zoeken en het dient als hoogwatervluchtplaats voor de Scholeksters en soms ook Steenlopers die op de Zeedijk voedsel zoeken.
Kieviten, Goudplevieren en Wulpen rusten in het Vroon en zoeken
hun voedsel juist in de omliggende akkers en weilanden. De Lepelaar en Reigers komen naar het gebied om te vissen.
Er zijn 60 soorten broedvogels aangetroffen! Dat zijn onder
andere: Grauwe Gans, Bergeend, Wilde Eend, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper, Patrijs, Dodaars,
Fuut, Sperwer, Buizerd, Rietzanger, Waterral, Grasmus, Roodborsttapuit, Nachtegaal en de kustbroedvogels Dwergstern, Kluut,
Bontbekplevier, Kleine Plevier.
Het gebied is erg belangrijk voor broedende Kluten en Dwergsterns. De Provincie Zeeland, Vogelbescherming en Staatsbosbeheer onderstrepen dat belang en daarom worden momenteel in
het gebied inrichtingsmaatregelen getroffen om het die soorten
daar naar hun zin te maken. Van alle eilandjes is de vegetatie verwijderd en zijn er schelpen opgebracht. Omdat er de laatste jaren
geen jongen meer groot kwamen komt rond het middendeel een
raster om roofdieren zoals vossen en katten tegen te houden. Volgend voorjaar ligt het gebied er op en top bij, misschien komt de
iconische Grote Stern wel broeden.
Naast alle genoemde vogels kan je er regelmatig een bijzondere
soort aantreffen zoals de Huisgierzwaluw dit jaar op 18 mei. Met
300 verschillende soorten vogels behoort het tot de topgebieden
van Nederland.

Wil je dit spektakel zelf een keer beleven ga dan mee met de
vogelexcursie.
Zaterdagochtend 20 november om 10 uur organiseert het Polderhuis samen met Vogelwerkgroep Walcheren een excursie (circa 2
uur) onder leiding van een ervaren gids naar het natuurgebied het
Noordervroon.
Tijdens de wandelexcursie zal de gids een uitgebreide toelichting
geven over de verschillende soorten (trek)vogels die men onderweg tegenkomt. Het Noordervroon is één van de meest vogelrijke
natuurgebieden bij Westkapelle. Door de unieke ligging van dit
gebied strijkt een breed scala aan vogels hier neer om te rusten of
te foerageren op weg naar het noorden of zuiden.
Aanmelden is verplicht (uiterlijk 2 dagen van tevoren), via
info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118 570700. Betaling vooraf
€ 6,- p.p., kind 6 t/m 12 jaar € 3,- (min. 4 en max. 15 deelnemers).
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De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl
0118-572249

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

