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’t Was op een mooie zomerdag, dat ik in het woud een scha-
duw zag, deze bekende “aawerwessen”  is een sprekende 
metafoor voor de achter ons liggende sprankelende zomer.

We beleefden zonnige zomermaanden, een zomer die je 
alleen nog maar in films ziet. Prachtig weer, een toeristisch 
topseizoen, gezellige en veelbezochte evenementen. De 
Westkappelse Woensdagen waren opnieuw een gewel-
dig succes waar zowel de bezoekers als de deelnemers 
en organisatoren veel plezier aan hebben beleefd. Het 
Polderhuis ontwikkelt zich steeds meer als hèt attractie-
punt van Westkapelle: altijd wat te doen en te beleven en 
een aangenaam museumcafé met ook nog eens een bij-
zondere en kwalitatief hoogstaande tentoonstelling. En 
natuurlijk was het voor het Polderhuis de eerste zomer van 
de vuurtorens. Ook dat is boven verwachting gelopen: een 
groot aantal vrijwilligers, een massale toeloop van bezoe-
kers, nog veel plannen. Hoe de toren de grootste toeristi-
sche attractie van Westkapelle kon worden, leest u in een 
bijdrage van Adrie Provoost.
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Een zomeridylle, zo kon je 
het Westkappelse bestaan 
wel noemen en ook daar-
buiten regen de feestelijkhe-
den zich aaneen: aantrekke-
lijke culturele evenementen 
en festivals, Tour in Zeeland, 
Daphne Schippers, Koen 
Minderhoud, Tom Dumou-
lin, Hans Peter Minderhoud, 
noem maar op.
Natuurlijk was er ook scha-
duw in het zomerse woud: 
het Zeeuws verdwijnt, het 
Nederlands elftal, agressieve 
roof-, knaag- en andere 
dieren, badstrand duurder, 
Grieken duurder, zwarte 
piet, buurtwhatsapp, code 
rood. Allemaal angst voor 

relatief klein leed. En Robert Long zong het lang geleden al, 
wie het minst te vrezen heeft, is vaak het bangst.

Maar de donkerste schaduw, het echt grote leed van de zomer 
is zo afschuwelijk en uitzichtloos, dat kunnen we ook in dit Pol-
derhuisblad niet negeren. Oorlog, dood en verderf in het Mid-
den-Oosten en in Afrika, met miljoenen mensen op de vlucht, 
dat treft ons allemaal frontaal. 
Nu daar, toen hier. We herinneren ons en herdenken juist 
in dit najaar de tijd dat oorlogsgeweld de Westkappelaars 
van huis en haard verdreef. Gelukkig stonden toen velen in 
de wijde omgeving klaar om de ontredderde vluchtelingen 
onderdak te bieden. Westkapelle en Walcheren ontvangen nu 
jaarlijks talloze binnen- en buitenlandse toeristen met miljoe-
nen overnachtingen. Je zou zeggen dat we dan ook wel een 
deel van de hedendaagse vluchtelingenstroom kunnen huis-
vesten. Meedenkend over de toekomst van Westkapelle, waar 
in dit blad toe wordt opgeroepen, is de redactie van mening 
dat de bevolking en de cultuur van Westkapelle best wat 
nieuwe en exotische impulsen kunnen hebben.

F. Maas, Westkapelle 1944; collectie gemeentearchief Vlissingen
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Herdenking oorlogsslachtoffers
De dijk is dicht, dat was 70 jaar geleden, in oktober 1945 een 
voor iedereen vreugdevolle slogan. Een rampzalige periode van 
Westkapelle werd afgesloten, een periode met oorlog en ellende, 
dood en verderf, vuur en water, vluchten en opnieuw beginnen. 
1 november 2015 is de dag waarop de oorlogsslachtoffers en 
de bevrijding van Westkapelle worden herdacht. Anders dan 
de grootschalige herdenking van 2014 is het nu een zuiver 
plaatselijke ceremonie. 

De herdenkingen zijn om 11.00 uur bij de Liberty Bridge 
achter het Polderhuis en om 12.00 uur bij het oorlogsmonu-
ment op de begraafplaats achter de vuurtoren. De brassband 
OKK uit Westkapelle verleent zoals gebruikelijk haar muzikale 
medewerking. 
Na de plechtigheden bij de vuurtoren begeeft een vertegen-
woordiging van het 47e en 48e Royal Marine Commando zich 
naar het monument bij de radartoren op de dijk. In een korte 
plechtigheid worden hier de gevallenen van deze legeron-
derdelen herdacht. 

Vuurtoren
De vuurtoren in beheer bij het Polderhuis beleefde een suc-
cesvolle en veelbelovende eerste zomer. De toren is op een 
aantal punten aangepast aan het nieuwe beheer. De entree 
is aangepakt en de toren is nu klaar voor de eerste exposities. 
Alles bij elkaar een hele operatie; lees hierover de bijdrage 
van Adrie Provoost. Maar het was niet voor niets. 
De vrijwilligers konden de massale toeloop soms nauwe-
lijks aan. Er waren dagen bij van meer dan 300 bezoekers. 
Met de opgedane ervaringen bouwen we aan weer nieuwe 
ontwikkelingen.

Torenwacht 2015, kunstwerken Week van de Amateurkunst 
Op de eerste etage is een expositie samengesteld uit kunst-

Herdenking 2014; foto Jesse Meliefste

werken die zijn gemaakt in het kader van de Week Amateur 
Kunst. Er is een wedstrijd uitgeschreven met als thema Toren-
wacht 2015. Maar liefst 18 amateurkunstenaars hebben zich 
in navolging van Mondriaan door de toren laten inspireren; zij 
leverden in totaal 28 werken in, keramiek, foto’s en natuurlijk 
veel schilderijen en tekeningen. 
De tentoonstelling is op 26 september 2015 geopend door 
Chris en Dorien Maas. Chris is wethouder van Veere en zijn 
vrouw Dorien is Polderhuisvriendin en cultuurliefhebster. De 
tentoonstelling loopt tot 14 november 2015. Ze is toeganke-
lijk tijdens de reguliere opening of op groepsafspraak. Voor 
mensen die de toren niet kunnen beklimmen, is de expositie 
digitaal te zien op groot scherm in het Polderhuis. Bovendien 
komen de kunstwerken ook digitaal op de website van het 
Polderhuis. 
U mag persoonlijk én digitaal het kunstwerk uitkiezen dat 
volgens u naam verdient: “Torenwacht 2015”. Op alle drie de 
plekken kan tot en met 31 oktober gestemd worden voor de 
publieksprijs. 
Er is ook een vakjury die de kunstwerken beoordeelt. Die 
bestaat uit Sylvia van Dam (Veerse Musea en Vereniging 
Zeeuwse Musea), Kathrin Ginsberg (CBK Zeeland) en Joost 
Bakker (kunsthandel “De Vier Gemeten” in Middelburg). 
De publieksprijs is beschikbaar gesteld door Indigo Lijsten-
makerij/Restauratie en Kunstbenodigdheden, het Polderhuis 
en de Stichting Guus&Guusje tekenden voor de juryprijs.

Maand van de geschiedenis 
Oktober is de maand van de geschiedenis. Een mooie gele-
genheid voor de toren om zìjn verleden te vertellen. Vijf 
eeuwen van mooie dromen maar ook van nachtmerries. Elke 
dag licht de toren een tipje op van de sluier van zijn verleden. 
Via Facebook komt het verhaal visueel naar de wereld, elke 
dag een stukje tekst en een foto. Later kunt u het torenverhaal 
als pdf downloaden op www.polderhuiswestkapelle.nl.

Toen, nu en de toekomst, 545 jaar geschiedenis in beeld
Van kerktoren in 1470 naar museumtoren in 2016. Wie had 
dat durven dromen. De toren van Westkapelle begon als 
kerktoren van een driehallenkerk. Hij werd vuurtoren en is nu 
een vuurtoren met een belangrijke rol in de telefonie en ICT. 
Een beeldverslag toont de diepte- en hoogtepunten uit de 
geschiedenis. Dit beeldverslag is te zien op de begane grond: 
545 jaar geschiedenis in 40 foto’s. Tevens wordt een katern 
uitgegeven: 545 jaar geschiedenis in 123 foto’s.

Winterexpositie Polderhuis
In het museumcafé van het Polderhuis is in het winterseizoen 
weer een interessante tentoonstelling te bewonderen. Marjan 
Minderhoud, Daan Hengst en Piet van Rooijen stellen een 
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expositie samen over de oude openbare school in het dorp. 
Tot aan het fatale bombardement van 1944 was de open-
bare school één van de markantste gebouwen in de Zuid- 
straat. Op vele oude ansichtkaarten is het gebouw te zien en 
vele klassenfoto’s met vooral kinderen in klederdracht tonen 
een nostalgisch beeld van het leven toen. 

 

Jo Theune heeft op schaal een replica gemaakt van deze 
school. Deze replica is samen met oude ansichtkaarten, het 
werk van de kinderen en informatie in woord en beeld over 
de geschiedenis van de school te zien vanaf 14 november 
2015. 

Schortengoed
Corrie de Witte-Faasse ondersteunt het Polderhuis op haar 
eigen wijze. Zij gebruikt “schortengoed”, de stof waarvan ooit 
klederdrachtschorten werden gemaakt, om er tassen, place-
mats, kleuterschortjes en andere artikelen van te maken. 

Zie vervolg pagina 4   ▼

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

Deze worden in het Polderhuis en bij diverse manifestaties 
verkocht; vorig jaar bracht dit € 500 op ten bate van het Pol-
derhuis en ook dit jaar is al een fors bedrag verdiend. 
Maar schortengoed is schaars en Corrie is door haar 
voorraad heen. Misschien zijn er mensen die nog oude 
schorten of lappen van deze stof in de kast hebben 
liggen. Als u op de een of andere manier schortengoed 
in de aanbieding heeft en u wilt Corrie en het Polder-
huis helpen: neem contact op, telefoon 0118-570700 of  
info@polderhuiswestkapelle.nl 

Openbare lagere school aan de Zuidstraat omstreeks 1930; 
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Agenda
9 oktober: Lampionoptocht met OKK; 
 vertrek 19.30, Markt
10 oktober: Maestroconcert brassband OKK, 20 uur,   
 Westkapelle Herrijst
14 oktober: Pompoenendag, 11 uur, Polderhuis
22 oktober: Zing maar mee, 19.30 uur, 
 Jeugdgebouw Moriakerk
24 oktober: Nacht van de Nacht; 20 uur, Vuurtoren
28 oktober: Herfst in het Museum; 13 uur, Polderhuis
1 november:  Herdenking oorlogsslachtoffers; 
 Diverse locaties
12 november: SCW-lezing ‘De Late-IJzertijd op Noord-  
 Walcheren en het offer van Grijpskerke’, door  
 drs. Robert van Dierendonck; 19.30 uur, 
 Polderhuis
19 november: Zing maar mee, 19.30 uur, De Fontein
19 november: Informatie- en inspraakavond Dorpsvisie,  
 19.30 uur, Westkapelle Herrijst
21 november: Intocht Sinterklaas
28 november: Uitvoering OKK met zangeres Isabel Provoost;  
 19.30 uur, Westkapelle Herrijst
16-18 december: Film/documentaire van Edmund Bohr over de  
 2e Wereldoorlog; Polderhuis, 19.45 uur
19 december: Idem; 14.00 uur
21 januari 2016: Zing maar mee, 19.30 uur, Kasteel van Batavia
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Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging
• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

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

Vuurtoren 2.0

Door Adrie Provoost

Het zal op een donkere winteravond in 2014 geweest zijn, dat er in het Polderhuis hard en hardop nagedacht werd over 
de invulling van het totale product voor de toekomstige museumbezoekers. De club was niet groot: Jan van Beekhui-
zen, Henk Kloosterziel, Ada van Hoof en ondergetekende en we gingen er als “denktank” eens goed voor zitten.

Gesteund door de positieve ervaringen van de vele thema-
woensdagen kwamen de diverse mogelijkheden naar voren 
en er werd er rondom het Polderhuis een brede cirkel getrok-
ken met bezienswaardige onderdelen; allereerst het museum 
zelf en vervolgens de zeedijk, het Vroon, het IJzeren torentje, 
de Vuurtoren, de Radartoren, de KNRM met het leugenkot, 
de zee en de kust tot en met de onderzeese oevers. Uit alles 
komt de adem van het DNA van het dorp en het is dermate 
interessant, dat wanneer dit maar op een professionele ma-
nier aan de man wordt gebracht er van al die plaatsen een 
vermarktbaar product ontstaat. 
Basis is en blijft de unieke ligging van het dorp met z’n omge-
ving en de seizoenen en vooral is van belang: de lokale ken-
nis en positieve betrokkenheid. Eerste onderdeel hiervan: het 
inpassen van de Vuurtoren in dit geheel en vervolgens het 
in de toren op de verschillende verdiepingen uitbeelden van 
zaken die deze omgeving aangaan. En bij dit moment paste 
perfect dat Greta Compeer stopte met de reguliere ontvangst 
van bezoekers omdat ze met pensioen ging.

Aan de slag
Per verdieping een bepaald thema uitwerken, 
passend in het geheel en de vraag: kan het in 
april 2016 gereed zijn? Vervolgens: overleg met 
de eigenaar (het Rijk), een lijst van werkzaamhe-
den gemaakt en een aantal vrijwilligers gezocht. 
Maar wel even polsen bij de achterban, dus in 
maart meldden zich op een informatiebijeen-
komst in het Kasteel spontaan een 30-tal men-
sen voor het in deze nieuwe aanpak ontvangen 
van publiek. Hieruit werd een bouwteam -met 
architect- en een groep Torenwachters gevormd. 
Eerste eis: kan er een tochtvrije balie komen en o 
ja, een WC is ook wel makkelijk...

Sponsors en vrijwilligers
Vanaf dat moment is het een permanent opdraven van vele 
ingeschakelde professionals geweest, waarbij ieder op z’n 
vakgebied een -meestal vrijwillige- bijdrage heeft geleverd 
aan de verbouw. Het bouwteam regelde de opmaak en de 
volgorde met Arjen Simonse als architect, Wim Verhulst als 
bouwheer en Piet Willeboordse als uitvoerder en heeft als eer-
ste de balie aangepakt. Hierbij is het voormalige machinehok 
van het noodaggregaat omgebouwd tot kantoor; later wordt 
dit ook het uitgiftepunt van souvenirs en folders van de Vuur-
toren.
En dan de verbouw zelf. Het frame van de toren zelf is een dra-
gend vierkant van muren, die bovengronds 1.60 tot 1.90 m 
dik zijn en waar een verbrede voet aan zit. Leo Hengst werd 
gevraagd om een gat schuin naar buiten te boren voor de ri-
oolafvoer van de WC; maar door schuin te boren kwamen we 
in de verbrede fundering terecht. Hierdoor kon het gebeuren 
dat de boor pas na 2.20 m buiten de toren in een gegraven 

Boren door de fundering van de toren; foto Wim Verhulst
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nemers over de vloer. Beter een goede buur dan... Dus is er 
volop geshopt bij de daar veelal werkende ZZP’ers. En met 
groot resultaat. Een compleet hangtoilet van Ad Provoost 
(Aagtekerke) en een wasbak met verdere aansluiting van aan- 

en afvoerleidingen door Bram Verhulst Installatietech-
niek deden in een aantal dagdelen een perfecte sani-
taire ruimte ontstaan. En voor de afwerking heeft Jaap 
Huibregtse alle tegelwerk op professionele manier 
aangebracht, wat heeft geleid tot een zeer verrassend 
geheel. Wat een inbreng!

Inmiddels was het ook nodig om aan het casco van 
de toren wat aan te passen. Door het vele heen en 
weer geloop bij deze klussen werd de sluiting van de 
voordeur van de Vuurtoren danig beproefd zodat die 
het begaf; het kwam goed uit dat hiervoor Marten 
Hoogesteger tijdig de boel weer aan elkaar kon lassen. 
Het Rijk heeft de hijsluiken voor de takel naar de 5e ver-
dieping voorzien van nieuwe hekken, een van de vele 

noodzakelijke veiligheidsonderdelen. Ook werd met behulp 
van militairen de actie van Radio Veronica voor de herdenking 
van de bevrijding grote schoonmaak gehouden, waarbij vele 
jonge militaire benen de 192 treden van de trap vele malen 
hebben genomen. En als laatste heeft Kees Meulmeester van 
Delta schoonmaakbedrijf een -ook weer vrijwillige- klus op ni-
veau uitgevoerd: met lange zwabbers de entree en de eerste 
verdieping vrij van spinnenwebben maken, waarna zij dit als 
schoonmaakploeg puntgaaf hebben aangeveegd. Hulde!! 

Nieuw op de balustrade boven is de plaquette met een wind-
roos als de “landkaart”. In goed overleg met de firma Domini-
cus werd hier de tegel met pijlen naar alle omringende dor-
pen vernieuwd, een echte aanwinst.

We zijn er nog niet. De volgende opdracht is het inrichten van 
de verdiepingen als tentoonstellingsruimte en als herbouw 
van het originele gebruik door de torenwachters. Ook hier re-
kenen we weer op een aantal vrijwilligers ! Maar dat is voor 
een volgend artikel.

sleuf het daglicht zag. Goed dat er voor een boorapparaat 
opzetstukken zijn, want de klus kon niet klaar op een enkele 
avond. En goed dat Ruud Sonius de catering in deze -en ook 
vele andere- uren voor z’n rekening nam. 

Over gaten gesproken. Het machinehok had alleen een blin-
de deur als ingang en verder geen daglicht. We zochten een 
schuifraam als loket en een zijraam met zicht op de ingang. Ge-
lukkig dat er in de sloop af en toe zulk soort kozijnen beschik-
baar komen, dus kwamen we deze tegen bij Sturm en Dekker 
in Goes. Toen kon Eric van Sighem twee passende sparingen 
uit de steensmuur zagen, die vervolgens door Leo konden 
worden uitgehakt. Dit alles moest netjes worden afgewerkt en 
geschilderd, waarna Piet Wisse vanuit z’n electrabedrijf de no-
dige aansluitingen in de balie heeft aangelegd. En als laatste 
heeft Fred de Ridder van HUBO er een puike laminaatvloer in 
gelegd; daarvoor was het wel nodig dat Wim deze vloer -en de 
wanden- vooraf isoleerde met vloerplaten en folie. 

Nog meer verbouwen
En dan de entree. Een van de meest authentieke 
onderdelen was de groene houten zijwand met 
een aantal kasten; mooie ruimte dus voor de WC, 
ook al omdat hier de kortste weg lag voor de af-
voerleidingen tot het gemeenteriool buiten de 
toren. Duimse delen van onbesproken kwaliteit 
met eenzelfde achterwand om enigszins het 
vocht van de buitenwanden van de toren te kun-
nen weerstaan. In goed onderling overleg werd 
bepaald welk deel er gehandhaafd moest blijven 
en wat er weg mocht en vervolgens hebben Piet 
Willeboordse en Henk Melis de kettingzaag erin 
gezet om plaats te maken voor de nieuwe sanitaire ruimte. 
Vervolgens een buis door de muur, een betonvloer storten 
en op zoek naar sanitair. Bijkomend voordeel was, dat er op 
dezelfde termijn bij de overbuurman Leo Wisse een apparte-
mentengebouw werd gebouwd met een groot aantal aan-

de winkel van alles! 

Markt 82 - Westkapelle
Tel. 0118 -571539

E-mail info@houmesmakelaars.nl

HOUMESMAKELAARS.NL

M A K E L A A R S

• Bemiddel ing 
 bi j  aan- 
 en verkoop

• Taxat ie

• Advies

HOUMES 
MAKELAARS

Actieve makelaars
         die de markt 
      in beweging houden...

Boren door de fundering van de toren; foto Wim Verhulst

Zwaar werk in de toren; foto Wim Verhulst

Natuurstenen windroos van de Gebr. Dominicus; foto Polderhuis Westkapelle

www.dominicus.nl

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

HAARDEN TEGELS SANITAIR GEDENKTEKENS NATUURSTEEN
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leeftijd en over zijn reilen en zeilen in en om Rotterdam is 
weinig bekend. Grietje de Meulmeester, zijn vrouw, overlijdt in 
1941, 73 jaar oud. 

Terug naar Westkapelle
In de hectische en chaotische tijd direct na de oorlog vertoont 
Stefanus jr. zich plotseling weer als een vreemde en opval-
lende eend in de Westkappelse bijt. Het enige wat hem hier 
nog bindt, is een zuster, bij wie hij inwoont. Je moet wel heel 
kansarm zijn om als bejaarde varensgezel 55 jaar na je vertrek 
een toekomst te zoeken in je nog altijd armoedige geboor-
tedorp, dat ook nog eens totaal in puin ligt en waar normale 
huisvesting en bestaanszekerheid nog ver weg zijn. 
Stefanus spreekt geen Westkappels meer maar hij verstaat het 
wel. Hij doet in lompen en metalen. En dat treft, want oud ijzer 
uit de oorlog is er in Westkapelle genoeg. Ook koopt hij kippen 
en konijnen op. 
Hij gaat nog even terug naar Rotterdam. Stefanus trouwt daar 
op 6 november 1946 met Martha Heinitz, een 65-jarige Duitse 
weduwe met drie dochters. Stefanus en Martha woonden in 
Rotterdam al samen en volgens de legende had hij haar een 
buitenverblijf in Westkapelle in het vooruitzicht gesteld. Wel-
beschouwd wàs die bunker dat ook. 

Feis wordt De Waarheid
Stefanus slaagt er in zich toch weer in Westkapelle te settelen. 
Hij heeft er nog wat verre familie en ook met zijn dorpsgeno-
ten klikt het vaak wel. De Westkappelaars noemen hem Feis, 
een verkorting van het deftige Stefanus. Feis wordt gehinderd 
door een vrij ernstig spraakgebrek. Hij hakkelt en komt moeilijk 

Stefanus Gabriëlse is de naam en dan moet je wieg wel in 
Westkapelle hebben gestaan. En nu, op 69-jarige leeftijd, is hij 
back in town. 
Stefanus was op 23 maart 1876 in een huisje aan de Noord-
straat geboren als zoon van Fôônes van Klatte en Kôô van Rie. 
Een typisch Westkappels dijkwerkersgezin met veel kinderen, 
kindersterfte en armoede. Na het overlijden van de moeder 
in 1890 biedt de dijkwerkerscarrière helemaal geen perspec-
tief meer. Het gezin verhuist naar Vlissingen, waar Fôônes van 
Klatte op De Schelde gaat werken. Maar ook in Vlissingen was 
het armoei troef. Na de nodige ellende in de familie trouwt 
Stefanus jr. in 1904 met Grietje de Meulmeester, de 36-jarige 
weduwe van zijn broer. Als nieuwbakken stiefvader moet hij 
sappelen om aan de kost te komen; eerst is hij los werkman, 
later metaalbewerker en weer later machinist op de binnen-
vaart. Dit beroep brengt hem en zijn gezin er in 1926 toe naar 
Rotterdam te verhuizen. Stefanus jr. is dan al op middelbare 

PeBo

Omgeving ijzeren toren direct na de oorlog; collectie Stich-
ting Cultuurbehoud Westkapelle

 Ehore  op ‘t  ‘oekje
 Niets dan de Waarheid

  Door Jan Kaland (met dank aan Ko Gabriëlse voor de historische en genealogische informatie)

Als eind 1945 de Westkappelaars beetje bij beetje terugkeren naar hun dorp, duikt hier een vreemde voddenkoop-
man op, die alle trekken heeft van een vagebond. Een soort Flierefluiter uit de boeken van A.M. de Jong, maar dan op 
leeftijd. Deze Flierefluiter blijkt te zijn ingetrokken bij familie in een Duitse bunker bij de ijzeren toren. Enkele oudere 
Westkappelaars menen zich de man vaag te herinneren en zijn identiteit en achtergronden zijn snel opgehaald.
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buurt scherp door telkens het droge gras in 
de bomtrechters bij de dijk in de fik te steken, 
waardoor de belendende noodwoningen nat 
moeten worden gehouden. 

De laatste jaren
In 1957 kan uiteindelijk ook de familie De 
Waar’eid de noodwoning verlaten en verhuizen 
naar de woning Zuidstraat 33, tegenover de 
Bazienstraat. Ter aanvulling van zijn AOW gaat 
De Waar’eid ansichtkaarten verkopen bij het 
landingsmonument op de dijk en in het Kasteel 
van Batavia. Hier is het in die tijd een komen en 
gaan van Belgische bussen. Altijd klandizie en 
De Waar’eid schuwt het showelement niet, dus 
kleedt hij zich voor de gelegenheid op z’n boers. 
Op zijn oude dag is De Waar’eid niet meer al te 
best ter been, maar toch sleept hij zich bijna 
dagelijks naar de barbier in de Koestraat en ook 
naar het Kasteel van Batavia voor het broodno-

dige borreltje. De terugtocht naar huis valt hem begrijpelijker-
wijs nog zwaarder. De bus brengt soms redding. De chauffeurs 
kennen hem en stoppen als ze hem zien. De vraag “Mag ‘k 
meerijen tot bij het Dreefje”, is eigenlijk overbodig. 
Aan het grootse en meeslepende, 90 jaar lange leven van de 
avontuurlijke paradijsvogel Stefanus “Feis” Gabriëlse, komt op 
2 mei 1966 een einde in zijn geboorteplaats. Enkele maan-
den later, op 26 augustus 1966, overlijdt zijn vrouw Martha 
Ida Marie Heinitz, 85 jaar oud, in het ziekenhuis Bethesda in 
Vlissingen.

uit zijn woorden. En hij spuugt bepaald niet 
in een borrel. Dit soms tot woede van zijn 
vrouw, die al wat frustraties heeft doordat de 
bunker toch niet was wat ze verwacht had. 
Bij Feis wordt dagelijks de communistische 
krant De Waarheid bezorgd. Een bezwaar 
is dat in Westkapelle niet, maar natuurlijk 
wordt de naam van de krant nu ook ’s mans 
bijnaam. 
Na een paar jaar komt voor De Waar’eid en 
zijn vrouw een noodwoning beschikbaar. 
Voor de opslag van oud ijzer en andere 
handelswaar krijgt hij een bunkertje vlak 
bij de Krekelstraat. Voor iedereen in West-
kapelle, zeker op het Noordervroon, wordt 
De Waar’eid een vertrouwde verschijning. 
Iedereen kent hem en iedereen levert hem 
wel eens wat oude spullen of afgezaagde 
spoorrails van de tankversperringen. 
Sommige Westkappelaars veroorloven zich 
soms om wat neerbuigend over en tegen hem te doen. Maar 
De Waar’eid laat niet met zich spotten. In de scheerwinkel 
kreeg hij te horen “Je ken nog nie fassoendelik lulle”, dit dan van 
een man die zelf verre van vlot van de tongriem gesneden was 
en bovendien bedeeld was met een bult gelijk een Engelsman. 
De Waar’eid, hortend en stotend maar buitengewoon ad rem: 
“Als ik van jou een foto had, dan kon m’n album niet dicht”. 
Af en toe komt er op het Noordervroon bezoek uit Rotterdam. 
De twee neefjes, de gebroeders Ronny en Johnny, zorgen voor 
de nodige stampij tussen de noodwoningen. Zij houden de 
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WITGOED VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN 

Stefanus ‘Feis’ Gabrielse (1876-
1966) omstreeks 1964
Collectie Stichting Cultuurbe-
houd Westkapelle

Walcheren en Westkapelle hebben een rijke cultuurgeschie-
denis. Af en toe geeft de bodem een deel van de oudste 

geschiedenis prijs. Op uitnodiging van de Stichting Cultuur-
behoud Westkapelle vertelt drs. Robert van Dierendonck, 
archeoloog van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, wat 
opgravingen ons leren. Zijn presentatie heeft als titel ‘De Late 
IJzertijd op Noord-Walcheren en het offer van Grijpskerke’. 
Tijd: donderdag 12 november 2015, 19.30 uur. 
Plaats: Museumcafé van Het Polderhuis
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Wellicht hebt u al gehoord dat er voor Westkapelle een 
Dorpsvisie wordt gemaakt. De wens hiervoor is vanuit de 
gemeente gekomen, zodat zij weet waar wij met ons dorp 
naartoe willen. Ook voor ons als inwoners is het goed om een 
toekomstbeeld te hebben. 
Maar hoe ziet zoiets er dan uit? Stelt u zich een document 
voor, waarin staat beschreven hoe ons dorp er in pak-em-
beet 2030 uitziet. Niet alleen qua inrichting en voorzienin-
gen, maar ook qua uitstraling en beleving. 
Het streven is dat de visie op 1 januari 2016 klaar is.

Wat is er tot nu toe gedaan?
Vanaf vorig jaar heeft een initiatiefnemend gezelschap ge-
probeerd zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het maken 
van de visie. Het doel was een denktank met veel diversiteit. 
Van jong tot oud, van links naar rechts en van zuid tot noord. 
Het kan zijn dat ook u bent gevraagd om mee te denken. 
Onder leiding van voorzitter Kees Huiszoon is de groep en-
kele keren bijeen gekomen. Daarnaast is veel werk achter de 
schermen verricht. Er zijn analyses gemaakt van de volgende 
vier onderwerpen:

• Woonvoorzieningen en faciliteiten
• Karakter en participatie 
• Zorg en veiligheid
• Toeristisch product

Dat heeft geresulteerd in een goed beeld van Westkapelle: 
Wat zijn onze sterke en zwakke kanten? Welke bedreigingen 
liggen op de loer? Maar belangrijker nog, waar liggen onze 
kansen?

Wat nu? 
Met dit beeld op het net-
vlies gaan we ons richten op 
de toekomst. Voor ideeën 
naar de toekomst hebben 
we ú nodig. U bent immers 
Westkapelle. 
In het kader van de dorps-
visie is het belangrijk verder 
te kijken dan uw straat, duo-
bak of losse stoeptegel. De 
vraag die centraal staat, is: 
Op welke manier houden we samen Westkapelle leefbaar? 
Voor onze jeugd, ouderen, sportievelingen, mankerenden, 
starters, toeristen, ondernemers, enz. 

De visie moet uiteindelijk resulteren in projecten, initiatieven 
en oplossingen vanuit de bevolking en de overheid.

Hoe?
Op donderdag 19 november organiseert de werkgroep een 
bijeenkomst in Westkapelle Herrijst waarin we verdere toe-
lichting geven op alle inhoud en u van harte uitnodigen om 
mee te praten. Zijn er aandachtspunten waarvan u vindt dat 
deze niet mogen ontbreken in het dorpsplan van Westkapel-
le, dan zijn deze ook nu al van harte welkom op het volgende 
adres: dorpsvisiewestkapelle@outlook.com. Of u kunt daar-
voor de ideeënbus gebruiken bij Het Polderhuis. 
Wanneer u de analyses wilt lezen, dan kan dat via de website 
www.westkapelle.com (info->inwoners). 

Leden van de stuurgroep zijn: Adri Hendrikse, Adriaan Ver-
hulst, Kees Minderhoud, Jan Minderhoud, Jan Reijnhoudt, 
Jeroen de Witte, Jos Hendrikse, Kees Huiszoon, Maja Oude-
naerde, Marit de Pagter, Petra de Witte, Sanne Cijsouw, Tho-
mas Wuite, Wendy Minderhoud, Marije Jongepier en Tom 
Lievense.
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