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Zonsondergang
Als de coronadictatuur alle evenementen versmoort, heb-
ben we altijd nog onze eigen, nooit teleurstellende Sunset 
Boulevard. Niet te missen. Maar toch, als het zonlicht in ’t 
westen neerdaalt, stemt dat wat melancholisch, want de 
zonsondergang staat symbool voor afscheid nemen. Van 
de dag, van de zomer, van het leven en in zekere zin ook 
voor het einde van de oorlog. Het herfstnummer van het 
Polderhuisblad staat traditioneel in het teken van de her-
denking van de oorlogshorror. Vooral de lotgevallen van 
onze Westkappelse tank, beschreven door Jakko Wester-
beke, maken het oorlogsverleden voelbaar. 
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De prachtige zonsondergang op de cover is niet alleen een zich 
oneindig herhalende attractie op de dijk maar hangt ook direct 
samen met bovenstaande strofe uit de Ode of remembrance en het 
gedicht For the fallen van Robert Laurence Binyon. Deze wordt tra-
ditioneel uitgesproken bij Britse oorlogsherdenkingen. De tekst 
staat ook bij de Liberty Bridge achter Het Polderhuis en behoort 
bij de jaarlijkse herdenking van de militaire en burgerslachtof-
fers die tijdens de 2e wereldoorlog en vooral bij het bombarde-
ment op en de bevrijding van Westkapelle zijn gevallen. 
Onder enig voorbehoud van de coronaontwikkelingen organiseert 
Het Polderhuis op 1 november 2020 deze herdenking, samen met 
de basisschool De Lichtstraal. 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 legeron-
derdelen die aan de Slag om de Schelde hebben deelgenomen. 

Het Polderhuis in tijden van corona
De coronaperikelen blijven het dagelijkse leven beheersen en 
zijn ook op de Westkappelse klapbanken voortdurend onder-
werp van gesprek. Het Polderhuis was enige tijd dicht, maar 
bleef een middelpunt van het versoberde sociale en cultuurhis-
torische leven. Jan van Beekhuizen, de voorzitter van het Pol-
derhuis, blikt terug op een memorabel museumseizoen.

Nu het september is kunnen we terug kijken op een wel heel bijzondere 
zomer. Corona heeft veel roet in het eten gegooid. Museum- en toren-

bezoek was lange tijd niet mogelijk 
en daarna onder strikte voorwaarden 
mondjesmaat mogelijk. De activiteiten 
zoals Woensdag Westkapelle waren niet 
toegestaan.
Vervolgens begon de zomervakantie en 
kwam er een overvloed aan toeristen 
naar de kust. Dit gevoegd bij weken van 
uitzonderlijk warm weer, vormde een 
moeilijke cocktail om te kunnen functi-
oneren. Ook voor onze vrijwilligers was 
het ingewikkeld. Zeker ook omdat velen 
tot de risicogroep behoren. 
Onder leiding van André Roelse zijn pro-
cedures uitgewerkt om op de meest vei-
lige wijze toch de bezoekers en natuurlijk 
ook de vrijwilligers ten dienste te kunnen 
zijn.
Het IJzeren torentje kon door zijn kleine 
ruimte niet opengesteld worden voor 
publiek. 

De grote toren kon wel open zij het dat minder publiek tegelijk een bezoek 
kon brengen onder de voorwaarde dat ze reserveerden.
De regels voor het museum (minder mensen tegelijk en bloktijden) zijn 
weliswaar ingevoerd maar waren door de beschikbare ruimte en toch 
altijd al gespreid bezoek niet zo belemmerend.
Voor de winkel is bedacht om een speciale tafel in te richten welke erg goed 
heeft gefunctioneerd.
Ook het terras en museumcafé hebben naar wens gedraaid. Een geluk 
is dat we voldoende tuinruimte ter beschikking hebben en het warme 
weer nu eenmaal vroeg om buiten plaats te nemen. En hoewel Woens-
dag Westkapelle geen doorgang kon vinden omdat evenementen verbo-
den waren, hebben we wel op kleine schaal zaken voor kinderen kunnen 
doen. Kinderspelen zoals het ringloopbaantje, een grabbelton en vliegers 
beschilderen. Ook de mutsen hebben flink wat priempjes gekruist waar-
door er weer een hoop te koop was en verkocht is. En dat ging fantastisch! 
Smouters en wafels vonden ook gretig aftrek op die dagen. Al met al ging 
het fantastisch binnen de gestelde regelgeving.
En met de extra financiële overheidssteun achter de hand is het ook in dat 
opzicht fatsoenlijk verlopen.
En als grootste goed, we zijn niet geconfronteerd met een uitbraak van 
Corona in ons museum.
De opgestelde werkprocessen hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Jan van Beekhuizen
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Ze was zestien van Marlies Alle-
wijn uit Yerseke. 
Het gaat over de 16-jarige Janna 
en beschrijft de dag vooraf-
gaand aan het bombardement 
van Westkapelle tot en met het 
bombardement zelf. Het is een 
oorlogsverhaal, maar ook een 
liefdesverhaal, met emotionele 
en spectaculaire scènes als de 
bommen Westkapelle verwoes-
ten.
De hoofdrollen worden gespeeld 
door Alicia Lichter, Rick van 
Werd. Een deel van de kostuums 
werd beschikbaar gesteld uit 
de klederdrachtenverzameling 
van de Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle. 

De andere films 
van het filmpro-
ject De Slag om 
de Schelde zijn 
’De kleine pia-
nist’, ’Barrière’ en 
’’t Water moge 
stijgen’. Omroep 
Zeeland zendt 
alle films uit op 
zondag 8 novem-
ber. 

De tank
De tank bij het 
o o r l o g s m o n u -
ment was in de 
afgelopen zomer een hot item na een noodkreet van Marcel van 
Hoepen op facebook. De tank staat weg te roesten en dat is erg. 
Nu wisten we dat al; in het Polderhuisblad van juni 2018 staat al 
een uiting van onze bezorgdheid erover. Toen ook is vanuit de 
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en Het Polderhuis bij de 
gemeente aangedrongen op maatregelen, helaas zonder resul-
taat. 

Exposities
In het Polderhuis is nog te zien de tentoonstelling Charley 
Toorop en Eva Besnyö in Westkapelle. Aan de Cultuurmuur in het 
museumcafé hangt de foto-expositie 100 jaar Westkappels Koor. 
De landschappen van Tjitske Prins zijn nog tot 31 oktober te zien 
in de vuurtoren. 

Oorlogsfilms
Recentelijk zijn enkele films in première gegaan over de Slag 
om de Schelde en met name de hartverscheurende oorlogsge-
beurtenissen in en om Westkapelle.
Grit
Grit is een korte film van de Middelburgse filmmaker Matthias 
Hoekman. ’Grit’ betekent gruis of puin en verwijst direct naar 
de verwoesting van Westkapelle en het drama in de molen De 
Roos. Het verhaal daarvan wordt verbonden met de executie 
van verzetsstrijder Wouter Damen uit Middelburg en de dood 
van het halfzusje van Hoekmans opa die omkwam door een 
V1-raket in Krabbendijke. 
De in Oostburg geboren actrice Astrid van Eck speelt de rol van 
de vrouw in het puin.
Het Pamflet
Ook dit is een korte film in de serie over de Slag om de Schelde, 
gemaakt door Justin Heyl. Het plot is geïnspireerd op het boek 

Henk Kloosterziel, Klapbank
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Verklederdrachtendag

Een hoogtepunt van de Zeeuwse Streekdrachtendag in augus-
tus 2018 was de Verklederdrachtenshow, waarin creatieve kle-
dingontwerpers hun op de Zeeuwse klederdracht geïnspireerde 
kledingstukken konden presenteren. De drijvende kracht 
achter dit evenement was Jeanine van Marion. Het succes van 
de Verklederdrachtenshow noopte tot een 2e editie, maar dat 
viel door de coronaperikelen nog niet mee. Jeanine heeft het 
vuur uit haar sloffen gelopen om opnieuw tot zo’n show te 
komen en uiteindelijke slaagde dat op zaterdag 5 september. 
De ontwerpers kunnen bogen op zeer fraaie, aparte en groten-
deels ook nog ’draagbare’ creaties. De modellen, waaronder 
Jeanine zelf, begeleid door de tamboers Frits Dieleman en Adrie 
Kleinepier, glorieerden op de Polderhuiscatwalk. 

Elders in dit blad 
verhaalt Jakko 
Westerbeke over 
de geschiedenis en 
de lotgevallen van 
de tank, wat de cul-
tuurhistorische en 
emotionele waarde 
ervan voor Westka-
pelle en de oorlogs-
veteranen nog eens 
benadrukt. 
Het Polderhuis 
rekent erop dat de 
gemeente Veere 
zich bewust wordt 
van haar verant-
woordelijkheid en 

onderhouds- (en restauratie-)plicht en dat de tank snel weer 
een waardig, duurzaam en fraai oorlogsmonument wordt. 
Eerder publiceerde Jakko Westerbeke onder de titel Tankwrak-
ken op Westkapelle zijn uitgebreide studie naar de in en om West-
kapelle achtergebleven oorlogsvoertuigen. Een digitale versie 
van dit boek is te vinden op: https://www.twenot-forums.nl/ 
threads/tankwrakken-op-westkapelle.35544
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Veerle van Maurik toont haar 
eigen creatie; 
foto’s Jan de Jonge

De onbetwiste winnares van de spectaculaire show was Veerle 
van Maurik die haar creatie zelf droeg. 

De Verklederdrachtendag werd vervolmaakt door de presenta-
ties van Het Walchers Costuum en de Zeeuwse Meisjes van Rem 
van den Bosch.

Foto Jan de Jonge
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De Tank door je jaren heen (1)
door Jakko Westerbeke

De tank bij het oorlogsmonument op de dijk is een icoon van Westkapelle. Na de Slag om de Schelde achtergebleven in Westka-
pelle dient hij nu als het ultieme oorlogsmonument. Maar wat is die tank eigenblijk voor een ding? Wat heeft hij allemaal meege-
maakt? En wat is ermee gebeurd tussen de Geallieerde landing van 1 november 1944 en nu?

De Tank is (of was) een Sherman Crab Mk. I, een tank bedoeld 
om mijnen te ruimen. (’Mk.’ is de afkorting voor mark, wat staat 
voor ’model’ of ’uitvoering’, gevolgd door een getal in Romeinse 
cijfers). Hij was verbouwd vanuit een Sherman Mk. V, een mid-
delzware tank en één van de standaardtanks van het Britse 
leger in de laatste oorlogsjaren.
Aan de zijkanten van de romp van de Sherman Crab waren twee 
balken aangebracht die voor de tank uitstaken, met daartus-
senin een grote koker/as waar zware metalen kettingen aan 
bevestigd waren. Deze sloegen op de grond en brachten zo 
eventuele mijnen in het pad van de tank tot ontploffing. Aan 
de tank waren daarnaast nog verschillende bakken, rekken en 
stangen bevestigd die te maken hadden met het mijnenrui-
men. Bijna alles hiervan is na de oorlog verwijderd, zodat de 
tank er tegenwoordig uitziet als een standaard Sherman, niet 
meer als een Crab.
Hij had het Britse militaire registratienummer T148656 en 
behoorde bij het 1 Lothians and Border Yeomanry-regiment (kort-
weg: 1 Lothians; Lothian is de regio rond Edinburgh in Schot-
land). De tank droeg, in tegenstelling tot de meeste andere van 
dit regiment, geen naam.
Op de ochtend van woensdag 1 november 1944, iets na 10.00 
uur, zijn veertien tanks geland op het strand bij de ruïne van 
dijkmolen ’Prins Hendrik’, met daarbij nog een heleboel Buffalo 
en Weasel amfibische voertuigen en bulldozers met pantserca-
bines. De tanks waren twee Shermans en zes Crabs van 1 Lothi-
ans, plus zes Churchill AVRE genietanks van 6th   Assault Regi-
ment, Royal Engineers. Het was de bedoeling dat deze zouden 
landen op de glooiing van de dijk ten noorden van de molen, 
een gebied met als Britse codenaam Red Beach, maar vanwege 
hevig Duits vuur werd uitgeweken naar de noordkant van White 
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Beach, oftewel het dijkgat zelf ten zuiden van de molenruïne. 
Dat is waar nu ’t Stort is, aan de noordwestkant van het strand.

Crab T148656 werd vervoerd in Landing Craft, Tank (LCT) nummer 
650. Hij was na de landing één van drie tanks die in de loop van 
de dag door wisten te dringen tot in de buurt van de toren. 
Het was de bedoeling dat ze die nacht of de volgende dag  
(2 november) ondersteuningsvuur zouden geven aan com-
mando’s die richting Domburg en Zoutelande oprukten, maar 
dat bleek uiteindelijk niet nodig. ’s Nachts zijn ze in de Zuids-
traat verrast door het hoge water, waardoor deze drie tanks 
verdronken en niet aan de rest van de gevechten op Walcheren 
deelgenomen hebben. De tank is gestrand vlak bij De Baan, 

Foto Jan de Jonge

Landing 1 november 1944; in de cirkel is de tank te zien vlak nadat hij 
geland is uit LCT 650, het meest rechtse landingsvaartuig op de foto. 
(P.G. Jonson, via Noors Verzetsmuseum en Polderhuis)
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wat te zien is op een foto, genomen vlak na de gevechten, met 
op de achtergrond de pastorie van de NH-kerk. De soldaten 
op de tank lijken van een ploeg te zijn die de tank moet ver-
plaatsen, en niet de bemanningsleden van de tank zelf, want 
ze dragen geen tankoveralls en er liggen sleepkabels op de 
grond.

Hierna is de tank verderop in de Zuidstraat beland, eerst voor 
nummer A173, voor de oorlog het huis van de veldwachter, 
maar al snel daarnaast bij A174, het huis van fietsenmaker Hui-
bregtse. Tegenwoordig is dit de kant van de Markt net naast het 
voormalige stadhuis.

In de tweede helft van 1947 is de tank versleept door A.  Verhulst 
uit Westkapelle, waarschijnlijk  op aanwijzing van de Middel-
burgse oud-ijzerhandel M.L. Polak & Zn., die de tank samen 
met andere wrakken gekocht had van het Bureau voor Overtol-
lige Legergoederen van de Nederlandse overheid.. 

Op dit punt werd het rondom de tank een beetje een soap…
Kort na het wegslepen gaf het Zeeuws Oorlogsmuseum in Mid-
delburg aan Polak te weten dat deze tank door veldmaarschalk 
Montgomery aan dat museum geschonken zou zijn. Navraag in 
Den Haag leverde echter op dat Montgomery, ongeacht of hij 
dat ook echt gedaan had, het recht niet had om de tank weg te 
geven. Polak besloot in overleg dan om de tank aan het toenma-
lige Westkapelse oorlogsmuseum te schenken. Dat zag zichzelf 

De tank waar hij werd achtergelaten, voor Zuidstraat A26; nov. 1944; 
foto J.A.B. Hillsman, coll. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

De tank voor huis A174, de huidige Markt; 1947; 
foto N. Flipse-Roelse, coll. Het Polderhuis

als een dependance van het museum in Middelburg, maar dáár 
vond men dat de twee niks met elkaar te maken hadden… De 
tank belandde op het Noordervroon, onderaan de dijk bij het 
oorlogsmuseum in de vroegere Leitstandbunker, naast de ’De 
Slaege’, de toenmalige een oprit van de dijk. 
In 1955 wilde het museum alweer van de tank af. Polak heeft 

daarop 2000  gulden voor de tank gegeven (± € 7.500,- in 2020), 
maar toen z’n mannen hem drie jaar later in stukken begon-
nen te snijden, werd dat door de politie tegengehouden omdat 
de tank eigendom zou zijn van Stichting Westkapelle Herrijst, 
waar Polak zei nog nooit van gehoord te hebben.
In 1960 mondde het geschil uit in een rechtszaak waarin de 
rechter besliste dat de tank eigendom was van Herrijst. Polak 
ging hiertegen in beroep, en daaruit volgde een tegenoverge-
steld vonnis: híj was eigenaar van de tank en de Stichting moest 
hem teruggeven. Uiteindelijk kwam men in maart 1961 tot een 
overeenkomst: Polak zou de tank voor onbepaalde tijd in bruik-
leen geven aan de gemeente Westkapelle, onder de voorwaar-
den dat hij vóór 1962 als monument op de dijk geplaatst zou 
worden, dat de gemeente de verantwoording voor het onder-
houd op zich zou nemen, dat de tank er ’niet als oud roest’ uit 
mocht zien en niet verplaatst werd. Wordt aan één van deze 
voorwaarden niet langer voldaan, dan moet de tank publieke-
lijk verkocht worden, ten bate van Middelburgse goede doelen.

(Wordt vervolgd)

Eind jaren  ’50 stond de tank onderaan de dijk bij het museum in de Leits-
tand. Foto Jacqueline Midavaine, Beeldbank Zeeland nr.  121672

De tank wordt versleept naar het museumterrein; 1947. De foto is geno-
men in de Zuidstraat bij de splitsing met de Achterweg. 
Foto N. Flipse-Roelse, coll. Het Polderhuis
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Langs het tuinpad van mijn vader

Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd 
Deel 5 - De hoge bomen

Hoe verder van de dijk, hoe groener. De enige echte bomen-
laan van Westkapelle is dan ook het meest oostelijke deel 
van het dorp, de voormalige Zuidkerkepad naar kerk en toren. 
De afstand tot de dijk maakte ook dat de oorlogsschade hier 
beperkt was. Op bovenstaande recente foto ios dus een authen-
tiek stukje Westkapelle te zien, wat overigens niet betekent 
dat alles hier bij het oude is gebleven.

Het is een oud verhaal, de Willibrorduskerk en de 
bijbehorende toren, de huidige vuurtoren, werden 
in de 15e eeuw zo ver mogelijk oostwaarts gebouwd 
om speelruimte te hebben tegen de toen voortdu-
rend oprukkende zee. Maar de kerk bleef eeuwen-
lang geïsoleerd en feitelijk buiten de stad liggen; de 
toegangspaden vanaf de bewoonde wereld waren 
niet meer dan onbebouwde landbouwwegen. Hoge 
bomen stonden er niet, maar dichter bij de toren 
zien we op een foto uit ca. 1900 wel een rij knotwil-
gen. Op deze foto zijn we iets dichter bij de toren dan 
op de andere; waar de muur staat, uiterst links, is 
nu de ingang van het Dreefje. Daarnaast zien we de 
toen pas gebouwde marechausseekazerne, waarvan 
we zo waar ook nog een glimp kunnen zien op de foto van nu. 

De vuurtoren, die er, zoals Viruly ooit schreef, voor eeuwig staat, 
bepaalt het beeld, toen onverhuld door geboomte maar wel met 
een olielamp. 

Enkele decennia later is het brede pad naar de toren brede, met 
iepen omzoomde laan geworden en is de bebouwing iets meer 
richting toren opgerukt. 

Eigenlijk wel een vertrouwd beeld. Toch was er iets met die 
bomen aan de hand want omstreeks 1930 werden er veel gekapt. 
Gelukkig werd er wel een dubbele rij bomen teruggeplant. 

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 5 - De hoge bomen

Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, 
alsof het nooit voorbij zou gaan. 
Maar toen kwam de oorlog; in het najaar van 1944 brak hier de 
hel los. De foto van de tussen de alweer hoog gegroeide olmen 
oprukkende geallieerde commando’s lijkt zo overgenomen uit 
een in Hollywood gemaakt oorlogsdrama, A Nightmare on Elm-
street, maar dan in het echt. 

Met het oorlogsgeweld kwam het zeewater, de doodsteek voor 
onze hoge bomen. 
Maar gelukkig bleven, naast ook veel verwoesting, veel gebou-
wen in deze omgeving overeind.

Toen de dijk dicht was, was het in de Zuidkerkepad kaler dan 
ooit. 
In 1950 zijn er nieuwe straten, het Dreefje en de Bazienstraat, 
die hier uitmonden op de Zuidstraat. Maar veel van het oude 
is gebleven en opnieuw zijn er iepen geplant, nog wat iel en 
schraal, maar veelbelovend. 

In de jaren erna veranderde de wereld en ook dit karakteris-
tiek stukje Westkapelle. Huizen kwamen erbij, andere werden 
vernieuwd en het hele straatbeeld kreeg een andere sfeer; de 
nieuwe tijd, net wat u zegt…
Wat het tegen de tijdgeest in heel lang volhield was het win-
keltje en het pakhuis met de kleine van boven gebogen men-
deuren aan de noordkant van de straat. In deze winkel deden ze 
aanvankelijk in levensmiddelen en later vooral textiel, huishou-
delijke artikelen, speelgoed, souvenirs en nog veel meer. 
Volgens een naambord was het de zaak van de Fa. Gabriëlse, een 
naam die nog verwijst naar de oprichter van de winkel, Johan-
nis Gabriëlse, alias Wannes van Tesse (1840-1919). De winkel 
werd voortgezet door diens dochter Maatje Roelse-Gabriëlse 
(1864-1941), daarna door zijn kleinzoon Willem Roelse (1903-
1980) en als laatste in de rij zijn achterkleindochter Fransina 
Roelse (1942-2011), met recht een van generatie op generatie 
voortgezet familiebedrijf. 
Maar helaas, na het overlijden van Sien was er ook geen 
bestaansrecht meer voor het zozeer bij de straat behorende 
winkelpand. Alleen de mendeurtjes bleven. 
Wat natuurlijk ook bleef waren de toren aan het eind van de 
straat en de monumentale olmen, al staan er daarvan stap voor 
stap steeds minder. Houd ze overeind en plant er een paar bij! 

De foto’s komen uit de collecties van de Stichting Cultuurbehoud West-
kapelle en Piet Minderhoud, die ook de maker is van de foto in de aanhef. 
De foto van de winkel van de fa. Gabriëlse werd in 2004 gemaakt door 
Jak Pouwelse. Van de andere foto’s is de fotograaf onbekend. 
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Oh, de liefde voor de muziek

door Nelleke Wouters

Inleiding
Regelmatig fietsen mijn vrouw en ik over Walcheren en drinken 
we koffie op het terras van het Polderhuis. Daar proef en voel 
ik de sfeer en de aantrekkingskracht van Westkapelle. En dan 
denk ik met voldoening terug aan de jaren 1969-1972. De peri-
ode dat ik in Westkapelle werkte bij de gemeente en voetbalde 
bij de sympathieke v.v. de Noormannen. Het is al lang geleden 
maar ik bewaar nog steeds plezierige herinneringen aan die tijd 
en zie nog regelmatig bekende gezichten, die evenals de mijne 
nu wel meer rimpels gaan vertonen. 
  
V.V. De Noormannen
In 1969 begon ik als gemeenteopzichter in Westkapelle. De 
voorzitter van de voetbal Wim Dieleman, tevens gemeentese-
cretaris en vader van Frits, wist mij na lang praten over te halen 
het roodwitte shirt van de v.c. Vlissingen te verwisselen voor het 
rode van de Noormannen.
Deze verenigingswisseling heeft mijn mensenkennis ver-
ruimd, meestal op een aangename manier. Drie seizoenen in 
het eerste en tweede elftal waren mooie ervaringen. Ik heb het 
genoegen kunnen smaken een indruk te hebben gekregen van 
het hechte dorpsleven van Westkapelle met veel vrijwilligers. 
Vriendschap en loyaliteit waren mijn deel. Maar de aantrek-
kingskracht van de v.c. Vlissingen, de club waar ik in 1955, als 
10 jarige ben begonnen, bleef en dus ben ik in 1972 weer terug  
gegaan.
Inmiddels was ik ook van werk veranderd. Mijn volgende werk-
gebied lag in de gemeente Valkenisse, waar ik tot 1996 ben 
gebleven; daarna heb ik nog gewerkt in de gemeente Veere.

In de jaren 1969-1975 kwamen enige 
niet Westkappelaars naar de Noor-
mannen, zoals Rob Moens, Wim Groe-
newegen, Bram Roose, Rudi Steel, Jules 
Vogel, Henk Kuijs, Ad Schnebeli, Hans 
Bal en ondergetekende, die met Rob 
Moens vanuit Vlissingen pendelde naar 
de trainingen en naar de wedstrijden. 
Afgaande op mijn geheugen bestond 
de eerste selectie toen uit Huib Baltha-
zar en Ko Minderhoud (de keepers), 
Dave Jongepier, Nout Brasser van de 
camping, Jan Huibregtse, Jan Gabriëlse 
I, Huib de Pagter, Hans en Lou Minder-
houd, beiden goudsmid, Koen Minder-
houd, de smid, Rob Moens (speler-trai-
ner), Hans Gabriëlse, Frits Dieleman, 
Henk Melis, Bram Roose, de makelaar, 
Huib van Rooijen en ten slotte onder-

getekende. De grensrechter was Daan Minderhoud van het Water-
schap. In die tijd scoorde Koen Minderhoud samen met Rob Moens 
ongelooflijk veel. Dit waren de echte topscorers van Zeeland. In 
het seizoen 70-71 scoorden ze samen 47 doelpunten. 
De tweede selectie bestond uit:, Jan Gabriëlse II, Adrie Hui-
bregtse, Piet Roelse, Noach Roelse, Jan Hoogesteger, Jan Lous, 
Wim Minderhoud, de onderwijzer, Jan Kaland, ambtenaar ter 
secretarie, Senny Conté, André  Toutenhoofd, van o.a. het FNV, 
Wiebe de Hoop, Lein Huibregtse, Maarten van Alphen, Bertus 
Postma en Wim Pouwelse met de trainer Kees van Hercules, die 
ook het clubblad verzorgde.

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl  | W: www.a3h.nl

Het Polderhuis, Westkapelle en de 
voetbalvereniging De Noormannen

Een lofdicht aan Westkapelle 
met z’n markante vuurtoren

door Kees Krijger

Zuidstraat en toren omstreeks 1970; 
coll. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

De kaartjesverkopers van De Noormannen in de tijd van Kees Krijger; 
foto Daan Minderhoud
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Toen ik begon waren de velden aan de Prelaatweg nog maar 
twee jaar oud. Dus op zo’n mooi groen en nieuw complex en 
aangemoedigd door veel Westkappelaars was het een genot 
om te spelen. 
Wat voor mij wel wennen was, was dat we zelf de netten moes-
ten ophangen en de hoekvlaggen plaatsen. Dat kende ik in Vlis-
singen niet. Wat mij ook is bijgebleven, is dat de Noormannen, 
ook vóór mijn periode, een aantrekkingskracht had voor Vlis-
singers zoals Lou Butz, Jan Heykoop, Ko Burgerhof, Pierre van 
der Schraaf, Harry Thijssen en Klaas van Belzen, 

Werk in het dijkdorp
Naast de voetbal was er dus ook werk voor me in het dijkdorp. 
Voor mij was het heel fijn werken met onder andere Ko Cijs-
ouw als voorman, Willem Minderhoud, Jan Hoogesteger en 
Nout Gabriëlse in de buitendienst. En niet te vergeten met Kees 
Pouwelse, de bode die ook de rioolwaterzuivering onder zijn 
beheer had. 
Als ik aan Kees denk, komen de beelden van de nieuwe fontein 
op de Markt voorbij. Bij de opening ging die heel mooi schui-
men van het zeeppoeder, bekeken door burgemeester Bulder 
en vele toeschouwers. Die fontein heeft geen lang leven gehad, 
omdat die van geen kant paste bij Westkapelle.

Ook het bouw- en woningtoezicht verliep goed in een dorp. Aan 
vele aannemers, waarmee ik te maken had over bouwzaken, 
zoals Ander van Rooijen, de gebroeders van Sighem en Piet van 
Vaardegem, bewaar ik mooie herinneringen.
Op het gemeentehuis ben ik goed ontvangen en heb daar fijn 
samengewerkt met de gemeentesecretaris Wim Dieleman, 
Jan Kaland, die later gemeentesecretaris is geworden, Kees 
van Hercules, die direct na de pensionering van Wim secretaris 
werd, Bram Roelse en Kees Pouwelse.

Wethouder en ereburger Willem Gabriëlse
Het gemeentebestuur bestond uit burgemeester Bulder en o.a. 
de wethouder Willem Gabriëlse, alias De Redder, een buitenge-
woon integer en correct bestuurder die weinig of geen aante-
keningen maakte en bijna alles uit zijn hoofd deed. Ik heb pas 
weer zijn boek Het oude Westkappelse leefpatroon uit 1986 herle-
zen. Een bestuurder die respect afgedwongen heeft. Niet alleen 
in Westkapelle. 
Hij werd geboren in 1908 in een gezin waar armoede helaas een 
te grote rol speelde. Na de lagere school was verder leren dan 
ook geen optie. Hij werd landarbeider en dijkwerker en ook in 
de bouw was hij actief. 
Voor de oorlog wordt hij gekozen als raadslid voor de plaatse-
lijke Werkmanspartij. De oorlog gooide roet in het eten maar 
in 1946 kon hij de politieke draad weer oppakken. 31 jaar was 
hij gemeenteraadslid, waarvan 25 als wethouder en 3 keer loco-
burgemeester. 
Het verwoeste Westkapelle moest herbouwd worden en daar 
heeft hij als bestuurder veel aan gedaan. Een moeilijke klus, 
waar hij zijn volle inzet en bestuurlijke vermogen voor heeft 
ingezet. Zijn redeneringen waren logisch. Hij beschikte over 
een aangeboren leiderschap. Ook was hij vakbondsman, lid van 
vele commissies en betrokken bij de oprichting van de Heem-

kundige Kring Walcheren. Westkapelle, de dijk en 
Willem Gabriëlse waren een drie-eenheid.
In 1970 is hij op 62 jarige leeftijd afgetreden en 
werd hij benoemd tot ereburger. Een Konink-
lijke onderscheiding heeft hij niet aangenomen, 
’omdat de koningin hem niet kende en de Westkappe-
laars wel’, zo zei hij. 

Een hele eer dat ik met hem heb mogen werken. 
Zo’n vriendelijke, unieke en integere man met die 
staat van dienst ben ik nooit meer tegengeko-
men.
Tijdens een gesprek zei hij tegen mij:
’De vooroorlogse generatie van Westkapelle was apart. 
Naar binnen gekeerd. Autochtone bewoners van dit 
dijkdorp hadden een bijzonder karakter, mentaliteit, 

moraal en ethiek die duidelijk afwijkend was van de andere bewo-
ners op Walcheren. De oorsprong daarvan ligt in het verre verleden. 
Er heerste een besloten onderlinge gehechtheid en men stond gereser-
veerd tegenover buitenstaanders. Maar nu is het anders geworden’. 
Hij heeft mijn vrouw en mij destijds zelfs gevraagd om te 
komen wonen in Westkapelle.
Willem de wethouder was uniek. Hij stond dichtbij en was toe-
gankelijk voor de mensen in het dorp. Het ereburgerschap was 
bijzonder verdiend.

De Markt met de fontein omstreeks 1970; coll. Jan Minderhoud
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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   

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

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle krijgt regelmatig 
foto’s uit particuliere collecties, ook van overleden Westkap-
pelaars. Soms is onduidelijk wat of wie er op de foto staat, 
maar prikkelt die wel de nieuwsgierigheid. Bovenstaande 
foto komt uit de collectie van en is waarschijnlijk ook gemaakt 
door Johannes Slabber, die bij leven aan de Koudorpstraat 
woonde. 
De foto dateert uit de periode 1935-1940. Hij is gemaakt 
op de dijk en toont ondefinieerbare activiteiten in zee. Het 
gebeuren is kennelijk interessant, want er zijn veel mensen 
op de dijk verzameld om alles gade te slaan en kennelijk ook 
belangrijk genoeg om er een foto  van te maken. 
Wat gebeurt er op deze foto en waarom is er zo veel belang-
stelling voor? 

Wie er meer over weet of denkt te weten wordt uitgenodigd 
zijn of haar wetenschap te delen met de redactie en met de 
SCW; reacties naar redactie@polderhuiswestkapelle.nl

> Vervolg van pagina 11

Het Polderhuis
Het Polderhuis, Westkapelle en v.v. de Noormannen 
hebben een hechte en waardevolle relatie in een nieuw 
dorp met bijzonder veel enthousiaste vrijwilligers die zich 
spontaan inzetten voor de samenleving. Uniek in Zeeland! 
Het Polderhuis met museum, en restaurant met mooi 
terras onder aan de beroemde dijk was nooit van de grond 
gekomen zonder die vrijwilligers! 
Ik noem het een nieuw dorp omdat er na 1945 bijna niets 
meer over was gebleven van het oude dorp. De mensen die 
betrokken zijn geweest bij de wederopbouw hebben flink 
hun best gedaan.
Een voorbeeld van samen staan we sterk.
Heel apart, zo alles bij elkaar en dat is ook een reden 
waarom ik als Vlissinger gehecht ben geraakt aan Westka-
pelle.
Westkapelle, één van de meest karakteristieke dorpen van Wal-
cheren, is zeker een lofdicht waard.

Willem Gabriëlse speldt als locoburgemeester mej. J.J. van Eenen-
naam een Koninklijke onderscheiding op bij haar afscheid als onder-
wijzeres van de openbare school; 1961; coll. Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle


