
Kees Pouwelse, 8 jaar toen de oorlog begon 
 
Als jongen van 12 jaar heb ik bewust de 
oorlog 1940-1945 meegemaakt. Als kind 
beleef je het anders dan een 
volwassene. Tijdens de bezetting 
gebeurde als kind op Westkapelle niet 
zoveel. Er werden barakken geplaatst en 
bunkers gebouwd. De Duitsers kwamen 
en gingen. Ook moesten wij de school 
verlaten, omdat die door de Duitsers 
gevorderd werd. Wij woonden op 't 
Baantje een doodlopend stukje van de 
Zuidstraat, wat nu de Utrechtsestraat is.  
 
Tegenover onze woning stonden twee 
Duitse barakken en enkels bunkertjes, 
Als kind kwam ik daar veel, want ik kreeg 
daar koek, snoep of limonade. Regelmatig kreeg ik een standje van vader of moeder als ik daar geweest 
was. Maar de verleiding was te groot om het niet meer te doen. Regelmatig wisselden de Duitsers. Ik weet 
nog dat aan het begin van 't baantje schildwachten stonden en als er dan weer nieuwe soldaten aan waren 

gekomen en wij naar huis 
wilden uit school werden wij 
soms tegengehouden. Wij 
probeerden dan uit te leggen 
dat wij daar woonden, maar dat 
lukte niet altijd om dat aan hun 
verstand te brengen. Dan 
gingen wij langs de baan van 
van Sluijs (wat nu de baan is) en 
kropen onder het prikkeldraad 
en dan door de wei en zo 
kwamen wij dan thuis.  
 
 
De Duitsers op weg naar de 
Zuidstraat.  
Foto Neeltje Flipse-Roelse 

 
 

 
Ook moest 's avonds goed verduisterd worden Je mocht geen sprankeltje licht zien. De straatlantaarns 
brandden ook niet. Je moest om acht uur binnen zijn. Ook was alles op de bon en als dan vrijdags de bon-
nen uit kwamen wat er te koop was, dan was het snel naar de winkel voor de voorraad uit verkocht was. 
Mijn zuster en ik gingen dan vrijdagsavonds in donker naar de winkel voor spertijd. Tegen het einde van de 
oorlog werd het steeds spannender. Er werd steeds meer over gesproken dat de Duitsers grote verliezen 
hadden. De mensen gingen schuilkelders maken. in de tuin. Dat deed ook mijn vader. Het was een soort 
loopgraaf. Omdat het kleigrond was maakte hij een plateautje waar een lampje of kaars op kon staan. Dan 
afgedekt met takkenbossen en klei. Moeder begon kleren en etenswaren in te pakken en zette dat onder 
tafel in de bakkeete (keuken). Ieder wist als wij moesten vluchtten wat hij mee moest nemen. Het gewicht 
was aangepast aan de leeftijd.  
 
 
 



Totdat op twee oktober pamfletten uit een vliegtuig werden gegooid. Het bleek een waarschuwing te zijn 
voor luchtaanvallen en dat wij ons moesten begeven naar hoger gelegen gebieden vanwege dijk doorbraak 
met kans op overstromingen. De pamfletten vielen veel buiten het dorp. De mensen werden angstig. Ik 
weet nog dat wij 's avonds buiten stonden en dat ze met oudere mensen op de fiets weggingen. De meeste 
mensen bleven met de gedachte misschien gooien ze bommen op de bunkers op de dijk, om het geschut uit 
te schakelen, maar het kwam anders uit. 
 
 Op drie oktober was het angstig en gespannen. Vader had met grootvader afgesproken dat ze de 
aardappelen nog van het land zouden halen Met de handkar gingen ze direct na het middageten op pad. 
Het land lag aan de straatweg,(wat nu prelaatweg is). Of ze daar zijn gekomen weet ik niet meer, maar hij 
was niet thuis toen om één uur de vliegtuigen kwamen die fosfor gooiden om aan te geven waar 
gebombardeerd moest worden. Ik was bij een oom en tante en ben daar weggerend via de Noordstraat 
Smidstraat, de Zuidstraat over naar 't baantje. Inmiddels kwamen de eerste bommenwerpers al 
aangevlogen. Er was paniek wat moesten wij doen. De buren liepen weg. Wij zijn omdat vader niet thuis 
was, maar in de schuilkelder gevlucht. De eerste bommen waren toen al gevallen. Het was dicht bij ons in 
de buurt. Het was ontzettend angstig., Het gedreun van de vliegtuigen en het ontploffen van de bommen. 
We kwamen tot de ontdekking dat wij niets van de gereedgezette spullen hadden meegenomen. Moeder 
vroeg of ik wat durfde te halen. Toen het even stil was ben ik uit de schuilkelder gegaan en heb van onder 
de keukentafel snel wat gepakt. Ik moest achter de schuur blijven staan omdat er weer bommen vielen. Ik 
zag scheuren in de 
molen van Theune, die 
ongeveer honderd 
vijftig meter bij ons 
vandaan stond. Ik ben 
de schuilkelder weer 
ingegaan want het werd 
weer heviger. De 
bommen vielen rondom 
ons. Gelukkig was de 
schuilkelder stevig 
omdat het kleigrond 
was. Ik ben nog een 
keer naar binnen 
gegaan om wat te halen 
en snel weer terug. 
 
De Kloosterstraat werd 
stuk gegooid en ook de molen stortte in. Door de kruitdamp kregen wij droge kelen en zijn wij appels gaan 
eten en kregen wij weer speeksel. Met een paar tussenpozen duurde dat tot ongeveer kwart voor vier. 
Toen kwam een Duitse soldaat (vermoedelijk heeft hij ons in de schuilkelder zien gaan) ons waarschuwen 
(“mensen wegfáren, 't wasser komt”). Wij kropen uit de schuilkelder en wat we toen zagen was 
verschrikkelijk. Wij keken zo in de zee. De dijk was stuk gegooid. De molen waar in vele mensen in de kelder 
zaten was één grote puinhoop. Wij zijn zo gevlucht richting de vuurtoren, waar mijn grootouders in de 
buurt woonden. Mijn grootmoeder was alleen thuis en had altijd alleen in de kamer gezeten. Mijn broer 
ging naar de toren om te kijken of hij vader en grootvader zag en dat was inderdaad zo. Die waren 
opgelucht , want omdat zij wisten dat wij zo dicht bij de molen zaten, vreesden zij het ergste. De mensen 
die nog op het dorp waren zag je vertrekken. Wij zijn nog om spullen uit onze woning gaan halen die er( wel 
gehavend) nog stond. U begrijpt dat het verdriet groot was. Vele mensen waren verongelukt. In de molen 
van Theune zeven en veertig personen. Tegen de avond kregen wij bericht dat ook mijn oom en tante met 
twee kinderen (waar ik 's middags nog was) bij de doden waren. 
Het was rampzalig. Omdat mijn grootvader niet weg wilde(hij wou de koeien niet zomaar alleen laten) zijn 
wij ook gebleven. Die nacht lagen wij allen op de zolder. Het werd weer vloed. Het water kwam steeds 
hoger. Mijn vader stond met een zaklicht naar beneden te schijnen en zag het water al tot aan de vierde 
tree van de trap.  



Hoe hoog zou het komen? Opeens hoorden wij een bel en iemand riep "mensen blijf zitten waar je zit. Het 
water is op zijn hoogst de vloed is voorbij, het water stijgt niet meer." Van emotie konden wij de slaap niet 
vatten. Toen het licht werd en het water weg was zijn wij naar beneden gegaan. Uit voorzorg had mijn 
grootvader de koeien al naar een andere schuur gebracht bij zijn achterbuurman die wat hoger lag. Wat 

was het nat beneden. We 
hebben nog spullen naar 
boven gebracht. Het 
water in de regenbak was 
zout geworden dus niet 
meer te drinken.  
 
Weggaan van 
Westkapelle daar was 
geen sprake van. Dan 
proberen in een hoger 
gelegen woning. Wij zijn 
gaan wonen op de 
Noordkerkepad (zie foto, 

Neeltje Flipse-Roelse).  
 
 
 

De regenbak was daar nog zoet, dus er was water. (Leidingwater was er in die tijd niet op Westkapelle. 
Vader heeft het luchtgat van de regenbak afgesloten en ook een dam gemaakt bij de voor- en achterdeur 
en de roosters onder de vloer. Het water kwam niet binnen met de vloed. Mijn broer en ik gingen zoeken in 
de puinhopen. Bij ons op 't baantje waar in 't gebouw - een klas van de openbare school zat lagen de 
schriften en boeken en rapporten overal. Ook hebben wij de kunstschilder Maas geholpen om zijn 
schilderijen naar boven te brengen Overdag zag je veel mensen zoeken in de puinhopen. Slachtoffers die 
gevonden werden lagen op stro in een schilders- en timmermanswerkplaats. 's Avonds gingen de mensen 
weer naar hun evacuatie adres terug en bleven weinig mensen op het dorp. Bij vloed konden wij de deur 
niet uit en moesten ons binnen vermaken. In de schuur stonden de koeien van grootvader en van Huibregt 
Wouters die wij dan ook verzorgden, hooi en stro was er voldoende. Ook hadden wij veel poezen die 
zochten het hogerop Aan melk hadden wij geen gebrek. Levensmiddelen hadden wij nog gehamsterd en 

brood kwam een neef van ons brengen 
die op Domburg geëvacueerd was. 
Zodoende konden wij ons goed redden. 
Er werden steeds meer slachtoffers 
gevonden. Wij wisten nog niet hoeveel 
er getroffen waren. Wij gingen 
regelmatig naar onze woning als het eb 
was om er spullen uit te halen.  
 
Op zeventien oktober kwamen er weer 
vliegtuigen en gooiden fosfor,dus er 
zou weer een bombardement komen.. 
Dat duurde dan ook niet lang. Je 
hoorde de zware motoren van de 
vliegtuigen en wij waren vreselijk bang. 
We konden niet weg, want wij zaten 
rondom in het water omdat het vloed 
was.  
 
Foto University of Keele 

 



Wij kropen onder de tafel en vader stond in de achterdeur te kijken. Wij waren wel een eindje van de dijk 
vandaan maar je wist niet waar ze precies de bommen zouden gooien. Toen de eerste bommen vielen 
ontploften er maar enkele. Vader zei Steeds daar vallen er weer zes of acht en telkens ontploften er maar 
twee of drie. Na het wegtrekken van de vliegtuigen bleven er maar bommen ontploffen. Het ging de gehele 
nacht door. Er waren veel tijdbommen bij. 
Wij konden ''s nachts niet slapen van de herrie. De volgende dag hield het op en konden wij weer naar 
buiten. Het was wel angstig want je wist niet of er nog bommen zouden ontploffen. Het dijkgat was weer 
verdiept, zodoende kwam er meer water binnen. Wij hadden geluk dat de regenbak nog steeds zoet bleef 
en wij voldoende water hadden. Er kwamen regelmatig mensen bij ons die niet konden begrijpen dat wij 
nog in Westkapelle bleven wonen. Op een gegeven moment kwamen ze van het rode kruis praten , omdat 
het geen doen was om met een jong gezin nog in Westkapelle te blijven. Wij hadden wel weg willen gaan , 
maar grootvader bleef bij zijn besluit en zei "ik sterf liever bij mijn koeien dan dat ik wegga". En zijn wij ook 
gebleven. Een paar dagen later kwam er een neef van mijn moeder en die woonde op "de hoogte". Het 
woord zegt het al, zijn woning was hoog gelegen. Omdat hij alleen woonde stelde hij voor om bij hem te 
komen wonen. Na wat overleg hebben wij dat gedaan. Ik weet nog goed toen wij de eerste nacht gingen 
slapen. Mijn grootouders en ouders kregen allebei een bedstee en wij zijn met z'n drieën en die neef op 
zolder gaan slapen. Daar lagen wij met zijn vieren op een rij.  
 

Deksel was er 
voldoende. Voor de 
trek deed die neef de 
knoopjes van zijn 
boezeroen open en trok 
het over zijn hoofd. Dat 
vonden wij zo prachtig 
dat het altijd bij 
gebleven is. Zo gingen 
de angstige dagen door. 
Er kwamen weer wat 
mensen terug in de 
Molenweg-Molenwal 
en ’t Hout. 
 
 
 
 

 Elke keer als er vliegtuigen over kwamen was het angstig. Wij hadden gelukkig meer vrijheid om rond te 
lopen. Ook gingen wij mee om het vee te verzorgen. Totdat zaterdag acht en twintig oktober de kust van 
Westkapelle naar Domburg gebombardeerd werd. Het was de bedoeling het geschut uit te schakelen, Ook 
Domburg liep schade op. Wanneer zou er een eind aankomen? Zaterdag negen en twintig oktober kwam 
iemand vragen of wij het paard en enkele varkens van een oom van ons eten wilden geven. Hij zelf kon niet 
komen vanwege de schade aan de woning op Domburg waar hij verbleef. Het vee stond in de koestraat. Wij 
zijn daar naar toe gegaan, mijn grootvader, vader mijn broer en ik. Toen wij bezig waren met het voederen 
kwamen er weer vliegtuigen en gooiden opnieuw fosfor. En daar kwamen ook de eerste bommenwerpers 
al aangevlogen. Zo vlug wij konden renden wij via het koudorp naar de hoogte. (molenweg). Het was zo 
hevig wij zaten er middenin. Het was naar huis ongeveer vijfhonderd meter. Mijn grootvader kon niet zo 
vlug als wij en moest een andere kant op omdat ze de bommen tussen hem en ons gooiden. Toen wij thuis 
kwamen waren mijn moeder grootmoeder en zuster al weg. Wij namen nog snel een paar koffers mee 
(groot en klein) en zijn ook weggerend. Waar moesten wij naar toe?. Wij kwamen via de molenweg op de 
molenwal. De bommen vielen steeds dichterbij. Wij stonden achter de gevel, (wat nu molenwal één en 
dertig is). Aan de andere kant van de weg gooiden ze alles plat. toen ze aan de overkant de winkel van de 
weduwe Minderhoud stuk gooiden, zijn wij het water in gevlucht,via de lage weitjes (nu Noordweg). Er was 
ook nog een wagen met paarden. Wie dat was weet ik niet meer. Er zaten een paar mensen op die 
wagen(fam. de Witte). Wij moesten door het water.  



Mijn moeder en zuster hadden wij gevonden, maar mijn grootmoeder en grootvader waren zoek. Er waren 
toen ongeveer vijftig tot vijf en zeventig mensen op het dorp. Wij liepen (wij als kinderen) tot over ons 
middel in 't water. 't Was moeilijk de weg te blijven volgen. Het was een gejammer en geweeklaag. Wij zijn 
naar een hoger gelegen weiland gegaan en hebben daar doornat gewacht te rillen van de kou en angst 
totdat opeens een vliegtuig kwam aangevlogen. Vader deed de koffer open en pakte er een laken of iets 
dergelijks uit. Hij begon er mee te zwaaien© Het vliegtuig vloog laag over en liet ons met rust. Toen het na 
ongeveer twee uur over was, waagden wij het om naar het dorp te gaan. Hoe zou het afgelopen zijn met 
onze grootouders. De noordzijde van het dorp lag nu ook bijna in puin. Wij kwamen op de hoogte waar 
alles plat lag. Het was verschrikkelijk. 
Eigenlijk niet te begrijpen dat wij daar 
levend uit waren gekomen. Mijn 
grootvader kwam daar ook aan. Die 
was via de koestraat terecht 
gekomen. in 't hout en had met nog 
een man en een vrouw (broer en 
zuster Cijsouw) achter de gevel 
gestaan van 't hout vijf en twintig. 
Ook mijn grootmoeder was nog in 
leven. Door de angst en spanning 
waren wij door gelopen. 
 

Ravage in de Zuidstraat 

 
 
Het bleek dat zij een stuk achterop kwam en was in een sloot terecht gekomen. Daar was ze op haar rokken 
blijven drijven. Een paar mannen (de broers Piet en Huibregt Minderhoud) die daar kwamen hebben haar 
gered en op een hoger stuk grond gelegd. Later hadden ze haar in een woning gebracht. (molenwal twee). 
Gelukkig waren er die dag geen Westkappelse slachtoffers gevallen. Maar daar stonden wij te huilen van el-
lende, doorweekt van het water en wij hadden totaal niets meer als de kleren die wij aan hadden. Wat 
moesten wij doen? Wij hebben nog gezocht maar niets meer gevonden. De woning had een voltreffer 
gekregen. Wij besloten om terug te gaan naar de Noordkerkepad. Die woning stond er nog. Wij hebben 
kleren aangedaan van de mensen die er gewoond hadden. Toen moesten wij ook weer lachen, want wij 
liepen in kleren van grote mensen dus dat paste van geen kanten maar wij waren droog. De kachel aange-
maakt en al de kleren er rondom om te drogen. Het was een platte buiskachel dus er kon genoeg over de 
roeden. Onze ouders wilden nu gelukkig weg en ook mijn grootouders. Wij zouden de volgende morgen 
naar Domburg gaan. 's Nachts zag je alles weer voor je en er werd dan ook weinig geslapen. Ik zelf vind dat 
negen en twintig oktober wel het hevigste bombardement was. De andere morgen hebben wij onze kleren 
weer aangedaan droog of niet droog. Wat wij nog hadden pakten wij in. Eerst de koeien nog melken. 
Inmiddels had er één gekalfd. Dus die moest zeker nog goed verzorgd worden en dan naar Domburg. 
Grootmoeder was zeer ontdaan en haar ledematen waren stijf vanwege de kou die ze geleden had. Vader 
besloot ze op de bagagedrager van de transportfiets te zetten. Wij allen moesten wat dragen en de tocht 
naar Domburg begon.  
 
Het werd bijna een lijdensweg. Voor ons ging het wel maar met de fiets kon je niet veel beginnen, maar het 
moest. Overal lagen bommengaten in de weg. Wij hebben een touw aan de bagagedrager gedaan 
zodoende kon er ook één trekken. Wij zijn uren onderweg geweest. Op Domburg is vader eerst naar een 
kennis gegaan, of die misschien onderdak voor ons had. Hij heeft ons ondergebracht bij zijn schoonouders 
in de Weverijstraat, Mijn grootouders zijn ondergebracht in de Steijnshofstraat bij een zwager. Wij kregen 
er een zijkamertje en sliepen boven. Vader moest 's avonds nog terug naar de koeien. Het was vreemd voor 
ons maar er zat niets anders op. De andere dag gingen wij Domburg verkennen en zagen veel 
Westkappelaars. Vader was weer naar Westkapelle. Inmiddels waren er ook dijkdoorbraken bij Veere-
Rammekens en de Nolledijk, omdat met één gat Walcheren niet voldoende onder water liep. De spanning 
steeg bij de dag en er werd niet anders dan over de bevrijding gepraat die wel niet lang meer zou duren. En 
dat bleek ook zo te zijn. 



 ‘s Morgens één november was vader weer te voet naar Westkapelle gegaan, maar toen hij bij het ijzeren 
torentje kwam moest hij van de Duitsers terug. Die zeiden "tommy komt". Mijn broer en ik waren toen ook 
richting Westkapelle gegaan onze vader tegemoet. Wij kwamen op de schelpweg bij het hof Waterwijk toen 
de beschieting begon. De granaten ontploften al bij het geschut in de duinen. Wij renden naar huis. Op de 
"leugenaar" kwamen wij moeder en mijn zuster tegen. Wij zijn nog snel wat spullen gaan halen en zijn de 
hoofdstraat ingegaan. Daar kwam toen ook vader die teruggestuurd was door de Duitsers. Waar moesten 
wij naar toe?. De beschieting op Domburg werd heviger. Wij liepen nog in de Ooststraat toen de zaak van 
bakker Roosendaal in brand werd geschoten. Wij liepen daar tegenover en zijn met andere mensen een 
gang van een woning ingegaan, De volgende granaat ontplofte in de buurt.  
 
Foto Noors Verzetsmuseum 

 
 
Van de luchtdruk vielen 
wij allen over elkaar in 
die gang. Er brak paniek 
uit. Wij konden daar niet 
blijven, wij zijn snel 
doorgelopen richting het 
villa park. In het villa park 
waren de Duitsers 
geheime papieren aan 
het verbranden. Wij zijn 
het bos in gevlucht en 
zijn bij "Hoogduin" in een 
voorraad bunker terecht 
gekomen. Er zaten 
verschillende gezinnen. 
In de bunker waren er 
rekken om de voorraad 
groente te bewaren. Ik zie het nog steeds voor mij, dat iemand een kroot pakte en er zo uit beet. Haar 
mond was er geheel rood van. Tegen die avond waren wij moe en hongerig. Vader zei toen tegen iemand 
wat denk je er van zullen wij eens proberen om op Domburg te komen om eten te gaan halen. Zo gezegd zo 
gedaan. Wij zaten vol spanning hoe dat af zou lopen. Wij woonden op Domburg in de Weverijstraat dat was 
de westkant en nu zaten wij aan de oostkant dus moesten ze door heel Domburg. Wij gingen in de rekken 
liggen en probeerden wat te slapen. Na een lange tijd wachten kwamen zij terug met brood en andere 
etenswaren. En tot onze verbazing hadden zij Engelse sigaretten bij zich. Domburg was bevrijd.  
 
Dat was vreugde. Op een gegeven moment kwamen er een paar Duitsers, die zeiden dat wij een witte vlag 
op de bunker moesten plaatsen ten teken dat wij ons overgaven. Ook kreeg mijn zuster vijf en zeventig 
gulden van een Duitser, die zei voor mij is dat geld toch niets meer waard. 
 
 Een poos later kwam er iemand die zijn verloofde zocht. Bij ons was ze niet, dan maar kijken bij de 
boswachters woning "Hoogduin". Hij was pas weg toen wij schoten hoorden. Later hoorden wij dat die 
persoon was doodgeschoten. Die nacht kwam er van slapen niet veel meer. Wij hoorden steeds schieten 
maar niemand durfde uit de bunker. Toen het dag werd besloten wij om naar Domburg te gaan naar de 
bevrijders.  
 
Door het bospad richting badstraat Daar liepen meerdere mensen. Eenmaal in Domburg aangekomen 
waren wij bevrijd. De Engelsen sloten kort nadat wij uit het bos waren gekomen alles af.  
 
 
 
 



Foto Noors Verzetsmuseum 

 
Zij gingen de watertoren 
beschieten daar zaten 
nog Duitsers in, die hevig 
verzet boden.  
 Wij hadden geluk dat wij 
net gepasseerd waren. 
De anderen moesten 
terug richting 
Oostkapelle. Domburg 
was flink gehavend, maar 
ons evacuatie adres 
stond er nog. De dagen 
die volgden waren 
rumoerig. Als kind gingen 
wij achter de Engelsen 
aan en vroegen om 

chocolade. Ook kregen wij cornedbeef. Er werd gefeest en gerouwd. Domburg was overvol. De mensen die 
niet konden werken (vooral ouderen) moesten evacueren naar Zuid-Beveland. Ook mijn grootouders 
moesten weg. Wij ontsprongen de dans omdat vader zich als dijkwerker aanmeldde. 
 
Ik weet nog dat ik met mijn zuster met de Dukw naar Middelburg gingen en dan met de trein tot Krui-
ningen, vandaar kregen wij een lift op een varkenswagen tot Oostdijk waar onze grootouders geëvacueerd 
waren. Ik geloof dat wij daar onaangekondigd aankwamen, want die mensen waren niet blij toen wij daar 
waren. Eenmaal weer terug in Domburg speelden wij veel bij het water en vermaakten ons verder wel. Ook 
moesten wij weer naar school. Omdat wij nog kinderen waren hadden wij niet de dagelijkse zorgen die 
onze ouders wel hadden. Kleren hadden wij bijna niet. Als wij nat thuis kwamen, moesten wij binnen 
blijven tot onze kleren weer droog waren. Zo verliep dat totdat wij op elf oktober 1945 (de dijk was toen 
gedicht) weer naar Westkapelle vertrokken en onze intrek namen in de woning van mijn grootouders in 
de Zuidstraat. Wat was dat een bende. De slik lag bijna een halve meter hoog in de woning. De pokken 
hadden zich vastgezet aan deurposten enz. Wat moesten wij eerst doen? Onze spullen naar boven en zien 
dat wij drinkwater kregen, want leidingwater was er niet. Water werd aangevoerd. Eerst de regenbak 
schoonmaken, want als het ging regenen hadden wij weer regenwater. De kamer en de rest van de woning 
leeggeschept. De vloer was rot. Het kabinet dat nog in de kamer stond was niet veel meer waard. 
Wij moesten zien dat wij weer spullen kregen om op te wonen. Toen wij eenmaal zover waren dat het 
schoon en wat opgeknapt was, konden mijn grootouders weer naar huis komen. De koeien die 
lang in Westkapelle gestaan hadden moesten na één november weg en zijn in Zuid-Beveland terecht 
gekomen. Grootvader heeft ze nooit meer gezien. Hij heeft er wel wat geld voor gekregen, maar dat was 
niet veel. Hij heeft nadien nooit geen koeien meer gehad. Toen de noodwoningen kwamen zijn wij daar 
in gaan wonen, En zo kwam langzamerhand Westkapelle er weer bovenop. De puin werd opgeruimd.  
 
Er kwam leidingwater, de straten werden gemaakt en in negentien zes en veertig werden de eerste huizen 
weer gebouwd. Langzamerhand gingen er steeds meer mensen naar nieuwe huizen toe, totdat de 
noodwoningen overbodig waren en verkocht werden. Het koffertje wat ik steeds meenam op onze 
vluchten heb ik nog en doet dienst om bepaalde dingen in op te bergen. Zo kan ik nog wel een poosje 
doorgaan, maar dat is de bedoeling niet. Ik wil hiermee een periode in mijn toen jonge leven afsluiten en 
wij zullen maar hopen, dat de generaties die na ons komen zoiets verschrikkelijks niet mee moeten maken. 
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