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Wasschappel se Dag 25-5-2002
Het is weliswaar pas november, maar de
voorbereidingen voor de Wasschappelse
Dag2OO2 zijn al gestart. Het enige dat we
op dit moment willen verklappen is de
datum: zalerdag25 mei, de 4e zaterdag.
De 3e zaterdag valt af, omdat die in het
Pinksterweekend valt. De 2e zalerdag valt in
het weekend van Hemelvaart. Om deze
redenen is gekozen voor 25 mei. Schrijf het
vast in uw agenda of op de kalender. Over
het programma zeggen we nog niets, dat

hoort u vanzelf

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Wesikapelle

strengen, ondermutsen, mutsen, schorten,
beuken of rokken liggen? Zijzijn er blij mee.
Het zijn: Nel Weststrate, Marianne Lievense,
Marieke Cillisse, Mayke van der Perk,
Saskia Provoost en Klaar Huibregtse.
Als u Nel Weststrate belt (571781)
dan komen de dames het graag
ophalen. Ook voor het'boe-

!ilJäff,ïi,".i"*'''Weststrate.
met Nel

.

Website

de heiploeg hebben passend
werkgoed voor demonstraties met
de handheistelling. Ze zoeken alleen nog
een paar boezeroenen (hoe ouder en valer
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gemeld wil Stichting
polderhuis in de toekomst

671685) ot

Zoals

Demonstratie blokjesbakken
Op de Wasschappelse Dag van 19 mei
waren er een aantal vrouwen druk bezig met
het bakken van blokjes, ze konden het
amper aan. Er werd gretig geproefd en
gekocht. Op 1 september waren deze dames
(in klederdracht) wéér present op de Markt
in Middelburg. Ze hadden veel belangstelling, er werd ook veel verkocht. De dames
kregen erizin' in en hebben besloten verder
te gaan als vaste demonstratiegroep. Dit
betekent datzij regelmatig ergens een
demonstratie in blokjes bakken geven,
gecombineerd met het verkopen van blokjes. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting
Polderhuis. Uiteraard zijn ze op de volgende
Wasschappelse Dag van 25 mei 2002 ook
present, in klederdracht. De dames zijn hiervoor op zoek naar allerlei losse klederdracht
onderdelen. Heeft u niet gebruikte haar-
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Bijna alle 15 leden van

Piet van Rooijen

$71499).

ook een eigen website. De
domeinnaam is al vastgelegd.
Een website ontwerpen is iets voor
mensen die vertrouwd zijn met lnternet en met de computer. Wij zoeken dus
ontwerpers die zin hebben om een website
voor Stichting Polderhuis te maken. Voor
geïnteresseerden ligt een informatiepakket
klaar op Julianastraat 19. Met dit pakket
hebben de ontwerpers allemaal dezelfde
informatie waar ze vanuit kunnen gaan.
nformatie over het wedstrijd reglement,
activiteiten van de stichting nu en in de toekomst, een aantal foto's en een inschrijfformulier. De website die gekozen en gebruikt
gaat worden moet voldoen aan bepaalde
kwaliteiten en moet gebruiksvriendelijk zijn.
Als de website er is, moet deze natuurlijk
ool< actueel gehouden worden. Ook hiervoor zoeken we enthousiaste
computerfanaten.
I
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Gemeente zei "Ja", wat nu?
De belangrijkste hindernis is genomen. Het
plan van het Polderhuis is besproken in de
gemeente, de politiek staat achter de plannen. Zoals in de extra editie al is gemeld, is
er veel werk te verzetten. Voor wie het
gemist heeft, alles nog even op een rij.
. Vorming van een Holding

.

Subsidies, fondsen, sponsors
Afspraken over gebouw
. Procedures vergunningen
. Museumplan
We gaan verder met ons werk en houden
op de hoogtel

.

u

Materialenbank
Stichting Polderhuis heeft het Lokale Compliment gekregen met het mooie bedrag van
2.5OO gulden. Hiervoor schaft de stichting
een digitale fotocamera aan. Er wordt een
overzicht gemaakt van museumstukken voor
de toekomst. Hierbij kunt u denken aan:
een foto van een voorwerp;
bijbehorende beschrijving met informatie
over ouderdom, functie, ed.;
eigen bezit of te leen.

Met de digitale camera worden foto's
gemaakt van museumstukken van de stichting zelf, maar ook van voorwerpen die
Westkappelaars in de toekomst zouden willen uitlenen aan het museum. Het uitlenen
van voorwerpen wordt vastgelegd in een
'leenovereenkomst', een soort contract tussen u en het museum. ln dat contract wordt
vastgelegd wat u heeft uitgeleend (met een
foto erbij), voor hoe lang en onder welke
voorwaarden.

Wie Weet Fotovraag
Bij slecht weer is het soms moeilijk navige-

ren, zoals uit de foto blijkt. Deze foto komt
van Bram Westerbeke. De vraag luidt:
ln welk ¡aar strandde deze booti
Uit de goede inzenders wordt een naam
geloot voor een waardebon van f 25,Deze prijs wordt ter beschikking gesteld

door VOF J. Faasse, voor al uw diervoeders,
d ierbe nod gd hed e n, tu narti kelen . Zuidslr aat
30 Westkapelle. lnzenden vóór'31 december
i

2001.
2
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Nalatenschap
Het is niet de bedoeling dat Stichting Polderhuis zelf voorwerpen aankoopt of gaat verzamelen. Particulieren die bijzondere
voorwerpen hebben, willen dat vaak nalaten
aan kinderen of andere familieleden . Maar
wellicht dat deze Westkappelaars die voorwerpen wel willen uitlenen aan het museum.
ln dat geval is het belangrijk dat we weten
welke voorwerpen beschikbaar zijn. Dat is
de reden om een materialenbank te maken.
Hoewel de stichting niet gericht is op het
zelf bezitten van voorwerpen, zullen we
geen'Nee' zeggen tegen schenkingen.
Afgelopen maand mochten we enige voorwerpen ontvangen uit de nalatenschap van
de oud-burgemeester A.F.C. de Casembroot.
Daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Ook
deze voorwerpen worden opgenomen in de
materialenbank en zullen te zijner tijd te zien
zijn in het museum.

Materiaal
Heeft ú bijzondere voorwerpen die u in de
toekomst uit wilt uitlenen, neem dan contact
op met Jacqueline en Leendert joosse
(572418). Deze mensen gaan de materialenbank opzetten.

Foto's en documenten
Zo wil de stichting ook haar digitale foto- en
documentenbank uitbreiden. Heeft u bijzondere foto's of documenten van u zelf of van
uw ouders of voorouders? Wilt u die in de
toekomst laten zien in het museum?
Neem dan contact op met José Weststrate
(571872) of Ada van Hoof (572301). Deze
mensen beheren de foto/ documentenbank.
U kunt hier natuurlijk ook eerst met een van
de bestuursleden over praten, als u dat liever
doet. Bel dan het secretariaat, die regelt een
afspraak met u (572301).
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Tentoonstelling op herhaling

-Hl
Terras krijgt speciale functie

ln oktober 1999 was er een bijzondere tentoonstelling te zien, georganiseerd door
Stichting Cultuurbehoud. Op veler verzoek
wordt dit nog een keer herhaald. Vrijdag 30
novembeç zaterdag 'l december en maandag 3 december is de tentoonstelling dagelijks te zien van 10.00 tot 21.OO uur, in de
zaal van Westkapelle Herrijst aan de Markt.
Voor wie het niet (meer) weet volgt nu een
opsomming van wat er te zien zal zijn.

Het dijkpaviljoen De Westkaap wordt regelmatig door Westkappelaars bezocht. De
meeste dorpelingen komen dan via de dijk-

glooiing aan en gaan aan de voorkant (zeekant) naar binnen. Daarom is het nog niet
iedereen opgevallen: de achterkant (dorpskant) heeft een facelift gekregen met het
Zeeuwse Wapen. Velen hebben inmiddels op
het nieuwe terras wel eens in de zon genoten van een versnapering. Dit bijzondere terras is opgebouwd als een soort tribune met
drie verschillende plateaus. ln totaal kunnen
er 12O mensen zitten en naar de zee kijken
zonder dat er iemand 'voor het beeld' zit.
Zes apart te bedienen luifels beschermen
bezoekers bovendien tegen regen en wind
én tegen zonneschijn. Er is altijd wel een
plekje in de schaduw te vinden. Maar ook in
het voor- en najaar biedt het terras een mooi
uitzicht op de zee, als het te fris wordt gaan
de verwarmingslampen aan. Voor invaliden
is het terras beter toegankelijk geworden. ln
november gaat het terras een tijdje dicht
vanwege onderhoudswerkzaam heden. Maar
met de feestdagen krijgt het terras een bijzondere functie, dan wordt het terras
gebruikt om er verschillende speciale Buffetten in kerstsfeer uit te stallen. Op 1e en 2e
Kerstdag is er van 11.00 tot 14.00 uur een
Kerst-Buffet-Brunch. Ook is er een KerstBuffet-Menu 1e Kerst vanaf 18.00 uur, 2e
Kerst vanaf 19.OO uur. Op de 2e Kerstdag
kunt u bovendien tussen 15.00 en 17 .O0 uur
genieten van Kerstkoffie met een Cebaksbuffet. Op 31 december is er vanaf 19.00
uur tot 22.00 uur Oudejaarsbuffet,
Ook in de wintertijd blijft De Westkaap geopend voor een lekker kopje koffie tussendoor Caat u binnenkort weer eerrs naar de
Westkaap, knip dan de bon uit op pagina B.
U ontvangt bij een Zeeuwse Koffie Kompleet
het tweede kopje gratis . Van 26 november
tot en met 7 december is De Westkaap
gesloten. De eerste dag van het nieuwe jaar
is De Westkaap ook gesloten, in verband
met de omzetting naar de Euro.

Een maquette:

.

Met de oude Dijkstraat met de molen
Prins Hendrik en het oude Polderhuis tij, dens de oorlog;
. Van de dijk met bunkers en geschut;
o De radarinstallatie Erica.
Diverse foto's ert kaarlen schelsert eert beeltj
van Westkapelle vóór en na het bombardement in 1944. Twee kleinere maquettes
laten dit beeld nog eens zien.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom ter bestrijding
van de onkosten.

//
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Schepen op de kust

leefde van 1829 tot 1921. Ter plaatse waren
vroeger nog enkele resten van in het strand

De wintermaanden komen er weer aan. De
tijd van stormen en woeste golven, daarmee
ook de tijden van gevaarlijker vaarwater.
Menig schip is in het verleden gestrand.
Voor de een zijn brood, voor de ander zijn
inspiratie om tot een kunstwerk te komen.
Daarom in dit winternummer even een aparte plaats voor het onderwerp "Schepen op
de kust en in de kunst".

gèplaatste palen zichtbaar. Deze paalstompen waren een overblijfsel van de z.g. dodebedden (ankerpunten) waaraan de te slopen
schepen werden vastgelegd. Door de zand-

ln nummer 9 van het Polderhuis Blad stond
een artikel over een schilderij van J.H. Koekoek. De vraag werd gesteld of het
betreffende zeezicht in Westkapelle geschilderd kon zijn. We hebben een reactie gekregen van Piet van Rooijen, Koestraat 48. Hij
wilde graag een bijdrage levèren aan de discussie over de locatie van het schilderij van
J.H. Koekoek "De monding van de Schelde"
in Polderhuis Blad nr. 9.
"Dat het hier om het strand bìj het Grote
Hoofd gaat gezien in de richting Zoutelande,
in de volksmond het "Boerenhof "genoemd,
is misschien niet eens zo ondenkbaar. Of het
.een scheepsramp uitbeeldt valt in dit geval te
betwijfelen. Voor zover de annalen vermelden hebben er op die plaats en in de trjd dat
het schilderij gemaakt is (1842) geen
scheepsongelukken voorgedaan. Uit familieoverlevering is mij bekend dat vóór 1900 op
het lBoerenhof" houten schepen werden
gesloopt. lemand die zich, als aannemer,
hiermee bezighield was een oom van mijn
grootvader Leunis van Rooijen genaamd, die

ophogingen van de laatste jaren is dit nu aan
het oog onttrokken. Het scheepswrak op het
schilderij is waarschijnlijk zo'n schip dat men
aan het slopen is. Enkele afgebeelde personen wachten op laagwater om verder te
gaan met hun sloopwerk. De
tent op het strand kan voor de
arbeiders dienen om te schuilen
en te schaften. Ook bij het
onderhoud aan de dijk werden
vroeger dit soort tenten opgezet.

ln nummer 9 is al vermeld dat
het strand direct ten zuiden van
' het Grote Hoofd een plaats was
waar met schepen vracht werd
aangevoerd. Dit voordat de
tramlijn in gebruik genomen
werd. Die vracht bestond niet
alleen uit materialen voor het
onderhoud van de dijk, maar ook
uit goederen bestemd voor de
inwoners van het dorp.
Het op het schilderij afgebeelde
schip met het opgetrokken zeil is
een tjalk. Dit type schip werd
meestal voor dergelijk goederenvervoer gebruikt. Het vlot dat
twee mannen richting strand bomen is blijkbaar samengesteld uit gekoppelde palen die
met de tjalk zijn aangevoerd. Op het strand
zijn twee mannen bezig met het uit het
water trekken van aangevoerde palen. De
mannen op de vlet, tegen de oever, zijn
mogelijk bezig met lossen van goederen uit
het schip. Ook langszij de tjalk ligt een vlet.
Celoste goederen waaronder balen en
vaten, liggen op het strand om verder vervoerd te worden. Een en ander is goed zichtbaar op een kleurenreproductie van het
schilderij, opgenomen in de bundel "20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders", aflevering27, blz. 643. Het reliëf van de

TAXATIE, & ADVIISBUREAU MINDIRI IOUD

Beëdigd makelaar - taxateur
onroerende soederen
Kees Mindärhoud
Eva Besnyöslraat 4, Westkapelle , 571903
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afgebeelde duinen kan met weinig fantasie
een kopie zijnvan de huidige situatie. Het
eerste hoge duin ligt ter hoogte van wat nu
het vijfde en zesde strand is. De.daaropvo!gende laagte is bij de Joossesweg en daarna
zien we de hoge duinen achter het Aardappeldal. Ook de beëindiging van het duin
komt met de nu bestaande toestand overeen. Dit is de bocht in de duinenrijvoorbijde
Joossesweg, ter hoogte van het achtste en
negende strand. Het vermelden waard is dât
de duinen van dit kustgedeelte, in de periode vanaf het moment dat het schilderij is
gemaakt (1842) tot op heden, met + 80
meter zijn afgenomen. Een ander punt om
bij stil te staan zijn de afgebeelde paalhoofden op het schilderij. De voorste personen
staan vermoedelijk op het in 1854 afgeplatte
duin (d'n platte duune). Recht hiervoor
stond in lS42hetCassiershoofd later vervangen door het Plankierhoofd of het Grote
Hoofd. Dit punt van de dijk ligt al eeuwenlang op dezelfde plaats terwijl het aansluitende duin in de loop der jaren met
tientallen meters is afgenomen, zodat dit op
den duur verdedigd moest worden( nu de
boulevard). De eerst toegepaste verdediging
van r:ijshout en steen is hier in de tweede
helft van de negentiende eeuw aangebracht,
dus na het jaar waarin het schilderij is
gemaakt. De situatie van de tegenwoorðige
paalhoofden op dit kustvak is van na 1842
(aangelegd in de period e1B57 -1877). Tot
1844 stonden er op het traject vanaf het
Crote Hoofd tot het zevende strand (Joossesweg); twee paalhoofden. Het voorste op
het schilderij afgebeelde hoofd kan het
zogeheten Kien van Cittershoofd zijn (nu het
derde strand). Het volgende kan het Laurens
Beles (Belis) - hoofd zrjn (t.p.v. het strand bij
de Joossesweg). De donkere streep op de

Hote
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ledere zondag van 12.00 tot 14.00 uur
Familie Brunch rrreI een speciaal

kinderbuffet.
Reservering: 01 1B 561810
Surf ook eens naar onze website:

wwwf letcher. n I http://www.f letcher.n
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achtergrond is dan de kust voorbij Dishoek.
Staande op de dijk pal voor het Grote Hoofd
op de plaats waar hoogstwaarschijnlijk ook
de schilder heeft gestaan, is deze kust ook
nu nog waar te nemen zoals op het schilderij
is afgebeeld. Een klein detail dat ook een'bijdrage zou kunnen leveren aan de bevestiging dat het hier Westkapelle betreft is de
doorgang in het voorste paalhoofd. Op een
plattegrond van de kust van Walcheren in
1828 ( zie " Duizend jaarWalcheren", blz.
15O/151), is deze doorgang ook weergegeven. Of de compositie van het schilderij
geheel op fantasie berust zoals in de vorige
aflevering werd gesúggereerd, trek ik dan
ook in twijfel. Het aantal herkenbare punten
is opvallend te noemen, Het juiste verhaal
achter het schilderij zal echter: wel voor altijd
in het verleden verborgen blijven.
Geraadpleegde brgnnen :
" Duizend jaarWalcheren", uitg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen;
" Tussen Dijk en Torer'ì",

:

door K.Faase, uitg.
ADZ Vlissingen;

" 20 Eeuwen Nederland
en de Nederlanders", uitg.
Waanders;
" Tussen Afsluitdammen en
Deltadijken", deel 3, door
lng. M.H. Wilderom;
" D'n Wasschappelsen ENCEL", door Cor
Heijkoop, Uitg. ADZ Vlissingen;
Archief Rijkswaterstaat, Directie Zeeland.
Tot zover de reactie van Piet van Rooijen.
De Kalba
Dus yolgens Piet van Rooijen geen gestrand
schip. Het volgende stukje gaat daar wel
over, een bijdrage van de heer P.Lous.
"Enige tijd geleden kreeg ik een gedicht in
handen dat geschreven is door de heer A.
Verhulst. De reeds lang overleden Ries
(Andries) Verhulst woonde samen met zijn
broer Noach in de Koestraat. Veel ouderen
zullen zich dat nog wel herinneren. Ries Verhulst maakte dit gedicht naar aanleiding van
de stranding van de Kalba, een kustvaarder
met een vijfkoppige bemanning. De Kalba
strandde in september 1935 tussen Westkapelle en Domburg in zwaar weer. Vler
bemanningsleden kwamen behouden aan
land, maar de kapitein verdronk jammerlijk.
Toen later het naakte lijk aanspoelde
beweerden boze tongen dat het lijk werd
beroofd. Maar laten we de dichter zelf aan
het woord.

//
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17 november:
Dag voor alle Zeeuwse vrijwilligers
Festival Heinkenszand
ln het kader van het International e )aar van
Vrijwilligers wordt er een provinciaal festival

Het goede antwoord op de vraag uit
Het Polderhuis Blad nummer l0luidt:
De foto is van de lamp van de kleine
vuurtoren. Aan de spiegels kun je zien
dat het van het Uzeren Torentje is, een
ronde stilstaande spiegel, waarachter de
lamp die aan en uit knippert. Ceen foto
dus van de lamp van de grote vuurtoren
(deze heeft vier spiegels die om de lamp
heen draaien). Veel mensen werden op
het verkeerde been gezet en dachten
aan de grote toren. Uit de weinige
goede oplossingen is een winnaar
getrokken:
Jo Hendrikse uit de Casembrootstraat.
De waardebon, beschikbaar gesteld
door'Zeevis-specialist Maljers' wordt
thuis bezorgd.

georganiseerd op zaterdag 17 november van
13.00-18.30 uur in de Stenge in Heinkenszand.

Culturele acts en optredens, dansgroepen,
muziek en theateroptredens, workshops,
v raag-maar-raak-loketten, ludieke en sportieve activiteiten. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Dit
festival is voor ledereen die vrijwilligerswerk
doet (in de sport, voor de kerk, in de verzorging, voor school, voor welke organisatie
dan ook..). Partners en kinderen zijn ook
welkom. Voor kinderen is er zelfs een apart
kinderprogramma. U hoeft zich niet op te
geven hiervoor, gewoon er naar toe gaanl

Felicitaties voor:
Zoals we al eerder vermeldden, hebben
diverse verenigingen in dit jaar een jubileum
van vijf jaar of een veelvoud daarvan. Koor
Looft den Heere is de oudtste jubilaris met
het 95 jarig bestaan. Stichting Cultuurbe-

houd Westkapelle is de jongste jubilaris, met
het 5 jarige bestaan als stichting. Beiden van
harte gefeliciteerd
I

Vrijwilligers naar Arnhem
Nog een paar weken en we weten of en
welke prijs we hebben gehaald bij het Nationale Compliment. Met 70 mensen gaan we
naar de manifestatie in het Celredome te
Arnhem. Velen van hen zijn van plan om in
klederdracht te gaan. Datzal zeker opvallenl
Allerlei artiesten treden op 15 december op
om 30.000 vrijwilligers uit Nederland een
fijne avond te geven: Karin Bloemen, Deff
Rhymz, Cuus Meeuwis, Clouseall, Twarres,
Ceorge Baker, Edsilia, Bert Herink, Henk
Westbroek, Ernst Daniël Smid.
Dank zij sponsoring van Rabobank Noordwest-Walclreren, Badmotel Westkapelle,
Cebr. Dominicus BV Perho Account, Taxi
Centrale Zeeland, Lunchcafé Traoljewerk en
Jo Verhage hoeven de vrijwilligers slechts 30
gulden te betalen voor dit spektakel in Arnhem. Namens hen willen we deze bedrijven
en Jo Verhage (onze chauffeur van die dag)
hiervoor hartelijk bedanken.

1

*
:

I
f,

t

7'

//

fløt

Po/d¿rfttøs

8/rd n r,

//

U

itbreidi ng Secretariaat

De organisatie rond het Polderhuis en de activiteiten van
Stichting Polderhuis groeit en

groeit. Dat heeft directe gevolgen voor de werkzaamheden
van het secretariaat. Vanaf 1
oktober kunnen we dank zij de
inzet van een aantal vrijwilligsters praten over een secretariaatsteam. ln totaal zeven
vrouwen hebben de taken op
het gebied van administratie
onderling verdeeld: Monique
Hendrikse, Jacqueline Joosse,

Mirella Dingemanse- van
Rooijen, José Weststrate,

Yvonne van Beekhuizen,

Monique Riemens en
Ada van Hoof.
Het bestuur van de stichting
wenst alle administratieve
medewerkers veel succes!
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