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Topdrukte in Polderhuis
Britse veteraan verfilmd in
reis langs oorlogsverleden
Het kan behoorlijk druk zijn in het Polderhuis,
maar die achtste juni jongstleden spande wel de
kroon. Een Britse televisieploeg was prominent
aanwezig en maakte die voormiddag opnamen
van een Engelse veteraan. Tevens kwam de
weduwe van een Duitse veteraan met kinderen,
klein- en achterkleinkinderen voor een rondleiding. Voor de reportage waren twee Westkappelaars uitgenodigd die de oorlogstijd en de
bevrijding in 1944 hadden meegemaakt. Aansluitend – maar los van die verfilming - werd
personeel van Constructiebedrijf Hillebrand uit
Middelburg verwacht en binnen een tijdsbestek van een half uur bezochten leden van de
Domburgse Golfclub georganiseerd het Dijk- en
Oorlogsmuseum Polderhuis.
Het was de ene ontvangst na de andere die
dag. Niettemin liep alles op rolletjes, “en was
reuze interessant” om ad-hoc de planning aan
te passen. Polderhuis-bedrijfsleider Ivo van
Beekhuizen geniet er nog van. “Het is een
dag geweest die ik niet zo snel zal vergeten”.
Hij weet tegelijkertijd dat een afspraak met
een filmploeg niet tot in de puntjes is te plannen. “Soms moesten opnames diverse keren
opnieuw. Je ontvangt bijvoorbeeld de mensen
enthousiast en dat moet dan ook gebeuren als
het filmmateriaal is uitgepakt en de camera in
stelling is gebracht”. Kennelijk vond de Engelse
cineast Greg Lewis het dan niet spontaan genoeg. Zo moest de Engelse veteraan Ted Owens
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diverse keren het Polderhuis
Het Polderhuis is tot en met
binnenkomen om te worden 1 november op alle dagen open van
ontvangen. Zo zouden de
10.00-17.00u.
televisiekijkers van de Engelse Na 1 november zijn we op maandag
commerciële zender ITV de
en dinsdag dicht, de andere dagen
hartelijkheid van de ontopen van 11.00-17.00u.
vangst en de spontaniteit zo
natuurlijk mogelijk beleven.
( 0118 570700
info@polderhuiswestkapelle.nl
Greg Lewis volgt in die
reportage zijn landgenoot Ted Owens, namens
Engelse troepen in de Tweede Wereldoorlog
deelnemer aan de invasie in het Franse Normandië alsook actief bij de bestorming van
Walcheren in Westkapelle. De reis van de
onvermoeibare Britse oorlogsveteraan moest
in die reportage voorzien worden van gedegen
achtergrond. Uiteraard kon het Polderhuis daar
materiaal voor leveren. Maar ook mensen die
het in Westkapelle nog hadden meegemaakt,
werden gewenst voor de tv-reportage. Ivo
rekruteerde daarvoor de heren Poul Lous voor
een interview (met tolk). Kees Pouwelse posteerde zich in Herrijst bij de maquette die het
verschil toont tussen
Westkapelle voor
en na het bombardement van dijk en
dorp in 1944. Maar
helaas. De cineast
had voldoende informatie uit het gesprek
met Lous gehaald
voor zijn reportage
en liet Kees Pouwels
links liggen. “Hij
zei dat’ie genoeg
informatie had en
ging eten”, aldus een
schouderophalende
bedrijfsleider Ivo.
En met redelijk wat
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tijdsdruk, dienden
zich vervolgens
de afspraken aan
voor een met gids
begeleide rondgang
door het museum.
“Inderdaad”, geeft
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Ivo toe. “Er was tijdsdruk. Gebleken is echter
dat vrijwilligers en bedrijfsleiding zo flexibel zijn
dat ze door de onder druk ontstane ogenschijnlijke wanorde er een mouw aan kunnen passen,
zodat de Duitse familie èn de mensen van Hillebrand èn de golfers uit Domburg goed geïnformeerd en tevreden het pand aan de Zuidstraat
verlieten. Er was zelfs nog tijd over om met de
Duitse familie de toren te beklimmen”.
Het resultaat van de reportage is te zien op ITV
onder de titel One Mans Journey. Lewis beloofde een dvd naar Ivo te sturen om (ooit) te
kunnen vertonen in het Polderhuis. ITV is niet te
ontvangen via de kabel op Walcheren.

CSW duikt met Polderhuis
in Tweede Wereldoorlog
Het Polderhuis is steeds op zoek naar manieren
om de schooljeugd te betrekken bij het cultureel
erfgoed van onze omgeving. Er is inmiddels
een aantal samenwerkingsprojecten opgezet
met scholen. Één daarvan is met de CSW over
de Slag om de Westerschelde in de Tweede
Wereldoorlog.
Twintig juni werd hiervoor een lesdag in Westkapelle gehouden voor zo’n 120 leerlingen van
de CSW van de Perre, afdeling HAVO. Omdat
het de eerste keer was, was het voor de organisatie ook een test om te zien of het programma
nog bijsturing behoefde. Tijdens de lessen op
school waren deze dag en de onderwerpen al
met de leerlingen besproken.

De jongeren
kwamen op
de fiets naar
Westkapelle
en werden
in vier groepen verdeeld
die allemaal
dezelfde vier
programmaonderdelen kregen. Elke groep had zijn eigen
programma-volgorde zodat de tijd efficiënt was
gevuld. De onderdelen waren:
• Bezoek aan het Polderhuis Museum met
gerichte aandacht voor de Tweede Wereldoorlog.
• Vertoning van de film Stille getuigen van de
Slag om de Schelde in Kasteel van Batavia.
Deze vrij nieuwe film is in opdracht van de
Provincie Zeeland gemaakt en bevat verhalen van mensen die de periode septemberoktober 1944 in Zeeland hebben beleefd.
Ook enkele Westkappelaars doen hierin hun
verhaal.
• Fietstocht met opdrachten langs oorlogsmonumenten in zuidwest Walcheren.
• In De Fontein gesprekken met Westkappelse
ooggetuigen van het bombardement. Kees
Pouwelse en Poul Lous vertelden er hun aangrijpende verhalen. Hartelijk dank hiervoor!
In het algemeen kunnen we van een geslaagde
maar vermoeiende dag spreken. Niet alles ging
perfect, maar daar leren we van. Dankzij de
ervaringen
kunnen
we het
programma
verbeteren.
De leerlingen waren
vooral
onder de
indruk van
de gesprekken met de
ooggetuigen en van de film.

Havo-scholieren leerden
regionale geschiedenis
van dagje Polderhuis
Door Anne-Karien Cleven
Donderdag 21 juni presenteerden de HAVO 3
scholieren van CSW De Perre hun opgedane
kennis van aan dagje regionale geschiedenis in
het Polderhuis.
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Toeschouwers waren hun klasgenoten en een
delegatie van het Polderhuis bestaande uit Poul
Lous, Kees Pouwelse, Ivo van Beekhuizen en
ikzelf.
Bij aankomst werden Poul en Kees met veel
enthousiasme ontvangen. Ze mochten in luxe
bureaustoelen plaatsnemen en zaten zo precies
tegenover de leerlingen die een presentatie
hielden.
Aan de zicht- en hoorbare zenuwen van de
leerlingen en de verwijzingen naar de ooggetuigenverhalen in de presentaties, was te merken
dat Kees en Poul een grote indruk hadden
achtergelaten. Beiden luisterden met grote
interesse (en moeite, want niet iedereen durfde
luid en duidelijk te presenteren) en vulden graag
achteraf nog iets aan.

Het mooie aan dit project vind ik dat de leerlingen op Walcheren projectmatig lokale geschiedenis opdoen, wat normaal gesproken weinig
tot geen aandacht zou krijgen binnen het
onderwijs. Leerkrachten hebben teveel te doen,
te weinig tijd en soms ook te weinig kennis.
Het Polderhuis is naar mijn mening een vooruitstrevend en vernieuwend museum omdat het
allerlei vormen van samenwerking opzoekt om
zo zijn kennis te delen met anderen en tegelijkertijd hiervan zelf kunnen groeien.
Voor een pilot is dit project goed verlopen. Ik
ben blij om te horen dat het CSW enthousiast was en er een vervolg komt. Ook heb ik
gehoord dat andere scholen geïnteresseerd zijn
in het project..
Na afloop van de presentaties zei Poul tegen
me dat, als hij opnieuw zou mogen kiezen, hij
het onderwijs in zou gaan. Wat mij betreft is dat
een groot compliment voor de leerlingen van
HAVO 3 van CSW De Perre.

Het was leuk dat ieder groepje leerlingen een
eigen draai aan zijn opdracht gaf. Er kwamen
diverse soorten PowerPoint presentaties voorbij
maar ook een filmpje met zelfgemaakte foto’s,
een krant en informatieposters.
Eén groepje bestond uit jongens die uit (de omgeving van) Westkapelle kwamen. Dit gaf hen
waarschijnlijk een voorsprong en extra motivatie
om een mooie presentatie neer te zetten.
De inzet van de leerlingen was bewonderenswaardig, ook al omdat de presentaties de laatste
schoolactiviteit was voor de zomervakantie en
er geen beoordeling aan gekoppeld werd. Naar
mijn mening, als toekomstige juf, hadden veel
leerlingen hele mooie cijfers kunnen verdienen!
Profcom-IT vof
Torenstraat 34
4361 CV Westkapelle
0118-572249
email: info@profcom-it.nl internet:
www.profcom-it.nl
• Levering nieuwe en gebruikte computers en laptops op maat
• levering TFT, printer, inkt en andere apparatuur
• Reparatie alle merken PC’s en laptops
• Advies en aansluiten internetverbindingen
• Aansluiten en onderhoud thuis- en bedrijfsnetwerken
• Computercursussen Windows, Internet, Foto backup etc.
• Levering A4 papier, lege cd’s/dvd’s en meer

Schotse schoolreiziger
fotografeert uit bus
Leuntje Heijt
De Middelburgse Marian van den Berge woonde rond de eeuwwisseling een half jaar in het
Schotse Shetland. Ze vertoeft er nog regelmatig
en heeft er een aantal kennissen aan overgehouden, onder wie de nu 69-jarige Lis Nicolson.
Die kwam kortgeleden ineens op de proppen
met een foto van een Westkappelse in dracht.
Bij navraag bleek het Leuntje Heijt te zijn, later
getrouwd met Maarten Hengst.
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Het was Pasen 1959. De Schotse verbleef
tijdens een schoolreis in Brugge en telde zestien
lentes. Vanuit België reisde ze met haar klas naar
Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Tijdens een
busreis op Walcheren reed ze door Westkapelle.
Ze zag een jongedame in dracht voor haar deur
(nummer 135) staan en nam onmiddellijk een
foto. Marian van den Berge heeft die foto mee
naar Middelburg genomen na haar laatste reis
naar het Schotse Shetland en is op onderzoek
gegaan. Met wat hulp heeft ze de woning waar
de foto van is genomen gevonden, “Dat was eigenlijk niet zo moeilijk”, verklaart ze. “In Westkapelle heb je niet zoveel lange straten waar het
huisnummer
135 in voor
komt. Bovendien zag het
huis er nog
net zo uit als
toen”.
En zo ontdekte ze ook
dat de geportretteerde
Leuntje Heijt
is. Paasbest
in 1959.

Stikke grôôs met
Nehalennia steen
In de vaste opstelling van het museum vonden
wij als museumstaf, dat de Romeinse periode er
ietwat magertjes afkwam. Als enig origineel object was een amfoorscherf tentoongesteld, hetgeen weinig tot de verbeelding deed spreken.
Onze grootste wens was om de Hercules Magusanus steen, welke in 1514 te Westkapelle is
gevonden, opnieuw tentoon te kunnen stellen.
Deze steen is in het bezit van het Koninklijk
Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en
nu permanent opgesteld in de vaste collectie
van het Zeeuws Museum. Dat was dus niet mogelijk. Maar onze tweede keus, een altaarsteen
van Nehalennia, bleek geen enkel probleem te
zijn. We werden door de conservator van het
Zeeuws museum, mevrouw Diels, uitgenodigd
om in het depot te komen kijken. Daar waren
diverse votief- of altaarstenen uit de Romeinse
tijd te zien. We hebben een prachtig origineel
exemplaar uitgezocht met een afbeelding van
Nehalennia. Deze steen was onderdeel van
de Romeinse tempel die bij Domburg heeft
gestaan. Dat exemplaar is samen met andere
tientallen stenen in januari 1647 gevonden op
het strand, op de plek waar eens de tempel had
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gestaan. Na omzwervingen is deze steen ook
in het bezit gekomen van het Zeeuws Genootschap, dus nu in bruikleen van ons museum.
Zo zijn wij stikke grôôs op deze aanwinst die
nu te zien is op circa vijf kilometer afstand
van de plaats waar deze steen, gewijd aan de
godin van de vruchtbaarheid Nehalennia, werd
vereerd.

Lengte touw op Zeeuwse dag
Hoe lang is het kabeltouw?
Met die vraag hielden Rabo
ambassadeurs Evert en Sonja
bezoekers van de Zeeuwse
dag onder meer bezig. Hersen
knarsend gokten maar liefst 223
bezoekers naar de juiste lengte,
om tegen vijf uur ‘s middags
eigenaar te worden van een
verrekijker. Jos van Vaardegem
nam die prijs mee naar huis. Hij
had 72,50 meter ingevuld. Dat was behoorlijk
dichtbij, het getoonde touw mat 72,70 meter.

Zangavonden staan
weer voor de deur
Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de zomer, maar de tijd gaat snel en we zitten zo weer
in het ‘zangseizoen’. Gelukkig heeft Nellis weer
Jo Theune en Piet van Rooijen bereid gevonden
om de zangavonden te verzorgen. U kunt het
komende seizoen dus weer uit volle borst de
‘ouwerwesse’ en andere populaire liedjes meezingen. Zorg wel dat u op tijd bent want door
de drukte is het niet altijd eenvoudig een goed
plaatsje te vinden. In
2012 zijn inmiddels
de donderdagen 18
oktober in het Jeugdgebouw en 22 november in Kasteel van
Batavia vastgelegd. De
data voor 2013 kunt
u vinden in de agenda
van dit blad en op de
website van het Polderhuis. Veel plezier!
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Gewoonten en gebruiken bij
vereffenen rekening
Jaarlijkse betaling met borreltje
duurde soms langer dan klus zelf
(Reactie van Kees Minderhoud uit Eindhoven)
In de rubriek gewoonten en gebruiken van het
Polderhuisblad 51 maakt mevrouw E. FlipseMinderhoud gewag van de wijze waarop
ambachtslieden in Westkapelle in de jaren dertig
en veertig van de vorige eeuw hun rekeningen
innen. Ze noemt wagenmaker Leen Wouters
(1877 – 1953), over wie mijn moeder, Lourina
Wouters (1906-1991), wel eens wat vertelde
omdat ze zelf tot 1933 een deel van die administratie verzorgde.
Ik heb mijn grootvader niet gekend. Er is wel een
kasboek bewaard gebleven. Het boek behandelt
het ‘tussendoorwerk’ . Het telt 850 jaarlijkse
rekeningen van 68 klanten in de periode 1919
tot 1944. Dat werk werd inderdaad pas aan het
eind van het jaar betaald en bestond voor een
zeer groot deel uit reparatie en levering van onderdelen voor alles wat in die tijd op een boerderij te vinden was en van hout was gemaakt.
Bij nieuwe wagens was het boter bij de vis. Over
de betalingsceremonie rondom de jaarwisseling,
waarover mevrouw Flipse verhaalt, vertelde mijn
moeder ook . Behalve het aanbieden van sigaren
(en blijkbaar ook snoepjes) hoorde daar ook het
aanbieden van een of meerdere consumpties bij.
Soms waren de te betalen ambachtelijke uren op
de rekening niet groter in aantal dan de uren die
verstreken tijdens de betalingsceremonie. Het
kleinste geboekte jaartotaal van een klantenrekening bedraagt 55 cent, gespecificeerd in 1929
als 4 nieuwe linzen voor 30 cent en 4 nieuwe
schiefkeggen voor 25 cent.

Veel reparaties werden uitgevoerd door in of
aan een bestaand houten voorwerp iets toe
te voegen: een wig, keg, tong, klampje, knevel, krukje (bijvoorbeeld bovenop schopsteel),
schee, stukje, latje, las of ronde pin te maken.
De middelgrote bedragen waren voor reparaties
van draaibomen, inzetten van nieuwe tanden in
eggen, ploegvoeten en ploegstaarten, bezemstelen en stelen voor het andere meest uiteenlopende handgereedschap, kort- en langtouwen,
kruiwagenwielen, melkkrukjes, nieuwe rondes.
Kruiwagens kregen ook nieuwe poten, borden,
bodems, armen en handvaten. De grote bedragen kwamen tot stand door de aanschaf van
bijvoorbeeld. een zesbalks eg of een nieuwe
kruiwagen of door grotere revisies van gebruikte
wagens: nieuwe bodemplank (boomplanke),
nieuwe zijladders, tronkladders, menladders,
nieuw achterbord, nieuwe lange en korte galgen, nieuwe voor- of achteras, nieuwe draaiboom of lamoen of door nieuwe velgen, spaken
en naven in de wielen te zetten. Dat kon oplopen tot jaartotalen per klant van 350 gulden. De
gemiddelde rekening bestond uit 10 posten en
had een eindbedrag van circa 30 gulden.

Mooie woorden kom ik tegen in dit boek, zoals:
veulenmerriekortouw, ponger, zeisstrijkerhandvat, karnstok, karnkruis, kopscheen, vaagspa,
wasstamper, slegge, kardoes en gareelknippel.
Ook reparatie en levering van dorsgereedschap
passeert de revue: graanschop, windmolen,
dorschvlui, dorschrieve, vluigaarde, vluistok. En
er waren ook reparaties aan de dorschvloer. Als
vervoermiddelen worden genoemd: boerenwagen, mestkar, koets, verenwagentje, driewielwagen en slee, die meestal gank of veldgang
genoemd wordt. In 1933 wordt een reparatie
van 2,80 gulden gemeld aan de cabine van de
auto van Hendrik Verhulst.
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Een duidelijke prijsontwikkeling is niet te vinden.
Het lijkt erop dat de prijzen in 1944 dezelfde
zijn als in 1922, zoals van een zesbalks eg
(egge): 35 respectievelijk 32,50 gulden.
Als men aan de hand van dit verhaal iets wil
zeggen over gewoonten en gebruiken in die
tijd dan kan men concluderen dat alles eindeloos gerepareerd en hergebruikt werd, dat er
waarschijnlijk weinig of niets werd weggegooid
en weinig nieuw werd aangeschaft. Alles draait
om de eerste levensbehoeften en om de relatief
eenvoudige gereedschappen om die eerste
levensbehoefte te
verwerven. Handwerk, vakmanschap,
zorgvuldigheid, inventiviteit en schaarse grondstoffen zijn
in die tijd de sleutelwoorden geweest.
Dat was ook de rode
draad in de verhalen
van mijn moeder.

ven. “Maar
we hebben
ook acties en
verkopingen
op touw gezet,
waaronder de
verkoop van betonnen Zeeuwse knopen”. Volgens Wendy bewijst de opbrengst “maar weer
hoe een groot hart ons dorp heeft”.
Wendy weet dat alle opbrengsten rechtstreeks
ten goede komen aan het onderzoek naar de
genezing van kanker. De opbrengsten dit jaar
worden gebruikt bij de Stichting STOPhersentumoren. Het team Westkapelle on Wheels
bestaat uit Henk Wielemaker, Linda Huibregtse,
Bastiaan de Visser, Wendy Minderhoud, Arja
Janse en William Kooman.

Een uitgebreid en ontroerend verhaal is te lezen
op de website van de charitatieve fietsers,
www.westkapelleonwheels.nl.

22.000 bijeen gefietst voor
onderzoek hersentumor
Het team Westkapelle on Wheels heeft maar
liefst 22.000 euro opgehaald in één van de
benefietwielertochten Ride for Hope, ten gunste
van de kankerbestrijding. Het zevental reed half
juni in drie dagen 750 kilometer door Nederland. Regen, wind en Limburgse heuvels bleken
de zwaarste tegenstanders, maar het zingen van
ouwerwessen hield de moed er in om door te
zetten.
“Vorig jaar vormden we dat team”, vertelt
Wendy Minderhoud. “We besloten om de
sportieve uitdaging aan te gaan”. Om te kunnen deelnemen aan deze driedaagse tocht
beloofde het zevental om per persoon minimaal
een bedrag van 1.500 euro op te halen. Wendy:
“Dat leek aanvankelijk een heel bedrag. Maar
Westkapelle en omgeving leefden massaal
mee”. Onder aan de streep telden de wielrijders
iets meer dan het dubbele. De giften kwamen
van vrienden en familie en van lokale bedrij6

Cruisevaarders snuiven
historie in Polderhuis
Ruim veertig opvarenden van het in Vlissingen
aangemeerde cruiseschip Azamara bezochten eind mei het Polderhuis. Een mijlpaal, dit
bezoek. Het internationale gezelschap werd
verrast met een optreden van de heiploeg en
demonstraties blokjes maken en schelpen schilderen. Uiteraard loodste een gids de bezoekers
langs de historische schatten van het oorlogsen dijkmuseum.

U zoekt een notaris met verstand van
zaken en gevoel voor mensen?
Maak dan vandaag nog kennis met de notaris die verder kijkt dan regels en richtlijnen

Unieke extra’s waar u iets aan heeft:
• Extra zekerheid bij koop van een woning: gratis overlijdensrisicoverzekering
• Testamentscan houdt uw testament actueel • Ondernemersscan van u en uw bedrijf
• Volmachtscan voor particulier en bedrijf
Badhuisstraat 181
4382 AM Vlissingen
Tel. (0118) 418110

I N T E G E R

E-mail:
notarissen@sauerenoonk.nl
www.sauerenoonk.nl

E R V A R E N

B E R E I K B A A R
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Ook blokjes bakken?

Nel Westrate heeft dringend hulp nodig
bij het bakken van blokjes (babbelaars).
Het bereiden van dat Zeeuwse snoepgoed gebeurt in klederdracht tijdens
demonstraties en markten bij het Polderhuis.
Interesse of meer weten? Nel Weststrate,
Irenestraat 14 Westkapelle, telefoon
0118-571781
Aan dit bezoek ging volgens Ivo van Beekhuizen een flinke brok acquisitie vooraf. Al in 2008
werden de eerste contacten gelegd tijdens een
Zeeuws cruise symposium. De deltaprovincie
wilde zich vanaf die tijd duidelijker op de kaart
zetten van cruisemaatschappijen. Maar dan
moest er aan de opvarenden uiteraard een aantrekkelijk programma kunnen worden aangeboden. Gezien het stijgende aantal cruiseschepen
dat aanmeert aan de Zeeuwse kades, heeft
Zeeland kennelijk genoeg te bieden. Het Polderhuis is één van de attracties waar opvarenden
voor kunnen kiezen.
Aanvankelijk meldden zich dertig gegadigden voor een bustocht naar Westkapelle,
het werden er 42. Ogenschijnlijk gelaten en
lauwtjes namen de buitenlandse cruisegasten
de informatie tot zich. Maar schijn bedriegt. De
getoonde geschiedenis in het Dijk- en Oorlogsmuseum had wel degelijk indruk gemaakt, werd
na afloop genoteerd.

Polderhuis maakt
indruk op Solexers
Op zoek naar een leuk uitje met haar vriendinnen ontdekte Polderhuis-vrijwilliger Jeanine van
Marion stomtoevallig een zeer positief stukje
tekst in het gastenboek van E-solexen. Hans
Clarijs van personeelsvereniging ’t VeRZetje in
Middelburg verhaalde er ruim een jaar geleden
dat hij en leden van de personeelsvereniging
tijdens het rondje Walcheren stopten in Westkapelle en genoten van hun bezoek aan het
Polderhuis.
“In Westkapelle hebben we het Polderhuis
bezocht, waar we een uitvoerige rondleiding
kregen in dit leuke museum, waar alles is te zien
van de roerige geschiedenis van Westkapelle
en Walcheren”, schrijft Clarijs. Hij roerde ook
nog de leuke ervaring aan met het rijden op een
E-Solex over de Walcherse wegen. “We hadden
veel bekijks onderweg. Het is een aanrader om
op deze manier het mooie Zeeuwse landschap
te ontdekken”.
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Objectschilderijen Nel Douma
eigenzinnig onhoorbaar zacht
Zoekend naar grenzen om ze
uiteindelijk weer te doorbreken
De beeldend kunstenaar Nel Douma-Huibregtse
exposeert vanaf Vanaf maandag 10 september objectschilderijen in het Polderhuis. Ze koos voor de
titel Quasi Niente. De in Westkapelle geboren en
getogen kunstenaar woont nu in Middelburg. Haar
werk is te zien tot en met zondag 4 november. Ze
is na Johannes Gramm de volgende exposant.
Als kind deed ze niets liever dan handwerken. Uit
een test na de basisschool bleek ze over een groot
gevoel voor techniek te beschikken. Deze talenten,
aangevuld met een kunstzinnige aanleg, wijzen
haar de weg om zich te ontwikkelen als autonoom
kunstenaar. Ze volgt diverse cursussen, onder meer
in ‘abstract werken’ aan het Middelburgse Instituut
voor Kunstzinnige Vorming. Maar ze verdiept zich
ook in traditioneel schilderen en ze volgt lessen
‘vrouw en techniek’. Sinds enkele jaren is ze zover
dat ze met haar werk naar buiten treedt. Het Polderhuis ontvangt haar met open armen. Wij van
het Polderhuismuseum vinden het ontzettend leuk
om dit eigenzinnige werk van een West-kappelse
kunstenares te laten zien.
Objectschilderijen
Haar werk is een combinatie van verschillende
vaardigheden en niet onder één noemer te vangen. Het thema van haar werkwijze is het schilderij
als object, vandaar de naam objectschilderijen. Ze
beschouwt het schilderij als een drie-eenheid van
raamwerk, doek en verf. Met deze drie elementen
gaat ze creatief aan de slag. Dat proces begint met
het maken van het raamwerk. Daarna bewerkt
ze bijvoorbeeld het doek met haar naaimachine,
waardoor er allerlei patronen ontstaan. Na het
naai- en handwerk wordt het doek gespannen op
het raam. Dan volgt pas het schilderen. Haar werk
heeft dus een technische kant (“Wat kan ik met
de verschillende materialen?”) en een kunstzinnige kant (“Wat is een schilderij?”). Het komt
intuïtief tot stand en balanceert op de grens van
twee-endrie-dimensionaal. Dat is voor haar als
kunstenaar een spannend gebied om in te werken:
steeds zoekend naar grenzen, deze doorbreken,
mogelijkheden zien en nieuwe grenzen stellen, om
ze later wellicht weer te doorbreken.
Quasi Niente
Zo ontstaan minimalistische, serene schilderijen
met soms reliëfs er in verwerkt, zo eenvoudig dat
het ‘bijna niets’ lijkt. Maar schijn bedriegt, want
achter deze ogenschijnlijk eenvoudige schilderijen
gaat een ingewikkeld, ambachtelijk, technisch en
creatief proces schuil.
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De term ‘quasi niente’ komt uit de muziek. Het
geeft aan dat je op een bepaalde plek bijna
onhoorbaar zacht moet zingen of spelen. Muziek
maken (zingen en spelen) is een andere creatieve
bezigheid van Nel. Het ‘quasi niente’ zingen of
spelen is voor haar spannend en intiem en dat
heeft voor haar weer raakvlakken met het beeldende werk.
De geëxposeerde werken ogen abstract, maar wie
er een poosje naar kijkt en zich realiseert hoe ze tot
stand zijn gekomen, heeft stof tot nadenken. En
dat is het doel van kunst, iets teweeg brengen bij
de toeschouwer.

Agenda / Kalender
17-10-12 Pompoenendag 11.00-16.00u
24-01-12 Zing maar mee,
Jeugdgebouw 20.00-22.00u
21-02-13 Zing maar mee,
Brasserie De Fontein 20.00-22.00u
21-03-13 Zing maar mee,
Kasteel van Batavia 20.00-22.00u
30-04-13 Zing maar mee,
Westkapelle Herrijst 20.00-22.00u
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