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Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Een lange, koude winter is vergangen. Een winter met
sneeuw- en ijspret voor de een en sneeuw- en ijskommer
voor de ander. Het was ook een winter met in en buiten
Westkapelle veel reuring en opmerkelijke zaken: de molen
in restauratie, de klok van de kerk, voetbalplaatjeshype bij
de Spar, een uitslaande woningbrand, veel activiteiten van
het Polderhuis en verenigingen, troonsafstand van koningin en paus maar helaas ook economische sores en oorlog
en ellende op diverse plaatsen van de wereld.
Na die veelbewogen winter in de nieuwe lente ligt nu een
nieuw Polderhuisblad voor u. Een nieuwe editie met een
nieuwe redactie, in een nieuwe jas en met hier en daar een
nieuw geluid.
Het Polderhuisblad wordt al vanaf het eerste nummer veel
gelezen en hooggewaardeerd, zoals blijkt uit de reacties
van lezers. De redactie vindt het een voorrecht in de komende tijd invulling te mogen geven aan dit lezenswaardige
blad. Zij heeft de financiële ruimte gekregen voor een fraaie
vormgeving; dit laatste vooral dank zij de adverteerders.
De nieuwe redactie bedankt de oude voor al het werk dat
in de afgelopen jaren is verzet en de waardevolle bijdrage
die hiermee aan de cultuur en het sociale leven van Westkapelle is geleverd. Vooral Ada van Hoof, stuwende kracht
achter Het Polderhuis en oprichter van het Polderhuisblad,
komt veel dank en eer toe voor haar redactionele werk,
naast al haar andere activiteiten voor Westkapelle en het
museum.
Door Westkapelle
De redactie gaat proberen ook in de toekomst een boeiend en afwisselend Polderhuisblad te presenteren. Natuurlijk is het blad in de eerste plaats het orgaan van museum
Het Polderhuis; wetenswaardigheden over het museum
en de activiteiten leest u in de rubriek “Polderhuisvaria”.
Daarnaast komen er andere vaste rubrieken als “Westkapelle toen” met sterke verhalen en anekdotes maar ook
populairwetenschappelijke artikelen over de Westkap-

pelse geschiedenis. Onder de kop “Westkapelle in kunst en
wetenschap”, leest u over kunstwerken, literatuur, muziek,
wetenschappelijke publicaties e.d, die een relatie hebben
met Westkapelle of Westkappelaars. ”Berichten uit de samenleving” bevat informatie van verenigingen, dorpsraad
en ook ingezonden bijdragen van lezers.
En gelukkig staat de redactie er niet alleen voor. We hebben al enkele vaardige gastschrijvers bereid gevonden het
blad van tijd tot tijd met een artikel of column te verrijken.
Hieruit blijkt al dat dit blad niet alleen is bestemd voor
Westkapelle maar ook wordt gemaakt door Westkapelle.
Ingezonden berichten, mededelingen of artikelen, over
welk Westkappels onderwerp dan ook, stelt de redactie
zeer op prijs. Wilt u uw verhaal niet schrijven maar liever
vertellen, dan kunnen we dit ook komen optekenen. Dus
als u wat weet dat eigenlijk iedereen zou moeten weten,
stuur het naar de redactie of lever uw stukje in bij het museum! Soms zal de redactie, bijvoorbeeld door ruimtegebrek een keuze moeten maken, welke artikelen uiteindelijk geplaatst worden.
Wij hopen dat u minstens evenveel plezier beleeft aan het
lezen van dit vernieuwde Polderhuisblad als de redactie
aan het samenstellen ervan.
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POLDERHUISVARIA

gangskaartjes verkocht. Dat is minder dan het jaar ervoor.
De cijfers zijn opgetekend in het onlangs verschenen jaarverslag van het museum.
Niettemin beantwoordde het Polderhuis ook vorig jaar in
ruime mate aan de doelstelling. Onder de noemer van het
thema Jaar van het Water werden vier keer van exposanten
gewisseld. Schilderijen van Bram Dingemanse, luchtfoto’s
van 1920 tot 2012, foto’s van Johannes Gramm en fotografie onder water waren de vier gekozen onderwerpen.
Zoals jaarlijks gebruikelijk vernieuwde het museum een
onderdeel van de vaste expositie. Zo werd vorig jaar het
‘eiland’ over de wederopbouw vervangen door een ‘eiland’
over de Molukkers in Westkapelle en de dijkverzwaring
tussen 2006 en 2011 en de jaren tachtig.

Jan de Jonge toont Zeeuws Zicht
Fotograaf Jan de Jonge toont tussen 23 maart en 2 juni
werk onder de titel Zeeuws Zicht. Zijn foto’s zijn te zien in
de Ontmoetingsruimte van Het Polderhuis. Met deze expositie wil De Jonge tonen meer te kunnen dan louter reportagewerk.

Toch wil het polderhuis meer zijn dan een museum. Het
dient een ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen die daar
behoefte aan heeft. Om dat te stimuleren gebeurt er van
alles in de ontmoetingsruimte alias museumcafé, Tien keer
was er een Open Tafel, drie keer een boekpresentatie, maar
liefst 58 keer een officiële ontvangst van gasten, 21 keer
kreeg het museum een school op visite, acht keer was er
een privéfeestje en de jaarlijkse oorlogsherdenking van
1 november is meer dan noemenswaardig.

Bij nagenoeg alle evenementen zien we deze huisfotograaf van Het Polderhuis lopen, de camera steeds in aanslag. Zo kunnen de foto’s van Polderhuis-evenementen
dankzij Jan bekeken worden op de website. Voor de tentoonstelling selecteerde hij foto’s van de afgelopen jaren.
Zo vergaarde hij een beeld van het Zeeuwse landschap, de
Zeeuwse kust en de Zeeuwse volkscultuur, zowel in kleur
als in zwart-wit.
Sinds 1983 is Jan serieus bezig met fotografie. Hij is een
autodidact, maar om zijn werk te perfectioneren volgde hij
een aantal cursussen. Sinds 2009 is hij helemaal overgeschakeld op digitale fotografie.
Vrijheid, ruimte, weidsheid vormen een terugkerend thema in zijn werk. De Zeeuwse natuur met in het bijzonder
de ruimtelijkheid en onstuimigheid van de zee zou Jan
niet kunnen missen.
Het Polderhuis wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen.
Foto Jan de Jonge

Het Polderhuis:
minder kaartjes in 2012
Ook het Polderhuis is niet buiten klauwen van de recessie gebleven. Vorig jaar werden net geen zesduizend toe-

Voorts kan het museum worden gezien als en uitdrager
van de identiteit en cultuur van Westkapelle. Geslaagd
noemt het jaarverslag de Dijkwerkersdag met de Senior
Kamerveiling. Opbrengst ruim negenduizend euro voor
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het Polderhuis. Het museum tekent tevens voor de organisatie van zomer- en winterevenementen, zangavonden, de
Heiploeg, blokjesploeg, klederdrachtcursussen, kaarten
maken, lezingen en de uitgave van Het Polderhuis Blad.
Een verlengstuk van het museum zijn de activiteiten die de
cultuur en de identiteit van Westkapelle uitdragen, zoals
de organisatie van zomer- en winterevenementen, zangavonden, de Heiploeg, de Blokjesploeg, Klederdrachtcursussen, kaarten maken, lezingen en de uitgave Het Polderhuisblad.
Een, ook in financieel opzicht, bijzonder geslaagd evenement was de Dijkwerkersdag met de Senior Kamerveiling,
met een opbrengst voor het Polderhuis van € 9.155.
Het Polderhuis staat voor een open- en transparante houding, waarin samenwerking wordt gezocht met andere
musea en instanties, zoals in The Untold Story, een internationaal samenwerkingsproject over de Tweede Wereldoorlog.

Wild breien tijdens Wintervrijdag
Jong en oud vermaken zich in Het Polderhuis zoals tijdens
de laatste Wintervrijdag vorig jaar. Dankzij de donaties van
Suzan van de Wolboetiek (een mand met kleurrijke bolletjes wol) kon er fiks gewerkt worden aan het wildbrei
project. Jeugd zonder breiambitie zorgden voor een voedzame vogelslinger.

Werkgroep Educatie zoekt
vrijwilligers
Het Polderhuis wil graag een betere en sterkere relatie met
het onderwijs en zoekt daarom nog een aantal vrijwilligers. Zij kunnen functioneren in de Werkgroep Educatie.
Het museum vertelt meerdere verhalen die voor scholieren van alle leeftijden interessant zijn. Maar elke leeftijdsgroep moet je weer op een andere manier prikkelen. Geschiedenis en verhalen dienen daarom ‘leeftijdgebonden’
te worden aangeboden. Dat kan variëren van eenvoudige
speurtochten, tot gastlessen en informatieverstrekking via
de IPhone en QR codes (de nieuwe digitale manieren).
Het Polderhuis heeft de Werkgroep Educatie opgericht om
deze tak (onderwijsbezoek) meer aandacht te geven en
te versterken. Deze werkgroep heeft nog enkele vrijwilligers nodig. Gezocht worden moeders die hun ervaring en
praktische instelling willen delen, onderwijzers die weten
hoe het onderwijs in elkaar zit, zowel oud-onderwijzers als
beginnende onderwijzers of studenten en digitaal aangelegde mensen voor de nieuwe manier van informatie verstrekken. Leeftijd is niet belangrijk, enthousiasme en een
beetje tijd wel!
Voor opgave of voor meer informatie:
polderhuis.ada@zeelandnet.nl

De Drvkkerij binnen bereik
Sinds de opening van Het Polderhuis in 2004 is er een samenwerking met Boekhandel de Drvkkerij in Middelburg.
De boekhandel levert in consignatie aan Het Polderhuis en
aan het eind van elke maand wordt de balans opgemaakt
en de verkochte boeken worden afgerekend. Over de verkochte boeken ontvangt Het Polderhuis een vast percentage.

De jeugd zorgt voor een voedzame vogelslinger.
Foto Jan de Jonge
Ook was er een wedstrijd waarbij de lengte van een breiwerk geraden moest worden. Het goede antwoord was:
22,4 meter. Nadia Dekker was er met 22,5 meter het dichtst
bij en won een entreekaart met consumptiebon van Het
Polderhuis. Haar oma Suus Dekker raadde een meter tekort, maar werd niettemin tweede en ontving een Polderhuis verjaardagskalender.

Zelf op zoek naar boek? Dat kunt u bestellen via het Polderhuis, geef het ISBN-nr en/of de auteur door en wij kunnen informeren bij de Drvkkerij of het boek te leveren is.
Elke maand komt er een levering boeken voor de museumwinkel binnen waar uw bestelde boek bij kan zitten.
U kunt uw boek bestellen door een mail te sturen naar
info@polderhuiswestkapelle.nl of bellen naar 0118-570700
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WESTKAPELLE TOEN
Kôôpdag in het zaterdagmiddagcafé:

Je moest wel de klappen van de zweep kennen
De woningmarkt zit in het slop. Iedere dag hoor of lees je
wel sombere berichten over de huizenprijzen. Als je door
het dorp loopt, zie je veel borden met Te Koop aan de huizen hangen. Meer huizen dan mensen, zo lijkt het wel.

Foto Jan de Jonge
Ooit, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw,
was er ook in Westkapelle sprake van woningnood. Als er
een woning leeg kwam, dan waren er genoeg gegadigden. En de hoogste prijs voor je huis, die kreeg je op een
kôôpdag, de Westkappelse benaming voor een veiling.
Zo’n kôôpdag” was een belevenis. Spannend wie de nieuwe koper en bewoner van het huis zou worden en spannend hoeveel een huis waard was. We nemen u mee naar
een kôôpdag van toen.
Een zaterdagmiddag in een Westkappels café. Achter in
de gelagkamer staat een lange tafel, waaraan de verkopers hebben plaatsgenomen. Zoals meestal zijn het de
erfgenamen van de overleden laatste bewoner. De zaak is
overvol. De meesten zijn kijkers en geen kopers maar vooraan staan enkele personen die overduidelijk zaken willen
doen.
Daar komt de notaris. Het is de legendarische Hector van
den Briel uit Middelburg. En als zijn schaduw volgt hem
trouw de klerk. Beiden hebben een grote, Franse alpinopet

schuin op het hoofd, niet zo maar een Westkappels kalotje.
De notaris heeft de grootste, maar misschien lijkt dat maar
zo. De menigte wijkt eerbiedig uiteen en de beide heren
schrijden met ernstige gezichten en zonder enig contact
met de aanwezigen naar de tafel en nemen plaats. De
documenten komen uit de tassen en een schrijfmachine
wordt geïnstalleerd. Tussen de documenten een schijnbaar wezensvreemd attribuut, een lange kalken pijp.
Nu schuift ook de veilingmeester aan. Dit is Johannes
Hendrikse (1922-2001), in het dagelijkse leven peteroliehandelaar. Hij ziet er anders uit dan anders. Zijn groene,
ribfluwelen oliepak heeft hij verwisseld voor een bruin
burgermanskostuum met een bijpassende stropdas. Zijn
haar is naar achteren gekamd en wordt in vorm gehouden
met brillantine, zijn anders zo olijke blik is verstrakt. Hij is
zich duidelijk bewust van de ernst van het moment en van
zijn verantwoordelijkheden.
De notaris vraagt om stilte en heeft meteen alle aandacht.
Hij legt de formaliteiten van de veiling uit, die “volgens
plaatselijk gebruik” zal plaatsvinden bij inschrijving en opbod. Ook noemt hij met naam en toenaam de verkopers
en hij leest de kadastrale gegevens van perceel voor. Hij
benadrukt nog dat de hoogste inschrijver (dus niet de
hoogste bieder) een premie verdient van 1% van het ingeschreven bedrag. Een buitenkansje voor de gokkers onder
het publiek. Als hij uitgesproken is krijgt veilingmeester Jo
Hendrikse het woord.
Jo staat op, hij heeft geen afslaghamer maar een gedraaid
houten stafje in de hand. Met een soort Brinkman-shuffle
avant la lettre, zoals nu de nieuwslezers van het NOS-journaal, richt hij zich tot het publiek.
“Wie verlangt er een briefje voor inschrijving op dit perceel? Eén procent van elke gulden voor de hoogste inschrijver! Wie verlangt er een briefje?”
Tussen het publiek doorwandelend overhandigt hij een
velletje papier aan de gegadigden. Hij herhaalt nog enkele
keren: “Wie verlangt er een briefje?” en het kan niemand
meer ontgaan zijn dat je gemakkelijk “één procent van iedere gulden” kunt verdienen, wat natuurlijk heel wat anders is dan één procent van ieder kwartje.
Als zich geen nieuwe inschrijvers meer melden vervolgt
hij, steeds op plechtstatige toon: “Allen die geschreven

de winkel van alles!
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hebben wordt verzocht hun briefje in te leveren!” Hij herhaalt zijn verzoek en voegt daaraan toe: “Zijn er nog die
nog willen schrijven?”. Ondertussen heeft hij de ingevulde
briefjes verzameld en overhandigd aan de notaris. Die
heeft even tijd nodig om ze te openen en te registreren,
tijd voor de aanwezigen om alvast de merites van de inschrijvers te bespreken.
Na zo’n tien minuten hervat de notaris met luide stem de
veiling: “Is er iemand die meent voor hoger te hebben ingeschreven dan vierenzestigduizend zevenhonderdtachtig gulden?” Geen reactie. “Dan is de hoogste inschrijver
de heer Kornelis Minderhoud uit Westkapelle voor vierenzestigduizend zevenhonderdtachtig gulden!”. De hoogste
inschrijver Minderhoud oogt tevreden, hij heeft makkelijk
een kleine 650 gulden verdiend. Maar helemaal gerust is
hij niet, want als er geen hoger bod komt, dan heeft hij het
huis “aan zijn broek” en dat is niet zijn bedoeling.
De beurt is weer aan de veilingmeester. Even verschijnt op
het gezicht van Jo zijn bekende glimlach, maar al snel is hij
weer helemaal in zijn rol.
“Volgens voorgelezene condities mag dit perceel gelden:
vierenzestigduizend zevenhonderd en tachtig gulden! Wie
biedt er meer dan vierenzestigduizend zevenhonderdtachtig gulden?” Hij moet dit talloze keren herhalen, want
de inschrijving was scherp. De hoogste inschrijver Minderhoud begint steeds meer te zweten. “Wie biedt er meer
dan …, hoor ik dan niemand beter dan ….?”
Dan komt er een interventie van de notaris. “Meneer Hendrikse, dit zal misschien helpen”. En onder het spreken van
dat woord overhandigt hij Jo de kalken pijp. Dit vraagt om
enige uitleg. Volgens de plaatselijke gebruiken moet het
eindbod en dus de koop symbolisch beklonken worden
door de kop van de pijp af te slaan. Als de kop er af is, is
bieden niet meer mogelijk. Wanneer de pijp in handen is
van de veilingmeester betekent dit, dat de verkopers kunnen instemmen met het op dat moment hoogste bod.

Jo richt zich tot het publiek, hij grijnst en zegt “Mensen, we
hebben de pijp, dus we gaan er mee door! “. En hij vervolgt:
“Wie biedt er meer dan …?”
En waar iedereen op wacht, gebeurt. Er komt een bod. Niet
dat luidkeels een bedrag geroepen wordt, nee iemand
meldt zich slechts met een kort knikje dat alleen voor de
veilingmeester waarneembaar is. Jo toont geen enkele
emotie en zegt slechts “Vierenzestigduizend achthonderd
gulden, wie biedt er meer dan vierenzestigduizend achthonderd gulden?” Geroezemoes in de zaal en de hoogste
inschrijver slaakt een zucht van verlichting.
Maar nu is het hek van de dam en volgen de biedingen
elkaar op, telkens met honderd gulden omhoog. Jo weet
wie de bieders zijn, kijkt van de een naar de ander en heeft
aan een kort knikje genoeg. Tot een van de twee het hoofd
schudt, en een ander aan bod kan komen.
Dan ineens stokt de kooplust. “Hoor ik dan niemand hoger dan zesenzestigduizend vierhonderdhonderd gulden?
Niemand hoger? Zesenzestigduizend vierhonderd gulden
eenderwerf, … anderwerf. Welbedacht?” Op het moment
dat hij wil afslaan, bedenkt zich inderdaad één van de
eerdere bieders. Jo is niet verbaasd, hij kent het klappen
van de zweep: Onverstoorbaar gaat hij verder met: “Zesenzestigduizend vijfhonderd gulden, wie meer dan zesenzestigduizend vijfhonderd gulden?” Jo kijkt naar de vorige
bieder en die laat zich inderdaad niet uit het veld slaan.
Direct volgt zijn tegenbod, opnieuw alleen voor Jo waarneembaar.
Het hele ritueel van vragen om een hoger bod herhaalt
zich, maar nu geeft de tegenstander het op. Zesenzestigduizend zeshonderd gulden. “Hoor ik dan niemand hoger
dan zesenzestigduizend zeshonderd gulden. Eenmaal, andermaal, welbedacht?”
Dan onthoofdt Jo met zijn veilingstaf bedaard de kalken
pijp en spreekt het eindoordeel uit: “Zesenzestigduizend
zeshonderd gulden, Jan Lievense.”
Pas op dat moment krijgen de meeste aanwezigen door
wie de koper is. Dikwijls is de koper een zaakwaarnemer
voor een jonge starter op de woningmarkt, wat ruimte
biedt voor de aanwezigen om te gissen naar de echte
koper. Na omstreeks 1970 kregen de starters steeds minder kans om op deze wijze een woning te kopen. Op de
kôôpdag verschenen de gegadigden voor een tweede
woning, vooral zomerhuisjesmelkers. Tot de gemeente dat
verbood. Maar toen ging het er op de woningmarkt al heel
anders aan toe en was de kôôpdag uit de tijd en uit de gratie geraakt.
Jan Kaland
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Drietal hervindt schuur
uit droevig verleden
Dankzij Jaap Lous weten Hanke Sleper en haar broer Janjacob en zus Marianne in welke schuur het stoffelijk overschot van hun moeder werd neergelegd zo’n 53 jaar geleden. De toenmalige medewerker op een camping gaf
gehoor aan een oproep eind vorig jaar in het Polderhuisblad van Hanke.
Moeder overleed 12 augustus 1959 tijdens een vakantie in
Westkapelle. Hanke was toen acht, haar broer Janjacob 11
en zus Marianne tien. Ze waren er alle drie bij toen moeder onwel werd op het Zuidstrand. Ze wisten – zo vertelt
Hanke in de PZC half januari, een dag na de bezichtiging
van de gezochte schuur bij de Joossesweg – dat moeder
een hartkwaal had. Maar ondanks de waarschuwing dat
“moeder niet oud zou worden”, kwam de klap hard aan.

Boeiend
Een succes, zo noemt Hanke het nu. “Het was enorm leuk
zoals Jaap Lous ons verwelkomde. Hij wist zelfs nog het
zomerhuisje waar we destijds logeerden en wees het ons”.
Nee. Het was geen hartverscheurend weerzien. De schuur
waar haar op het Westkappelse strand overleden moeder
heel even lag, was eigenlijk nauwelijks herkenbaar. En de
man die ze via het Polderhuisblad hadden opgespoord om
haar en haar broer en zus die plaats te wijzen, herkende
Hanke Sleper evenmin. Maar ja. Het was dan ook ruim 53
jaar geleden. Tijd heelt wonden, maar vervaagt ook beelden uit de geschiedenis, beseft ze. “Niettemin was het
boeiend om de schuur te zien en verschrikkelijk leuk om
weer eens samen te zijn met broer en zus. We zien elkaar
namelijk niet zo vaak”.
Een doelstelling van Het Polderhuis – aldus Ada van Hoof –
is het samenbrengen van mensen. In dit geval is dat zeker
gelukt.

Fotoboek Voor Later komt niet
De in het vorige nummer aangekondigde herdruk van
Voor Later van N. Flipse-Roelse kan niet doorgaan omdat
er te weinig inschrijvingen zijn. Het boek is niet meer verkrijgbaar.

Nieuw boek Sakkers

Van links naar rechts: Janjacob Sleper, Marianna MoeskerSleper, Jaap Lous en Hanke Sleper tijdens de gedenkwaardige
dag. Foto Jan de Jonge.

Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland september-december 1944
Dat is de titel van het nieuwe boek van de oorlogshistoricus Hans Sakkers. Op vrijdag 3 mei verzorgt de auteur
een lezing over dit onderwerp in Het Polderhuis. Aanvang
19.30 uur. Het is boek is dan ook te koop. Desgevraagd zal
Hans zijn boeken signeren.

Guusje

Maar het leven ging door. School, studie, huwelijk, gezin,
Het Polderhuis krijgt een nieukortom een eigen leven opbouwen waren ook voor Hanke
we mascotte. Het is Guusje,
vanzelfsprekende onderwerpen. Totdat haar ex-man in
een kinderfiguurtje, die zich
Zeeland kwam wonen was de gedachte aan haar moeder
in allerlei cultuuruitingen kan
wel voorhanden, maar niet de Westkappelse plek waar het
profileren. Als Viking, als dijknoodlot toesloeg. Bij bezoeken aan haar ex ging ze zelf al
werker, als ringrijder, noem
eens op zoek, “maar dat bleek zinloos, de herinneringen
piet wisse.pdf
1
22-04-13
08:52
maar op. Guusje krijgt een
vaag”. In Het Polderhuis ontmoette ze vorig jaar Ada van
speurtocht voor gezinnen met
Hoof, die onmiddellijk besloot een oproep te plaatsen in
kleine kinderen. Er komen vijf vakantiespelletjes die te
het Polderhuisblad.
koop zijn. Ook komen er stickers.
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Foto Jan de Jonge

Oranjevereniging zoekt hedendaagse attracties
en nieuwe bestuursleden
Peter Provoost en zijn medebestuursleden van de Oranjevereniging Westkapelle moesten zich wel even achter
de oren krabben toen de majesteit de troonswisseling
aankondigde. Was het programma net rond voor 30 april
2013, moest er wellicht weer van alles omgezet worden,
luidde de eerste reactie. Gelukkig kwam vrij snel duidelijkheid. Er hoefde nauwelijks wat veranderd te worden. Het
geplande programma bleef overeind.
De consternatie binnen het bestuur is vooral een gevolg
van de chronische onderbezetting. Slechts vier bestuursleden verzorgen de jaarlijkse Koninginnedag in ons dorp. ”Ik
zit onderhand zo’n negentien jaar in het bestuur”. Het afgelopen jaar kreeg Peter de indruk dat het over en uit zou
zijn. Voorzitter John Gutteling trad af. ”En toen waren we
nog maar met zijn viertjes. Dat leek me onbegonnen werk
om met zo’n kleine ploeg Koninginnedagattracties te organiseren”. Provoost en zijn mensen besloten een oproep
te plaatsen in de PZC. Het lukte om – met pijn en moeite,

aldus Provoost – twee nieuwe leden aan het bestuur te
binden.
Maar tijden veranderen. De belangstelling voor de playbackshows en de zeskamp zijn verdwenen. Andere activiteiten die meer in het heden kunnen worden geplaatst zijn
er kennelijk niet. “Het programma anno 2013 was eigenlijk
minimaal te noemen. Soms merk ik ook dat dientengevolge mijn enthousiasme minder wordt. Wat me op de been
houdt? Dat het zo ontzettend gezellig is in het bestuur tijdens de vergaderingen. Elk jaar weer aan het eind van de
dag kijk ik weer tevreden terug op de dag”. En zo hoopt
Peter Provoost om ooit zijn 25-jarig jubileum te vieren.
Tevreden terug blikkend.
Helaas kon dit bericht als gevolg van drukkerijproblemen
niet voor de oranjefeesten dit jaar worden bezorgd.
Niettemin is het duidelijk dat het bestuur versterking nodig heeft. Belangstelling of ideeën? Zie de website oranjevereningwestkapelle.nl.

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
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BERICHTEN UIT DE SAMENLEVING

Eén van de laatste besluiten van de gemeenteraad van
Westkapelle vóórdat de gemeente per 1 januari 1997
werd opgeheven, was het oprichten van de Stichting
Cultuurbehoud Westkapelle, afgekort SCW.

WAK en Westkapelle
Als er één plaats is waar de amateurkunst een hoge vlucht
heeft genomen, dan is het Westkapelle, dus kan ook de
WAK hier niet ongemerkt voorbijgaan. Het Polderhuis organiseert gedurende de drie genoemde dagen een aantal
activiteiten, passend bij het DNA van Westkapelle, dus met
kunst, muziek & zang, eten, zee en dijk.
Alle drie de WAK-dagen, van 11-16 uur, is er een kleine, intieme markt in de tuin van het Polderhuis, waarin kunstenaars zich aan het publiek tonen
Op zaterdag 25 mei en zaterdag 1 juni is er bovendien livemuziek met optredens van Westkappelse muziek- en/of
zangverenigingen.
Andere activiteiten op de zaterdagen:
Open Podium voor nieuwe en oude talenten (muziek,
zang, cabaret e.d.)
Een tekentafel voor kinderen van 11-14 uur; verkoop van
de daar vervaardigde werken van 14-16 uur op het “kleedjespleintje”
In Het Polderhuis zelf is een foto expositie van Jan de Jonge en komt er mogelijk een digitale foto expositie Neeltje
Flipse rond het thema zee, of een digitale expositie van beroemde en bekende kunstenaars.
De WAK kan alleen een succes worden met deelname van
de amateur-kunstenaars zelf; daarom zoeken wij: mensen
die schilderen, demonstraties geven, die werk willen laten
zien of verkopen, mensen die driedimensionaal werken
(boetseren, schelpen schilderen, schelpensieraden), mensen die iets bijzonders met fotografie doen, verenigingen
en muzikanten die een bijdrage willen leveren en deelnemers voor het Open Podium
De deelnemende exposanten kunnen op alle drie de dagen meedoen, (op 26 mei geen muzikale optredens), maar
dat is niet verplicht. Één of twee dagen kan ook. Maar zie
het vooral als een uitdaging, laat je werk zien aan het onbekende publiek en sluit aan bij deze landelijke actie week.
Opgeven bij polderhuis.ada@zeelandnet.nl

De gemeente was op dat moment in het bezit van een uitgebreide verzameling klederdrachten en sieraden en de
raad vond dat de nieuwe gemeente daarmee niet opgezadeld kon worden. Vandaar een stichting, die deze rijke
verzameling moest gaan beheren. Maar er was meer. Bij
schaalvergroting kan de veelgeprezen identiteit van een
dorp in het gedrang komen. De nieuwe stichting kreeg
daarom uitgebreide taken in het hooghouden van de
Westkappelse cultuur en cultuurhistorie. Dit wordt even
vaag als deftig omschreven met “het vastleggen en instandhouden van de cultuur van Westkapelle in al haar
verschijningsvormen en het bestuderen en vastleggen van
en bekendheid geven aan de historie van Westkapelle”.
De SCW geeft op uiteenlopende wijze invulling aan haar
taken. Natuurlijk is er het beheer en uitlenen van de klederdrachten. Iedereen kan klederdrachten lenen voor culturele manifestaties, bijvoorbeeld voor het Westkappels
koor, ringrijden en folkloristische dagen. Daarnaast verzamelt de stichting beeldmateriaal, literatuur, documentatie,
curiositeiten en kunstwerken. Zij organiseert lezingen en
tentoonstellingen over Westkappelse cultuurfenomenen
en doet wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van geschiedenis, leefgewoonten en dialect.
Intussen maakt de SCW voor haar taken gebruik van moderne media. Surf eens naar de website www.westkapellecultuurbehoud.nl met de Beeldbank Westkapelle, die
meer dan 1000 historische foto’s bevat. Ook via twitter kan
de wereld kennisnemen van de Westkappelse cultuur.
De SCW wordt nogal eens verward of vereenzelvigd met
Het Polderhuis. Dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want
er is zeker enige overlapping in de taken en interessesfeer.
Maar er zijn ook duidelijk verschillen. De SCW is geen museum maar veel meer een kennisinstituut. Er zijn geen leden of vrijwilligers, behalve het nu zevenkoppige bestuur.
De SCW draait voor een groot deel op gemeentelijke sub-

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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sidie. Vanzelfsprekend is er tussen de SCW en Het Polderhuis wel een permanente en vruchtbare samenwerking en
wederzijdse ondersteuning. Het Polderhuisblad nieuwe
stijl gaat ruimte bieden voor nieuws en informatie van de
SCW.
Katoenweverij
Recentelijk is, in samenwerking met de Roosevelt Academy, een historisch onderzoek uitgevoerd naar de 19eeeuwse katoenweverij. De stichting is trots op haar publicatie van de onderzoeksresultaten onder de titel “De

Zomerevenementen 2013
Ook in 2013 steken vrijwilligers van het Polderhuis weer
de handen uit de mouwen om leuke en aantrekkelijke evenementen neer te zetten. Al enkele jaren werkt het Polderhuis hiervoor samen met plaatselijke ondernemers en die
samenwerking wordt geïntensiveerd. Er is een nieuw comité gevormd, bestaande uit drie vertegenwoordigers van
Het Polderhuis (Jan van Beekhuizen, Jeanine van Marion,
Ada van Hoof ) en vijf vertegenwoordigers van de ondernemers (Maja Audenaerde, Annelies Boogaard, Jeroen de
Witte, Jaap Minderhoud en Ronald van de Sande). Dit achttal vormt de denktank, die gaat proberen weer een spetterend programma neer te zetten. Onder het motto Woensdag Westkapelle zal er wekelijks een evenement zijn.
Data en thema’s:
Zaterdag 13 juli Ringrijden XL, aangevuld met een markt,
kindermarkt en een ringsteek-loopbaan voor kinderen
Woensdag Westkapelle 17 juli; Wielerdag, met o.a. een
Oldtimershow, fietsrommeltocht, kofferbakverkoop en natuurlijk de jaarlijkse Stratenloop en Wielerronde.
Woensdag Westkapelle 24 juli; Zeeuwse Traditiedag, de
drukste dag van elk jaar, met o.a. een Zeeuwse markt en
weer veel ambachten.
Woensdag Westkapelle 31 juli; Zee en dijkdag, wegens
succes van 2012 op herhaling; op die dag demonstraties
van de KNRM en de hengelsportvereniging!
Woensdag Westkapelle 7 augustus; Zeeuwse kunst, muziek en folklore! Een nieuw thema, Zeeuws en bijzonder,
afgesloten met het jaarlijkse Sjezenrijden.
Woensdag Westkapelle 14 augustus; Ouwe Sannie-dag, de
naam zegt het al….)
Woensdag Westkapelle 21 augustus; deze laatste Woensdag Westkapelle 2013 is de Badgastendag; mensen kunnen die op deze dag hun hobby laten zien of demonstraties geven in de Polderhuistuin; info en opgave:
evenement@polderhuiswestkapelle.nl

wevers dat zijn er geen heren”. Een rijk geïllustreerd boekje,
niet alleen over de opkomst en ondergang van de weverij,
maar ook over de 19e-eeuwse Westkappelaars en het toenmalige armoedige Westkappelse bestaan.
Voor € 15,-- is het boek nog te koop in Het Polderhuis en in
De Drvkkerij te Middelburg.

Buiten de woensdagen zijn er vanzelfsprekend nog meer
kleinere evenementen.

Verjaardagskalender
Het Polderhuis komt met een Wasschappelse verjaardagskalender. Elke maand wordt versierd met voor die maand
symbolische foto, ergens in Westkapelle genomen door
Jan de Jonge.
Te koop in Het Polderhuis of via de webwinkel voor € 9,95.
Altijd en voor iedereen een leuk cadeautje, zelfs voor jezelf.

Prografici wil stichting Polderhuis
complimenteren met het nieuwe ontwerp
van dit blad. Wij wensen de redactie veel
plezier met het schrijven van mooie artikelen.
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WESTKAPELLE IN KUNST EN WETENSCHAP

Opmerkelijk kunstwerk

Hermanus Petrus Schouten: Kerk van het dorp Westkapelle in Zeeland, (De kerk van het dorp Westkapelle in Zeeland, van de dijk
af gezien; op de voorgrond een molen); 1757-1822;
waterverf op papier, 197 x 268 mm; Collectie Rijksmuseum Amsterdam
Degelijkheid en precisie
Hermanus Petrus Schouten (1747-1822), was een Nederlandse schilder, tekenaar en graveur. Hij kreeg zijn opleiding aanvankelijk van zijn vader Johannes Schouten (17161792), die afkomstig was uit Duitsland en eigenlijk Scholtz
heette. Later was hij in de leer bij Paulus van Liender en bij
de bekende kunstverzamelaar Cornelis Ploos van Amstel.
In diens opdracht maakte hij een serie topografische tekeningen van Amsterdam. In 1792 verhuisde Schouten naar
Haarlem maar hij bleef stadsgezichten van Amsterdam
maken. Zijn beste werk dateert uit de periode 1785-1790,
toen zijn dorps- en stadgezichten een grote degelijkheid
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en precisie kregen. Schoutens werk vertoont de invloed
van de gedetailleerde schilderstijl van de 17e-eeuwse kunstenaars als Jan van der Heijden. Schouten schilderde niet
alleen Amsterdam en Haarlem, hij maakte ook stads- en
dorpsgezichten “in de provincie”, zo ook deze aquarel van
Westkapelle. Het Rijksmuseum, dat het werk beheert sinds
1888, neemt de datering nogal ruim: 1757-1822.
We zien, vanuit een min of meer hoog standpunt, een zomers Westkappels panorama, een mooie, harmonische
compositie, met voor waterverf heldere, natuurlijk overkomende kleuren. Het tafereel met de wolkenlucht lijkt wel
wat op “Molen bij Wijk bij Duurstede” van Ruisdael.
Door de bossage op de voorgrond en de situering en de
afmetingen van de mensen en de dieren is er wel enige
dieptewerking, maar die is onvoldoende om te kunnen
zien hoe de gebouwen ten opzichte van elkaar staan. Centraal staat het onderwerp van de aquarel, de kerktoren
met daarop de stompe spits, die ook bekend is van andere
oude prenten. Deze spits is verwijderd in 1817 toen de toren een vuurtoren werd. Van de Willibrorduskerk, die toen
al in vervallen staat was, is het dwarsschip en het voorste
deel van de twee zijbeuken te zien. De toren heeft bovenin

Zo zou de schilder vanuit zijn positie Westkapelle nu zien.
een kerkklok. Het is vijf voor vijf. Prominent aanwezig is
een wat bouwvallig ogende standaardmolen.
Welk deel van Westkapelle zien we nu eigenlijk? We kijken
recht tegen de westgevel van de toren en als dat aanzicht
juist is weergegeven, dan moet de schilder zich tegen de
dijk ter hoogte van de huidige Molenweg hebben gepositioneerd.
Dit komt overeen met de positie van de molen, de voorganger van “De Noorman”. Deze oude molen en het eveneens afgebeelde molenhuis stonden aan de westkant van
de Molenwal. Hij is ten tijde van de bouw van de dijkmolen
in 1773 gesloopt of op andere wijze verdwenen. De dijkmolen was eigendom van de ambachtsheer, die in het bezit was van het windrecht. Dit betekende dat andere molens toen niet toegestaan waren. We kunnen de datering
daarmee dus iets preciseren: 1772-1775
Op de voorgrond zien we de Molenweg. De boerderij links
staat duidelijk hoger dan het omliggende terrein. Dit toen
nog buiten het dorp gelegen terrein met boerderij, wat we
moeten zoeken in de nabijheid van de huidige Boekhoutstraat, stond in Westkapelle bekend als “d’ ‘ôôgte”. Na de

verwoesting van het dorp in 1944 heeft deze omgeving
een metamorfose ondergaan.
De afgebeelde mensen zien er met hun 18e-eeuwse burgerkleding niet erg Westkappels uit. Toch straalt de afbeelding wel een Westkappelse sfeer uit, door de toren, maar
ook door het boerderijtje aan de Molenweg met het rode
pannendak en de zonbeschenen zijgevel, rechts op de
voorgrond. Dit was toentertijd de meest noordelijke bebouwing van de dorpskern.
Saillant is, dat hier aan de Molenweg, iets achter de voorgevelrooilijn, tot op de dag van vandaag een oude schuur
staat, die de tand des tijds en bommen en granaten heeft
getrotseerd, zij het niet zonder afbreuk. Is het een erg stoute gedachte dat het een oude versie van deze schuur kan
zijn, die op de aquarel is afgebeeld?
Als we uitgaan van de zo geroemde precisie van Schouten,
dan kan en zal de afbeelding in grote lijnen de topografische werkelijkheid tonen, al heeft de schilder die wellicht
ook gelardeerd met de nodige artistieke vrijheid.
Jan Kaland (met dank aan Ko Gabriëlse
voor de historische gegevens).
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Gezocht: opslagruimte
Het bestuur van Het Polderhuis is op zoek naar circa 25 m2
opslagruimte in Westkapelle.
We denken aan een garagebox of een deel van een loods
op huurbasis.
Het gaat om opslag van o.a. spullen van de Heiploeg,
evenemententafels, spelmateriaal en af en toe vitrine(s).
Als u Het Polderhuis hiermee kunt helpen, wilt u dan een
mail sturen met uw eventuele aanbod en huurprijs naar
info@polderhuiswestkapelle.nl
Wilt u een overleg, stuur dan uw naam en contactgegevens en we nemen zelf contact op.

Traditionals: ‘Om te ziengen,
Nie om nae te luusteren’
Jeanine Dekker en Marco Evenhuis presenteerden half
maart een dubbel-cd met 52 Zeeuwse liedjes. Ze haalden
deze traditionals uit de digitale archieven (liederenbank)
van het Meertens Instituut. De heiploeg uit Westkapelle
tekent voor het openingslied: ‘Mijn Julia is mij ontnomen’.
Adviseur volkscultuur Dekker bij de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland wilde de Zeeuwse liedjes bewaren. “Je
kunt het niet op straat zien”, beargumenteert ze. “Het zijn
geen gebouwen; we wilden een vorm vinden om het vast
te leggen”. Dekker en Evenhuis selecteerden uit een verzameling liedjes die in Zeeland zijn opgenomen. In de
zang klinkt derhalve meer bezieling dan schoonheid. Zo
zingt Jan Roose (1926-2002) uit Koudekerke samen met
zijn moeder ‘Het was in het bloeien van mijn jaren’. Roose
stelde dan ook vast: “Je ziengt om te ziengen. Nie omdat er
nae geluusterd moe ore”.
Radiomaker Ate Doornbosch en liedonderzoeker Will
Scheepers verzamelden de liedjes tussen 1950 en 1970.
Doornbosch lied deze culturele gezangen horen in zijn programma Onder de Groene Linde. Regelmatig registreerde
hij ze op locatie. Enkele liedjes zijn al zo’n vierhonderd jaar
oud. Sommige zijn verzeeuwst, hetgeen inhoudt dat ze in
het Zeeuws worden gezongen of dat ze een tekstaanpasing kregen die meer bij Zeeland hoort.
Dekker en Evenhuis verzorgden de teksten in het begeleidend boekje, waarin informatie over volksmuziek en
liedjescultuur in Zeeland. Er staat overigens een festival op
stapel waar Zeeuwse artiesten een deel van de nu verschenen traditionals zingen.
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