
1

Als dit Polderhuisblad bij u in de bus valt, ligt de jaarwis-
seling alweer achter ons. 2013 is voorbij, een jaar met tot 
de laatste dag veel activiteiten van het Polderhuis. In het 
najaar was Westkapelle weer trending topic. Je kon bij 
wijze van spreken geen TV of computer aanzetten of het 
ging wel over Westkapelle. Een VPRO-documentaire pro-
beerde tenminste de achtergronden en ook de complexi-
teit van de beruchte pedozaak te laten zien. In een film 
over Zeeland op de Duitse zender NDR kregen de kijkers 
een informatief en inzichtelijk beeld van het gaaischieten. 
Er was een Gouden Kalf voor de KRO-documentaire Ach-
ter de Toren, over de lotgevallen van vier Westkappelse 
schoolvrienden. In een andere film waren Westkappelse 
klederdrachtdraagsters te zien en in Terugkieke kregen we 
mooie beelden van Westkapelle in 1936. 
De Westkappelse kustvissers werden maar weer eens 
landskampioen en er was terecht veel aandacht voor de 
plaatsing van het monument voor Charley Toorop op de 
dijk achter het Polderhuis. In de Sinterklaasnacht wer-
den dijk en duin getest door de hoogste vloed in jaren, 
misschien nog wel hoger dan de watersnoodvloed van 
1682, waarover u in dit nummer meer kunt lezen. Ein-
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70 jaar geleden dat Westkapelle werd bevrijd en verwoest, 
wat aanleiding is voor bijzondere herdenkingsactiviteiten. 
In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. “Wij” deden niet 
mee, maar in Westkapelle kon je het kanongedaver van de 
West-Vlaamse slagvelden horen en in november 1914 ont-
plofte op de dijk een aangespoelde mijn, waarbij 9 men-
sen om het leven kwamen. Veertig jaar later, in 1954, was 
alles anders en kreeg Westkapelle een nieuw gemeente-
huis en een verenigingsgebouw. En 45 jaar geleden werd 
de Markt verrijkt met een fontein die niet bij iedereen in 
de smaak viel. Alleen de naam van een horecabedrijf is er 
nog van over. 
Maar 2014 wordt, meer nog dan dat van het WK voetbal, 
het jaar van het Polderhuis. Het museum bestaat dan 10 
jaar. Dat betekent feest en in dit Polderhuisblad kunt u 
al iets vernemen over de feestelijkheden die aanstaande 
zijn. Het Polderhuisjubileum was ook aanleiding voor een 
gesprek met Marjan Minderhoud-Simonse, al die jaren een 
bijzonder actieve vrijwilligster. Verder in dit nummer weer 
genoeg weetjes en plaatjes over Westkapelle en Westkap-
pelaars, waarbij een bijdrage van Jacco van Maldegem 
over de Westkappelse diaspora. 
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delijk kwam er ook 
weer wat aan, hard-
core zeedrift zelfs 
in de vorm van een 
massa cocaïne. 
En nu 2014. Het 
bestuur en de vrij-
willigers van het 
Polderhuis en de 
redactie van het Pol-
derhuisblad wensen 
iedereen en elkaar 
“vee ‘eil en zegen, 
en ôôles wat of 
wenselijk is”. 
2014, een jaar met 
opnieuw opmerke-
lijke mijlpalen. Het is 
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10 jaar polderhuis Westkapelle

“Dijk- en oorlogsmuseum brengt iedereen samen in West-
kapelle”, kopte de PZC op 2 november 2004, daags na de 
spectaculaire opening van het nieuwe Polderhuis. Deels 
was dat een constatering van wat de Stichting Polder-
huis vanaf de oprichting in 1999 in Westkapelle allemaal 
te weeg had gebracht. En deels ook was het een scherpe 
vooruitziende blik. 
In de 10 jaar van zijn bestaan heeft het Polderhuis een 
vooraanstaande positie verworven in het sociaal-culturele 
leven van Westkapelle en is het van meet af aan letterlijk 
een samenbindende factor voor de Westkappelse ge-
meenschap. Het Polderhuis heeft de kennis over en de be-
trokkenheid bij Westkapelle en zijn geschiedenis en oor-
logstrauma’s vergroot en verbreed en de banden met de 
bevrijders van weleer aangehaald. Dankzij het Polderhuis 
heeft Westkapelle zijn identiteit herontdekt. Talloze men-
sen vinden in hun vrijwilligerswerk voor het museum een 
veel voldoening gevende bezigheid. En natuurlijk is West-
kapelle dankzij het Polderhuis een culturele en toeristische 
attractie rijker. 

De museumstichting werd al in 1999 opgericht, met als 
start alleen een deplorabel gebouw (in eigendom van de 
gemeente) en een massa mooie ideeën. 15 jaar Stichting 
Polderhuis en 10 jaar Dijk- en oorlogsmuseum, een dubbel 
jubileumjaar dus en dat moet gevierd worden. 
In elk kwartaal van 2014 komen er leuke en steeds andere 
evenementen. Het eerste kwartaal staat in het teken van 
de vrijwilligers, want zonder deze mensen zou het Polder-

huis geen bestaansrecht hebben. Veel bijzondere activitei-
ten en momenten leven nog sterk in de herinnering. Maar 
er zijn ook veel “vergeten” momenten, nagenoeg onzicht-
bare van vrijwilligers om alles gerealiseerd te krijgen. 

Toch zijn ook van die vergeten moment foto’s gemaakt, 
genoeg zelfs om daarmee een foto-expositie aan de vrij-
willige werkers te wijden. 1 maart 2014 is er een feest-
avond voor de vrijwilligers, een mooi moment om deze 
expositie te openen. Vanaf 2 maart is de tentoonstelling 
opengesteld voor het publiek. 
Later in het jaar besteedt het Polderhuis aandacht aan de 
plaatselijke ondernemers en de toeristische blik op West-
kapelle. In het laatste kwartaal staat uiteraard de oorlogs-
herdenking centraal. 

Het Polderhuis vòòr de verbouwing tot museum
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polderhuisvaria

enquête evenementen
De uitgezette enquête over de evenementen in Westka-
pelle heeft niet zoveel respons maar niettemin een aantal 
interessante suggesties opgeleverd.
Gelukkig hebben zich ook weer mensen aangeboden een 
handje te helpen in de komende zomer. Onder de inzen-
ders is een tegoedbon voor gratis groepsbezoek verloot. 
De winnaar, A. Houmes, Kloosterstraat 11, krijgt de prijs 
thuisbezorgd. 

de prontste boer en boerin van Walcheren
Op de Zeeuwse traditiedag 6 augustus 2014 zal in het Pol-
derhuis de verkiezing van “De Prontste boer en boerin van 
Walcheren” plaatsvinden. Dit evenement is een initiatief 
van de Stichting Het Walchers Costuum. De verkiezing is 
geen “vleeskeuring”; een deskundige jury zal uitmaken 
wiens kleding het meest authentiek en compleet is. 

dijkweek 17 t/m 25 februari 2014
Met de tentoonstelling “7 eeuwen dijk in een week” en “Sin-
terklaasstorm 2013” richt het Polderhuis een week lang de 
schijnwerpers op dijk en dijkwerkers. Iedere dag is er een 
ander thema, o.a. Dijkhistorie, Dijkwerk, -materialen en 
-werktuigen, Dijkherstel 1945 en Dijkverzwaring 1986-1988. 
Op een nog nader te bepalen dag in die week vertelt water-
schapsman Adrie Provoost er nog meer over. De hele week 
ook veel activiteiten voor kinderen en “dijkwerkerskoffie” in 
het museumcafé.  

Lezing over concentratiekamp neuengamme 
Op 28 en 29 maart 2014 geeft  Martine Letterie van de stich-
ting Vriendenkring Neuengamme een lezing over dit relatief 
onbekende concentratiekamp in de buurt van Hamburg. Het 

kamp, aanvankelijk een steenfabriek van de SS, groeide uit 
tot een complex, waarin uiteindelijk meer dan 104.000 men-
sen gevangen hebben gezeten, waaronder 7.000 Nederlan-
ders. De meesten overleefden het niet. Ook de “Westkappel-
se” schrijver Jan Campert was een Neuengamme-slachtoffer. 
Aanvang beide lezingen 14.30 uur. 

foto uit de oude doos
In het bekende boek 
Tussen Dijk en Toren 
(blz. 189) van Krijn 
Faasse staat een fo-
tootje van Johanna 
Minderhoud (1871-
1949), bijgenaamd 
Wanne van Pier van 
Leendert, echtgeno-
te van Johannes Ga-
briëlse alias Wannes 
van Jan van Tesse. 
Een ingeschilderd 
en op linnen over-
gezet exemplaar 
van die foto is in het 
bezit van mevr. J.W. 
van Bijlevelt-Joosse 
uit Veere. 

Familieleden van de afbeelde vrouw of andere belangstel-
lenden kunnen de foto overnemen tegen betaling van de 
restauratiekosten van € 200,--. Tel. 0118-502569. 

Pronte boeren en boerinnen; foto www.ziezeeland.nl

reis naar Amerika gaat niet door
Helaas hebben zich te weinig deelnemers aangemeld voor 
de groepsreis die de Stichting Cultuurbehoud in mei 2014 
wilde organiseren naar de Verenigde Staten van Amerika. 
De reis is daarom afgelast. 
Op 25 oktober 2013 gaf Ko Gabriëlse in het Polderhuis een 
inleiding over de Westkappelse emigratie en de achter-
gronden daarvan, dit ter voorbereiding op en informatie 
over de reis. Hiervoor was wel een overweldigende bel-
angstelling, waardoor een tot nu toe onderbelicht deel 
van de geschiedenis van Westkapelle onder een brede 
aandacht is gebracht. 
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Wasschappels in de residentie

Op de nieuwe werkplek liet Sinterklaas rijmend blijken te 
weten dat hij met een Zeeuw te maken had. Nog afgezien 
van abominabel zangtalent moest erkend worden dat de 
in het gedicht verwerkte tekst van het Zeeuws volkslied 
niet gezongen kon worden. Wijze onbekend, zo luidde 
het verdict. Met gepaste trots wees ik de dichter op die 
andere hymne. “Als je die tekst nu had verwerkt ...” Na enig 
aandringen klonk wat later ‘Op Wasschappel bin’k gebore’ 
in het verder nagenoeg uitgestorven Haags café. De stem 
bevend en onzuiver, de tekst en wijze ruim voldoende 
volgens de eenkoppige, zingende jury.

Melodramatisch gesteld, waar en wanneer is het ‘fout’ 
gegaan? Van de elf guusjes geboren in ’81 en ‘82 uit mijn 
lagereschoolklas, is een aanzienlijk deel uitgewaaierd tot 
verder dan een uur fietsen. En daarmee verder dan de 
afstand die zij in hun puberteit jarenlang fietsend  tussen 
Wasschappel en hun Middelburgse middelbare school 
aflegden. 

De Middelburgse tijd markeert vaak het begin van het einde 
van overeenkomsten in de dan nog kleine leventjes. Na het 
diploma drijven paden van de klasgenootjes van weleer 
nog verder uit elkaar. Sommigen vinden een opleiding op 
Walcheren, anderen hun studie verderop. Het einde van de 
middelbare school als start van de Wasschappelse diaspora. 
Vaak keren zij die verderop studeren namelijk niet terug naar 
het dorp. Hun overwegingen zijn uiteraard van persoonlijke 
aard, maar ongetwijfeld regelmatig ook herleidbaar tot de 
beschikbaarheid van werk in het Zeeuwse. 

Een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
vorig jaar deed wenkbrauwen fronsen. Zeeland kende in 
2012 het laagste werkloosheidscijfer van Nederland, voor 
het vierde jaar op rij. De krant van wakker Nederland kopte 
met de vraag of iedereen naar Zeeland moest verhuizen. 
Lage werkloosheid in een mooie leefomgeving klinkt 
als immers een hemel op aard. Dat laatste aspect is, ook 
zonder regionaal of plaatselijk chauvinisme, een feit.  

De hordes toeristen iedere zomer zijn het levende bewijs 
ervan. 

Het lage werkloosheidscijfer valt deels te schrijven aan de 
structuur van de Zeeuwse economie, maar ook de relatief 
mobiele Zeeuwse jeugd draagt daaraan bij. Bij gebrek aan 
werk wordt het heil elders gezocht. Jonge Zeeuwen gaan 
daar waar het werk is en drukken zo de werkloosheid. 
Slechts iets meer dan 60% uit het lagereschoolklasje van 
weleer woont nog in Zeeland, waarvan iets meer dan de 
helft in Wasschappel is gebleven of na verloop van tijd is 
teruggekeerd. Met de auto kost het al snel een (klein) uur 
om vanuit het dorp de provincie uit te zijn, of dat nu richting 

Vlaanderen, Noord-Brabant of de Randstad 
is. Bij dagelijks (meer dan) twee uur forensen 
wordt een vertrek uit dorp of provincie al snel 
een optie, hoe fijn de leefomgeving ook is.

Niet voor niets kunnen uitgewaaierde Zeeuwen 
op de virtuele netwerksite Linkedin lid worden 
van ‘De Zeeuwse Connectie’. Speciaal bedoeld 
voor, zoals wordt omschreven, mensen die 
in Zeeland zijn geboren of getogen, maar 
voor studie of werk de provincie hebben 
verlaten en Zeeland nog steeds een warm hart 
toedragen. Al bijna duizend vertrokkenen zijn 
inmiddels lid. Met enige regelmaat bevat de 
elektronische post van De Zeeuwse Connectie 
vacatures van divers pluimage maar alle met 
Zeeland als standplaats. Werk in Zeeland is 
immers het snelste ticket terug naar eigen 

dorp of stad. 

Sneller in ieder geval dan wachten op infrastructurele 
projecten die Zeeland betere en vooral ook snellere 
verbindingen biedt met economisch krachtige regio´s. 
De beoordeling van de Westerscheldetunnel is positief, 
maar een zak geld voor nieuwe infrastructurele projecten 
ontbreekt. Helaas wegen de baten van beter ontsloten 
eilanden doorgaans niet op tegen de kosten ervan. Een 
juiste blik op bestaande infrastructuur is dan de enig 
resterende remedie. Die ontbreekt vooralsnog getuige het 
doortrekken van eenbaanswegen als de N57 en pogingen 
om alle Zeeuwse treinstations te behouden, met twee 
stoptreinen per uur tot gevolg. De bereikbaarheid en 
economische kracht van Zeeland vergen goede en niet zo 
zeer een groot aantal verbindingen.

Nagenoeg willekeurig leiden de gedachten naar kinderen 
die nu nog spelen in ’t durrup, in d’n oek, op strange en 
d´ôôgten en lêêgten, onwetend waar ze later zullen wonen 
en werken. Voor ze het goed en wel door hebben, kunnen 
ze verworden zijn tot een weekend-Wasschappelaer. Hoe 
hun bloed ook stroomt. Bij gebrek aan een provinciale 
infravisie rest een deel van hen over tien, twintig jaar 
onherroepelijk niets dan af en toe het Wasschappels 
volkslied te zingen, ‘ergens rondentomme in ‘t land, of in 
straeten en op pleinen mee ôôg’ uuzen an de kant’.

Jacco van Maldegem

Den Haag biedt werkgelegenheid aan jonge Westkappelaars.

Foto website http://haagsepraatjes.wordpress.com



5

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   

Zie vervolg pagina 6   ▼

“soms krijg je zomaar cadeautjes”

een gesprek met Marjan Minderhoud, vrijwilligster van 
het eerste uur van het polderhuis 

Marjan Minderhoud-Simonse is geboren en getogen in 
Westkapelle, getrouwd met Wim; ze heeft twee kinderen  
en vijf kleinkinderen. Toen ze stopte met werken sloot 
zij zich aan als vrijwilliger bij het Polderhuis. Haar eerste 
klus was -samen met de Stichting Steun Bevrijders en een 
groepje vrijwilligers- het organiseren van het openings-
feest. “Dat was best een grote klus: het openingsfeest viel 
samen met de 60 jarige bevrijding waardoor we meteen 
met een (inter)nationaal gezelschap te maken hadden. Ik 
denk wel dat iedereen die hieraan heeft meegewerkt er 
met plezier op terug kijkt.”

Waarom heb je juist voor het Polderhuis gekozen?
“De kracht van het Polderhuis is dat ze aan je vragen wat 
je wilt doen! Ze vragen niet of je dit of dat kunt doen. Maar 
naar je talent en wat je leuk vindt om te doen. Het is enorm 
samenbindend, je krijgt er heel veel voor terug en ieder-
een is nodig!” Ze benadrukt bij alles wat ter sprake komt 
steeds die samenwerking met anderen.”

Het jaar 2014 staat in het teken van 10 jaar Polderhuis en 70 
jaar bevrijding. Kun je al een tipje van het feestprogramma 
oplichten?
“Er is vanuit de verschillende werkgroepen een commissie 
samengesteld die het jaar 2014 invulling gaat geven. Zoals 
al bekend is gemaakt, is het jaar opgedeeld in 4 kwartalen 
met aparte thema’s. Maar ik verklap nog niet alles” zegt ze 
lachend. “Behalve dat er op 1 maart 2014 een groot feest 
is voor de vrijwilligers en dat het eerste kwartaal over “10 
jaar Polderhuis’ gaat”. Jan van Beekhuizen werkt dit thema 
uit en Ivo van Beekhuizen neemt het tweede kwartaal 

voor zijn rekening waarin ‘de ondernemers’ centraal zullen 
staan. ‘Westkapelle door de ogen van de toerist’ is het the-
ma van het derde kwartaal waarvoor Marjan samen met 
Gwen en Marloes Gutteling en Annelies Boogaard bezig 
is. Het vierde kwartaal gaat over ‘de bevrijding en de ve-
teranen’ .
Marjan is tevreden: “Het zijn leuke thema’s die passen bij 
de identiteit van Westkapelle en je kunt er op een creatie-
ve manier mee aan de slag ”.

Wat heb je allemaal al gedaan voor het Polderhuis?
Marjan geeft een opsomming van alle leuke dingen die 
ze al in het Polderhuis heeft georganiseerd of waar ze aan 
meehelpt. Zo verkoopt ze boerengoed, Zeeuwse knop-
zeepjes en -dropjes op markten en maakt ze kerstengeltjes 
van kapotte ondermutsen. De opbrengsten van al deze ac-
tiviteiten zijn voor het Polderhuis.
“Zo heb ik een keer oude beddentijkstof uit een Westkap-
pelse nalatenschap  op de markt verkocht aan Engelsen” 
vertelt ze. “Enthousiast over de kwaliteit vertrouwde ze me 
toe dat ze die stof voor het bekleden van stoelen zouden 
gebruiken. Er staan nu dus ergens in London stoelen met 
stof van hier. Allemaal spullen die we krijgen van mensen 
uit het dorp”. 
Marjan organiseert samen met Ans Dingemanse en met 
hulp van vrijwilligers de wisselexposities in het Polderhuis 
en zij bekent dat daarbij dan ook haar hart ligt. 
Deze wisselexposities tonen het dorps steeds op een an-
dere en creatieve manier en plaatsen het in een soms uit-
vergrotend voetlicht. 
Marjan: “Onze opdracht is dat de wisselexposities iets te 
maken moeten hebben met Westkapelle en we proberen 
dat steeds op een andere creatieve manier”.

“Soms krijg je zomaar cadeautjes. Je bent bezig met een 
expositie en dan komt er plotseling een niet eerder beken-
de schat aan informatie of spullen, waarvan niemand het 
bestaan kent. Dat kan ineens een meerwaarde betekenen 
voor het onderwerp, waarmee je bezig bent. Daar putten 
we dan weer zoveel inspiratie uit”. Veel herinneringen ko-
men boven. “Ik denk bijvoorbeeld aan de nog steeds op 
nr. 1 staande exposities rond Denis Galloway, maar ook 
aan de expositie met de Molukkers en de expositie Kan-
ten & Klossen. Wist je dat een vrouw uit Westkapelle, Tine 
de Vos, de Nederlandse kantkloskunst heeft verrijkt met 
de nieuwe en moderne Art Deco-stijl? Inspiratie voor de 
bloemmotieven deed zij hier aan de dijk op. Mede dank zij 
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seum komen ook de wisselexposities bekijken en de men-
sen, die voor de wisselexposities komen het museum in 
gaan, dan denk ik dat onze doelstelling bereikt is. Het uit-
zoeken en organiseren is leuk werk, maar alle verrassingen 
en alle contacten die je daarbij op doet, zijn de cadeautjes 
van het werk voor het Polderhuis”.

Interview Lieneke van den Heuvel

haar ontwerpen is de naam ‘Hollandse kant’ voorgoed een 
begrip in de wereld van het kantklossen.”. 
Van recenter datum zijn de foto-expositie van Jan de 
Jonge , de onderwaterfoto’s in de Zeeuwse wateren, de 
schilderijen over Westkapelle van Maurits Schoenmaker 
en de expositie van Gijs Assmann (ontwerper van ‘Ode aan 
Charley Toorop’). De exposities zijn vrij toegankelijk in de 
ontmoetingsruimte, ze zijn voor iedereen bedoeld. 
Marjan: “Als we bereiken dat de mensen die voor het mu-

▲   Vervolg van pagina 5

opmerkelijk kunstwerk

Jan Luyken (1649-1712) is vooral bekend geworden als 
schrijver van stichtelijke gedichten, gebundeld in o.a. De 
Duytse Lier en De Bijekorf des Gemoeds. Daarnaast was hij 
een begenadigd tekenaar, etser en boekillustrator. 
Hij was de zoon van de onderwijzer Caspar Luyken; zijn 
ouders waren doopsgezind en volgelingen van Abraham 
Galenus. Zelf kreeg hij op zijn 26e jaar een religieuze be-

vinding, waarna hij een 
godsdienstig en degelijk 
leven ging leiden. Dat 
kwam ook tot uitdruk-
king in zijn werk. 
Vanaf 1677 ging hij zich 
toeleggen op etsen en 
gravures en hij maakte 
naam met moralistische 
en religieuze prenten 
en in 1680 met 24 il-
lustraties van het boek 
Oorsprongk, begin, en 
vervolgh der Nederland-
sche oorlogen, toen een 
populair geschiedenis 
boek. 

Het Rijksmuseum bezit 
enkele duizenden pren-
ten van Jan Luyken. Eén 
daarvan is een impressie 
van de doorbraak van de 
Westkappelse zeedijk in 
1682 en de inspannin-
gen van de dijkwerkers 
om het gat te dichten. 

Evenals 1672 zou ook het jaar 1682 als rampjaar de ge-
schiedenis ingaan. Al vanaf begin januari was het lange tijd 
“quaet onstuymigh weder”, wat overal in de Nederlanden 
veel schade aan de zeeweringen en overstromingen ver-
oorzaakte. In de nacht van 26 op 27 januari brak bij zware 
noordwesterstorm en springvloed ook de Westkappelse 

Jan Luyken, Watersnood in het jaar 1682. Met zandzakken wordt gepoogd het gat in de doorgebroken dijk van 
Westkapelle te dichten. Ets op papier, 115 x 137 mm; 1689; collectie Rijksmuseum Amsterdam

Zie vervolg pagina 7   ▼
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in zijn werk ging is te 
zien op de ets van Jan 
Luyken. Al het verrich-
te werk is gevat in één 
tafereel, dat met een 
fraaie ruimte- en diep-
tewerking wel driedi-
mensionaal lijkt. Door 
de gerichte arceringen 
en de plaatsing van 
de groepen personen 
wordt de scène nog 
beeldender. 

De dijkdoorbraak en 
het stormweer zouden 
de mensen nog lang 
heugen. Buiten het 
geslagen gat was er 
nog veel meer schade 
aan de dijk. Het gehele 
jaar 1683 en ook de 
daarop volgende jaren 
stonden in het teken 

van dijkherstel. Brood 
op de plank voor het arme Westkapelle, zou je zeggen. 
Maar met de overheidsfinanciën was het toen nog slech-
ter gesteld dan nu, waardoor de betaling van de dijkwer-
kerslonen nogal eens werd uitgesteld. Ondanks geldnood 
en ook dijkwerkersstakingen is uiteindelijk toch nog een 
degelijke dijk geworden. 

Jan Kaland
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Herstel van stormschade aan de dijk op 1 februari 1953; collectie Stichting cultuurbehoud Westkapelle

zeedijk door, bij de zuidelijke aansluiting met de duinen, 
ongeveer op de plaats waar nu “d’n bêrm” ligt. Dit was de 
enige keer in de geschiedenis dat de dijk het door natuur-
geweld heeft begeven, al scheelde het op 12 maart 1906, 
1 maart 1949 en zeker op 1 februari 1953 niet zo erg veel. 
Vier volle getijden stroomde het water het land binnen 
door een gat van 75 meter breed. Vlak voor de vijfde vloed 
kreeg men met vereende krachten de dijk dicht. Hoe dat 

nieuw leeswerk

Aan de geschiedschrijving over Walcheren in oorlogstijd 
zijn weer enkele hoofdstukken toegevoegd. 
Onder de titel Fonteinen van de aarde hebben PZC-ver-
slaggever Henk Postma en Domburger Wim Vreeke, grote 
delen van het dagboek van Jaap Komejan in boekvorm 
gebundeld. Het dagboek beschrijft de avonturen die 
Komejan en zijn naaste omgeving tijdens de oorlogsver-
schrikkingen en de indundatie in Domburg en elders op 
Walcheren beleefden. 
Hans Sakkers en Hans Houterman schreven De strijd om 

▲   Vervolg van pagina 6

Dishoek, over de bloedige slotfase van de bevrijding van 
Walcheren in de duinen bij Valkenisse. Dit slagveld is hier 
nog altijd nagenoeg onaangeroerd aanwezig. Het boek is te 
lezen als een soort gids langs de gebeurtenissen van toen.
Een ander –Duitstalig- boek, Artillerieduell der Fernkampf-
geschütze am Pas de Calais, mede geschreven door Sakkers 
gaat over de vier jaar durende strijd om de heerschappij 
op de vaarroute door het Nauw van Calais. 
Al deze boeken zijn uiteraard verkrijgbaar in de museum-
winkel van Het Polderhuis. 
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H o o f d s p o n s o r :

Agenda

23 januari 2014: Zing maar mee in brasserie De 
Fontein, Markt 73, 20.00 uur
1 februari 2014: Uitvoering brassband en slagwerk-
groep OKK, Westkapelle Herrijst, 19.30 uur
1 en 22 februari: Lezingen Hans Sakkers over zijn 
nieuwste boeken; Polderhuis, 14.00 uur 
17-25 februari: Dijkweek, met in het Polderhuis o.a. 
de expositie “7 eeuwen dijk in een week”
20 februari 2014: Zing maar mee in het Jeugdge-
bouw, Markt, 20.00 uur
20 maart 2014: Zing maar mee in Het Kasteel van 
Batavia, Zuidstraat 143, 20.00 uur
28 en 29 maart 2014: Lezing over concentra-
tiekamp Neuengamme in het Polderhuis, 14.30 uur
28 en 29 maart 2014: Uitvoering Westkappels Koor, 
Westkapelle Herrijst, 19.30 uur
26 april 2014: Zing maar mee in Westkapelle Her-
rijst, 20.00 uur

reactie van een lezer

De heer Kees Bierens uit ‘s Heerenhoek weet meer over de 
foto van de ringrijders in het zomernummer van het Pol-
derhuisblad. 

De foto is gemaakt door C.M. Bierens op de eerste kermis 
na de oorlog. In de Zuidstraat staat nog een geallieerde 
tank, die uitgerust was om mijnen te vernietigen. De jon-
gen die gejonast wordt is Piet Cijsouw, die in 2012 op 
91-jarige leeftijd is overleden. 
De redactie dankt de heer Bierens voor zijn aanvulling.


