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Het voorjaar is het jaargetijde van de jeugd en van jonge kracht. En 
van dromen van de toekomst. Lijdzaam: que sera sera, of meer acti-
vistisch: wir schaffen das.

Weer was de winter warm. Maar het duurde wel lang voor de lente 
kwam. En nu zitten we toch midden in de grasmaand, in het opti-
mistische jaargetijde waarin jong leven, hoop en positieve toe-
komstbespiegelingen ons toelachen. 
Welke toekomst wacht Westkapelle? Hoe zou ons dorp er idealiter 
over 25 jaar uit moeten zien, wat moet er blijven, wat kan er beter en 
wat zijn we liever kwijt? Een soort sciencefiction, diverse werkgroe-
pen hebben er analyses en mooie plannen voor gemaakt. 
Maar helaas, shit happens, altijd en overal, Forrest Gump wist er al 
van mee te praten. Een objectieve beschouwer ziet dat niet alles in 
Westkapelle de goede kant opgaat. Vergrijzing, achteruitgang van 
bedrijven en het sociaal-culturele leven, verschraling van voorzie-
ningen en de openbare ruimte en een cultuur die wel wat activis-
tischer kan. En in de wereld om ons heen lijkt al heel weinig goed 
te gaan. Bijna dagelijks worden we geschokt door onbeschrijfelijke 
ellende; oorlogsgeweld, terreuraanslagen, moordlust, mensen op 
de vlucht, gruwelijke ziekte; en dan ook nog Johan Cruijff.  
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TOEKOMST

Waar moet dat heen? Wat moet je nu met je toekomstdromen?  
Het Polderhuisblad is er niet in de eerste plaats om de wereldproble-
men op te lossen. Maar denkelijk is iedereen er mee gediend als we 
de handen ineen slaan, internationaal en intercultureel. 
Bij de voorbereiding van de dorpsvisie is naar voren gekomen dat 
ook in Westkapelle de grote kracht zit in het collectief. Samen gaat 
het beter. Een vriendschappelijke samenwerking op velerlei gebied 
heeft gelukkig ook een einde gemaakt aan de traditionele rivaliteit 
tussen Westkapelle en de buurdorpen, die we, ter lering en vermaak 
en met dank aan Kees Cijsouw, nog eens ophalen in dit nummer. 
Eendracht is ook waar het Polderhuis op is gebouwd en waarmee 
het werkt aan zijn toekomst.  In dit Polderhuisblad maakt voorzitter 
Jan van Beekhuizen ons deelgenoot van de wensen en zijn bespie-
gelingen. Het blad is trouwens getooid met het nieuwe logo en 
gedrukt in het huislettertype. Ad Hanneman is onze gastschrijver en 
hij heeft het over empathie en fantasie. 
De toekomst wordt gebouwd op de geschiedenis, en die komt in dit 
blad aan bod in een soort beeldreportage over het brandpunt van 
Westkapelle, de plaats waar Zuidstraat en dijk zich samenvoegen. 
En ten slotte de vuurtoren, de nieuwe loot aan de Polderhuisboom. 
Hij wàs al open maar op 14 mei 2016 gaat het echt beginnen.

Foto Archipelschool 
De Lichtboei



2

De Vuurtoren, een nieuwe loot aan de Polderhuisstam

Verbreding fundament 
De vuurtoren is niet alleen belangrijk voor de mensen in West-
kapelle en op Walcheren. De toren is zó beroemd en belangrijk 
dat er meerdere fondsen hun financiële medewerking hebben 
toegezegd. De uitbreiding van de expositieruimte met de vuur-
torens verbreedt het fundament van Het Polderhuis. De organi-
satie wordt groter en  professioneler. De naam Dijk- en oorlogs-
museum dekt allang niet meer de naam, dus moet er gekozen 
worden voor een nieuwe insteek: Het Polderhuis, musea & meer. 
Dus komt er een ander logo, een andere website, nieuw brief-
papier, een andere uitstraling van het museumgebouw. Ook het 
verhaal in het museum zelf kan wel een opfrisbeurt gebruiken. 
Kortom, de vuurtorens zijn de oorzaak van een soort sneeuw-
baleffect aan veranderingen. 
Met onze vrijwilligers hebben we een krachtig kapitaal in 
handen, maar er is ook geld nodig. Dus is het bestuur gaan 

zoeken naar subsidies. 

Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Zeeland gaf al direct na 
ons eerste contact aan dat zij 
graag meedoen. Ook het VSB-
fonds doet mee, zij vinden het 
niet alleen belangrijk dat de 
vuurtoren een leuk museum 
wordt, zij willen ook Het Pol-

derhuis helpen met alle veranderingen in de organisatie die 
daar uit voortkomen. Ook de Rabobank blijft niet achter. Deze 
bank heeft Het Polderhuis al vaak ondersteund met bijzondere 
projecten. Er lopen nog aanvragen van het Mondriaan Fonds, 
Kattendijke Druckerfonds. De eerste reacties van hen zijn hoop-
gevend. Tot slot hebben we ook hulp gevraagd bij de Gemeente 
Veere. 

Opening
Helemaal af is ie nog niet, maar aan de vuurtoren zal altijd 
gewerkt blijven worden. Daarom gaan we dit nieuwe museu-
monderdeel feestelijk openen! 
Op zaterdag 14 mei 2016, om 11 uur ’s morgens zal Chris Maas, 
wethouder van de gemeente Veere, de officiële openingshan-
deling verrichten. Het torenmuseum begint dan met de foto-
expositie “De zee-Ruben Oreel op één”

Schoonmaakwoede

NL-doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Op 11 en 
12 maart 2016 waren ruim 350.000 Nederlanders actief bij ruim 
9.200 klussen. En daar hoorde ook het Polderhuis bij.  Een groep  
dames van Inner Wheel (een Rotaryclub voor vrouwen) heeft 
het woonhuis van het Polderhuis onder handen genomen en  
dat was dringend nodig. 

Ook  hebben zij de Liberty Bridge gekuisd, de ramen van het 
terras gezeemd en de poten van de terrastafels geschilderd. 
Wethouder René Molenaar veegde mee en zorgde voor de 
koffie en thee. 
De maandag daarna ging de schoonmaakploeg van het Polder-
huis verder, want het was tijd voor een in deze tijd bijna verge-
ten fenomeen, de Grote voorjaarschoonmaak. 
Een andere groep werkte achter de coulissen: opruimen van 
de opslagkasten en de voorraad van folders, papier e.d. Twee 
andere mensen stonden klaar om oud papier en andere rommel 
af te voeren. 
Door al dat poetswerk kan  het Polderhuis er weer tegenaan!

Activiteiten WoZoCo De Kreek
Het wozoco De Kreek ligt een eindje buiten het dorp maar hoort 
er zeker bij. Om dorp en wozoco meer met elkaar in contact te 
brengen zijn de komende maanden weer de nodige activiteiten 
en optredens in de ontmoetingsruimte van De Kreek.

Vrijwilligers kuisen het Polderhuis; foto Corry van Hattum

Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

Voor kwalitatief full service 
auto-onderhoud aan alle 
merken auto’s tegen een 

betaalbaar tarief, bent u bij 
Autobedrijf Faasse aan het 

juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle

     0118 – 57 13 82

     0118 - 57 24 59

     auto-faasse@zeelandnet.nl

     www.auto-faasse.nl

Uw adres voor: Onderhoud
 Reparatie
 APK-keuring
 Banden
 Occassions
 Aircoservice
 Ruitreparatie
 Schade taxatie
 Inbouw navigatie en carkit
 In- en verkoop nieuw en
 gebruikt de winkel van alles! 
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Programma: 
Zaterdag 2 april: 14.30-17.00 uur optreden Koor Exaudi.
Woensdag 4 mei: 14.00-16.00 uur presentatie Rovers mode .
Vrijdag 6 mei: 14.30-16.00 uur optreden accordeonist  
 Frans Kasander.
Maandag 13 juni: 14.30-17.00 uur optreden mondharmonica 
 orkest De Krekels.
Iedere laatste maandag van de maand, 14.00-16.00 uur bingo.

Dus: toegankelijk voor iedereen! Het Wozoco is een half uur 
voor aanvang open. 
Voor meer informatie bellen naar Marja Verhage,  06-30173436.

Schortengoed
Het Polderhuis verkoopt spullen, die Corrie de Witte-Faasse 
maakt van “schortengoed”, de stof waarvan ooit klederdracht-
schorten werden gemaakt. Maar schortengoed is schaars en 
Corrie is door haar voorraad heen. Als u nog schortengoed 
heeft waar u niets mee doet, kunt u Corrie en het Polderhuis 
helpen: neem contact op, telefoon 0118-570700 of info@pol-
derhuiswestkapelle.nl

Nieuw spel: Zeeuws&Zo
Studenten van de HZ, waarbij de Westkappelse Petra van 
Rooijen, hebben een nieuw bordspel ontwikkeld. Het spel gaat 
om de beantwoording van diverse vragen over Zeeland. 
Ook te koop in de Museumwinkel van Het Polderhuis!

De Mutsen
Sinds ruim een jaar is een tiental vrouwen bezig met het 
samen maken van knuffelpoppen. Deze poppen zijn qua vorm 
gebaseerd op Guusje, het stripfiguurtje van het Polderhuis, 
ontworpen door Ada van Hoof en Jacky van Hoppe. Deze club 
noemt zichzelf “De Mutsen”, logisch want de basis van de pop is 
een muts. Eens in de 3 weken komen ze bij elkaar in het Polder-
huis, met natuurlijk een bakje thee er bij. Sommigen werken 
ook thuis aan de Guusjes. De poppen worden tijdens marktac-
tiviteiten ten bate van het Polderhuis verkocht. Het materiaal 
komt van particulieren: restjes wol, knopen, oude mutsen en 

dassen, kousen, babysokjes, lintjes, 
kantjes, noem maar op.

Vorig jaar zijn er 48 verkocht en 16 
geselecteerd voor kindercoaches. 
Deze winter is de club stevig door-
gegaan en nu zijn er 69 Guusjes die 
wachten op een nieuw vriendje of 
vriendinnetje. Op dinsdagmiddag 
3 mei tussen 13 en 16 uur komen de 
Guusjes van de Mutsen voor het eerst 
dit jaar uit de kast en zijn ze te koop. 
Een Guusjepop kost € 8,50 (maar met 
het Dingen Doen Boek van Guusje 
erbij betaalt u slechts € 10). Een leuk 
cadeau voor een (klein-)kind of voor 
jezelf.
Komende zomer zijn de Mutsen bijna 
elk evenement van Woensdag West-
kapelle in de tuin te vinden met een 
speciale tent: “Spele bie opoe”. In die 

tent staat dan het toogje van Koosje Tol met daarachter Mela-
nie in klederdracht, voor de verkoop van “Snoep van het blad”. 
Verder is er een tafel met de Guusjepoppen en zijn er enkele 
Mutsen aan het werk. In en rondom de tent zijn er voor de kin-
deren allerlei spelletjes en doe activiteiten. Lekker ouderwets, 
spele bie opoe.

Bekendmaking evenementen
Evenementen en manifestaties kunnen worden aangekondigd 
op de welkomstborden bij de entrees van het dorp. Verenigin-
gen, stichtingen en andere organisaties die van deze wijze van 
publicatie gebruik willen maken kunnen hun evenementen 
aanmelden bij: evenement@polderhuiswestkapelle.nl 

Optreden De Krekels; foto Monnikenwerk/PZC

Vrijwilligers kuisen het Polderhuis; foto Corry van Hattum
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Hoe verging het ons in 2015? Maar ook: welke uitdagingen lig-
gen op onze weg die we vanaf 2016 willen oppakken?
Op bestuurlijk vlak was er verandering. Ruud Sonius heeft aan-
gegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap wilde beëindigen. 
En dat heeft ook plaats gevonden.

Ruud blijft gelukkig wel vrijwilliger van het Polderhuis. Zoals ik 
van hem mocht vernemen doet hij dat nog vol overgave en met 
plezier. Ruud bedankt voor je 
inzet in het bestuur.
Omdat Ruud ook de agenda 
en verslagen deed was er be-
hoefte aan een secretaresse. 
Jacqueline Joosse is bereid 
gevonden om de bestuurson-
dersteuning te verzorgen.

2015 was een bijzonder jaar, 
omdat we de vuurtorens 
mogen exploiteren van Rijks-
waterstaat. Dat hebben we 
met beide handen aangegre-
pen. Direct zijn we begonnen 
met het werven van vrijwil-
ligers. En die waren er in vol-
doende mate. Het Polderhuis 
is gegroeid naar 180 vrijwil-
ligers.

In april ging de deur open. Vele duizenden bezoekers hebben 
inmiddels een bezoek gebracht. De verbouwing werd gestart. 
Voor de vrijwilligers is er nu een ruimte waar het klimaat be-
heerst is. En dat was hard nodig, want het kan er erg koud zijn.
We hebben ook al een schildersexpositie gehad, genaamd de 

torenwacht. Ook die trok vele 
belangstellenden. En niet te 
vergeten: De Nacht van de 
Nacht, waar 400 bezoekers 
op af kwamen.
Vanwege de verschillende 
ideeën die we hebben over 
de toren hebben we subsi-
die aangevraagd. Inmiddels 
is er een toezegging voor € 
65.000,-. En het lijkt er sterk 
op dat er nog €40.000,- aan 
gaat komen. Met deze gel-
delijke middelen kunnen we 
onze plannen geheel realise-
ren.

En ja, ook de activiteiten in 
het Polderhuis zijn gewoon 
door gegaan. Denk aan 

Woensdag Westkapelle, de wisselexposities en de culturele 
activiteiten etc.

De voorzitter praat ons bij

Door Jan van Beekhuizen

Het Polderhuis, onderdeel van ons leven en onlosmakelijk verbonden aan Westkapelle.
Een organisatie van en door mensen die, zoals dat gebruikelijk is in Westkapelle, niets uit de weg gaan, en 
waar mensen echt op elkaar kunnen rekenen. Een bedrijf wat gerund wordt door 180 vrijwilligers, dat met 
weinig financiële middelen of exploitatiesubsidies, gewoon financieel gezond is.

Ruud Sonius bouwde mee aan de Libertybridge; archieffoto Jan de Jonge

Henk Melis aan de hei; archieffoto Jan de Jonge

Vervolg op blz. 5
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Hoe is het financieel verlopen in 2015.
Peter Huibregtse heeft de jaarrekening 2015 afgerond en we 
komen uit op een positief jaarresultaat van €3.000,-. Slechts 
weinig musea in den lande doen ons dat na.

2016
Op de eerste bestuursvergadering van dit jaar heeft Henk Melis 
aangegeven te gaan stoppen met het bestuurswerk. Daarbij is 
door hem gelijk aangegeven dat hij wel alle andere dingen voor 
het Polderhuis wil blijven doen. Een tegenvaller zo vonden we 
in het bestuur. Henk, een man van het eerste uur en altijd vol 
enthousiasme. Henk, namens een ieder hier dank voor je jaren-
lange inzet in het bestuur. We gaan op zoek naar een vervanger.
Met de Torens die we erbij hebben en de toename van het aan-
tal vrijwilligers vinden we dat het bedrijfsplan van het Polder-

huis opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. In dit jaar 
en mogelijk ook nog in 2017 gaan we dat uitwerken in nieuwe/ 
aangepaste doelen. Denk dan aan het scherper neerzetten van 
de beide torens, het oorlogsaquarium, het natuurgebied, gid-
sen langs de zee en natuurlijk het Polderhuis.
Ook de verdiensten moeten worden uitgewerkt. En door de 
steeds groter wordende groep vrijwilligers ook nog een aange-
past organisatieschema om alles overzichtelijk en werkzaam te 
houden. Jullie hebben we daarbij hard nodig.
We denken aan het samenstellen van werkgroepen die mee-
denken en ondersteunen om dit plan gestalte te geven.

Daarnaast wordt 2016 een jaar waar we nog even doorgaan op 
de bestaande manier. Zij het dat gezien het succes van de grote 
toren, ook het ijzeren torentje wel open moet.
Natuurlijk voor het publiek, maar toch ook zeker voor de in-
komstenstroom.

Omdat de huidige 
secretaris van het 
bestuur Henk Melis 
te kennen heeft 
gegeven te willen 
stoppen, zijn we op 
zoek naar 

EEN NIEUWE 
SECRETARIS
Wij verwachten van 
de kandidaat dat 
hij of zij ervaring 
heeft op het vlak 
van: corresponden-
tie en communi-
catie in brede zin. 
Daarnaast een instelling die past bij ons Polderhuis. Dat 
wil zeggen maatschappelijk betrokken.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het Polderhuis.
De sluitingsdatum is twee weken na het uitbrengen van 
het Polderhuisblad

Verder zijn we 
op zoek naar 
enthousiaste

VRIJWILLI-
GERS VOOR DE 
EDUCATIEVE 
WERKGROEP
om mee te helpen 
bij rondleidingen 
en projecten in 
het Polderhuis 
en de Vuurtoren. 
Deze worden 
aangeboden aan 
basisscholen en het 

voortgezet onderwijs.

Heb je vragen of wil je je gelijk aanmelden, stuur dan 
een mail naar info@polderhuiswestkapelle.nl o.v.v. 
educatiegroep

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG

Vervolg van blz. 4
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Het einde van de echte Kapelle kwam met het bombardement van 
3 oktober 1944. In het naoorlogse Westkapelle verschoof het dorps-
brandpunt naar de nieuw gecreëerde Markt, maar ook de westpunt 
van de Zuidstraat bleef attractief. Hier verrezen het nieuwe Polder-
huis en Het Kasteel van Batavia en al snel kwam het souvenirkraam 
van Jan Dekker. Maar vreemd genoeg nog geen frietkraam. 

Het 21-eeuwse oog zal in bovenstaande ets niet direct het centrum 
van Westkapelle herkennen. Toch is het een vrij natuurgetrouwe 
weergave van het oostelijk deel van de Oude Markt, gemaakt door 
de bekende, toentertijd in Amsterdam werkzame, tekenaar/schil-
der Jan Bulthuis (1750-1801). Toen ‘t oud en grijs Westkappel nog 
bloeid’ op Zeelands grond werd het oorspronkelijke stadscentrum 
doorsneden door de dijk, waardoor een 
driehoekig, langgerekt plein ontstond. 
De kerk en het stadhuis, die ooit op 
deze markt stonden werden verplaatst 
en de waag kwam buitendijks te staan. 
Tijdens de bouw van de nieuwe kerk 
en toren kwam aan de oostkant van de 
Oude Markt, ongeveer daar waar nu de 
splitsing Zuidstraat-Koestraat is, een 
noodkerk te staan; hieraan dankte het 
pleintje de naam De Kapelle, maar ook 
de benaming Oude Markt bleef tot in de 
20 eeuw in gebruik. 
Voor de oorlog was De Kapelle het eco-
nomisch en culturele centrum van het 
dorp. Hier vond je bedrijven, winkels 
en horeca en ook het Polderhuis. Hier 
waren de volksfeesten en hier stonden 
de kermisattracties. 

De Oude Markt

Door Jan Kaland

Waar Zuidstraat en dijk samenvloeien klopt al eeuwenlang het hart van Westkapelle. De zee, dijkverzwaringen en oorlogsgeweld teister-
den en havenden deze Oude Markt op de westpunt; maar ook anno 2016 is het een plek om bij stil te staan.

Oranjefeest op de Kapelle, 1939; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Jan Bulthuis, Westkapelle van den dyk te zien, kopergravure 9x11 cm, 1790-1792; 
Zelandia Illustrata/Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen



7

 Het frietkot, dat nog enkele keren van 
uitbater wisselde, kreeg later gezel-
schap van een viskraam en bij tijd en 
wijle zelfs een groot poffertjeskraam. 

De dijkverzwaring in de jaren 1986-
1988 bracht opnieuw een drastische 
metamorfose.  Maar de economische 
potentie van deze locatie werd er niet 
minder op. In de plaats van de oude 
shabby consumptiekotten kwamen 
mooi vorm gegeven stenen paviljoens. 
De gemeente noemde het nieuw 
gevormde pleintje Abraham Caland-
plein. Zij zag hier ook mogelijkheden 
voor evenementen, zoals ringrijden, 
maar deze voornemens werden door 
het dorp weggehoond. Toch kwamen 
er steeds meer recreatieve activiteiten 
en met Het Polderhuismuseum ook 
een hoogwaardige culturele voorzie-

ning. Door dat alles kun  je nu zelfs zeggen dat Westkapelle 
met de Markt en het Calandplein een tweepolig dorpscentrum 
heeft, waarmee in zekere zin de vooroorlogse situatie is terug-
gekeerd. Of dat goed op slecht is…? Tja, Amsterdam heeft ook 
de Dam en het Leidseplein. 

Nu en later
Het Abraham Calandplein, de nieuwe Kapelle is door het com-
merciële succes stap voor stap veranderd in een soort markthal 

met overkappingen. Friet-, ijs-, snack- 
en visverslindende mensen, dat is al 
wat d’ ogen zien. 

Maar wel een gezellig brandpunt in 
Westkapelle, waar iedereen wil zijn. 
Overigens kan de omgeving van deze 
hedendaagse Kapelle nog wel een 
facelift gebruiken. Ooit was het de 
bedoeling hier de toegang en parkeer-
gelegenheid voor de supermarkt te 
maken. Als uitwerking van de West-
kappelse toekomstvisie moeten we 
hier met z’n allen toch wat van kunnen 
maken. 

Frietplein
Van oudsher is het punt onderaan “de slaege” een toplocatie voor 
verkoop van wat nu fast food heet. In België is het frietkot een 
beschermenswaardig cultureel erfgoed, maar als er één plek is 
die niet zonder frietkraam kan, dan is het hier. Toen friet nog een 
nieuw ontdekte delicatesse was, kwam hier al een goedbeklant 
kraam. Eva Besnyö zag er terecht iets bijzonders in en fotogra-
feerde deze moderniteit op Koninginnedag, 31 augustus, 1939. 

Aan het eerste frietkraamloze tijdperk 
kwam een einde in de jaren zestig. Nadat 
Pauw de Witte het kraam in de Pape-
straat had overgenomen van Eine Slab-
ber, zag hij al snel dat je voor friet bij de 
dijk moest zijn. Pauw kon er niet lang van 
genieten; hij was hartpatiënt en werd 
helaas maar 22. 
Na zijn overlijden in 1965 kwam het 
kraam in bezit van dè frietmagnaat 
van Westkapelle, Willebo de Witte. Het 
waren cowboys die voor Willebo het 
kraam runden, maar de frietverkoop 
steeg tot recordhoogte. 

Molen bij dijk en mensen bij patatkraam; 1939; foto Eva Besnyö/Maria Austria Instituut

Westeinde Zuidstraat omstreeks 1965; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Frietkopers op het Abraham Calandplein; foto Jan de Jonge
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met de zee, zoals dat heet. Ik vond er wat rust, omdat het thuis 
bij mijn vrouw en vier kinderen niet altijd makkelijk was na een 
dag hard werken en achttien kilometer fietsen naar en van mijn 
werk. Sommigen stapten even Het Koffiehuis in eer ze de drukte 
van het gezinnetje opzochten. Bij één of meer kopstootjes 
bespraken ze de nieuwtjes uit het dorp. Dat deed ik niet. Mijn 
gezin had de centen hard nodig. Ik heb gewerkt bij De Schelde 
in Vlissingen. De scheepswerf bedoel ik. Ik fietste altijd even de 
dijk op, voordat ik thuis aanschoof. Hoe harder de wind hoe rus-
tiger ik werd. Maar dat is iets anders dan bewust genieten”.

Ik knik, bevestig dat ik hem kan volgen. “Ik kom hier ook regel-
matig, vooral als er weinig mensen zijn”, vertel ik hem. We 
worden stil als uit het noordwesten uit de schemering een schip 
koers zet richting Westerschelde met achter zich het behang 
van een restje ondergaande zon, kiekeboe spelend met wolken 
en kim in kleur. Ik hoop dat Jacco even zijn mond houdt en dat 
we het opspattende schuimende boegwater dicht bij ons voor-
bij zien komen.

We leunen achterover en kijken. Ik geeuw. Jacco volgt. De 
scheepsmotor trakteert op een overmacht pk’s. Op de resten 
bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de branding voor Het 
Gat lijkt een zeehond op adem te willen komen. Een meeuw 
schreeuwt onbegrijpelijk. Ergens achter de dijk een vrolijke blaf, 
mijn hond spitst één oor. Als het schip voorbij is, kijken we elkaar 
aan. In gedachten hebben we hem veilig de Westerschelde op 
geloodst. We zijn voldaan, zoals in onze jongensjaren.

Met empathie. En fantasie.

Jacco kijkt de andere kant op als ik groet en aan het andere uit-
einde van de bank ga zitten. Een bank met een centrale functie: 
de scheidslijn Noordzee-Westerschelde pal voor je neus.
‘s Avonds tegen zonsondergang vlakbij de walradar en het 
gebouw van de KNRM beheerst kalmte de sfeer. Met een beetje 
wind en droog weer paradeert een ruim zeepanorama voor de 
dijk, zuidwaarts begrensd met het silhouet van de Belgische 
kust. Soms piept de radar om wat smeersel; vanaf schemertijd 
streelt licht van de vuurtoren met de regelmaat van een rustige 
hartslag zee en land.
“Ook goed”, mompel ik tegen mijn hond die aan mijn voeten 
komt liggen. Hijgend. Zijn tong uit zijn bek. Speeksel druipt op 
de grond. “Dan blijft het lekker stil”.

Als ik al even zit vraagt Jacco: “Hangt zijn tong altijd aan die 
kant van zijn bek?” Ik ben geneigd om te antwoorden: “Dus je 
hebt zelf je tong nog niet verloren”, maar ik houd mijn kwaaie 
verbazing binnen en grijns ter vervanging.
“Weet ik eigenlijk niet. Moet ik eens op letten. Heeft dat dan een 
betekenis?”.
“Empathie”, zegt Jacco en laat een stilte vallen. “Begrip en inle-
ving in iemand anders -z’n situatie, z’n houding, z’n denkbeel-
den- zonder voorwaarden”, had hij ontdekt. “De Bijbel predikt 
naastenliefde zonder het woord empathie te gebruiken. Maar 
naastenliefde is alleen mogelijk binnen empathie. Ik studeer 
wat mensenkennis sinds mijn pensioen”.
Voldaan blikt hij over het water. Ik antwoord niet zo veel van 
de Bijbel te weten. Hij praat er over heen. “Mooi hè? Links de 
Westerschelde, rechts de Noordzee. Ik leer er nu van te genie-
ten. Vroeger kwam ik hier ook. Maar dat was meer omdat ik hier 
geboren en getogen ben, groot geworden aan en vertrouwd 

Empathie onder de walradar

Door Ad Hanneman

Archieffoto Jan de Jonge
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de en Westkapelle mochten elkaar wel, en het aantal Westkap-
pelaers dat met een meisje van Zoutelande -en omgekeerd- is 
getrouwd, is te veel om toevallig te zijn.

Kees Cijsouw in Zeeuws Tijdschrift 4/1972:
Die van Westkappel en Domburg lagen elkaar niet. De zeer 
koele verhouding dateert van jaren her, de Domburgse dichter 
J.C. van Schagen en de Westkappelse burgemeesterszoon, vlie-
ger-schrijver A. Viruly wijdden er eens een briefwisseling aan. 
Viruly aan Van Schagen: “Jij schrijft nu, dat Domburgers minder 
ongenuanceerd dan wij waren, maar zo’n moeilijk woord was bij ons 
onder aan de dijk onbekend en wij lieten het weg, voor ons waren jul-
lie kortweg minder. Ons gemeentelijk inzicht, dat naar Domburgers 
dus met stenen en, in het seizoen, met suikerbieten gesmeten moest 
worden als ze over de grens durfden te komen, heb ik ten volle gedeeld, 
hier kan geen verwijt mij treffen.“

Westkappelaars herkennen dat, Domburgers waarschijnlijk 
niet - die vergeten sneller. Sommige Westkappelaars hebben 
weleens geprobeerd een verklaring voor die verhouding te vin-
den: dat waren niet de beste, ze zaten er ook een beetje mee 
en begrepen wel, dat het een moment van zwakte was. Een 
Domburger sloeg je gewoon op z’n bek als-ie Westkappel bin-
nenkwam en als je dacht, dat je hem aankon. 
Zelf kwam je zelden in Domburg, alleen als het kermis was en 
als Noormannen tegen Domburg voetbalden, maar dan ging je 
met een groepje en gebeurde je niks. Westkappelaers kenden 
geen enkele andere voetbalclub, die zo allemachtig vals speel-
de als Domburg.
 
Westkappel en Domburg, haat en nijd. Het schijnt tegenwoor-
dig beter te gaan, maar toch had die verhouding lang na de oor-
log consequenties. Heeft iemand er wel eens over nagedacht? 
Westkappelaers gingen zelden naar het noorden, want daar 
lag Domburg, dat negeerde je. Je wandelde dus op zaterdag- 
en zondagavond naar het zuiden -het zûûen heette dat- en in 
het zûûen lag Zoutelande. Iedereen tussen de vijftien en vijfen-
twintig deed dat, met pinda’s of zuurtjes voor onderweg, en van 
het zûûen uit kwamen die van Zoutelande, naar het noorden. 
Het moet weleens anders zijn geweest, maar die van Zoutelan-

Haat en nijd

Domburg versus Westkapelle. Een wufte badplaats tegenover een dorp van ruige dijkwerkers, kopte onlangs het Reformatorisch 
Dagblad over die mythologische rivaliteit. Gelukkig blijkt uit het verhaal dat het onder de oppervlakte best klikt tussen die dor-
pen, nu en eigenlijk altijd al. Ergens lijken ze wel op elkaar, die van Westkappel en die van Domburg. De tweespalt is altijd gecul-
tiveerd, iets voor het voetbalveld en een leuk onderwerp voor verhalen aan de bar. Kees Cijsouw, oud-Westkappelaar en destijds 
journalist bij de PZC kon er ooit met ironie over schrijven.

Piet Mondriaan, Kerktoren van Domburg, olieverf op doek, 114x75 
cm, 1911; collectie Gemeentemuseum Den Haag

Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging

	  

	  

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 
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Vroonwegeling 2 • Westkapelle

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur

Dorpsvisie Westkapelle is in zicht

De dorpsvisie Westkapelle ligt in grote lijnen klaar. Zoals u eerder 
heeft kunnen lezen, werd in 2015 als basis voor dit document veel 
werk verricht. Door verschillende werkgroepen werden analy-
ses gemaakt over ons dorp. Wat zijn bijvoorbeeld onze sterktes, 
zwaktes, bedreigingen én kansen?

In november werd een inloopavond georganiseerd in Herrijst. De 
bedoeling van deze avond was te toetsen hoe de bevolking denkt 
over onze bevindingen. Ook was er volop ruimte voor de inwoners 
om hun eigen ideeën naar voren te brengen. 
De avond was een groot succes. Hij werd druk bezocht en heeft 
veel informatie opgeleverd. Mensen gingen met elkaar in gesprek 

en er werden vragenlijsten ingevuld. Er is daardoor een goed 
beeld ontstaan van wat de Westkappelaar belangrijk vindt. De 
werkgroepen hebben dit vertaald naar een gedragen toekomst-
visie.  

Op dit moment worden alle puntjes op de i gezet. Het streven is 
om het hele plan binnen twee maanden klaar te hebben. Daarin 
staat dan te lezen hoe we Westkapelle leefbaar houden en maken 
in alle opzichten en voor alle doelgroepen. Daarnaast is uitge-
werkt wie waarbij aan zet is en wat prioriteit heeft. De dorpsvisie is 
onder andere voor de gemeente zeer waardevol, zodat ze daar bij 
nieuwe plannen en nieuw beleid rekening mee kunnen houden. 

Inloopavond 19 november 2015 in “Westkapelle Herrijst”; foto Adrie Roelse
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Programma Koningsdag 27 april 2016, Wild Wild West(kapelle)

8.30 - 9.00 uur: Wakker worden in het Wilde Westen 
9.00 - 9.30 uur: Koningsontbijt in Westkapelle Herrijst 
9.30 uur: officiële opening van de Koningsdag 
9.50 - 10.30 uur: Rondwandeling met OKK 
10.00 - 160.00 uur: Oranjemarkt in de Zuidstraat 
10.45 - 12.30 uur: Knutselen voor kinderen t/m groep 2 
11.00 - 12.30 uur:  Westernspelen op de Markt 

Agenda

5 maart-29 mei 2016: Tentoonstelling schilderingen Nanda Runge, Museumcafé Polderhuis
27 maart-3 juli 2016: Tentoonstelling “De zaak Piet Mondriaan”, Marie Tak van Poortvlietmuseum Domburg
21 april 2016: Koningszangavond, 19.30 uur, Kasteel van Batavia
27 april 2016: Koningsdag; gehele dag activiteiten met als thema Wild Wild West(kapelle) 
4 mei 2016: presentatie Rovers Mode, 14 uur; wozoco De Kreek
6 mei 2016: Optreden Frans Kasander, 14.30 uur, wozoco De Kreek
16 mei 2016: Pinksterconcert slagwerkgroep OKK; 11 uur, Westkapelle Herrijst
27 mei 2016: Optreden zangeres Daniëlle Lous, georganiseerd door Vrouwen van Nu Westkapelle,  
 20 uur, Westkapelle Herrijst
4 juni 2016: OKK-manifestatie “Westkapelle got talent”, 20 uur, Westkapelle Herrijst 
13 juni 2016: Concert mondharmonicaorkest de Krekels, 14.30 uur, wozoco De Kreek

13.30 - 15.45 uur: Kleedjesmarkt voor kinderen groep 1 t/m 8
13.30 - 15.45 uur: Westernzeskamp voor de jeugd van het  
 voortgezet onderwijs. 
13.30 - 16.00 uur: Zeskamp voor 16+ bij Het Kasteel van Batavia. 
16 uur: Prijsuitreiking van de Westernzeskamp 
19.30 - 22.30 uur: Feestelijke muziekavond in stijl met Peter 
 Heijt in Westkapelle Herrijst

Het looporkest van OKK zorgt ’s middags voor de muzikale omlijsting; collectie OKK
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H O O F D S P O N S O R :

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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Marlies Allewijn (1977) is tekstschrijver en programma- 
maker en ze maakt videoproducties voor non-profitorganisa-
ties. Op haar 12e jaar kreeg ze jeugdreuma. In 2012 verscheen 
haar eerste boek, “SchEef”, dat is gebaseerd op haar eigen 
levensverhaal. 
En nu dus “Ze was 16”, een bijzondere oorlogsroman die al ver-
geleken is met het aangrijpende en verfilmde “Haar naam was 
Sarah” van Tatiana de Rosnay. 
Het is een verhaal over vooroordelen, jezelf durven zijn en 
keuzes maken. 
De hoofdpersonage is de zestienjarige Janna uit Westkapelle, 
die in het voorjaar van 1944 plotseling moet gaan werken 
voor de Duitse militairen die in haar dorp zijn gestationeerd. 
En dat naast het huishouden en de zorg voor haar ouders. Als 
haar vrienden haar vragen ‘een klusje op te knappen’, zit Janna 
gevangen tussen twee uitersten; blijft ze haar werk voor de 
Duitsers doen, die toch best aardig tegen haar zijn? Of kiest ze 
voor de onzekere zaak van het verzet? De ontmoeting met de 
knappe Willem brengt een lichtpuntje in de ellende. 
De andere hoofdpersoon is Ize, een ras-Amsterdamse, ook zes-
tien jaar oud, maar zij leeft 70 jaar later. Ize wordt, zoals zij dat 
ervaart, verbannen naar het afgelegen en achtergebleven Zee-
land, waar haar oma woont. Veel zin in een zomer vol met brave 

Lezenswaardig

Dit voorjaar presenteerde Marlies Allewijn haar nieuwe roman “Ze was 16”, een jeugd-
boek dat zich voor een belangrijk deel in Westkapelle afspeelt. 

Zeeuwse boeren 
heeft ze niet. Maar 
bij haar oma vindt 
ze een foto van 
een meisje dat erg 
op haar oma lijkt. 
Oma schrikt er van 
en wil geen oude 
koeien uit de 
sloot halen, maar 
dat wekt juist Izes 
nieuwsgierigheid op. 
Een indrukwekkend boek over Westkapelle in de oorlog met als 
hoofdthema de vraag “Goed of fout?”. Met 400 pagina’s ook fors 
in omvang. Geschikt voor lezers vanaf ongeveer 12 jaar.

Zonder licht

Piete
Paute Bette Biete
Laute Loote Joote

Miete
Maate Kaate
Keete Koote

Zoete
Seute


