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Lentebode 
Vis in maart is ’t bakken niet waard, zegt een oude wijsheid. Deze 
hengelaar zit er niet mee en gelijk heeft ie. De vis mag mager zijn, 
hij is wel een lentebode. Net als dit Polderhuisblad. Het Polderhuis 
maakt zich na een winter met een striemend staartje weer op voor 
een nieuw seizoen en ook ingrijpende veranderingen. Hierover kunt u 
in dit voorjaarsnummer alles lezen. Daarnaast bieden nieuws, verha-
len en wetenswaardigheden over Westkapelle en zijn cultuur u weer 
dat onmisbare extra beetje cachet aan de Westkappelse lente en de 
voorzomer.
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2017 topjaar voor Zeeuwse musea
De 48 musea in Zeeland zijn populair. Ze trokken in 2017 meer 
dan 550.000 bezoekers. Dit is een stijging van 7% ten opzichte 
van 2016. 
Het best bezochte museum was het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk, maar ons Polderhuis en zijn dependances waren 
goede tweede met totaal bijna 59.000 bezoekers, een stijging 
van 26% ten opzichte van 2016. 
Zoals bekend exploiteert Het Polderhuis behalve het museum 
sinds het voorjaar van 2015 ook de vuurtoren (Het Hoge Licht) en 
het IJzeren Torentje. Met deze uitbreiding naar drie locaties zijn 
de bezoekcijfers in twee jaar tijd verdubbeld. Het museum trok 
12.307 bezoekers, de vuurtoren 13.689 en de IJzeren Toren 4.789.
Hiervan betaalden 28.522 gewoon hun kaartje en daarnaast 
waren er 30.401 onbetaalde bezoeken, vooral tijdens evene-
menten. Zo waren er 16.200 bezoekers voor het meerdaagse 
evenement Woensdag Westkapelle en 8.810 bezoekers bij 
exposities in het museumcafé. 
Het Polderhuis doet het dus goed en voorziet in een behoefte 
van inwoners en toeristen, maar om het museum attractief en 
daarmee bezoek op peil te houden, moet er toch iets gebeuren. 
Verder in dit blad kunt u meer lezen over de veranderingen en 
innovaties die op stapel staan. 

200 jaar vuurtoren
In een extra 
nieuwsbulletin is 
aandacht besteed 
aan het feit dat de 
toren van Westka-
pelle sinds 1818 een 
vuurtoren is. Op 23 
en 24 maart j.l. is dit 
op feestelijke wijze 
herdacht.
Ter gelegenheid 
van dit jubileum is 
een bijzonder post-
zegel uitgegeven en 
ook een jubileum-
boekje De Lichten 
van Westkapelle 

1818-2018. Beide zijn te koop in Het Polderhuis voor resp. € 1 en 
€ 3,95.

Expositie ’Land, lucht en water’, schilderijen van Peter van Berkel
1 april t/m 23 juni 2018, Vuurtoren Het Hoge Licht
Al op vroege leeftijd was het duidelijk dat Peter van Berkel 
(Rotterdam 1956) kunstschilder wilde worden. Na korte tijd 
les te hebben gekregen van zijn oudere broer, verhuisde Peter 
op achttienjarige leeftijd naar Zeeland. Hier kreeg hij les van 
meerdere kunstschilders waaronder Henny de Korte en Frans 
van der Heide. Met allerlei bijbaantjes moest hij het hoofd 
boven water zien te houden. In de loop van een kleine 40 jaar 
ontwikkelde hij zich tot een professionele schilder, die in bin-
nen-en buitenland exposeert. Zijn grote inspiratiebron zijn de 

impressionisten.
Peter is een ’plein air’ schilder in hart en nieren. Buiten in de 
natuur ’vangt’ hij het licht van het moment op het canvas. 
Het licht is het belangrijkste ingrediënt van zijn werk. Hier-
door moet hij snel werken: luchten, golven en belichting van 
het land veranderen voortdurend. Zijn levendige landschap-

pen worden zonder contouren vlekmatig met penseel en 
paletmes in dikke pasteuze toetsen opgebracht. Zo wordt een 
ogenschijnlijke chaos tot een spontaan en levendig landschap 
samengesmolten.
De geëxposeerde werken zijn Zeeuwse landschappen.

Mannenontbijt
This is a man’s world, een bekend liedje van James Brown, dus ook 
het Polderhuis wordt bij tijd en wijle omgetoverd in een man-
nenwereld. Er komt n.l. een zaterdags mannenontbijt. 
Mannen hebben het druk met werk, hobby’s en familie of met 
vergaderen in het Leugenkot. Met een ontbijt kunnen mannen 
de zaterdagochtend eens op een andere manier beleven. Na 
het ontbijt is er een activiteit, bijvoorbeeld een bezoek aan het 
IJzeren torentje op de dijk of een presentatie in het Polderhuis 
over dijkwerk.
Het mannenontbijt is op 14 april, 9 juni, 8 september en op 10 
november, van 8 tot 12 uur in het Polderhuis. Makkelijk, gezellig 
en niet duur (€ 8 per persoon).
Geef je op via info@polderhuiswestkapelle.nl of bel 0118-57070 
(maximaal aantal deelnemers is 30).
Lijkt het je wat 
om een keer zelf 
geen ontbijt te 
maken, leuk om 
samen te ont-
bijten en gezel-
lig met elkaar 
een activiteit te 
doen.  Dan is dit 
je kans. Geef je op 
via info@polderhuiswestkapelle.nl of bel 0118-570700. Kosten 
€8,00 p.p. (maximaal aantal deelnemers is 30).

Het Verweer van de Zeeuwse Komedie in het Polderhuis, 3 en 
9 mei 2018
Soms was het niet zo simpel om te beoordelen wie in de oorlog 
goed of fout was geweest. In de voorstelling ’Het Verweer’ van 

Peter van Berkel, Mosterdzaad bij Westkapelle
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de Zeeuwse Komedie wordt het publiek geconfronteerd met 
het vellen van een oordeel.
’Het Verweer’ is een monoloog opgevoerd door acteur Mels 
Hoogenboom, geschreven en geregisseerd door Rens Schot. 
Het verhaal gaat over Hendrik Wouter van Tijen, één van 
de directeuren destijds van de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde in Vlissingen. Als in mei 1940 Nederland is gecapitu-
leerd, zijn de oorlogshandelingen hier voorbij en het min of 
meer normale leven komt weer op gang. De Duitsers hebben 
nog wel wat opdrachten klaarliggen, betaald werk, ook voor ’De 
Schelde’. Wat is de reactie van de directie? Weigeren of meewer-

ken? En als er gewerkt wordt in opdracht van de Duitsers, is dat 
dan collaboratie? Hendrik Wouter van Tijen spreekt.
De voorstelling op 3 mei is alleen voor vrijwilligers en donateurs 
van Het Polderhuis.
De openbare voorstelling is op 9 mei 2018 in het museumcafé. 
Aanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur. 
Toegangsprijs € 7,50. Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen 

is vooraf reserveren 
gewenst.

Tentoonstelling 85 
jaar Noormannen en 
70 jaar Stormvogels, 7 
april t/m 23 juni 2018; 
museumcafé Het 
Polderhuis
De voetbalvereniging 
De Noormannen en 
de korfbalvereniging 
Stormvogels vieren dit 
jaar hun resp. 85- en 
70-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid van deze 
jubilea wordt met ten-
toonstelling met veel 
beeldmateriaal de 
geschiedenis van deze 
s p o r t v e r e n i g i n g e n 
belicht.

Een team van De Noormannen in 1974

Agenda:

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl  | W: www.a3h.nl

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

Het Polderhuis heeft al veel vrijwilligers maar er kunnen er nog altijd bij. 
We hebben dringend behoefte aan (jonge) vrijwilligers voor het helpen bij 
evenementen in Westkapelle. Ook zijn er nog torenwachters nodig, zowel voor 
de vuurtoren als voor het ijzeren torentje.

Informatie en aanmelding in het Polderhuis:
T  |  0118-570700
E  |  info@polderhuiswestkapelle.nl
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We nemen de plannen door en in een gloedvol betoog krijg ik een 
duidelijk beeld van de toekomst van het Polderhuis. Volgend jaar 
bestaat het museum 15 jaar. Het museumcafé met zijn wisselende 
exposities draait goed maar het bezoekersaantal van het museum 
daalt. Tijd om radicaal te veranderen dus. 
’Er is subsidie aangevraagd en gekregen en nu moeten we het gaan 
doen. Op 3 december 2018 gaan de deuren dicht en op 8 februari 2019 
gaat het museum weer open. Negen weken om alles in één klap te 
veranderen. Maar het café blijft open hoor’, zegt ze geruststellend. 
’Op een groot scherm kan iedereen dan volgen wat we aan het doen 
zijn. Ook zullen we in deze periode extra activiteiten organiseren. Ik 
denk dan aan lezingen en bijvoorbeeld filmmiddagen.’

Wat gaat er veranderen?
’We hebben een basisplan gemaakt... en zijn vervolgens met de vrij-
willigers, bezoekers en buitenstaanders een rondje door het huidige 
museum gaan lopen. Dat heeft weer veel nieuwe ideeën, inzichten 
en aanpassingen aan het plan opgeleverd. Het blijft een museum 
over de dijk en de oorlog in Westkapelle maar op een andere manier. 
Persoonlijke verhalen worden de leidraad en zo kunnen bezoekers 
zich makkelijker inleven en identificeren met wat hier is gebeurd’, 
verwacht Ada. Nieuwe technische mogelijkheden bieden kansen om 
de verhaallijnen van het museum op een andere manier te vertellen. 

Benedenverdieping
’Op de vloeren komen jaartallen te staan zodat de bezoeker steeds 
ziet waar hij in de tijdlijn is. Op de begane grond laten we het oor-
logsverhaal zien aan de hand van 19 thema eilanden. We beginnen in 
1910 en eindigen in het nu, met foto’s van het oorlogsaquarium. Het 
eerste thema, dat de periode 1910 tot 1940 omvat, legt het accent op 
de armoede, de crisisjaren en de mobilisatie.
Vervolgens laten we zien hoe de burgers en de Duitse militai-
ren samenleefden en hoe de bunkers en de Atlantikwall werden 
gebouwd. De thema’s 4 tot en met 11 zullen vooral gaan over de 
burgerslachtoffers en geallieerde militairen (met een verwijzing 

Ada van Hoof heeft een zware tijd achter de rug...  de dood van gelief-
den en lichamelijke ongemakken. Het zijn grote veranderingen in 
haar leven en herstellen kost tijd maar ook Ada heeft een metamor-
fose ondergaan. Ze heeft zich herpakt en stort zich weer vol energie 
op het Polderhuismuseum. ’Het museum is nu mijn levenswerk 
geworden’ lacht ze vrolijk. ’Ik heb zoveel steun gehad van al die lieve 
mensen hier… en ik denk dat dat voor veel van de vrijwilligers hier 
geldt… dat gevoel van saamhorigheid. Het museum is een houvast 
en iedereen heeft zijn eigen motivatie om mee te doen. Het is een 
plek om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen. Het is voor 
veel vrijwilligers een manier om invulling te geven aan hun vrije tijd 
of om mensen te ontmoeten. Ik ben geen ’conceptontwikkelaar’ van 
huis uit. Ik ben mijn loopbaan begonnen als opbouwwerker, heb in 
de cultuursector gewerkt en in het onderwijs. Nu ben ik 65 en valt 
alles samen in het Polderhuis... museum en (veel) meer…’
’Ik wil echt niet alles op mijn manier doen, ik voel me meer een regis-
seur en heb de ideeën van zoveel mogelijk mensen nodig! Alleen op 
die manier krijg je een groot draagvlak voor de nieuwe plannen voor 
dit unieke museum, steekt Ada enthousiast van wal.

Polderhuis 2.0 ... 

maar de noodwoning blijft!

door Lieneke van den Heuvel

...de noodwoning blijft, met deze geruststellende boodschap kondigt Ada van Hoof een grote verandering en de metamorfose van 
het Polderhuismuseum aan.

Artist-impression van de vernieuwde bovenverdieping van 
het Polderhuis door Huib Meulblok

De bovenverdieping van het Polderhuis in haar huidige gedaante
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De noodwoning uit de wederopbouwtijd, voor veel Westkappelaars een 
dierbare herinnering, behoudt haar plaats op de benedenverdieping

naar de Duitse kant), schuilen of niet tijdens de bombardementen, 
de berging van slachtoffers, de Slag om de Schelde en de bevrijding 
van Westkapelle en Walcheren. De volgende thema’s gaan over de 
wederopbouw, de hulp en de tijdelijke behuizing van zowel de West-
kappelaars als de Molukkers. Dwars door de tijdvakken loopt de rode 
draad ’het dorp vertelt’. In elk tijdvak komt een dorpeling aan het 
woord die iets te zeggen heeft over een gebeurtenis in die periode. 
Televisieschermen, foto’s, vitrines met gebruiksartikelen, kijkdozen 
en een maquette ondersteunen het verhaal/de verhalen op een 
indringende wijze.
De binnencirkel van de begane grond wordt de meest indrukwek-
kende plek… een soort stilteplek. Hier kunnen de slachtoffers worden 
herdacht.. 
De KNRM -met het wipperkanon- krijgt een vaste plaats in één van 
de ramen van het museum en in een raam aan de landzijde zullen we 
de strijd op zee laten zien’, vertelt Ada enthousiast.

Bovenverdieping
Ook op de bovenverdieping gaat het roer helemaal om. Aan de zee-
kant vertellen we straks de geschiedenis van Westkapelle aan de 
hand van het verhaal van de dijk. We zien de ontwikkeling van de 
kustlijn van Westkapelle vanaf 690 als Willibrordus aan land komt 
tot het heden toen de laatste dijkverzwaring in het kader van de 
’zwakke schakels’ plaatsvond. Dit doen we met 7 thema-eilanden. 
Op de achtergrond is in elke tijdsperiode een impressie te zien van de 
dijk vanaf de zee, eerst zonder en later met paalhoofden met op de 
achtergrond steeds het silhouet van het dorp in die periode. 
Het eerste thema gaat over de natuurlijke kustlijn en vervolgens 
zien we dan de eerste bedijking. De volgende thema’s gaan over de 
technieken van de bouw van de dijk door de eeuwen heen. De dijk-
dichting in 1944, het Deltaplan, het project Zeewering en Zwakke 
Schakels. 
In deze periodes komen de Vikingen, de bouw van de St. Wilibror-
duskerk -nu de vuurtoren-, de stadsrechten en de gaaischieters 
langs. Maar ook aan de oproeren, onrust, kerk, adel en belastingen, 
de bouw van het IJzeren Torentje, scheepsongelukken en aan de dijk-
werkersvereniging besteden we hier aandacht. 
De landkant van de bovenverdieping wordt een expositieruimte voor 
bijzondere Polderhuisthema’s, cultuurexposities en een uitbreiding 
van de expositieruimte van het museumcafé. ’Dit moeten we nog 
verder uitwerken, meerjarenplanningen voor maken en misschien 
gastconservators uitnodigen’, vervolgt Ada. 
Het middengedeelte van de bovenverdieping krijgt in ieder geval 
een multifunctioneel karakter met een vaste grote tafel. Hier gaan 
we lezingen, workshops en presentaties houden. Je kunt je hier ook 

verder verdiepen in het verhaal over de dijk of over de expositie.
’Ook de overloop naar buiten, naar het torentje gaan we veranderen’, 
gaat Ada door. ’De deur naar buiten maskeren we met een doorzich-
tige wand met daarop afbeeldingen van de schilderijen Boeren en 
Aan de Toog van Charley Toorop. Als je dan achter dit scherm door-
loopt, kun je het overloopje op naar het torentje. Aan de wanden zie 
je dan twee foto’s: aan de landkant een foto van het dorp en aan de 
zeekant een foto van de dijk met de tank’. 

Vuurtorens
Maar ook het Hoge Licht doet mee aan de metamorfose. Hier laten 
we het verhaal van de toren als wakend licht voor de scheepvaart èn 
van het dorp zien. De Vikingboot uit het museum verhuist naar de 
vuurtoren het Hoge Licht, om een eerste visuele relatie te leggen met 
de scheepvaart. Natuurlijk is er aandacht voor de geschiedenis van 
kerktoren tot vuurtoren, de toren als inspiratiebron van kunstenaars 
en  -met aan de voet van de toren- het monument en de begraaf-
plaats van de oorlogsslachtoffers. Er komt twee keer per jaar een 
kunstexpositie. Het leven van de torenwachter behoudt zijn plaats 
uiteraard. 
Het Lage Licht gaat aandacht besteden aan onderwerpen die met de 
dijk te maken hebben zoals de geschiedenis van de dijk, de natuur, 
strandingen van schepen, eb en vloed, de vronen en de vogels.

Wat blijft?
Aan het museumcafé verandert voorlopig nog niets. Ada benadrukt 
de enorme inzet van al die vrijwilligers waar dit museum op draait. 
’Alleen dankzij deze groep kan dit ’Museum en meer’ bestaan en die 
blijven ook’!
Tot slot wijst ze even fijntjes op de muur tegenover de receptie… ’Daar 
gaan we  vanaf nu laten zien welke klussen er aan komen...  en wan-
neer we mensen nodig hebben en voor wat. Dus iedereen die zin en 
tijd heeft… houd dit mededelingenbord in de gaten!’

Het Vikingschip, in 2006  door de heiploeg naar binnen getakeld, 
verhuist naar de vuurtoren
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Hoewel in de Walcherse mythologie de oude boeren doorgaans 
dorsen met dorsvlegels, deden ze het lang voor de 2e Wereldoor-
log ook al mechanisch. En dat magistrale dorsspektakel miste ook 
zijn uitwerking niet op de hier werkzame kunstenaars. Natuur-

Graan en erwten dorsen. Tot in de jaren zestig bood in de nazomer en 
de herfst de dorsmachine een spectaculair schouwspel in de straten 
van Westkapelle. Het leek omgeven met een bijzondere vorm van 
romantiek en had ook iets feestelijks, misschien niet in de laatste 
plaats omdat het altijd opgeluis-
terd werd met een slokje. De oogst 
was binnengebracht in de schuren 
en het dorsen gebeurde gewoon 
op straat, iedere dag op een andere 
plaats. Vandaag de dag is dat nau-
welijks meer voor te stellen. De 
dorsmachinerie met aanhorighe-
den leverde heel wat overlast op 
voor de buurt. De straat was volle-
dig versperd, veel lawaai en stof en 
het van het koren gescheiden kaf 
verstopte ook nog eens de regen-
pijp. Er kwamen wel eens klachten 
bij de gemeente, maar wethou-
der Piet Lievense (1895-1989), niet 
helemaal gespeend van gevoel 
voor understatement en van 
belangen in het dorswezen, deed 
die nonchalant af met de one-liner 
’Dorsen is geen galavoorstelling’.

Dorsen is Kunst

door Jan Kaland

In het Polderhuis hangt een Dorschmachine, een opmerkelijk schilderij van Charley Toorop. Het is in bruikleen gekregen uit de col-
lectie van Jhr. P.E. Greven. Het werk biedt een impressie van het dorsen van graan, ergens in een straatje. Het oeuvre van de schilderes 
wijst op een bijzondere fascinatie voor het dorsen en misschien ook wel voor loondorsers.

Dorsmachine in de Molenwal, 1939; foto Eva Besnyö/Maria Austria Instituut
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lijk werd ook Charley Toorop met haar voorliefde voor het ruige, 
stoere, ’echte en zuivere’ leven van boeren en werkmensen, gegre-
pen en geïnspireerd door het dorsen en de dorsers, getuige de 
diverse schilderijen met dit thema.
Charley Toorop kwam voor het eerst in Westkapelle in 1924 en 
haar komst viel in een periode, waarin haar werk essentieel veran-
derde. Haar stijl werd meer realistisch, een aanloop naar de latere 
Nieuwe Zakelijkheid en was duidelijk ook geënt op het werk van 
Vincent van Gogh. Ze schildert met een heftige, korte en krachtige 
toets en felle kleuren, waarmee het werk ook een vleugje expres-
sionisme houdt. De  caféscènes, boerentaferelen, havengezichten 
en stillevens hebben een enigszins unheimische sfeer. 
In het hierboven afgebeelde werk draait alles om het dorsma-
chien. De kleuren dieprood en goudgeel springen er uit. De dorsers 
zijn ruwweg en schetsmatig weergegeven. De gebouwen creëren 
enige diepte in de voorstelling maar op de voorgrond, die bestaat 
uit een stapel stro en de klinkerbestrating, ontbreekt de ruimte-
lijke werking vrijwel geheel. 
Helemaal zeker dat hier een Westkappelse straat wordt weergege-
ven, is het niet, maar de vorm van de huizen en de datering wijzen 
daar wel op. De gangbare veronderstelling dat het werk in de Bori-
nage tot stand is gekomen, is twijfelachtig, ook al omdat verder 
niets er op wijst dat ze daar in de jaren 1924-1926 is geweest. 
Wel heel opmerkelijk is, dat Charley’s schoondochter in 1939, nota 
bene 14 jaar later, een vrijwel identieke dorsscène fotografeerde 
in de Molenwal. Zou het kunnen dat schoonmoeder en schoon-
dochter in de nazomer van 1939 samen door het dorp wandelden, 
stuitten op het dorswerk in de Molenwal en het gesprek kwam op 
het schilderij uit 1925? Eva Besnyö kon niet anders dan met haar 
camera het dorswerk nogmaals vereeuwigen.

Het vermoeden dat de in Het Polderhuis hangende dorsmachine 
wel degelijk in Westkapelle is gemaakt, wordt gesterkt door het 
feit dat het schilderij past in de serie Westkappelse werken uit 
de jaren 1924-1927. En ze koos dit onderwerp later weer. In 1928 
schetste zij een soortgelijk dorstafereel, dat in 1933 werd uitge-
werkt in een schilderij voor hotel De Valk. Helaas is dat werk met 
De Valk ’verspetterd’ in het oorlogsgeweld. Gelukkig hebben we de 
foto nog en je zou toch zweren dat we hier opnieuw in de Molen-
wal zijn.

Charley Toorop bleef in de ban van het dorsen en ook de dorsmannen 
leek ze woest aantrekkelijk te vinden. Onze Westkappelse loondor-
ser, wie herkent hem niet, figureert op diverse bekende werken als 
Aan de toog en Boerenpaar en ook op foto’s van Eva Besnyö tonen 
kunstenares en dorsmodel zich heel dicht in elkaars nabijheid; een 
erotische spanning hangt in de lucht. Je vraag je af waarom deze 
relatie nooit tot kunsthistorisch onderzoek heeft geleid. 
In 1928 werkte Charley Toorop in Bretagne en ook daar, waarschijn-
lijk in Ploumanach, vond ze dorsers en dorsmachines. 

Ook deze dorsscène is geschilderd met expressieve, rauwe verf-
streken. De Bretonse boer rechts en de boerin links vallen bijna 
uit het beeldvlak en dorsmachine en dorsers staan centraal. Laat 
Charley Toorop maar dorsen. 

Terug naar de dorsmachine in Het Polderhuis. Tot het tegendeel 
overtuigend wordt aangetoond mogen we aannemen dat het 
schilderij uit 1925 net als het verloren gegane werk, misschien met 
enige artistieke improvisatie, maar niettemin een Westkappels 
straatje en waarschijnlijk de Molenwal voorstelt  
Ten tijde van de totstandkoming van de Westkappelse dorsma-
chine werd het werk en het leven van Charley Toorop niet alleen 
bepaald door dorsers maar ook door de heftige relatie met de 
dichter Hendrik Marsman, die bij haar op bezoek in Westkapelle 
dichtte: 

De nacht gaat over ons heen -
Diep onder het raam slaapt het dorp,

ver achter de huizen de zee

Geraadpleegde literatuur:
A.M. Hammacher, Charley Toorop, een beschouwing van haar 
leven en werk, Rotterdam 1952
N.J. Brederoo, Charley Toorop. Leven en werken, Amsterdam 
1982
Marja Bosma, Charley Toorop 1891-1955, catalogus van de 
overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum in 
Utrecht en de Würtembergischer Kunstverein in Stuttgart, 
1982
Marja Bosma, Charley Toorop. Vooral geen principes!, catalogus 
van de overzichtstentoonstelling in het Museum Boijmans 
van Beuningen in Rotterdam, 2008

Charley Toorop, Dorschmachine Westkapelle, 1928-1933, 
foto van in de oorlog verloren gegaan schilderij

Charley Toorop, Dorsmachine in Bretagne, 1928, olieverf op doek, 
47x60 cm, museum De Rietgors Papendrecht
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Hoe meer straten er kwamen, hoe meer namen er bedacht 
moesten worden. Overal werden veel beroemdheden, maar 
ook minkukels en foutievelingen, vereerd door hun naam 
aan een straat te verbinden. En later, toen we anders naar de 
geschiedenis gingen kijken, kregen we daar vaak ook weer spijt 
van, of zoals tegenwoordig, slaande ruzie over. 
Ook plaatselijke helden en hoogwaardigheidsbekleders 
waren populair. Burgemeesters, dominees, zeehelden en zelfs 
gemeentesecretarissen, je ziet hun naam nogal eens op een 
straatnaambord. Niet uit te sluiten valt dat de straatnaambe-
slissers hoopten zo zelf ook een keer aan de beurt te komen. In 
Westkapelle zijn ze altijd wat huiverig geweest voor dit soort 
persoonsverheerlijking en, een enkele uitzondering daargela-
ten, zijn bestuursprominenten straatloos gebleven.

Westkappelse woonbuurten
Nu had het vooroorlogse Westkapelle een stratenpatroon dat de 
naamgeving sowieso niet zo gemakkelijk maakte. Van een plan-
matige dorpsuitbreiding en overheidsinitiatieven op het gebied 
van woningbouw moesten we het niet hebben. Particuliere wonin-
gen verrezen vaak niet aan de straat, maar op braakliggende bin-
nenterreinen en achtererven. Inbreiding, meer dan een eeuw voor-
dat planologen en ontwikkelingswethouders dit taalkundig wat 
krampachtige begrip bedachten. ’Wanneer men die gangetjes heeft 
betreden, ziet men eerst Westkapelle op zijn schilderachtigst’, stond er 
ooit in een krantenartikel. Maar de woonbuurten D’ Arke, ’t Dôôl‘of, 
De Blije Buurt en ’t Koudurp waren moeilijk bereikbare labyrinten 
van onooglijke en bekrompen huisjes, schuren en coterieën. 

Boekhoutstraat anno 1938
Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Huisjes ’op’ ’t Dôôlof, achter de Molenwal ca. 1930; collectie Stichting 
Cultuurbehoud Westkapelle

Streetwise (2)

door Jan Kaland

Straatnamen, ze vertellen veel over de geschiedenis en de cultuur en ook hoe de tijdgeest was in de periode dat de namen ontston-
den en wie er toen hoog in aanzien stonden.
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In het begin van de 20e eeuw ontstond door de groeiende 
bevolking een soort van woningnood, ook in Westkapelle, een 
gat in de markt voor de toenmalige huisjesmelkers. 
Neem Marinus Adrianus van Boekhout (1869-1937) uit Vlissin-
gen. Hij was eerst zeeman, hij trouwde met een Westkappelse, 
werd toen, in navolging van veel van dier dorpsgenoten, café-
houder, weer later los werkman en ten slotte riep hij zich uit als 
projectontwikkelaar. Hij kocht van zijn zwager Dingeman Pou-
welse een binnenterrein zuidelijk van de Molenweg om hier een 
rijtje van tien woningen te bouwen. In feite een geheel nieuw 
buurtje met ook hier een wel erg gebrekkige ontsluiting naar de 
rest van het dorp. De bouw begon met goede moed, maar pakte 
toch niet goed uit. Toen pas twee van de tien woningen klaar 
waren, ging Van Boekhout failliet. Het bouwproject werd wel 
afgemaakt, door de plaatselijke aannemer Andries van Rooijen. 
Hij was duidelijk wat slimmer in dit soort karweien, want zijn 
bedrijf bestaat nog steeds. 
Het woonwijkje kreeg in de volksmond de naam Boekhout-
straat en niet Rooijenstraat; zo gaan die dingen. In 1944 werd 
het totaal verwoest, maar in het herbouwplan kwam er een 
nieuwe Boekhoudstraat op ongeveer dezelfde plaats, maar nu 
wel aangesloten op de belendende straten. 
In het  herbouwde Westkapelle was geen plaats meer voor de 
vooroorlogse binnenbuurten, maar er kwamen wel veel meer 
straten voor in de plaats. Een nieuwe uitdaging voor de straat-
naamgevers. Het moet gezegd, ze kwamen met historisch alles-
zins verantwoorde namen. We kregen de Weverijstraat, naar de 
19e eeuwse katoenweverij en ook de cryptische Bazienstraat. 
Het Bazien was voor 1944 een kleine vijver, een drinkput in de 
zuidelijke vroonweide; de naam was een verbastering van het 
uit de Franse tijd daterende ’bassin’. 
De hulp die een aantal Nederlandse gemeenten aan het ver-
woeste Westkapelle hadden geboden, kreeg waardering in de 
Utrechtsestraat en de Ridderkerklaan. En ook enkele personen 
die zich in de oorlogstijd onderscheiden hadden, kregen nu 
een straatnaam, de oud-burgemeester De Casembroot en de 
gefusilleerde verzetsstrijder Jakob Brasser. Eindelijk kwamen in 

Westkapelle dus ook, zij het mondjesmaat, hooggeachte figu-
ren in aanmerking voor een straatnaam. 

Abraham Calandplein

Toen na de grote dijkverzwaring in de jaren 1986-1988 aan het 
eind van de Zuidstraat een pleintje ontstond, kreeg dat de 
naam van de overal beroemde maar in Westkapelle enigszins in 
de vergetelheid geraakte waterbouwkundige Abraham Caland 
(1789-1869). Niet ten onrechte, want zelden heeft een Westkap-
pelaar zo’n opmerkelijke carrière gemaakt als hij. 
Abraham was een gewone Westkappels dijkwerkerszoon, die 
opgroeide in een buitengewoon armoedige tijd. Net als zoveel 
van zijn dorpsgenoten ging hij op d’n diek werken. Het verhaal 
gaat dat hij uit bedelen werd gestuurd om zo het gezinsinko-
men op peil te houden. Van deze bedeltochten hield Bram wat 
stuuvers over waarmee hij extra lessen van de dorpsschool-
meester betaalde. Niet zonder resultaat; in 1803 werd de 
jongen toegelaten op het instituut voor de waterstaat in Mid-
delburg. Na eerst als opzichter te hebben gewerkt bij de Polder 
Walcheren kwam Caland in 1812 in dienst bij Rijkswaterstaat. 
Bij deze dienst doorliep hij alle rangen tot zijn benoeming als 
hoofd van het district Zeeland in 1837. 
Na zijn afscheid als hoofdingenieur van Rijkswaterstaat begon 
Caland aan een bestuurlijke carrière. Hij werd president van de 
Centrale directie van de Polder Walcheren. Daarnaast was hij 
ook lid van de gemeenteraad in zijn woonplaats Middelburg en 
enige tijd lid van provinciale staten. 

Abraham Caland kreeg een plein in Westkapelle; foto www.autogespot.nl

Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging
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Agenda
29 maart: Reparatiecafé; vrijwilligers helpen u met eenvoudige klusjes in huis; 13.30-16 uur, Polderhuis
30 maart: Dinerconcert Jazzband Champaign Charley, 19 uur, Café Kasteel van Batavia
31 maart, 2 en 16 juni: Tuus Emaekt Markt, 11-17 uur en Spelletjesplein, 12.30 tot 17 uur, Polderhuis
1 april t/m 23 juni: Expositie ’Land, lucht en water’, schilderijen van Peter van Berkel, Vuurtoren tijdens openingstijden
1 april t/m 1 juli: Tentoonstelling ’Raak’ met Zeeuwse portretten, Marie Tak van Poortvlietmuseum Domburg
5 april: Vertel- en kijkcafé; Jan van Beekhuizen en Ada van Hoof over de veranderingen in het Polderhuis, 13.30, 

Polderhuis
7 april t/m 23 juni: Tentoonstelling 85 jaar Noormannen en 70 jaar Stormvogels, Polderhuis
9 t/m 15 april: Nationale Museumweek
12 april: Workshopcafé, Masterclass koken met Tupperware door Judith Kosters, 13.30 uur, Polderhuis
14 april en 9 juni: Mannenontbijt, 8-12 uur, Polderhuis
19 april: Digicafé; hulp bij problemen met computer, tablet, mobiele telefoon en social media, 13.30-16 uur, Polder-

huis
4 t/m 16 april: Rabobank Clubactie
20 april en 25 mei: Polderhuisquiz, 19.30 uur, Polderhuis
26 april en 21 juni: Handwerkcafé, 13.30 uur, Polderhuis
27 april: Koningsdag, gehele dag diverse festiviteiten en muziek; thema ’Jungle’
28 april: Reddingbootdag KNRM, diverse activiteiten en demonstraties, vanaf 10 uur, Boothuis KNRM bij Erika
2 mei: Woensdag Waaidag met vliegershow, 11-16.30 uur, Polderhuis en dijk
9 mei: De Zeeuwse Komedie speelt Het Verweer, 20 uur, Polderhuis
21 mei: Pinksterconcert brassband en slagwerkgroep OKK, 11 uur, Westkapelle Herrijst
16 juni: Westkappelse Oldtimerrit; start 12.30 bij Kasteel van Batavia, terug om 17 uur

Zie voor meer informatie ook: www.polderhuiswestkapelle.nl/activiteiten/agenda 

Openingstijden 1 april-1 november
Het Polderhuis: dagelijks: 10.00-17.00 uur
Vuurtoren (Het Hoge Licht): dinsdag en donderdag: 18.00-20.00 uur
 woensdag: 13.00-16.00 uur, juli/augustus: 11.00-16.00 uur
  zaterdag: 11.00-16.00 uur
IJzeren toren: (Het Lage Licht): woensdag, zaterdag en zondag: 13.00-16.00 uur

Caland was een strijdbaar man met vooruitstrevende ideeën op 
het gebied van de waterbouw met name voor de versterking van 
zeeweringen: het zogenaamde ’Stelsel der vaste punten’. Hij liet 
zich niet onbetuigd in de strijd om een goede reglementering 
voor vrije en noodlijdende (calamiteuze) polders. Hij ontwierp 
een haven voor Scheveningen en dacht mee over een directe 
verbinding van Amsterdam met de Noordzee. Zijn indrukwek-
kendste publicatie was de ’Handleiding tot kennis der dijksbouw 
en zeeweringskunde’, uit 1833. Nog altijd is dat een betrouwbare 
gids over het waterstaatswerk in de 19e eeuw. 
Soms sloeg hij de paal mis, zoals met de tot zijn laatste snik 
volgehouden theorie dat de kustbescherming gediend was met 
afgezaagde paalhoofden. Ook deed hij een mislukt experiment 
met een zinken dijkbekleding. Hij liet zinken platen vastzetten 
op stukken hout en die op de glooiing aanbrengen. De proef die 
hij deed met Vilvoordse steen lukte wel. De glooiing hield goed 
stand en was goedkoper dan de daarvoor toegepaste metho-
den. 
Caland stond aan de wieg van de voorganger van ’t Grôôt ‘ôôd. 
In 1858 kwam er op zijn voorspraak aan het zuideinde van de 
dijk een nieuw paalhoofd ter vervanging van het Cassiershoofd. 
Het nieuwe hoofd vond hij noodzakelijk om het strandverlies 
bij de aansluiting van de duinen aan de dijk tegen te gaan. 
Het zou tevens als aanvoerplaats voor dijkmaterialen gebruikt 
gaan worden, een extra argument om het plan door te drukken. 
Het paalhoofd zou hiervoor extra zwaar worden uitgevoerd en 

voorzien worden van een vast plankier. De naam veranderde 
daarmee van Cassiershoofd in Plankiershoofd. In 1906 werd het 
vervangen door het huidige Zuiderhoofd. 

Ook Abrahams zoon Pieter Caland kreeg landelijke bekend-
heid. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en was de grote 
man achter de Nieuwe Waterweg, essentieel voor de afwa-
tering van de grote rivieren en tegelijkertijd de basis voor de 
opbloei van Rotterdam als wereldhaven. Waarschijnlijk zou het 
Pier niet gelukt zijn dit grootse werk met succes te voltooien als 
hij niet voortdurend was gesouffleerd door zijn vader. 
Abraham was geen gemakkelijke man in de omgang. Tijdgeno-
ten vonden hem zeer autoritair, wat mogelijk ook verband hield 
met zijn ongebruikelijk hoge klim op de sociale ladder. 
Hij was getrouwd met Catharina Wilhelmina van der Plas, doch-
ter van een VOC-kapitein. Als 55-jarige weduwnaar trouwde hij 
met Anna Elisabeth Schorer, een telg uit een bekend Zeeuws 
regentengeslacht. Caland was de grootvader van de bekende 
musicus en kunstschilder Geert von Brucken Fock (1859-1935). 

Na Abraham Caland was het hek van de dam en kreeg de West-
kappelse kunstscene een huldebetoon met vernoemingen van 
Jan Campert, Jons Viruly, Eva Besnyö, Charley Toorop en Piet 
Mondriaan.

Streetwise wordt vervolgd
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Zeeuwse Streekdrachtendag - 25 augustus 2018
De jaarlijkse Zeeuwse Streekdrachtendag van de Stichting de 
Zeeuwse Streekdrachten zal dit jaar worden gehouden in Westka-
pelle, op 25 augustus 2018. De organisatie is in handen van de Stich-
ting Cultuurbehoud Westkapelle, in samenwerking met De Westk-
appelse Evenementenstichting, Het Polderhuis en het Kasteel van 
Batavia.  
De gehele dag kunnen dan in het dorp vele en verschillende tradi-
tionele Zeeuwse klederdrachten worden bewonderd, gedragen 
door leden van de diverse afdelingen van de Stichting De Zeeuwse 
Streekdrachten. Het programma 
voor die dag is nog niet helemaal 
bekend, maar één van de bijzon-
dere manifestaties op deze dag is de 

VERklederdrachten show

een op de Zeeuwse klederdracht 
geïnspireerde hippe modeshow. 
De initiatiefneemster hiervan is 
Jeanine van Marion; al lang loopt 
zij rond met het idee om met zo’n 
hippe show, tegen alle gebruiken 
in, met klederdracht een nieuwe 
trend te zetten. De bedoeling is om 
met traditionele Zeeuwse stoffen 
ontwerpen te maken, met als resul-
taat prachtige draagbare creaties of 
kledingstukken, natuurlijk met een 
knipoog naar de klederdracht uit 
Walcheren/Westkapelle.

Voor deze ’Verklederdrachtenshow’ nodigen wij coupeuses, ontwer-
pers en iedereen die het leuk vindt uit om mee te doen  om, naar 
eigen inzicht een creatie te ontwerpen en daarmee de klederdracht 
mooier, aparter of bijzonder te maken. 
Tijdens de show op 25 augustus 2018 worden in en om Het Polder-
huis de draagbare en niet draagbare creaties getoond. 
Wilt u hieraan meedoen, meld u dan voor 30 april 2018 aan via eve-
nement@polderhuiswestkapelle.nl.
U ontvangt verdere informatie bij voldoende deelname.
Meer over de Streekdrachtendag in het volgende Polderhuisblad.

Stadhuismonument
Enige tijd geleden bleek dat er hier en daar nog enkele brokstukken 
bewaard zijn gebleven van het bij de beschieting op 1 november 
1944 verwoeste stadhuis. Ook zijn al sinds jaar en dag resten van de 
klassieke zuilen van het gebouw in gebruik als sierpaaltjes in een 
gemeentelijk plantsoen. De basement blokken van de zuilen doen 
nog dienst als toegangspoort tot de burgemeesterswoning aan de 
De Casembrootstraat.
Bij de SCW is het plan opgevat om de nog bij de gemeente en bij par-
ticulieren aanwezige restanten te gebruiken voor een herinnerings-
monument. Op verzoek van de Stichting heeft bouwkundige Arjen 

de winkel van alles! 

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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Simonse hiervoor een ontwerp gemaakt. 
Het ontwerp is een impressie van de contouren van het classicis-
tische voorfront op de (nagenoeg) oorspronkelijke plaats, op de 
Markt, tegenover de Papestraat. De nog beschikbare resten van de 
zuilen zijn hierin verwerkt en ook enkele flesvormige ballusters en 
een brokstuk van de balustrade, deels bewerkt en gerestaureerd. De 
ontbrekende zuilen worden gemarkeerd in het straatwerk. Verder 
is het de bedoeling dat er een informatiepaneel komt, met beeld-
materiaal en een beknopte beschrijving en de historie van het oude 
stadhuis. Zo mogelijk wordt rondom het monument een bestra-
ting aangebracht van Vilvoordse steen, een materiaal dat vroeger 
werd gebruikt in de dijkglooiing maar ook om delen van de straat 
te verharden.
De kosten van een dergelijk monument worden geraamd op zo’n € 
20.000, een toch wel wat onverwacht hoog bedrag, wat vooral komt 
doordat veel van de hardstenen brokstukken met de hand moeten 
worden bewerkt. 

SCW hoopt op een bijdrage uit het 
gemeentelijke Leefbaarheidfonds, 
maar die zal uiteraard niet de totale 
kosten kunnen dekken. 
Een ’lieu de memoire’ voor dit histo-
rische en eeuwenlang beeldbepa-
lende gebouw en daarmee tegelijk 
voor het gehele vooroorlogse West-
kapelle, is van grote waarde voor het 
dorp. Het ontworpen monument 
doet recht aan de plaatselijke cul-
tuurhistorie en is onderdeel van het 
’DNA’ van Westkapelle. Het levert 
een bijdrage aan het verbreiden 
van de historische kennis van het 
dorp en daarmee tevens aan de 
identiteitsbeleving. Door opname 
in de cultuurhistorische routes door 

het dorp draagt het monument ook bij aan het toeristisch product. 
Daarom doet de SCW een beroep op ondernemers, instellingen 
en particulieren om met een financiële bijdrage de realisatie van 
dit monument mogelijk te maken. De SCW zelf heeft behalve de 
jaarlijkse subsidie van de gemeente vrijwel geen inkomsten. Alle 
sponsors, groot en klein zijn welkom en daarnaast kunnen steun-
betuigingen meehelpen aan de welwillendheid van subsidiegevers. 
Nadere informatie, steunbetuigingen en financiële toezeggingen 
bij de secretaris van de stichting, 
Ko Gabriëlse, Beatrixstraat 2, tel. 0118-571685 
of per e-mail info@westkapellecultuurbehoud.nl

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


