Wasschappels Magazine |

nummer 91 - april 2021

Leve de lente
April in Westkapelle. Mooi is het zonlicht, love is in the air. Je ziet het, je ruikt het, je
voelt het, de strenge coronawinter loopt op z’n einde. Nog een prikje en een brede horizon opent zich, met een herboren Polderhuismuseum, nieuwe culturele activiteiten,
echte vakanties en zelfs, al is het nog vaag, een terrasje in het verschiet.
Het Polderhuisblad zweeft mee met de charme van deze lente en blikt ook weer even
terug op de rijke Westkappelse cultuurgeschiedenis.
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I never knew the charm of spring
Never met it face to face
I never knew my heart could sing
Never missed a warm embrace
Till April in Paris…
Vernon Duke/Yip Harburg
Een nieuwe lente, een nieuw
leven
Het Polderhuis ontwaakt!
Een nieuwe lente met nieuwe
vergezichten! Een renaissance dient zich aan, met veel
museumbezoek en geweldige culturele evenementen.
We staan te trappelen om te
beginnen.
Maar nog even niet. Er zijn
helaas nog steeds te veel
covidgevallen. In onze planningen blijven we er daarom
rekening mee houden dat Jan Toorop, Eeuwige lente, 1882, inkt op papier, 13x17,5 cm; collectie Kröller-Müller Museum Otterlo
geplande activiteiten niet door
kunnen gaan. Voor de actuele openingstijden, mogelijkheden en Exposities
De tentoonstelling ’Charley Toorop en Eva Besnyö in Westkapelle’
nieuwe ontwikkelingen kijk op www.polderhuiswestkapelle.nl.
wordt met een jaar verlengd, tot 10 april 2022. Door de sluiHet Polderhuis heeft in de coronatijd gezocht naar mogelijk- ting van het museum in het afgelopen jaar hebben nog weinig
heden om in contact te blijven met de vrijwilligers en de dona- mensen van deze expositie kunnen genieten. De expositie is te
teurs. We kozen voor een nieuwsbrief per e-mail onder de toe- zien op de bovenverdieping van het museum en toont 16 foto’s
passelijke naam ’Saamhorigheidsbulletin’. Toen na de eerste op vier panelen van Eva Besnyö. Vlak voor het uitbreken van de
lockdown het leven weer richting normaal ging, kwam er meer oorlog maakte zij in 1939 een prachtige reportage van het dagewerk bij het Polderhuis en het Saamhorigheidsbulletin stopte. lijks leven in Westkapelle. Te zien zijn onder andere het fritesMaar toen kwamen er signalen dat de mensen het misten, dus kraam op De Kapelle, breiende vrouwen op het strand, hooi
het had kennelijk het gewenste effect gehad: de mensen een mennen in de Kloosterstraat en dorsen op de Molenwal.
hart onder de riem steken door saamhorigheidsgevoel. Reden Van Charley Toorop zijn enkele litho’s, twee kleine schilderijen
genoeg om de berichtgeving te hervatten, nu onder de naam en twee grote replica’s te zien, van ’Boeren’ en ook het ’BoerenPolderhuis infobulletin. In dit bulletin staan minimaal vijf gezin’ van Kee Lievense-Verhulst.
columns, afhankelijk van wat er te melden is aan exposities en
activiteiten. De vaste rubrieken zijn een introductie, interview In het museumcafé en de museumwinkel is tot 20 juni 2021 een
vrijwilliger, Henks hoekje, Museumwinkel en een afsluiting tentoonstelling ingericht van glasmozaïeken, gemaakt door
Els Goudt en haar cursisten. Alle mozaïeken hebben als thema
met wijze woorden en een prachtige foto.
Zeeuws Meisje.
Els Goudt woont in Arnemuiden en ze heeft daar sinds mei 2013
Krijg je het infobulletin niet en heb je toch interesse?
Ga dan naar www.polderhuiswestkapelle.nl en schrijf je in bij de mozaïekwinkel MozArtE Glasmozaïek. Zij geeft daar ook
workshops, waarbij één met het thema Zeeuws Meisje.
’nieuwsbrief’.
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Het
ontwerp
Zeeuws Meisje is
van Els zelf en haar
cursisten vulden
dat in met diverse
mozaïektechnieken,
waardoor
prachtige creaties
zijn ontstaan.
U kunt ook zelf
thuis aan de gang
met mozaïek met
de door het Polderhuis en Els Goudt gemaakte ’Mozaïekpakketjes to go’. Met
kleine steentjes, lijm en een houten ondergrond maakt u een
persoonlijke aanwinst voor uw interieur.
In vuurtoren Het
Hoge Licht exposeert
Dingeman
Lievense zijn schilderijen. Dingeman
is oud-Westkappelaar, thans woonachtig in Almere en
kleinzoon van Kee
Lievense-Verhulst.
Deze tentoonstelling loopt van april
tot november 2021,
gedurende de openingstijden van de
toren.
Werk van Dingeman Lievense
Van klompenkot naar woonkamer
Tijdens de museumsluiting wegens corona ontstaat de wens
om bij heropening een stukje vernieuwd museum te presenteren. De keus valt op het zogenaamde klompenkot naast trap
en lift. Dit kot blijkt voor velen een onduidelijk en rommelig
geheel zodat veranderen gewenst is.
Een
werkgroepje
(Koos Provoost, Piet
Minderhoud
en
Huib Westerbeke)
gaat de mogelijkheden tot verbetering
bekijken. Ze stellen
voor het klompenkot te vervangen
door een stukje
jaren 1920 woonkamer met dito inrichting. Het bestuur is
akkoord.
Een bouwteam (Piet
Willeboordse, Ruud
Sonius en Huib
Westerbeke) gaat
aan de slag.

Eerst het klompenkot volledig slopen en dan een kamer bouwen van
houten ribben en spaanplaten. Een gulle gever schenkt authentieke
zolderbalken. Na stevig schuren en schilderen maken ze hiermee een
prachtig jaren ’20 plafond. Een raam met uitzicht naar buiten moet er
eigenlijk ook in. Helaas zit er niet zoiets in de muur van het museum.
Dan maar een foto maken van een oud raam en na stevig fotoshoppen lijkt dat net echt als het tegen de muur zit. Nog even de wanden
behangen en klaar is Pier.
Ondertussen maakt de werkgroep een plan voor de inrichting. Men wil
naast meubilair hier ook de klederdracht tonen. Een ‘kammenet’ en
een spiegel worden gekocht. Ze krijgen een naaimachinetafeltje en een
prachtige lamp geschonken en verder putten ze uit ons eigen depot.
Uiteindelijk staat er een stukje jaren ’20 woonkamer met tafel, stoelen, naaimachine en het kammenet gevuld met boerengoed. Daarbij
een klederdrachtpop op ware grootte. Bij de deuropening ook nog een
vitrine met klederdrachtsieraden en -spullen.
Laat de bezoekers maar komen!
Huib Westerbeke.
Evenementen
Jeanine
van
Marion is sinds
2008 de spil en
de
drijvende
kracht van de
evenementenorganisatie van
het Polderhuis.
Samen met Ada
van Hoof nam
ze het initiatief
voor de ’Woensdag
Westkafoto Jan de Jonge
pelle-dagen’. Ze
boden, samen met een club vrijwilligers Westkapelle en de toeristen succesvolle dagen met verschillende thema’s. Deze evenementendagen hebben Westkapelle echt op de kaart gezet.
Het één versterkt het ander en de plaatselijke ondernemers
profiteerden mee.
Vliegeren op de dijk, een rit met de paardentram, brocantemarkt, fietsrommeltocht en tal van andere activiteiten bedachten Jeanine en haar kompanen. Na 13 jaar heeft ze aangegeven
er mee te stoppen. Heel jammer, want Jeanine wist en deed
veel: inventariseren van alle activiteiten op Westkapelle, bijhouden van de welkomstborden en ook voorkomen dat er
dubbelingen waren met andere activiteiten binnen en buiten
Westkapelle. Maar gelukkig wil Ellen Hansma-van Sighem de
taak van evenementencoördinator van Jeanine overnemen.
Hoera! Welkom Ellen en Jeanine hartstikke bedankt voor alles
wat je hebt gedaan!!
Activiteiten voor op de welkomstborden kun je vanaf nu doorgeven via activiteiten@polderhuiswestkapelle.nl
Adrie Provoost gestopt als vuurtorencoördinator
Onze projectmanager van de beide vuurtorens, Adrie Provoost,
heeft zijn rol eind vorig jaar overgedragen aan André Roelse.
Door coronaperikelen was het niet mogelijk om in wat breder
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De vuurtoren is een Rijksgebouw, dus er zijn regels. Geen vlag
op zondag en bij extreem weer. De felicitatievlag moet plaats
maken voor de nationale vlag op verjaardagen van leden van
het Koninklijk Huis en op nationale feest- en herdenkingsdagen. Als de aangevraagde felicitatiedatum op één van deze
dagen valt, nemen we contact op om te overleggen.

verband afscheid van Adrie te nemen. Daarom ontving hij rond
Sinterklaas een cadeautje met een gedicht waarin de grote
waardering die we voor Adrie hebben tot uiting werd gebracht.
De laatste strofen:
Voortvarend sturend naar het team
En tactisch praten met de overheid.
Soepele coaching, geen regime
En dat alles binnen het beleid.
En weet je Adrie, word niet bang
Dat we je vergeten
Want komt er ooit een pop naast Bram
Grote kans dat die dan Adrie zal heten.
Adrie bedankt!
Met vlag en wimpel
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Het vlagdagcadeau,
dat het Polderhuis in de
afgelopen coronawinter introduceerde, is
een doorslaand succes.
Begrijpelijk, want wie
wil dat nou niet, een
eerbetoon met een
vlag op de vuurtoren?
Het Polderhuis kan voor iedereen de speciale Gefeliciteerd-vlag
in top hijsen, eventueel zelfs met een gekleurde wimpel. Wilt
u ook iemand een vlagdagcadeau schenken? Mail naar info@
polderhuiswestkapelle.nl de naam van degene die het cadeau
krijgt, voor welke gelegenheid en de datum. We zetten diegene
dan ook via onze social media extra in het zonnetje. Een vlagdagcadeau kost € 50.

Sporen en Speuren
Tijdens de winterse lockdown heeft de afdeling Cultuur en Educatie van het Polderhuis niet stilgezeten en nieuwe activiteiten,
met name speurtochten opgezet, zowel voor de pre- als voor de
post-lockdownperiode.
Met de speurtocht ’Ontdek wat er leeft op de grens van zee en land’
(met medewerking van het IVN en Jorien Kastelein) kun je
speuren naar sporen van kustvogels en andere kustbewoners.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar kun je meedoen aan de fotospeurtocht ’Zie Westkapelle op een andere manier’. De Bevrijding herdenkingstocht ’Memoria Walcheren 40-45’ krijgt een nieuw jasje.
Een renovatie van de Charley Toorop-wandeling met QR-codes
hebben we in beraad.
Op de website www.zeeuwsespeurtochten.nl is een speurtocht
te vinden die bij het Polderhuis start en eindigt.
Meer wandel- en fietsroutes zijn te koop in de museumwinkel.
Zodra dit weer kan wil de educatiegroep met scholen naar
buiten ’In het spoor van de dijkwerkers’.
Bij de speurtochten kunnen gasten een rugtasje kopen met
bijv. een flesje water, stroopwafels en vrijkaartjes voor museum
en toren. Misschien zelfs een vogelposter en een verrekijker.
In Het Polderhuismuseum laten Pier Diekman en Jan Soldoat
en Ada en Arjoan Archeoloog bezoekers ook speuren. Hoe zij
hun sporen gaan verdienen kunnen we hopelijk binnenkort
met eigen ogen gaan zien, als de lockdown opgeheven wordt.
Wel graag van tevoren reserveren.
Hoe gaat het met Ada?
Een jaar geleden alweer besloot Ada van Hoof te verhuizen naar
Eindhoven. Na haar Westkappels bestaan, dat vrijwel geheel in
het teken stond van het Polderhuis, heeft zij daar een nieuw
leven opgepakt, met oude vrienden en familie, nieuwe relaties
en nieuwe inzichten. Bij een nieuw leven hoort voor haar een
nieuwe website. Haar bestaande sites Creadahobby.nl en Verhaalfiliaal.nl zijn samengevoegd, onder de naam www.creadaweb.nl. Een andere invalshoek, maar ook de bekende inhoud
en een vleugje Polderhuis. Op haar website kan iedereen verhalen delen, bijvoorbeeld op de pagina ’Uit de Zeeuwse klei’.
Contact met Ada is mogelijk:
Ada van Hoof, Geestakker 470, 5625 XK Eindhoven,
06-42442774/040 2984480, adavhoof53@gmail.com
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It kin net

door Nelleke Wouters

Johannes Marius ten Kate, Voor het spelevaren, ca. 1885, olieverf op paneel, 33 x 69 cm; part. coll.

Na ’oant moarn’ is ’it kin net’ hoogstwaarschijnlijk de bekendste
Friese kreet. Afgelopen winter startte de discussie over het al dan
niet doorgaan van de tocht der tochten eerder dan normaal. Al ver
voor de temperaturen onder nul waren, kwamen de speculaties op
gang. Dit jaar was het niet eens de vraag of we genoeg ijs zouden
hebben, maar meer of het verantwoord was om een grootschalig
evenement door te laten gaan in tijden van een pandemie. Hoe
kouder het werd, des te verhitter de discussies. Wel een tocht,
maar dan zonder publiek. Alleen voor de wedstrijdrijders, met uitsluitend Friese toeschouwers… Nagenoeg alle variaties kwamen
aan bod. En ook in dit geval stonden de beste stuurlui waar ze
doorgaans staan. Uiteindelijk werd er geschaatst, maar dan alleen
op de plaatselijke schaatsbanen, door de kinderen met de heiten,
mems, pakes en beppes op verantwoorde afstand.
Na het ijs en de sneeuw kwam de zon, daarna kwamen regen en
storm en terwijl ik dit typ fluiten de vogels en is er zowaar wat
blauw in de lucht boven ons pittoreske dorp. De lente nadert met
rappe schreden en zo halverwege maart betekent dat in Friesland
dat de mensen zich op gaan maken voor het vaarseizoen. Een stille
opwinding die mij altijd doet denken aan de weken voor Camping
de Boomgaard opende. De camping waar ik heel veel jaar met ontzettend veel plezier op de receptie werkte. Zowel voor de ‘crew’ van
De Boomgaard, als voor de gasten, was de dag van de jaarlijkse
opening een om reikhalzend naar uit te kijken.
Ook hier in huis begint het te kriebelen. Toen de dooi had ingezet
vroeg Nelson of zijn bootje al het water in kon. Vorig jaar kreeg hij,
net als elk Fries kind dat aan het water woont, voor zijn verjaardag

een motorbootje. Een van dermate bescheiden formaat dat een
kind van negen hem prima alleen kan besturen. De dag dat zijn
boot het water in kan en het vaarseizoen in Friesland opent, komt
dichterbij. Net als de dag dat de gasten van De Boomgaard weer
richting de Domineeshofweg rijden. En, waar we met zijn allen
ook aan toe zijn, de dag dat we een glaasje drinken op een van de
vele terrassen die Westkapelle rijk is!
’t Is een kwestie van geduld, zingt Rowwen Hèze, rustig wachten
tot de dag. Wachten op succes en op een de mooie dag, dat ik in de
zon in mijn zeilboot lag…
It giet oan!

Maatwerkspecialist
Ook voor
woningbeveiliging
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Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd
Deel 7 - De Markt

De Markt is van oudsher het epicentrum van het sociale leven in Westkapelle en de plek van waaruit Westkapelle werd geregeerd. Niet
altijd was de Markt -zoals nu- een kil, agorafobie verwekkend plein. Ooit was zij niet meer dan een nauwelijks opvallende straatverbreding tussen de twee centrale kruispunten van de Zuidstraat. In 1775 maakt de bekende schilder en tekenaar Jan Arends (1738-1805)
hier deze ets.
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Veel schoonheid overal in het rond toentertijd al was het stadhuis
toen nog zo onbetekenend dat het niet op de afbeelding hoefde.
Wat wel in het oog springt, is de grote dorpspomp, midden op
straat voor een imposant, met beelden getooid hek. Achter dit
hek lag het Hof van Westkapelle, het lustoord van de ambachtsheer, aangelegd tussen 1680 en 1685. Naast dit hof waren grote
stukken grond aan weerszijden van de Zuidstraat eigendom
van de ambachtsheer, evenals alle tegen de dijk en de duinen
aanliggende vroongronden. Een man met rijkdom en macht,
die ambachtsheer en ten tijde van Jan Arends’ gravure was dat
jhr. Martinus Veth van de Perre (1747-1802). Die had zich net de
woede van zijn onderdanen op de hals gehaald, escalerend in
het heftige ’Psalmenoproer’, toen hij in 1774 verordonneerde dat
in de kerk de psalmen voortaan in de nieuwe berijming moesten worden gezongen. Met de Bataafse revolutie in 1775 werd de
ambachtsheer afgezet en kort daarna werd ook zijn hof gesloopt.
Alleen de tuinmanswoning naast het hek en het pakhuis aan de
overzijde bleven overeind. Deze tuinmanswoning, het ’eeren’uus,
heeft revoluties, oorlogen, straatreconstructies en andere veranderwoedes doorstaan en is één van de weinige monumenten die
Westkapelle nu nog bezit.

Naast de tuinmanswoning en ook op grond van de ambachtsheer is in 1883 de openbare school met de opvallende trapgevel
verrezen. Maar we zien ook al wat verschraling. Op de plaats van
het hek van het herenhof staat nu een eenvoudige woning in de
Westkappelse stijl en de hardstenen pomp vond men al in 1858
onverdraaglijk in de weg staan. Weg ermee dus, al vraag je je af
waarom, want zo te zien liepen de burgers elkaar niet voor de
voeten; 1½ meter tussenruimte, dat was toen goed te doen.

Een eeuw later, aan het eind van de 19e eeuw werd op dezelfde
plaats één van de eerste ansichtkaarten van Westkapelle gemaakt.
De fotograaf ging iets meer achteruit staan dan Jan Arends. Niet
onbegrijpelijk want daarmee ving hij nu ook het stadhuis, dat in
1783 een upgrade had gekregen met een neoklassieke façade van
machtige Dorische zuilen.

De Westkappelse evenementen werden in de vooroorlogse jaren
verdeeld over twee locaties: kermis en grote volksspelen op de
Kapelle bij de dijk, ringrijden, concerten, negotie, gemeentelijke
manifestaties op de Markt bij het stadhuis. Hier had je ook de
dagelijkse drukte met schoolkinderen, trouwpartijen, café- en
doktersbezoek en meer van die dorpsdingen. De hoogtijdag was

de zaterdag van
de kermis, met
veel publiek voor
het ringrijden
en goede zaken
voor de ijscokar
en het onontbeerlijke ’kêêzekraem’, met
pas
geplukte
kersen en ander
zomerfruit.
Met de wederopbouw na de
oorlogsverwoesting zou
Westkapelle een totaal nieuw dorpscentrum krijgen. Er was direct
al veel discussie over, want weliswaar lagen het gemeentehuis
en de school helemaal plat, maar niet alles was onherstelbaar.
Het ‘eeren’uus en ook de gebouwen aan de overkant, waarbij de
monumentale woning van het schoolhoofd, ooit pakhuis van het
ambachtsherenhof, stonden nog overeind.

Restauratie van de vooroorlogse toestand was hier wellicht
mogelijk geweest maar de wederopbouwheren beslisten anders.
Willem Roelse, de geestelijke vader van het wederopbouwplan,
herstelde zijn eigen ’eeren’uus. Maar de overzijde moest een echt
marktplein worden met aan de ene kant een imposant gemeentehuis, aan de andere kant de grote kerk en ook plaats voor andere
publieke voorzieningen als een muziektent en een verenigingsgebouw. Geen mededogen voor de oude straatwand die de oorlogsorkaan had doorstaan. Weg ermee!
Halverwege
de jaren vijftig
was de Markt
nieuwe stijl een
feit. Een ruim
dorpscentrum
met een middenterrein van
gras, een gesloten bebouwing
eromheen en
de nodige winkels, horeca en openbare gebouwen. En toen nog weinig blik.
De gebroken pilaren van het oude stadhuis kregen een tweede
leven als korte paaltjes die als een soort coulissen fungeerden op
het middenterrein. Er bleef meer dan genoeg ruimte voor evenementen als de kermis en oranjefeesten.

Het huis van de hoofdonderwijzer wordt gevorderd door de Duitsers;
1940, foto N. Flipse-Roelse
Hangende de vaststelling van een definitief wederopbouwplan
werd ’het Middendorp’, zoals het hier algemeen genoemd werd, al
wel het zenuwcentrum van het dorp. Tussen het achtergelaten oorlogstuig, waaronder (links op de foto) de tank die later als monument op de dijk zou komen te staan, verrezen noodvoorzieningen:
noodwoningen, noodwinkels, noodschool, noodkerk en, geen
nood, een kantoor van de herbouwcommissie. Het café Het Koffiehuis
was provisorisch
opgeknapt en
weer in
bedrijf.

Echt tevreden zijn we nooit over deze Markt geweest, de inwoners
niet, de ondernemers en de bestuurders niet en ook voor toeristen
was en is het geen aangenaam verpozen. Er kwamen verbeteringspogingen die helaas niet allemaal goed uit pakten. De bedoelingen waren goed, de Markt is er mee geplaveid, maar echt aangenamer werd het niet. Totale reconstructies zijn er -in weerwil van
een andere beeldvorming- eigenlijk maar twee geweest, in 1969
en in 1997. Maar stap voor stap moesten het gras en de bomen, de
hardstenen zuiltjes en andere leuke dingen eraan geloven: weg er
mee, beton en blik moeten we hebben.
Ga als Jan Arends ’even verby het stadhuis’ staan en aanschouw
desolation row. Huiver bij de aanblik van de zwartgeblakerde,
naargeestige leegheid, die plots de gedaante kan aannemen van
een vol, vervreemdend parkeerterrein. Het autoverbod dat hier
ooit gold, werd door niemand serieus genomen en ze hebben nu
stiekempjes de borden maar helemaal weggehaald. Hoog tijd om
er wat aan te doen, zou je zeggen, maar misschien hebben we met
z’n allen de moed opgegeven. Echt? Meer groen, minder steen,
meer gezelligheid, minder koude rillingen, meer cultuur, minder
blik, meer reuring, minder lockdownhekken, wie wil dat nu allemaal niet? Moet kunnen.
De foto’s komen uit de collecties van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en Piet Minderhoud; hij maakte ook de foto van de huidige Markt.
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Wim Dieleman aan het woord
Willem Jan Karel Dieleman (1913-1993) was tijdens zijn leven
een bekende en vooraanstaande Westkappelaar. Hij was -zijn
naam zegt het al- geen Westkapellaar van geboorte. Hij kwam
van d’ overkant, uit Axel. In 1935 verzeilde hij in Westkapelle als
volontair op de gemeentesecretarie. Dieleman was van meet af
aan bijzonder gefascineerd door zijn nieuwe woonplaats en de
inwoners. Met volle overgave stortte hij zich in het sociale leven
en ook verdedigde hij het doel van de Noormannen. Al snel had
hij verkering op het dorp, met Willemina Minderhoud, de dochter van de waardin van ’De Valk’.
In mei 1940 werd hij gepromoveerd tot gemeentesecretaris, na
de zelfmoord van secretaris Jo de Vos.
Na de oorlog speelde Dieleman een belangrijke rol in de wedergeboorte van het verenigingsleven. Hij was één van de oprichters
van de korfbalvereniging Stormvogels en voorzitter van OKK, het
Westkappels Dameskoor en De Noormannen. In 1973 was hij één
van de gangmakers van de viering van 750 jaar stadsrechten.
Zijn passie was toneelspelen en talloze malen trad hij voor het
voetlicht in vaak komische rollen bij verenigingsuitvoeringen.
Hij was wat ze in gemeentejargon noemen een ’secretaris van
de oude stempel’. Daar hoorde ook de functie van ambtenaar
van de burgerlijke stand bij; veel Westkappelaars zijn door hem
getrouwd. In 1977 ging hij met pensioen. Maar hij bleef actief in
het dorpsleven, waarover hij boeiend kon schrijven en vertellen.
Het onderstaande verhaal is een deel van een lezing die Dieleman hield in 1990 in het kader van de Zeeland Cultuurmaand.
Als een vreemde vogel kwam ik van ver over de Schelde aangefladderd en streek neer in de Westkappelse samenleving. Ik had
het gevoel en ik denk dat al die kunstschilders, artiesten en fotografen die in de loop der jaren tijdelijk in Westkappel neerstreken,
hetzelfde gevoel hebben gehad, n.l. dat ik terechtgekomen was
in een soort van andere wereld. In een andere gemeenschap, met
andere mensen, andere behuizing, andere normen. Een samenleving aan de ene zijde begrensd door een brede zware zeedijk,
met daarop een trotse dijkmolen, die met zijn vier krachtige
windmalende wieken, als het ware verre invloeden van buiten
weg wilde malen. Een machtige zeedijk, waarover bij hoog water
grote zeekastelen als het ware overheen kropen. Aan de andere
zijde begrensd door een majestueuze vuurtoren, die avonds zijn
brede lichtstralen beschuttend over het dorp liet flitsen. En onder
die beschuttende stralen lag die voor mij zo andere wereld. Een
wereldje waarover voor mij een waas van romantiek hing.
Klederdracht
De mensen waren zo goed als allemaal nog uitgedost in de kledij

van het verleden. Geen jurkjes van C&A droegen de vrouwen en ik
kwam onmiddellijk onder de bekoring van hun kleurrijke kledij.
De lange afhangende rokken bedekt met de dofgrijze schorten,
de smalle taille, de kleurrijke beukjes, het kokette spitse mutsje
versierd met de gouden krullen, het kleurrijke halssnoer, het
witte omslagdoekje. Het geheel één en al charme en gratie.
Dit in tegenstelling tot de mannendracht. De broek, het buis en de
boenker donker en somber, zwart als de zonde. Bij sommigen de
boenker, de schabbe, vaal verschoten door het werken op de glooiing in regen, hitte, kou en storm. Dat waren de dijkwerkers. Op de
meest gerimpelde koppen stond schuin de pet, de klep ter hoogte
van het oor, bij sommigen zelfs in de nek. Niet rechtvaardig, zoals
het petje van 1,10 uit Zeeuws Vlaanderen. Andere mannen hadden
een krullenpet op en een paar gouden knoppen; dat waren de
kleine landbouwers, de keuterboertjes. ’s Zondags droegen de
mannen grote witgeschuurde klompen aan de voeten, waardoor
het echte mannen leken. Ook hadden zij allemaal rare bijnamen,
biesmakken, nette en minder gepaste, ik zal ze niet noemen.
De kinderen, de meisjes gekleed als boerinnetjes met hun fraaie
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lange kanten mutsen, alle jongens als kleine boerenmannetjes,
voor mij leken het luxe poppen uit een speelgoedwinkel.
Behuizing
Andere mensen waren het, maar ook andere huizen. Geen statige
herenhuizen maar lage huisjes met groen geschilderde blinden
en deuren met veelal een aangebouwd schuurtje.
Hier en daar, met name achter Koudorp, de Hoogte en het Doolhof, stonden de huisjes kriskras door elkaar, alsof ze daar zo maar
waren neergekwakt. Er waren huisjes zo laag, dat je met de hand
de dakgoot kon bereiken.
Alles leek popperig en klein. Op de erven achter de huisjes zag
je steevast een hoop zeedricht, aangespoelde balken, planken,
oude dijkpalen. En verder allerlei rare bouwsels, dat waren de privaten, de schiet’uzen en de geitenkotten.

schoof er achteruit in. Een vreemd gezicht. Als de emmer vol was
moest hij worden geleegd. Dat gebeurde ‘s morgens vroeg op de
mestput, een gat in de tuin of in de zee. ’D’n beer snieë’, noemden
ze dat. Ik ben er inmiddels achter waar die uitdrukking vandaan
kwam. Een beer was namelijk niet alleen de dansende beer die
vroeger langs de huizen ging, maar had ook andere betekenissen.
Rechtspleging
Ook deed de inhoud van de bewuste emmer een enkele keer
(gelukkig niet vaak) dienst bij een bijzonder soort rechtspleging, Als bijvoorbeeld iemand in ernstige mate de Westkappelse
normen had overtreden kreeg hij een zogeheten strontbak. De
emmer werd dan op de stoep van de overtreder leeg gekieperd,
of erger nog, schuin tegen de (naar binnen draaiende) voordeur
gezet. De laatste die op deze wijze werd ’berecht’ was NSB-burgemeester Pieter van Aartsen.
’t Stad’uus
Na dit minder fris praatje van de bevuilde stoep naar een heel wat
nettere stoep, namelijk de stoep van het Stad’uus, een onderdeel
van een neoklassieke gevel. Vier dikke hardstenen pilaren droegen een zadeldak met daarin een klok, omgeven door wat houtsnijwerk. Deze gevel maakte op mij de indruk van een verkleinde
Griekse of Romeinse tempel. Er binnentredend bleek het echter
allerminst een tempel te zijn. Door een duistere gang kwam men
via een trapje in een soort van opkamer, die dienst deed als secretarie, raadszaal en trouwzaal. In het midden een grote tafel met
een groen kleed, verbouwde bedsteden deden dienst als kasten.
Aan de tafel zaten de burgemeester, de secretaris en de volontair,
zoals ik in de volksmond genoemd werd.

Westkappelse romantiek; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Geiten
Zij die geen koe konden houden, hadden een geit. En waar geiten
zijn, zijn ook bokken. Hendrik Hendrikse (Eintje van Dalias),
die tevens doodgraver was, had er één, tot groot verdriet van de
buren wegens de penetrante geur, bepaald geen Soir de Paris.
Toen op een zekere dag Eintje de bok overdeed aan Roet (een
zekere Roelse) heerste er grote vreugde in de buurt. Een jonge
dochter, zij heette Wanne, schreef in haar poëziealbum:
Rozen verwelken, schepen vergaan
Maar de bok van Eintje
is naar Roet gegaan.
Westkappelse humor.
Privaten
Maar nu iets minder fris dan bier. Er was in het dorp geen riolering, de grote boodschappen werden gedaan op een emmer, de
kleine tegen een daarvoor aangebrachte plank bij de mestput.
Zoals gezegd waren het soms rare bouwsels die privaten. Ik herinner mij het privaat achter m’n kosthuis. Dat was gebouwd met
de lage kant naar voren. Mijn kostbaas was een lange man; als
hij moest liet hij buiten voor het privaat zijn broek al zakken en

De gemeenteambtenaren Wim Dieleman, Bram Roelse en Cor Flipse
zijn druk bezig in het stad’uus; 1940; familiearchief Dieleman
De balie bestond uit een hekje met een klein lessenaartje. Om dit
vrij sobere vertrek nog wat aanzien te geven, hingen aan de muur
achter de zogenaamde balie een paar grote gobelins, eigendom
van de secretaris. Wanneer men de burgemeester wenste te spreken, kon men afdalen naar de zogenaamde burgemeesterskamer, een soort vooronder. De edelachtbare zat dan veelal tussen
blikken puzzevleis en klompen, die op gezette tijden aan de werklozen werden verstrekt.
Werklozen waren er veel. De crisisjaren waren ook aan Westkappel niet voorbijgegaan. Weinig werk. De schade aan de zeedijk
was gering in verhouding tot het grote aantal dijkwerkers, En
was er werk dan waren de lonen laag. Er heerste dan ook veel
nooddruft, om niet te zeggen armoede in vele gezinnen. Van de
romantiek bleef weinig over.
(wordt vervolgd)
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Een welbespraakte Westkappelaar
door Jan Zwemer
www.janzwemerschrijft.nl
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In 1919 trouwde Joost junior met Teuntje Dekker, een boerendochter uit Sleeuwijk, en vestigde hij zich als kleine pachtboer
op land van de ’Landmaatschappij Drenthe’ te Wijster in de
gemeente Beilen.
Meteen na het ontstaan van de onvrede onder kleine boeren over
de hen toegekende crisissteun in 1931, trad Joost de Lange in Drenthe op als actievoerder, met steun van de Beilense coöperatieve
melkfabriek. Hij bleek een ’voortreffelijk spreker’ te zijn en werd
snel een bekend iemand in het Noorden. Zo kwam hij terecht in
het bestuur van de in 1932 gestichte Drentsche Boerenbond, die
de politieke belangenbehartiging van de boeren beoogde. De
bond vond dat de bestaande partijen teveel het stedelijke of het
arbeidersbelang najoegen, terwijl er onder de zandboeren en
vooral die in de veenkoloniën grote armoede heerste.

Eigenlijk had ik niet
verwacht om in
het standaardwerk
Tweehonderd jaar
geschiedenis van
de
Nederlandse
landbouw de naam
van een Westkappelaar te vinden. De
landbouw in West- Joost de Lange werd de grote propagandist van de bond. ’Met
kappel was altijd bewondering’, aldus de bondssecretaris, ‘zien wij allen op tegen zijn
een kwestie van figuur die avond aan avond, een jaar lang, in bijna alle delen van ons
vooral kleinbedrijf, land zijn vurig woord laat horen en ieder goed boerenhart sneller laat
wat tot uitdrukking kloppen’. Waar De Lange optrad, vaak voor bomvolle zalen, was
kwam in de vele succes verzekerd. Het ledental groeide rap. In 1933 ontstond een
honderden kleine landelijke organisatie, de Nationale Bond Landbouw en MaatMaria Pieternella de Lange (1905-1994) en
percelen rondom schappij, met Joost de Lange als betaalde propagandist. Met de
Pieter Lievense (1895-1989)
het dorp. Maar naam van de Bond wilde men tot uitdrukking brengen dat de
juist vanwege het kleinbedrijf werd deze persoon bekend. Joost landbouw de grondslag van de samenleving vormde. Rond de
de Lange was in de jaren dertig een van de belangenbeartigers jaarwisseling van 1933 op 1934 had de Bond ca. 16.000 leden,
van de kleine boeren in Nederland, een voorman van hun bewe- waarvan zo’n 9.000 in Drenthe. Ook de overigen woonden overging ’Landbouw en Maatschappij’ die ontstaan was buitenom wegend in Noord-Nederland. De Lange hield er elke winter en
de bestaande grote, vaak verzuilde boerenorganisaties. Hij was voorjaar ca. 150 spreekbeurten, ongeveer één per dag. De Lange
toen echter allang weg uit Westkapelle.
verhuisde in ca. 1934 naar Ruinerwold in Zuidwestelijk Drenthe.
Joost werd in 1893 geboren in Westkappel als zoon van Joost de Pas in 1935 begon, te Biggekerke, een propagandacampagne
Lange en Willemina Boogaard, de dochter van een boer uit Zou- in Zeeland. Op 3 april dat jaar sprak De Lange in het café van
telande. Joost senior stond nu eens als landbouwer, dan weer als Westerbeke in zijn geboortedorp, waar 16 van de ca. 150 luistelandarbeider geregistreerd, zodat hij denkelijk tot de kleinste raars zich als lid opgaven van Landbouw en Maatschappij. Een
categorie boeren behoorde. Zij beleefden na de grote landbouw- voorlopig bestuur van de afdeling Westkapelle werd gekozen
crisis, die ongeveer rond de geboorte van Joost junior over was, met (zwager) P. Lievense Jz. als voorzitter en P.K. van Rooijen als
een kansrijke periode: je kon je met veel moeite opwerken van secretaris. Verder stichtte hij nog een handvol afdelingen: te
landarbeider tot kleine boer. Die tijd eindigde abrupt aan het Biggekerke (met broer Piet als voorzitter), Zoutelande, overig
eind van de jaren 1920 toen de volgende grote crisis ook in de landbouw toesloeg. Intussen waren er
duizenden boerenbedrijfjes ontstaan die echter maar gedeeltelijk
in de termen vielen voor de crisissteun van de Rijksoverheid. Dat
was de voedingsbodem voor de
onvrede die Landbouw en Maatschappij kanaliseerde.
Joost de Lange kwam uit een
groot gezin, wat betekende dat de
meeste kinderen niet de oude Joost
konden opvolgen als boer. Broer
Kornelis werd landarbeider, broer
Pieter Willem werd lichtwachter en
verhuisde naar Nieuwland, broer
Pieter verhuisde naar Biggekerke.
Enkele zusters trouwden met
arbeiders, één trouwde met landbouwer Pieter Lievense, die later Joost de Lange (zittend links) als hoofdbestuurslid van de Drentsche Boerenbond en als ’priester van den Germaanschen stam’, bij een openluchtspel; Provinciale Drentsche en Asscher Courant 1932/1935
wethouder werd in Westkapelle.

Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen. De Lange trad opnieuw
als spreker op in zijn geboortedorp in december 1935, voor een
’zeer talrijk’ publiek; kort nadien waren er 62 leden, een jaar
later 73. De afdelingen gingen in februari 1936 samen in een
Zeeuwsche Agrarische Bond, maar de Zeeuwse boeren bleven
grotendeels trouw aan hun ZLM en de CBTB.
’Landbouw en Maatschappij’ behield haar kritische, activistische
toon ook toen de overheid gunstiger regelingen voor kleine zandboeren en veehouders invoerde. In het midden van de jaren dertig
ontstond bij de leiders ook enige sympathie voor de NSB, de politieke partij die aanvankelijk een gematigd fascisme propageerde.
Het bleef bij een positief stembusadvies in 1935, maar een deel
van de bond liep toch in de fascistische val. In november 1940,
na de Duitse inval, fuseerde ‘Landbouw en Maatschappij’ met
het Boerenfront van de NSB tot het door de NSB aangestuurde
Nederlands Agrarisch Front, later de Nederlandsche Landstand.

Landdag Nederlandsche Landstand in Rolde 1941;
foto D. Koper/Fotodienst NSB, collectie Drents Archief
Joost de Lange ging mee en bleef spreker bij de oprichting van
nieuwe NAF-afdelingen. Inmiddels woonde hij in Oldeneel,
een boerenbuurtschap bij Zwolle.
Binnen de Landstand kreeg De Lange een andere functie: hij was
er in 1942 leider van de landarbeiders, van wie hij dus de belangen behartigde als hoofd van de afdeling ’Arbeidsbescherming’.
Die afdeling moest helpen de centraal afgesproken lonen en
arbeidsvoorwaarden van de landarbeiders te handhaven, vooral
door voorlichting. Als spreker, op bijeenkomsten en soms voor
de radio of op een persconferentie, liet De Lange merken voorstander van het nationaalsocialisme te zijn. Hij sprak niet alleen
zijn vertrouwen erin uit; hij had het ook over ’bloed- en bodemverbondenheid’. Uiteraard prees hij dan de boeren en de landarbeiders als de delen van het volk die nog in de natuur verankerd
waren, in tegenstelling tot de stadsbevolking.

Aan d’ oever van de IJssel; het veer vanaf Oldeneel; foto Ned. Dagblad
Van De Lange’s werkzaamheden na 1942 is weinig te achterhalen.
Te Oldeneel was hij in elk geval ook landbouwer; hij stond er
bekend als NSB-er die weinig kwaads had gedaan. De Lange’s
ambtelijke loopbaan was al tijdens de bezetting ten einde; bij
de begrafenis van Jan Smid, de grote man van ’Landbouw en
Maatschappij’, in februari 1945 was hij aanwezig zonder dat (in
tegenstelling tot anderen) zijn functie werd genoemd.
Wel was hij in ’foute’ wateren blijven varen. De Lange was lid
geworden van het Opvoedersgilde van de NSB en van de Germaanse SS, een politieke (en geen militaire) organisatie. Bij
de bevrijding werd hij dan ook gearresteerd. Het Tribunaal te
Zwolle veroordeelde hem in juli 1946 tot een gevangenisstraf die
eindigde op 14 april 1948, drie jaar na de bevrijding van de stad.
Tevens werd hem de uitoefening van het kiesrecht afgenomen.
Van het leven van Joost de Lange vanaf 1948 is weinig bekend. Bij
het overlijden van zijn vader, begin 1951, woonde hij in Sleeuwijk, de geboorteplaats van zijn vrouw. Of hij er weer in de landbouw werkzaam was, weten we niet. Joost de Lange overleed te
Sleeuwijk in februari 1966, 74 jaar oud, in betrekkelijke anonimiteit. Beneden de rivieren had ’Landbouw en Maatschappij’ amper
aanhang gehad. Eén ding is zeker: Westkappelaars zijn over het
algemeen niet van die grote praters, maar Joost de Lange was het
beslist wel.
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Een foto uit de collectie van de betreurde
SCW-secretaris Ko Gabriëlse, roept veel
vragen op. We zien een groep schoolkinderen op een betegeld speelplein. Maar wie
zijn die kinderen en waar is het ergens? En
kijkende naar burgerkleding van bijna alle
jongens rijst ook de vraag of de foto überhaupt wel in Westkapelle is gemaakt?
Als u meer over de foto weet, iets of
iemand herkent, deel dan uw kennis met
de SCW en het Polderhuisblad;
reacties naar redactie@polderhuiswestkapelle.nl.
De foto van de
Westkappelse kinderen in het vorige
Po l d e r h u i s b l a d
riep niet veel, maar
toch wel wat herkenning op.

Piet Hengst meent dat de foto is genomen op de groenstrook
waar de oude Noordstraat aansloot op de oude Dijkstraat. Hij
herkende de tweeling Joos en Pier Cijsouw.
Anderen herkenden ook Adriaan van Vaardegem, Leintje Huibregtse-Huibregtse en Johanna Westerbeke-Roelse. De andere
kinderen moeten helaas nog ongeïdentificeerd blijven. Afgaand
op de geboortedata is de foto te dateren op omstreeks 1930.
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