Wasschappels Magazine

nummer 97 - oktober 2022

Op de vlucht

Het is van alle tijden, mensen die worden verdreven uit hun vertrouwde
omgeving door oorlog en verwoesting, door armoede en onderdrukking.
We kunnen daar nog dagelijks de hartverscheurende beelden van zien.
Op 1 november a.s. herdenken we de oorlogshorror die 78 jaar geleden
Westkapelle trof. De dakloos geworden Westkappelaars vonden een
welkom onthaal in de buurdorpen, zoals in de kerk van Oostkapelle.

HOOFDSPONSORS:

1

Vluchtgedrag
kijk es verder dan je neus lang is
ze lijden honger alsof het constant ramadan is
en dan is het aan ons Nederlanders de vraag
laten we ze daar.
(Typhoon)
Oorlog, een hel op aard
In het najaar van 1944 werden Walcheren en Westkapelle
getroffen door de verwoestende en dodelijke kracht van
bommen en granaten. ’Friendly fire’, nodig geacht om de bezetter van het eiland te verdrijven. De gevolgen van dit oorlogsdrama zijn tot op de dag van vandaag voelbaar.
De Vlissingse kunstenaar Frans Maas schetste in 1944 een
impressie van de voor vuur en water vluchtende Westkappelaars.
De gelijkenis met hedendaagse foto’s van de voor oorlogsgeweld
vluchtende mensen in het Midden-Oosten is treffend.
De op veel plaatsen in de wereld kennelijk onstuitbare oorlogshorror en tirannie maken dat getroffenen en verdrevenen in
een doorgaande stroom bij ons aan de deur kloppen voor hulp en
onderdak. Niet veel anders dan hoe 78 jaar geleden de Westkappelse oorlogsslachtoffers moesten -en gelukkig ook konden- uitwijken naar de buurdorpen. Helaas zien we nu vaak droefstemmende taferelen van vluchtelingen die niet zo welkom zijn.
Op Walcheren ontvangen we jaarlijks duizenden toeristen uit
binnen- en buitenland en dat zonder grote problemen. Je zou
denken dat het dan niet moeilijk moet zijn om ook een aantal
van de naar onderdak snakkende asielzoekers op te vangen.
Accommodatie genoeg.
Herdenking bevrijding Westkapelle
Met de beelden op ons netvlies van oorlog en geweld in de
wereld om ons heen herdenken we op dinsdag 1 november
2022 de bevrijding van Walcheren en de militaire en burgerslachtoffers die daarbij vielen.
De Slag om de Schelde, bedoeld om de haven van Antwerpen
toegankelijk te maken voor de geallieerden, woedde al heftig
in Zeeuws Vlaanderen en Biggekerke was al getroffen door een
vergissingsbombardement, toen op 3 oktober 1944 bij ons de
hel losbarstte. Het doel: met bommen een gat slaan in de dijk
om daarmee het gehele eiland onder water te zetten.
In een twee uur durend bombardement losten Lancaster bommenwerpers totaal 1270 ton aan bommen op de dijk, maar ook op het
dorp. Het resultaat is bekend: weliswaar een gat in de dijk, maar
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Westkapelle toen...

... Syrië nu
ook een groot deel van het dorp verwoest en vele dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking. En nog was het niet genoeg. In de
weken daarna moesten andere Walcherse dijken het ontgelden en
op 17 en 29 oktober opnieuw Westkapelle en de dijk.
Eindelijk stond dan toch een groot deel van Walcheren onder
water en zo begon op de ochtend van 1 november 1944 voor de
kust van Westkapelle de Operatie Infatuate II.
Voorafgaande aan de landingen voerden Britse oorlogsschepen
een hevige beschieting uit op de Duitse stellingen. Maar afdoende
was dat niet. De vuurkracht van de kustbatterijen was dodelijk en
bijna fataal voor de invasievloot en kostte veel doden en gewonden.
Als ’collateral damage’ van de beschietingen werd een groot
deel van Domburg in puin gelegd, met opnieuw veel dodelijke
slachtoffers onder de burgerbevolking.
Uiteindelijk bereikten de landingsvoertuigen, bemand met
Royal Marine Commando’s, Belgen, Noren, een tiental Nederlanders en een aantal joodse Duitsers en Oostenrijkers, de Westkappelse kust. Aan beide kanten van het gat in de dijk kwamen
ze aan land. Het plan was om 20 tanks aan land te zetten om hen
te ondersteunen, slechts 7 tanks kwamen voorbij het rulle zand
en het opkomende water.
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Maar hoe dan ook, de Duitsers gaven zich vlot over en tegen
de middag was heel het dorp in geallieerde handen. Een week
later was op heel Walcheren de bezetter verslagen. De inwoners van Walcheren en Westkapelle moesten nog jaren zien
te overleven tussen de verwoestingen, nog verergerd door
watersnood en besmettelijke ziekten.

Eén van de dodelijke slachtoffers van de beschieting
van Domburg op 1 november 1944 was de 22e jarige
Leijntje ‘Leis’ Provoost. Niet lang voor die fatale datum
werd ze gefotografeerd achter haar ouderlijk huis aan
de Duinstraat, samen met haar verloofde. Nabestaanden en kennissen van haar familie konden zich herinneren dat de verloofde iemand uit Westkapelle was met
de voornaam Fien, maar wisten verder niets over hem.
In zijn chique burgerpak lijkt de man niet direct op de
doorsnee Westkappelaar uit die tijd, maar toch kon hij
door recherchewerk van de Stichting Cultuurbehoud
Westkapelle worden geïdentificeerd als Levinus Faasse
(1918-1967). Na de oorlog stichtte hij een gezin in Zoutelande waar hij al op 49-jarige leeftijd overleed.
Leis Provoost ligt begraven op de algemene begraafplaats in Domburg. Op 1 november herdenken we ook
haar te korte leven.

Adrie
Huibregtse
Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

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

De plechtigheden op 1 november beginnen om 11 uur in de tuin
van het Polderhuis met de herdenking van de bevrijding van
Westkapelle en de militaire slachtoffers die daarbij zijn gevallen.
De muzikale omlijsting komt van de brassband OKK. Aansluitend
zullen we eer bewijzen aan de burgerslachtoffers bij het voor hen
opgerichte monument op de begraafplaats achter de vuurtoren.
Op het monument staat een toepasselijke frase uit Gezang 171:
”We zijn verlost maar ’t heeft uw dood gekost”.
Even terugkieke naar de zomeractiviteiten van 2022
Nou, even….Wat was er veel te beleven in het dorp en rondom
het Polderhuis, een zomer lang en vooral op woensdagen.
Vliegershows, fietsrommeltochten, markten, rondleidingen,
kinderactiviteiten, oldtimers, te veel om op te noemen. En
natuurlijk veel cultuur en folklore met boerengoed, sjezen,
ringrijden en de heiploeg.
Hitte en kurkdroogte kenmerkten de zomer maar op 17 augustus was er een kletsnat intermezzo, uitgerekend de Polderhuisdag, met als topact het optreden van het shantykoor De IJsselmannen. Gelukkig konden we uitwijken naar ’Westkapelle
Herrijst’.
Een ander hoogtepunt was de intussen al traditionele taartenbakwedstrijd ’Heel Westkapelle bakt’ op 24 augustus.
Een deskundige jury, gratis proeven voor het publiek, veel jonge
deelnemers en ook een 12-jarige winnaar. Bravo en chapeau.
We kijken terug op een bruisende zomer; grote waardering
voor en dank aan de activiteitencoördinator, de organisators,
de vrijwillige medewerkers en de flexibele buurtbewoners.
Expositie ’Een nieuwe lente in 1933, Henk Chabot en Charley
Toorop op Walcheren’
De tentoonstelling staat in het teken van de vriendschap tussen
Henk Chabot en Charley Toorop en hun gezamenlijk verblijf op
Walcheren. Te zien zijn werken en reproducties van beide kunstenaars en ook houtsnijwerk van hun toenmalige Walcherse
buurjongen Adriaan Jongepier.
De tentoonstelling is tot het voorjaar van 2023 te zien op de
bovenverdieping van het Polderhuis.
Expositie 25 jaar Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
In 2021 bestond de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle 25
jaar. Door de coronaperikelen kon hier toen geen aandacht
aan worden besteed. Als nabrander van haar jubileum organiseerde de SCW dit jaar schilder- en fotowedstrijden, met als
thema ’Mijn Westkapelle’.

R A AM
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De voor deze wedstrijden gemaakte schilderijen en foto’s zijn
te zien in een expositie in het museumcafé van het Polderhuis.
Deze tentoonstelling werd geopend op 14 oktober 2022 en
loopt tot het voorjaar van 2023.

De jury beoordeelt de inzendingen voor de schilderwedstrijd
Sweater ijzeren torentje
Een nieuw artikel in onze
museumwinkel is een
sweater met het ijzeren
torentje. Deze opvallende
en iedereen flatterende
hoody is verkrijgbaar in
vele kleuren en de maat 116
t/m XXL. De kindermaten
kosten € 29,95 en de grotere € 34,95.
Zeker ook een apart en leuk
cadeau.
Samen voor de Voedselbank
Het Polderhuis steunt de actie van de Protestantse Gemeente
voor het inzamelen van boodschappen voor de Voedselbank
Walcheren. Deze actie is op zaterdag 5 november. Meer informatie hierover volgt met huis-aan-huis flyers en raamposters.

Zorg dat je er bij komt, bij Het Polderhuis
Het Polderhuis
en alle activiteiten die het organiseert,
vallen
of staan met de
inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn
er veel mensen
die een welkom
steentje (en ook
grote basaltstenen) aan het Polderhuis bijdragen, maar er
kunnen er altijd meer bij. Voor een aantal activiteiten in het
bijzonder zoeken we nog mensen.
Heiploeg
De Wasschappelse Heiploeg werd afgelopen seizoen na de
coronatijd weer menigmaal gevraagd om een evenement
ergens op te luisteren met een demonstratie. Helaas hebben
we verschillende aanvragen aan ons voorbij moeten laten gaan
omdat er niet genoeg heiers waren. Zonde natuurlijk want het
heiwerk levert geld op voor het Polderhuis en de heiers hebben
het altijd naar hun zin. Het is een leuke ploeg die er gezamenlijk op uit trekt om het oude ambacht van dijkwerk waar
Westkapelle groot mee is geworden te laten zien aan het grote
publiek. Gehuld in de diekersgoed demonstreren ze wat voor
onze (groot)vaders dagelijkse kost was. Lijkt het je leuk om de
traditie, cultuur en het ambacht dijkwerk in ere te houden met
een leuke ploeg en dit een paar keer op een jaar dan zoeken we
jou! Meer info is op te vragen bij Kees Sanderse, 06-53627481.
Coördinator Natuur & Milieu
Voor de nieuwe Polderhuistak Natuur & Milieu zoeken we
een coördinator. Binnen Natuur & Milieu maken we verbindingen met andere (natuur)organisaties en kijken we hoe
we elkaar kunnen versterken met o.a. activiteiten. Draag je
de natuur een warm hart toe en vind je het leuk om verbindingen te maken en activiteiten.
Meld je dan aan via ivo@polderhuiswestkapelle.nl
Medewerkers zomeractiviteiten en bakteam wafels en smouters
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de zomeractiviteiten 2023. Voor het bedenken, organiseren en ondersteunen van de evenementen zijn altijd mensen nodig.
Ook moet het bakteam voor de te verkopen wafels en smouters worden uitgebreid. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via activiteiten@polderhuiswestkapelle.nl

BOUW VEILIG WOON VEILIG!
brandwerende
dossierkast

Detec adviseert u
graag over de
beveiliging van
uw woning of
bedrijfspand.

noodverlichting

WITGOED REPARATIE VERKOOP ONDERDELEN

brandbeveiliging
toegangscontrole
camera

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427
info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl
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Elk jaar wordt er
in Nederland 85.000
keer ingebroken.

inbraakbeveiliging

www.deteczeeland.nl
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0118-651750

Inschrijven digitale nieuwsbrief
Het Polderhuis geeft naast het Polderhuisblad ook een maandelijkse digitale
nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief bevat
uiteraard de laatste Polderhuisnieuwtjes en ook altijd een anekdote en een
interview met een vrijwilliger. Wil je de
nieuwsbrief ook in je mailbox krijgen?
Ga dan naar de site van Polderhuis en klik op ’meld u aan’ bij
nieuwsbrief. Of scan deze QR-code.
Puzzel–o-theek
Het winterseizoen staat weer voor de deur. En wat is er op sombere, regenachtige dagen lekkerder dan binnen zitten met een
warm kopje thee en te puzzelen. Puzzelen werkt heerlijk ontspannend en is een goede hersentraining. Ook fijn om de TV,
tablet of mobiele telefoon eens te laten liggen en met mindfulness (want dat is puzzelen) bezig te zijn. Het Polderhuis gaat
weer puzzels uitlenen en er zijn weer een hoop nieuwe puzzels
bijgekomen; elke woensdag vanaf 2 november, tussen 13.30 en
16 uur. Een kaart die recht geeft om 10 maal een puzzel te lenen,
kost € 10. Is de kaart vol, dan krijg je daar een bakje koffie voor.
Audiotour
In de coronatijd was het niet mogelijk om rondleidingen te
geven vandaar dat Het Polderhuis een audiotour aan de museumvoorzieningen heeft toegevoegd. Bezoekers kunnen met de
eigen mobiele telefoon een QR-code scannen om de audiotour
af te luisteren. De tour duurt ongeveer 40 minuten en vertelt
het verhaal van het museum. Voor meer uitgebreide informatie kan men altijd de mappen er op na lezen die per onderwerp
in het museum liggen. Donateurs en vrijwilligers mogen op
vertoon van hun pas gratis het museum en beide vuurtorens
bezoeken.

Najaarsactiviteiten 2022
Ook in het herfst- en winterseizoen is er weer heel wat te
doen in Westkapelle. De evenementenfolder is huis-aanhuis verspreid, maar enkele highlights lichten we er hier
nog even uit.
• 3e donderdag van de maand: Handwerkcafé
		 Handwerken voor iedereen in een gezellige sfeer, samen
met de vrouwen van de handwerkgroep ’De Mutsen’;
13.30 - 16 uur
• 20 oktober: Presentatie Wim Postma
		 Voor de mannenontbijten met onze oud-dorpsgenoot en
oud-zeekapitein Wim Postma moesten door de beperkte
capaciteit nogal wat mensen teleurgesteld worden en
waren belangstellende vrouwen zelfs helemaal uitgesloten. De SCW heeft Wim opnieuw uitgenodigd voor een
presentatie over zijn ervaringen als gezagvoerder van
megaschepen als de MSC Zoë en de Matz Maersk.
		 Polderhuis, 19.30 uur, toegang gratis, max. 75 personen
• 29 oktober: Nacht van de nacht
		 Deze avond heerst de duisternis en dan kunnen we ont		 dekken hoe mooi een echte stikdonkere nacht is.
		

Geheimen van het getij
In het afgelopen half jaar hebben veel mensen kunnen genieten van de excursie ’Geheimen van het getij’, een aangenaam en
informatief uitstapje in de achtertuin van Westkapelle onder leiding van een IVN-gids. Tussen eb en vloed tilt de zee een tipje op
van de sluier van het onderwaterleven. Iedere dag weer spoelen
er andere vondsten uit de zee aan op het strand. Bij laagwater
zijn bij paalhoofden en aan dijken dieren en planten te ontdekken die leven in deze dynamische zone tussen land en zee.

Een lage waterstand onthult delen van de oude dijk
De volgende excursies over de bijzondere wereld van het getij
zijn op:
Dinsdag 18 oktober, 14.30 uur
Vrijdag 28 oktober, 10 uur
Woensdag 2 november, 14 uur
Aanmelden via info@polderhuiswestkapelle.nl.
Kosten € 4,50 p.p.
		
		 Vuurtorens geopend van 20-22 uur.
		 Deze keer helaas geen lampionoptocht met OKK
• 11 en 12 november: ’Me bin wi veromme’, toneelvoorstelling De Wasschappelse Toneelploeg
		 Hilarische sketches met veel spraakverwarring, onnavolgbare dialogen, natuurlijk in het Westkappels dialect,
en twijfelachtig nieuws; Westkapelle Herrijst, 19.30 uur,
’s zaterdags ook 13.30 uur; Kaartverkoop vanaf 24 oktober bij SPAR Kesselaar; prijs € 8,-.
• 19 november: Mannenontbijt
		 Peter Bakker, piloot en gezagvoerder bij de KLM schuift
aan en vertelt over zijn beroep. 9 uur, Polderhuis; aanmelden via info@polderhuiswestkapelle.nl
• 19 november: Herfstconcert muziekvereniging OKK
		 OKK presenteert een vernieuwd repertoire met onder
andere de ouverture Nabucco van Verdi en een medley
uit de West Side Story van Leonard Bernstein.
		 Westkapelle Herrijst 19.30 uur
• 17 december: Kerst sing-in
		 Een muzikale kerstviering; 19.30 uur, Moriakerk
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Nederlandse streekdrachten in een
monumentaal boekwerk
Jimmy Nelson, Between the sea and the sky
Fotoboek; Amsterdam, 2022, hardcover, 528 pagina’s, € 125,-.
Hoewel er Westkapelle en de rest van Nederland nog slechts enkelen zijn die dagelijks gekleed zijn in de traditionele dracht, is er
een trend merkbaar, ook onder de jongeren, om die bij bepaalde
gelegenheden te dragen en uit te dragen.
Dat viel in de coronatijd ook de Brits-Nederlandse fotograaf en
kunstenaar Jimmy Nelson op. Hij had met zijn camera al over de
hele wereld gereisd, op zoek naar nog traditioneel levende stammen. Hij is vermaard om zijn portretten van onbekende volkeren
die hij heeft gebundeld in fotoboeken als Before They Pass Away.
Maar nu viel zijn kunstenaarsoog op de inboorlingen van ons eigen
land, interessant genoeg om ook aan hen een fotoboek te wijden.
In het boek Between the Sea and the Sky Nelson portretteert Nelson
twintig gemeenschappen die hij tijdens zijn doorkruising van

Een gezellige fotosessie van Jimmy Nelson

Nederland heeft ontmoet in hun traditionele
dracht. Natuurlijk ook
die van Westkapelle.
Het is Nelsons meest
persoonlijke
boek
geworden, een ode
aan de cultuur van
zijn geadopteerde
thuisland.
Aan de totstandkoming van het boek ging nogal wat vooraf, vooral
lange fotosessies waarbij alle klederdrachtgemeenschappen
werden vastgelegd in diverse bijzondere scènes.
In november 2020 en op 2e Pinksterdag 2021 kwam het Walcherse
boerengoed aan de beurt. Piet Minderhoud slaagde erin om
mooie groepen mensen bij elkaar te krijgen die voor de gelegenheid weer eens om d’r boers gingen. Hierbij kon weer uitgebreid
gebruik gemaakt van de kleding- en sieradencollectie van de
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.
Onder grote belangstelling van publiek en pers presenteerde de
Jimmy Nelson zijn in alle opzichten zeer gewichtige boek op 17
september 2022 op het Museumplein in Amsterdam, te midden
van honderden klederdrachtdragers uit heel Nederland, waaronder een 50-tal uit Westkapelle.
Het boek en de daarvoor gevoerde campagne maken eens te meer
duidelijk dat de traditionele drachten in Nederland volop leven en
dat ook jongeren hieraan weer een identiteit kunnen ontlenen.
Between te sea and the sky ligt voor iedereen ter inzage in het Polderhuis. Het kan hier ook besteld worden via
info@polderhuiswestkapelle.nl of telefonisch, 0118-570700.

Maatwerkspecialist
Ook voor
woningbeveiliging

de winkel van alles!

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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A Campingflight to Lowlands Paradise 2022
door Kees Lievense

Na twee festivalloze jaren was er een zucht van opluchting bij de
organisaties van de vele grote en kleine muziekfestivals die ons
land rijk is. Mensen willen bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten om
van muziek te genieten. Joni Mitchell zong het al in 1969 toen op
een groot weiland in de staat New York een van de eerste muziekfestivals plaatsvond: ’By the time we got to Woodstock, we were half a
million strong’
In het weekend van 19, 20 en 21 augustus was het de beurt aan
Lowlands. Donderdag 18 augustus stonden de bezoekers al om 8
uur te dringen aan de poorten van het terrein in Biddinghuizen.
Velen bepakt en bezakt met tenten, leeftocht voor een aantal
dagen, blikvoer en blikdrank. Anderen slechts voorzien van een
creditkaart, overnachtend in klaarstaande, luxe geoutilleerde
tenten. Weer anderen in allerlei vervoer- en verblijfsmiddelen,
zoals caravans en campers.
Westkappelaars op Lowlands
Onder de 60.000 bezoekers een veertigtal dorpsgenoten: Cijsouws, Huibregtses, Verhages, Dominicussen, Gabrielses, Minderhouds, de Pagters, Roelses, de Vissers, Pouwelses, Kalands,
Lievenses en een enkele Bastiaanse. Van sommige families is één
vertegenwoordiger ook meer dan voldoende…

Basiskamp Wijnbar
Ook hier zoeken de Westkappelaars elkaar op. Na en tussen optredens is de Wijnbar met uitbater Martin, het centrale ontmoetingspunt. Onder het genot van een wijntje een kaasfondue, worden
de optredens gerecenseerd en de planning gemaakt voor het
volgende concert. Sommigen brengen hier het grootste deel van
het weekend door… Waarbij schrijver dezes regelmatig de indruk
heeft dat het menselijk schoonheidsaspect meer de aandacht
krijg dan het artistieke peil van het gebodene op de podia.
Reünie
Zittend aan de ’Dorpstafel’ schuiven allerlei bekenden aan. De politieman uit Gouda, de wijninkoper uit Alphen aan de Rijn, de piloot
uit Amsterdam, een appbericht van Lowlandsdirecteur van Eerdenburg die ons een mooi weekend toewenst, agrariër Jan uit Biddinghuizen, boerend naast het festivalterrein, die elk jaar vrijkaartjes
krijgt; ’ik kom omdat ik de sfeer hier altijd top vind’, vindt Jeanet uit
Raamsdonksveer; ’de hartelijke groeten van Peter, hij kon helaas niet
komen’. Fotograaf van der Putte, die vroeg in de morgen na meerdere wijntjes altijd meldt een fotoreportage rondom de wijnbar te
willen maken. De lijst van reünisten wordt elk jaar langer…
Ook ons aanhorende, nog onbekende, tafelgenoten die zich afvragen of wij een groep Finnen zijn en bij het horen van onze Walcherse komaf direct melden Westkapelle te kennen van vakanties.
Feest
Het was weer een feest! De invloed van twee Coronajaren, was
duidelijk te merken. Meerdere malen was ook aan de artiesten te
zien dat ze overweldigd werden door het enthousiasme van het
publiek. En, wellicht het belangrijkste van alles, geen enkele wanklank, geen enkele vorm van agressie. Saamhorigheid en gezelligheid voerden de boventoon.
Minpunt
Een onbetaalbaar weekend dreigt voor velen feitelijk onbetaalbaar te worden, maar over geld praten we hier verder niet…
Volgend jaar weer !!

Geen Lowlands zonder Westkappelaars
Natuurlijk kan ik hier uitweiden over de muziek, het (straat) theater, de wetenschappelijke onderzoeken, film, eten en drinken en
alle andere geneugten die LL biedt, maar dat doet de LL-website
ook al. LL is veel meer dan dat…

P.S.
Allen de hartelijke groeten van Martin die ons bedankt voor onze inbreng
aan sfeer rondom de Wijnbar. Hij hoopt ons volgend jaar weer te zien
(niet uit te sluiten valt dat het consumptiegedrag van menig dorpsgenoot
hier debet aan is…)
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Langs het tuinpad
van mijn vader
Piet Minderhoud
en Jan Kaland maken
een reis door de tijd
Deel 13 - Het Koudorp

Met de verwoesting van Westkapelle in het najaar van 1944 verdween een heel apart dorpsgedeelte volledig van de kaart. Rondom
een zijtak van de Oost-Koestraat stonden her en der diverse woningen en boerderijen gegroepeerd, ziedaar het Koudorp. Bij de
wederopbouw is dit buurtje niet teruggekomen. Weliswaar wordt een deel overlapt door en komt de naam terug in de huidige Koudorpstraat, maar voor de naoorlogse generaties zijn er nagenoeg geen herkenningspunten meer te vinden.
Het Koudorp was oorspronkelijk een aparte buurtschap met de
naam Woitkensdorp. Het lag iets ten noorden van de oude stad
Westcappel en had een eigen ambachtsheer.
Beetje bij beetje werd het gehucht ingekapseld door de zich
in noordelijke richting uitbreidende stad. Nadat de laatste
ambachtsheer Lourens Wisse in 1673 was overleden, werd Woitkensdorp, volgens de annalen groot 201 gemeten en 13 roeden,
helemaal ingelijfd. De naam Woitkensdorp raakte toen in
onbruik; het werd Koudorp, een naam die verband houdt met de
naburige Koestraat en verwijst naar de doortocht van de dorpskoeien van en naar de vroonweiden.

Geen doorgaande straat dus, het Koudorp, je trad het binnen
vanaf de Oost-Koestraat en zo moest je er ook weer uit. Ansichtkaarten van dit gebied zijn niet bekend; om er een indruk van te
krijgen moeten we het doen met de weinige familiefoto’s.

Verder is er niet veel bekend over de geschiedenis van het Koudorp. De laatste 100 jaar van zijn bestaan was het één van de
diverse woonlabyrinten die Westkapelle rijk was en die het vooroorlogse dorp extra pittoresk maakten.
Uw uitvaartverzorger

Léon Dekker

Uitvaartverzorging H. Jobse

8

Bachweg 2, 4337 XD Middelburg

0118-462205

Aannemersbedrijf Van Rooijen anno 1935

Aannemersbedrijf Van Rooijen nu

Na het bombardement van 3 oktober 1944 was het Koudorp
nog niet zo zwaar beschadigd, door latere bombardementen en
beschietingen werd het toch totaal verwoest. De luchtfoto op de
bladzijde hiernaast geeft een huiveringwekkend beeld van wat
hier werd aangericht.
In het naoorlogse wederopbouwplan was geen plaats voor wijkjes als het Koudorp; men koos voor een lange, rechte Koudorpstraat. Wel heel anders dan vroeger, zoals te zien is op de oude
plattegrond boven dit artikel, waarop het nieuwe stratenpatroon
grofweg is ingetekend.
Een van de opvallende gebouwen op het Koudorp was de timmermanswinkel van het aannemersbedrijf Van Rooijen. Dit
bedrijfspand is in de directe omgeving herbouwd, enkele tientallen meters meer noordelijk.
Het centrale punt van het Koudorp was het Groene Kruisgebouw,
het toenmalige zorgcentrum, daterend uit het begin van de 20e
eeuw. Een militair muziekkorps liet zich hier fotograferen tijdens
de mobilisatie 1914-1918.
Na enig zoeken vinden we deze locatie nu verscholen tussen de
bouwblokken. In plaats van een zorgcentrum staat hier nu een
ander onmisbaar gebouw, het oudpapierkot van de plaatselijke
duivensportvereniging.
Midden op de luchtfoto van het verwoeste Koudorp is te zien dat
één dorpsboerderij hier het oorlogsgeweld overleefde. De locatie
van dit huis is blauwgekleurd op de plattegrond. Deze plek was
de residentie van het gezin van Jan de Pagter (1885-1977) en zijn
vrouw Pieternella de Pagter-Huibregtse (1889-1961). Zij bleven
hier ook na het oorlogsgeweld wonen omringd door een onherbergzame woestenij. Maar dat kwam ook wel goed uit, want toen
de dochter des huizes trouwde in juni 1945 kon de woning tegelijk dienstdoen als feestzaal. Vanwege het opkomende water
moesten de meeste bruiloftsgasten al weer vroeg in de avond
terug naar hun evacuatieadres op Domburg. De bestelde taxi liet
even op zich wachten. Te lang voor de vader van de bruid. Om 9
uur mopperde hij: ’Die veint mog ’s nooit komme’, hij streek zijn
pilo broek en dook in de bedstee, zijn gasten in een enigszins
ongemakkelijke toestand achterlatend.
Vandaag de dag bestaat het gebouw nog steeds, al is het door
de verbouwingen en opsplitsingen nauwelijks meer herkenbaar
en soms uit het gezicht onttrokken door een bestelbus. Maar wel
met een veelbewogen verleden.

De foto’s van dit artikel komen uit de collecties van de Stichting
Cultuurbehoud Westkapelle en Piet Minderhoud.

Onze 800e verjaardag

Een 100 jaar oude schoolplaat van
J.H. Isings heeft aan velen een
impressie geboden van een middeleeuwse stad. Een bruisend en gezellig straatleven tussen fraaie bouwwerken, met welgeklede burgers die
volop handel drijven onder toezicht
van een madonna met kind. Of het
een realistisch beeld is, is zeer de
vraag en Westkapelle in zijn jonge
jaren zal er zeker heel anders uit
hebben gezien. Toch was ’Westcappel’ belangrijk genoeg om al in 1223,
stadsrechten te krijgen. Volgend
jaar is dat precies 800 jaar geleden
en dat moet toch gevierd worden.

door Jan Kaland

De 13e eeuw was in onze contreien een nogal woelige periode. Zeeland ‘bewesten de Schelde’ was een twistappel tussen de graven
van Holland en Vlaanderen. Middelburg was al een belangrijke
stad met een abdij en sinds 1217 stadsrechten. In die tijd werd een
overeenkomst gesloten tussen de twee graafschappen, waarbij
Holland het beheer over het grondgebied kreeg en de opbrengst
en de lasten van de Zeeuwse eilanden zouden worden gedeeld.
Toen Floris IV in 1222 graaf van Holland was geworden, begon
hij met een charmeoffensief. Tegen de zin van zijn confrater van
Vlaanderen probeerde hij de Zeeuwen voor zich te winnen. Dat
deed hij met giften aan de Middelburgse abdij, maar ook door het
verlenen van privileges aan plaatsen die in opkomst waren. Westcappel en Domburg waren zeker geen aanzienlijke, ommuurde
nederzettingen, maar werden zo toch gepromoveerd tot grafelijke
stad, met rechten geënt op die van Middelburg.
De bedoeling was dat de bevoorrechte steden bolwerken
werden van de graaf van Holland, die hem konden steunen in de

Deel van de stadsrechten van Westkapelle in het ’Groot Charterboek’

gewapende confrontaties met Vlaanderen. De stadsrechten van
Westcappel behelsden onder meer dat de graaf bescherming en
vrede bood aan de mensen in de stad, ’syn zy van buyten ’s Lands oft
ook van binnen’. De stad kon zelfstandig recht spreken en mocht
een schutterij onderhouden om zichzelf te verdedigen. Gratis
was dat niet. De graaf kon voor diverse gedragingen en omstandigheden boetes opleggen en in voorkomend geval moesten er
krijgslieden geleverd worden.
De oorspronkelijke privilegebrief is al in de 15e eeuw door ouderdom en vocht teloor gegaan. De bevestiging uit 1477, afgegeven
door Maria van Bourgondië, is waarschijnlijk verloren gegaan
met de stadsbrand van Middelburg in 1940.
De tekst, zowel in het Latijn als in een Nederlandse vertaling, is
wel bewaard gebleven in het Groot Charterboek der Graaven van
Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland, van de hand van Frans
van Mieris in 1758.
Dat de privileges geen loze kreten waren bleek in 1253. Nog
steeds maakte gravin Margaretha van Vlaanderen aanspraak op
de Zeeuwse eilanden. Om Walcheren te veroveren op de Hollandse graaf/Rooms koning Willem II rustte zij een grote vloot uit
onder bevel van haar zoons Guy en Jean van Dampierre, die op 4
juli 1253 in Westkapelle aan land zou gaan. Het Hollandse leger
onder bevel van Floris de Voogd, broer en plaatsvervanger van de
graaf, betrok stellingen in de duinen. Troepen van de Zeeuwse
adel en ook een detachement Westkappelaars hadden zich bij
Floris aangesloten. Dit pluriforme leger wachtte verscholen in
het duin de invasie rustig af.
Zodra de Vlaamse schepen op het strand liepen, kwamen zij
uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en openden de aanval op
de Vlamingen. Volgens de legende zouden de Westkappelaars

ca. 1980

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur
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ca. 1935
ca. 1945

Al ruim 140 jaar
het vertrouwde adres
in Westkapelle

ca. 2019

De 750e verjaardag van de stadsrechten werd in 1973 in het dorp
op grootse wijze gevierd. Ook de 800e in 2023 verdient een feestelijke manifestatie.
Het Polderhuis is zich daarvan bewust en met diverse mensen is
er al wel gedelibereerd over het hoe en wat. De feesten van 1973,
met de formidabele historische optocht, de gehele bevolking
in historische kleding, de reünie van oud-Westkappelaars en de
grote feesttent, spreken nog steeds tot de verbeelding van hen
die het hebben meegemaakt. En het is verleidelijk daar naar
terug te grijpen. Maar dat was toen. Op deze wijze zal het nu niet
meer kunnen en dat moeten we ook niet willen.

19e-eeuwse impressie van de Slag bij Westkapelle
onder de wapenkreet ’Sint Willibrord’ vooraan zijn gegaan in de
strijd. De aanval overrompelde de zich ontschepende Vlaamse
en Franse ridders. In hun zware harnassen konden zij niet uit
de voeten, omdat ze moesten wachten tot de schepen met hun
paarden waren geland en gelost. De Hollandse en Westkappelse
overwinning was volkomen en de vijand totaal verslagen. Enkelen ontkwamen, velen werden gevangen genomen en pas vrijgelaten na betaling van een fors losgeld.
Een mislukte invasie; bijna 700 jaar laten zouden de Westkappelaars ervaren dat het ook anders kon gaan.

Op dus naar een heel andere en eigentijdse viering. Volksfeesten
in een tent doen het natuurlijk nog steeds goed en verder kun je
aan alle ’reguliere’ activiteiten een thema ’800 jaar Westkapelle’
verbinden. Een gedroomd hoogtepunt is een meerdaagse reeks
van concerten, van klassiek via rock en blues tot hiphop en dance,
vanaf een speciaal daarvoor ingevaren ponton in de kreek, met
het publiek op het buitentalud van de nooddijk. Uiteraard met
aansprekende artiesten.
Een ander idee is een tentoonstelling van schilderijen en beelden
die de Westkappelse historie tonen, gemaakt door plaatselijke
kunstenaars.
Voor dat alles is veel geld nodig en ook daarvoor moeten de
nodige acties worden opgezet en sponsors worden geworven.
Tot nu toe is er in het dorp wel over gepraat maar is er nog weinig
gedaan. Waar zijn de energieke en creatieve mensen die mee
willen denken over passende manifestaties?

De triomf van 1253 zou nog lang in het geheugen blijven. Jaarlijks op 4 juli werd die gevierd met een processie door Walcheren, waarbij, zo zegt de legende, een kistje met gebeente van
Willibrord werd rondgedragen. De traditie sneuvelde met de
reformatie in 1572 maar werkt tot de dag van vandaag door in de
befaamde Westkappelse kermis.
Westkapelle bloeide op Zeelands grond door handel en visserij en mocht zich verheugen in de warme belangstelling van
de graaf. Maar de hoogconjunctuur hield geen stand. Na 1400
raakte de stad stap voor stap in verval, vooral doordat de zee ook toen al- steeds verder oprukte. Van een handelsstad werd
het een dijkwerkersdorp, waarin lange tijd, tot in de 20e eeuw,
de armoede de overhand had.
Viering 800 jaar stadsrechten?
Een successtory is Westkapelle eeuwenlang niet echt geweest,
maar toch… Zijn cultuur en geschiedenis moeten we koesteren,
de goede en de kwade dagen.

PeBo

Optocht 750 jaar stadsrechten 1973;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
De tijd dringt dus schroom niet om ideeën in te brengen of je aan
te melden voor het te vormen comité Westkapelle 800 via ivo@
polderhuiswestkapelle.nl.

• WANDTEGELS
• VLOERTEGELS
• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA Westkapelle
GSM : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl
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De geschiedenis leeft, ook in Raerd
door Nelleke Wouters
’Weet je wat ik zo leuk vind aan het wonen in Raerd?’, vroeg
Johan me vorige week. ’Dat het een dorp met een geschiedenis
is’. Ik keek vast heel verbaasd, omdat ik nog nooit stilgestaan
had bij het feit dat een dorp geen geschiedenis zou kunnen
hebben. Wat bleek? Waskemeer, het dorp waar Johan ’hikke
en teine’ is kreeg pas in 1954 een zelfstandige dorpsstatus. En,
zo vertelde hij me, zijn moeder was de eerste baby die ’Waskemeer’ als geboorteplaats op haar geboortecertificaat kreeg.
Daarvoor was het niet veel meer dan wat losse huizen, een
buurtschap, in een arme omgeving op fietsafstand van de
veenkoloniën. Weinig geschiedenis dus, of in elk geval, een
hele korte.
Maar goed, onze woonplaats Raerd kent dus wel een rijke
geschiedenis. Voor een boekje dat ik mag vormgeven voor de
Dokumintekommisje, de Raerder equivalent van Westkapelle
Cultuurbehoud, heb ik op dit moment een deel van het fotoarchief in mijn bezit. De heilige graal eigenlijk, een groot, zwaar
leren boek met foto’s en ansichtkaarten van meer dan honderd
jaar geleden. Van toen de kerk nog een slotgracht had, de veenboer nog met een plat schip het dorp in voer om zijn koopwaar
aan te bieden én de tijd waarin ons huis nog een boerderij
annex kruidenierszaak was, met ruimte voor twee koeien en
het gemeenschappelijk gemak in onze achtertuin; de poepdoos waar de hele buurt gebruik van maakte.
Terwijl ik het boekje vormgeef kom ik steeds meer te weten
over de plek waar ik nu woon. Haast alle woningen aan de Buorren hadden vroeger een functie. Tegenover ons zat de kapper,
naast ons de bakkerij, daarnaast de kroeg. En in ons huis zat dus
de kruidenier; de huidige hal was zijn winkeltje, onze achterkamer de slaapkamer en in de bijkeuken stonden dus de koeien.

Ik zie de huizen in ons dorp ineens in een heel ander licht. En
ook het bos, waar ik geregeld een wandelingetje doe is anders,
nu ik voor me kan zien hoe prachtig de State was die er ooit
stond. Zo door de bomen heen weerspiegelt het verleden en
kan ik de chique rijtuigen haast horen rijden.
Voor het jubileumboek van het bouwbedrijf waar ik werk dook
ik de geschiedenis van het bedrijf in. Ik interviewde de ouddirecteur (ondertussen al ver over de 90), zo’n 50 (oud)medewerkers en las verhalen over het ontstaan. Sinds ik die geschiedenis ken en weet wat het bedrijf de afgelopen 75 jaar heeft
doorstaan, welke successen er gevierd zijn en welke tegenslagen overwonnen, werk ik er met nog meer plezier. Ik ben grutsk
(trots). En zo gaat het volgens mij met dorpen ook. Geschiedenis, ik vond het altijd maar saai, maar hoe ouder ik word, hoe
leuker ik het begin te vinden en hoe meer ik me realiseer dat we
zonder verleden ook geen heden hebben.
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Autobedrijf Faasse

ONDERSTEUNING & ONDERHOUD

COMPUTERREPARATIE

Computerreparatie
ondersteuning
& onderhoud
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De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl
0118-572249

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

