
Geluidsinstallaties 
voor Stichting Polderhuis
Dankzij giften van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, het VSB fonds en de Rabobank Walche-
ren Noord Beveland is Stichting Polderhuis 2
geluidsinstallaties rijker. Giften van Stichting
Zeefront en bezoekers van de winterse Zang-
avonden brachten vervolgens de nog ontbre-
kende euro’s bij elkaar. Het betreft een mobiele
installatie voor de Heiploeg en de Zangavon-
den en een geluidsinstallatie voor in het muse-
um. De mobiele installatie is door de Heiploeg
al ingewijd en donderdag 19 oktober op de
Zangavond. Tijdens deze eerste zangavond
van het nieuwe seizoen zongen bijna honderd
mensen ‘ouwerwesse’ onder begeleiding van
een goed hoorbare accordeon. Tot nu toe
moesten beide groepen zich behelpen met een
tweedehands installatie. Maar die was na vijf
jaar intensief gebruik als mobiele buiteninstal-
latie dringend aan vervanging toe.
De geluidsinstallatie voor het museum is
bedoeld voor lezingen en presentaties in het
Polderhuis en voor evenementen in een tent in
de tuin. Stichting Polderhuis is enorm blij met
de aanschaf. Het biedt nieuwe mogelijkheden,
er hoeft geen installatie meer gehuurd te wor-
den bij grotere evenementen en het is op die
manier ook kosten besparend. Alle partijen bij
elkaar hebben ervoor gezorgd dat deze inves-
tering kon worden gedaan. 

Komende zangavonden 2007:
Donderdag 18 januari in de Fontein
Dinsdag 13 februari in het Jeugdgebouw
Donderdag 22 maart in het Koffiehuis
Maandag 30 april Koninginnedag Westkapelle
Herrijst.

Jubilerende verenigingen

Het afgelopen jaar waren er nogal wat vereni-
gingen die een jublieum te vieren hadden. Het
koor Looft den Heere spant de kroon met een
jublieum van 100 jaar.
Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest, Koor Exaudi,
Volkstuinvereniging, de Wielerstichting en de
Tennisvereniging bestaan allen 30 jaar. Vrou-
wenvereniging Hoop op Zegen is 25 lentes
jong evenals de Soos
voor ouderen. Oudjes
op Stoot spelen al weer
20 jaar op het groene
laken en Stichting Cul-
tuurbehoud is de jong-
ste jubilaris met 10 jaar.
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Westkapelle in de wederopbouwtijd

Een bijdrage van oud-burgemeester Tydeman.
“Een jaar geleden passeerde ik op een cruis-
eschip om middernacht de toren van Westka-
pelle, die ik nu ook eens van de zeekant zag.
Bij het IJzeren Torentje draaiden we keurig de
zee op, geheel volgens het boekje. Door deze
aanleiding kwamen er weer vele herinneringen
boven uit mijn Westkappelse dagen, details uit
het dagelijkse leven. Niemand heeft er meer
weet van, maar ze zijn wel typerend voor de
wederopbouwtijd. Geen behoefte aan? Nou,
dan slaat u dit verhaaltje toch over! 

Toen ik als burgemeester aantrad (1949) was
het plan voor de herbouw van Westkapelle
klaar: heel Nederland was in opbouw dus mid-
delen en bouwmaterialen waren gedistribu-
eerd. In wederopbouwtaal heette dat
’bouwvolume’, uitgedrukt in kubieke meters
en soms in guldens. Soms waren de kubieke
meters schaars en dan weer de guldens, maar
meestal allebei. 

Hoe koortsachtig
we bezig waren,
zag je om twaalf
uur. Dan was het
even heel druk op
straat want ieder-
een spoedde zich
naar zijn eetadres.
De echte bouwac-
tiviteiten werden
natuurlijk vooraf-
gegaan door het
bouwrijp maken
van de grond; dat
wil zeggen bomga-
ten uitgraven en
opvullen met zand.
Bij dat uitgraven
kwam er heel wat
los, onder andere
een persoonsbewijs
van een man die

omgekomen was bij de bombardementen. Ik
ermee naar de weduwe, die zei alleen maar:
‘dan kan ik nu herbouwen...’ want haar man,
(van R.) was officieel nog niet overleden en
dan kon je de herbouwpapieren niet compleet
invullen. Later kon de president van de recht-
bank een verklaring van overlijden afgeven. Er
kwam ook eens een skelet uit zo’n bomgat en
ik hield dokter Huygens voor de gek met de
boodschap dat er een geraamte was gevon-
den. Het was echter maar een geit! 

Dat jonge burgemeesterechtpaar kreeg eerst
een woning in de Zuidstraat toegewezen, maar
onze bedden konden niet in het piepkleine
kamertje boven. Dát was te erg en toen kwam
het wonder: Arke 11. De straat werd pas na
een half jaar verhard en het was dus eerst een
zandwoestijn. De huur van Arke 11 werd
wekelijks opgehaald, ik meen 7,26 gulden
want op maandbetalingen was de administra-
tie niet berekend. En laat ik nu jaren later dat
huurkaartje vinden. Ik heb het maar naar het
archief gestuurd met al die potloodkrabbels
van ’ontvangst’ erop. 

Er waren na de oorlog natuurlijk praktisch geen
woningen beschikbaar, zodat vele bunkers in
de duinen en op de dijk bewoond waren.
Erbarmelijke toestand. De elektrische leidingen
bijvoorbeeld waren zomaar om een stuk
betonijzer gedraaid en dat gaf meestal veel
geknister door al het vocht. Was niet zo erg, je
had stroom! Bure Marie (Jobse-Huibregtse)
herinnerde zich altijd dat ik ook in hun bunker
eens op bezoek was geweest. Wat leefden we
in die jaren toch eenvoudig. Als je het leven
van toen vergelijkt met het heden kan je ook
zeggen: wat zijn we toch verwend! Bij alle
eenvoud kwam alles toch voor mekaar en de
papierberg was maar een fractie van die van
vandaag.
Een veel vertoond naoorlogs verschijnsel
waren de voortdurende munitie- en bommen-
vondsten. Dan kwam er na een storm weer
een serie houten kistjes in de duinen bloot:
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Jubilea in 2007
Plattelandsvrouwen en de Oranjevereniging
bestaan in 2007 maar liefst 60 jaar!!
De biljartvereniging de Vuurtoren is dan 50
jaar geleden opgericht. De Wereldwinkel, de
Commissie Welzijn voor Ouderen en Open
Tafel voor ouderen bestaan allen 25 jaar. De
Dorpsraad is al weer 10 jaar actief. Wij wensen
alle jubilerende verenigingen en stichtingen
proficiat en nog vele jaren!

Informatiebord
Op deze plaats willen we er ook nog eens de
nadruk op vestigen dat het informatiebord
(achter glas) op het Polderhuis (zijkant woon-
huis) ook door andere verenigingen en stich-
tingen gebruikt mag worden. Affiches of
aankondigingen van openbare activiteiten kunt
u afgeven aan de balie.
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landmijnen, venijnig, maar niet voor het onvol-
prezen marine-mijnenopruimingsteam, die in
de barak naast het gemeente’huis’ zat. Dan
weer hadden de ‘jochies’ uitgevonden dat je
geweerpatronen in een bundeltje kon binden
en aan een touw om de hoek of achter het
deurgat van een bunker kon kletsen, dat klapte
lekker! Jochies van alle tijden vinden altijd wat
uit, zeker als er een luchtje aanzit. Zij hadden
een gouden tijd. Er stonden allang wat grote
grijze bussen langs de weg. De jochies morrel-
den er wat aan en ineens blies er een straal uit,
net in een kippenhok. De veren dropen
meteen als zwart snot van hun panklare lijfjes.
Het was nevelzuur waar je op zee nevel mee
maakt zodat de vijand je niet ziet. Na overleg
met de kustwacht hebben we die bussen in de
duinen leeg laten lopen: urenlang potdichte
mist op zee. En dat ging allemaal met wat tele-
foontjes die nu Kamervragen en krantenartike-
len zouden losmaken. Wederopbouw is: niet
zaniken, doen!

De marine moest eens een opslag granaten
opgraven. Een Westkappelaar hielp mee gra-
ven en ging tot slot naar huis met zijn bagage-

drager vol granaten. Het koper was zo duur en
het zou heel mooi staan te glimmen op de
schoorsteenmantel. De politie kwam wel, maar
niet om koper te poetsen... Kom daar nu eens
om!
Toen er gebouwd moest worden tegenover
‘De Valk” stond daar nog een tank. De slopers
pakten de zaak voortvarend aan en toen de
ene zijwand met de snijbranders was openge-
brand zat daar nog de hele munitievoorraad in.
Bijna hadden we met een derde ‘De Valk’ kun-
nen beginnen.

Maar het was niet altijd bommen en granaten.
Het aantal telefoons in het dorp begon te
groeien en Meester van der Sande en ik von-
den het nuttig dat de kinderen daarmee leer-
den omgaan. De ene helft van zijn zesde klas
zat dan bij mij in de gemeentebarak en de
andere in zijn kamer op school. Wat moesten
ze giechelen als ze dat krakerige telefoonstem-
metje hoorden. Kan iemand zich dat vandaag
nog herinneren? Nu zijn de rollen omgedraaid,
wij oudjes kunnen veel van de kinderen leren. 

Het ambtelijke leven speelde zich voornamelijk
af in Den Haag en Middelburg. Het was daar
altijd bedelen geblazen en het was steeds weer
een verrassing waar je mee thuiskwam. Zo
mochten we bijvoorbeeld vier woningen bou-
wen maar ze mochten niet meer dan tiendui-
zend gulden per stuk kosten. Er zat dan ook
geen stoeptegel bij de voordeur meer bij. Ze
staan er nog in de Papestraat. Den Haag pro-
beerde (is het nu anders?) altijd de prijs te
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drukken. Maar het dorp werd wel mooi en
toen ik eens met buurman-burgemeester
Kodde van Zoutelande (altijd stijlvol en keurig
in Zeeuws pak) op de duinen stond en vroeg
wat hij van het dorp vond, was het antwoord:
’van buut’n pront, van binnen stront’. Ik was
het maar voor de helft met hem eens.

Aan tegenstellingen ontbrak het niet. Hoogtij-
dagen waren natuurlijk de kermis en het Gaai-
schieten. De gaai is eens vervangen door een
aartsvijand van Westkappel, de vertegenwoor-
diger van de ‘blauwe knoop’ uit Vlissingen.
Toen deze stroman erafgeschoten werd, werd
hij plechtig op een baar naar de duinen
gebracht en begraven. Ook de jaarlijkse komst
van de Engelse vertegenwoordiging op de her-
denking van de landingsdag was zeer stem-
mig. De Royal Marines werden ontvangen in
het ‘Kasteel van Batavia’ en ze waren thuis niet
gewend midden op de ochtend een tappend
café te vinden... 

Al schrijvende realiseer ik me weer hoe dank-
baar Westkapelle moet zijn voor de beginhulp
na de oorlog. Noem maar gemeenten als Lei-
derdorp, Wassenaar en Utrecht (Lombok) en
objecten als het Wijkgebouw of ‘Herrijst’ met
muziektent. Maar vooral denk ik aan het
Marshallplan, dat de financiering van de
opbouw mogelijk heeft gemaakt.
Fijn om over die oude tijd nog eens te schrijven
Het ga u goed! M. Tydeman 
Blaricum, oktober 2006.”

Nederlands Jeugdkampioen 
Kustvissen
Op 15 oktober werd bij Kustlicht te Westka-
pelle het Nederlands Kampioenschap Kustvis-
sen gehouden. Er heeft een klein stukje in de
krant gestaan en dat ging over de senioren.
Zodoende hebben we niet gelezen dat we een
heuse kampioen in Westkapelle hebben: Kristi-
aan Minderhoud werd Nederlands Jeugdkam-
pioen in de categorie B (leeftijd 10 t/m 15
jaar). Zeventien jongens deden in deze catego-

rie mee, waaronder Kristiaan en zijn broer Joeri
(die werd nummer 8); beiden zijn lid van de
Hengelsportvereniging Westkapelle. Kristiaan
had 38 punten en nummer twee van de lijst
had 35 punten. We waren benieuwd hoe
zoiets gaat met de puntentelling, de redactie
vist zelf niet. Antwoord: elke vis onder de 10
centimeter telt voor één punt. Voor een vis die
langer is krijg je per centimeter één punt. Kris-
tiaan had zes vissen nodig om tot 38 centime-
ter te komen. De Jeugdkampioen in categorie
A (leeftijd 16 t/m 20) had 96 punten bij elkaar
gevist. Na afloop van het kampioenschap zijn
ze met de jongens uit Westkapelle nog lekker
gaan eten. Op de foto ziet u Kristiaan met zijn
medaille en herinneringsbord.
Kristiaan, van harte!

Kerstvakantie & Polderhuis

Tijdens de twee weken kerstvakantie (22
december tot en met 7 januari) is het Polder-
huis alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur
behalve op maandag 1e Kerstdag, zondag 31
december en maandag 1 januari. Als u in die
twee weken het Polderhuis bezoekt krijgt u uw
2e kopje koffie gratis. Er liggen vier mappen
met originele kranten uit de oorlogsperiode en
de wederopbouw ter inzage, vraag ernaar aan
de balie. In deze periode kunt u bovendien in
de ontvangstruimte kijken naar een film over
de openbare lagere school in 1968. De film is
toendertijd gemaakt door mevrouw N. Flipse-
Roelse en fotograaf Adri Huibregtse. De film
wordt continu gedraaid en tussendoor kunt u
de foto’s bekijken van de klassen van 1935 tot
1980 van zowel de openbare als christelijke
school. Wilt u een foto groter bekijken? Dan
kan dat nu al met behulp van de computer: u
geeft aan welke foto u wilt zien en de op een
groot scherm verschijnt dan de bedoelde
afbeelding. 

Zwakke Schakels in Hart 
van Zeeland 
Het was uitverkocht, 11 november. De Was-
schappelse Toneelploeg presenteerde een
avondvullend programma met sketches, lied-
jes, film, interviews en reclameblokken. Kortom
een geduchte concurrent van een avondje TV.
De Meissen zorgden voor muzikale ondersteu-
ning. Zwakke Schakels, een serieus onderwerp
dat vaak met een vette knipoog aan de kaak
werd gesteld. In een persiflage op Hart van
Nederland kwam Westkapelle naar buiten als
een dorp met eigenaardig aardige mensen. De
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bekende harde koppen en volop kwinkslagen
in het dialect. Na afloop was men het er una-
niem over eens: dit was meer dan de moeite
waard. De Wasschappelse Toneelploeg en de
Meissen kregen een staande ovatie. We praten
even na met de spelers zelf, en in de moderne
tijd gaat dat via de e-mail.
Hoe zijn jullie er toe gekomen om zelfstandig
verder te gaan? Antwoord: “O.K.K. besloot
dit jaar een uitvoering zonder toneel te organi-
seren. Om als toneelspelers onze hobby niet
kwijt te raken besloten we een eigen uitvoe-
ring te organiseren. En om het dan meteen
goed aan te pakken hebben we meteen maar
een eigen toneelvereniging opgericht “De
Wasschappelse Toneelploeg”. 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om alles
zelf te schrijven? Antwoord: “Als vereniging
hebben we, heel officieel, statuten en een
huishoudelijk reglement, maar ook een activi-
teitenplan opgesteld. In het activiteitenplan
staat dat we met de activiteiten van de toneel-
ploeg het Wasschappelse dialect in stand wil-
len houden en bevorderen. Ook staat in het
plan dat het het streven is Wasschappelse
anekdoten, gebruiken en klederdracht in de
opgevoerde stukjes te verwerken. Met wat
gevoel voor drama, en dat hebben we uiter-
aard, kun je stellen dat we het Wasschappelse
culturele erfgoed in stand willen houden en
bevorderen. Dat kan natuurlijk het best met
stukjes die zelf geschreven zijn. Maar bovenal
is het vreselijk leuk om sketches te verzinnen
en te schrijven! Soms tot in de kleine uurtjes is
hier aan maandenlang met (meestal) veel ple-
zier aan gewerkt.” 
Met hoeveel zijn jullie? Antwoord: “Op het
moment hebben we als toneelploeg 15 leden
die actief bezig zijn als toneelspeler, souffleur
of toneelknecht, pardon toneelmeester. Zoals
veel toneelverenigingen zitten we beter in het
vrouwen- dan in het mannenvlees. Dat is op
zich best leuk voor die mannen, maar wat aan-
vulling van het sterke geslacht zou helemaal
geen kwaad kunnen.”

Kun je de namen geven? Antwoord: “Natuur-
lijk. Maar het is toch veel leuker voor de lezers
om op een regenachtige middag namen te
zoeken bij de koppen op de foto bij dit stukje,

al staan de grootste gekken er niet op.
Bovendien: stel je voor dat je in het volgende
Polderhuisblad een interview hebt met De
Noormannen of De Stormvogels, die willen
dan misschien ook de namen van hun leden
vermeld hebben in jullie blad. Of de slager de
namen van zijn klanten. Dat zou wat worden.”
Wat vonden jullie zelf het leukste stuk? Ant-
woord: “We hebben heel hard gewerkt om
van de avond een mooi geheel te maken. Het
grootste compliment was voor ons dan ook
dat de reacties vooral over de mooie avond
gingen en niet over “dat ene mooie stukje”.
De reacties van de bezoekers waren voor ons
overigens overdonderend. Het is vooraf aan
zo’n uitvoering erg spannend wat de bezoe-
kers er van gaan vinden. Als je merkt dat er
veel gelachen wordt, is dat dan ook best een
opluchting! Apart was overigens de reactie van
een bezoeker die verklaarde “droajeruh” van ‘t
lachen te zijn geworden.” 

Herkansing

Tot slot voor de mensen die de voorstelling
hebben moeten missen: er is nog een herkan-
sing op vrijdag 12 en zaterdag 13 januari
2007. De kaartjes kosten 5 euro en zijn te
koop bij het Polderhuis, Fotograaf Adri Hui-
bregtse en Supermarkt Minderhoud. Als u een
voorkeur heeft voor een plaats, dan kunt u
met uw kaartje op woensdag 10 januari tussen
19.30 en 20.00 uur een stoel reserveren. De
voorstellingen beginnen om 19.30 uur maar u
kunt al om 19.00 uur in de zaal terecht. 

Start Effecten

In het jaar 2000 zijn
we begonnen met
de uitgifte van Start
Effecten Donatie en
Start Effecten
Lening. De gelden
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hiervan zijn essentieel geweest in de startfase.
Het liet zien dat de Westkappelse gemeen-
schap achter de plannen van de stichting
stond, een belangrijk gegeven bij de toeken-
ning van verschillende startsubsidies. Dit jaar

zijn de eerste 20 % Start
Effecten Lening uitgeloot
om te worden terugbe-
taald. Alle bezitters van
Start Effecten Lening met
het eindcijfer 3 en 8 zijn
benaderd voor de gege-
vens die nodig zijn voor
terugbetaling. Tot onze
grote vreugde gaf 79 %
van de mensen aan dat ze
de lening om wilden zet-
ten in een donatie. Alle-

maal heel hartelijk bedankt,
de vrijgekomen gelden komen direct ten
goede aan nieuwe exposities in het Polderhuis.

Gezocht

Wij zoeken enkele enthousiaste fietsers voor
een nieuwe activiteit in de komende zomer:
een fiets-puzzeltocht over Walcheren. Er komt
ook een wandel-puzzeltocht, maar dat gebeurt
in samenwerking met de wandelvereniging de
Vrolijke Tippelaars uit Vlissingen. Zowel de
fiets- als wandeltochten gaan langs toeritische
en historische punten. Vertrek en aankomst
zijn in het Polderhuis. De fietstocht is al
beschreven en uitgewerkt, maar we zoeken
mensen die de tocht willen controleren op
juistheid. Verder zoeken we nog mensen die
als touringcargids willen fungeren voor groe-
pen die het museum bezoeken en daarna ook
Walcheren willen bekijken. De tocht gaat langs
historische punten op Walcheren en sluit aan
bij de onderwerpen die in het Polderhuis
gepresenteerd worden. Liefhebbers die zich
uitgedaagd voelen kunnen contact opnemen
met Ada van Hoof (572301), zij doet de coör-
dinatie hiervan.

Wisselexpositie Dijkwerken

Vanaf 17 januari kunt u in de ontvangstruimte
kijken naar de nieuwe wisselexpositie Dijkwer-
ken. De expositie beslaat verschillende tijdvak-
ken. Uit de eerste periode (van 1550 tot 1900)
kunt u een aantal bijzondere kaarten bekijken. 
– Binnendijk en buitendijk: de kaart van Jacob

van Deventer omstreeks 1550
– De Westkappelse dijk uit de Cronijk van Zee-

land van Mattheus Smallegange uit 1696 
– De kaart van de Westkappelse zeedijk van

Commies Marinus Cornelis Koole in 1890 

Het tijdvak (1944-1945) komt uitgebreid in
het museum zelf aan bod. Van de periode rond
de dijkverzwaring in 1986 hebben we foto’s en
films. De laatste periode die wordt belicht, is
de toekomst: de werkzaamheden in het kader
van Zwakke Schakels. 

Selectie uit het Gastenboek

Opnieuw een greep uit het gastenboek van
het museum. 
“We komen al jaren in de herfstvakantie naar
Westkapelle, nooit bij stil gestaan dat het
zoveel heeft meegemaakt! We vonden onze
tocht door de tijd zeer indrukwekkend en inte-
ressant! Debbie (16 jaar) en Eva (17 jaar)”

“An excellent museum showing how the
people have survived.
Brian, Surrey, United Kingdom”

“Dagje uit met Jan Tabak (nu 92!). Hij heeft
hier meegeholpen met de wederopbouw in
1945. Heeft bij alle prachtige foto’s veel te ver-
tellen. Hij vindt het alleen jammer dat zijn
eigen dragline niet op de foto’s staat. Een
geweldige dag hier! Jan Tabak met kinderen en
kleinkinderen, het heeft hem goed gedaan.”

“Ik wist niet dat er zoveel interessants te zien
was in Westkapelle! Kom zeker nog eens terug
uit het verre Middelburg. Irma” 

Nieuwe aanwinsten

Onze laatste aanwinst is een brief van NSB
burgemeester (waarschijnlijk M. Tuiten) die P.
Westerbeke wil ontslaan als voorzitter van de
Dijkwerkersvereniging. De brief is ondertekend
door de burgemeester maar secretaris Diele-
mans heeft de brief nooit verstuurd en in zijn
bureaula verborgen. Na de oorlog heeft de
heer Dielemans de brief alsnog aan de heer
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Westerbeke zelf gegeven. Via zijn erfgenamen
is de brief bij het museum beland.

Stil verzet

Het verbergen van deze brief was een daad
van stil verzet. De heer Dielemans deed wat
dat betreft wel vaker dingen die je niet hoorde
te doen. Zijn dochter Ans Dingemanse kent de
verhalen nog. Zij vertelt:
“In de crisisjaren (de jaren dertig van de vorige
eeuw) was er weinig werk en mijn vader,
W.J.K. Dieleman, kwam vanuit Axel (Z.VL.) als
volontair te werken op de gemeentesecretarie
van Westkapelle.
Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvie-
len, pleegde de toenmalige gemeentesecretaris
van Westkapelle, J. de Vos, zelfmoord. Mijn
vader werd zijn opvolger en op 1 aug. 1940
benoemd tot gemeentesecretaris. Burgemees-
ter was toen nog A.F.C. de Casembroot. Deze
vertrok echter op 1 jan. 1941 naar Gedepu-
teerde Staten en W. Huibregtse werd waarne-
mend burgemeester tot er op 4 maart 1942

een N.S.B. burgemeester kwam, de heer M.
Tuiten. Zo kwam het personeel van de
gemeentesecretarie te werken onder de Duit-
sers (NSB-ers). Niemand wilde dat, maar je had
geen keus. Deed je het niet dan moest je de
hele oorlog onderduiken, wat ook geen pretje
is.
Mijn vader kreeg als gemeentesecretaris alle
binnenkomende en uitgaande post onder ogen
en moest ook alle besluiten van B en W onder-
tekenen. Hierdoor zag hij kans om bepaalde
brieven te onderscheppen, te vernietigen of
niet te versturen, waardoor hij kon voorkomen
dat er inwoners werden opgepakt of ergens
anders werden te werk gesteld of, zoals de
heer Westerbeke, uit hun functie zouden wor-
den gezet.
Verschillende keren kregen de Duitsers hier
lucht van en werd hij op het matje geroepen
bij de NSB commissaris Petrus Dieleman. Deze
had dezelfde achternaam als mijn vader en hij
had ontdekt dat mijn vader uit dezelfde tak
van de Dielemans stamde als hijzelf. Een zuive-
re bloedband stond hoog in het vaandel van
de Duitsers en dat was m’n vaders grote geluk.

Stil verzet
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Hij werd niet ontslagen of gearresteerd maar
werd iedere keer naar huis gestuurd met een
reprimande. Hij voelde dat commissaris Diele-
man hem beschermde en zo kon hij gewoon
door gaan met z’n stil verzet. Hij heeft b.v. ook
de heer P. Westerbeke in het geheim getrouwd
toen zijn aanstaande vrouw zwanger bleek te
zijn. Tegen het einde van de oorlog, toen de
Duitsers verliezen leden, waren ze niet meer zo
coulant.

Op een dag werd m’n vader aangehouden
door een Duitse officier die vroeg: “Wo wohnt

der Sekretar?” Mijn vader had onmiddellijk in
de gaten dat ze hem zochten en hield zich van
de domme. Hij stuurde de officier naar een
heel verkeerd adres, haalde m’n moeder op en
samen zijn ze op de fiets naar Domburg
gevlucht. Zo heeft hij toch nog een poosje
ondergedoken gezeten.
Dit verhaal heb ik opgetekend vanuit mijn her-
innering aan gesprekken met m’n vader. Hier-
van heb ik geen bandopnames, dus kan het
zijn dat de waarheid enigszins vertekend is.”
Ans Dingemanse-Dieleman
Westkapelle 18 november 2006
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Geef cultuur de kans

Ons land kent vele toneelgezelschappen. Miljoenen landgenoten
maken muziek. Daarnaast zijn er talloze monumenten die bezocht,
bewoond en bewonderd kunnen worden. Zo’n kleurrijke cultuur moet
gekoesterd worden. En dat lukt niet alleen met overheidsgeld. Gelukkig
springt het Prins Bernhard Cultuurfonds vaak bij. Per jaar steunen wij
bijna 4.000 culturele projecten, groot en klein. Onze donateurs zorgen
dat cultuur toekomst heeft. Word ook donateur, voor 25 euro per jaar
geeft u cultuur de kans.

www.cultuurfonds.nl

Te koop in het Polderhuis
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