
Bijzonder jaar

2009 is een bijzonder jaar voor Westkapelle
om verschillende redenen. Het is 65 jaar gele-
den dat Westkapelle bevrijd werd. Het is 10
jaar geleden dat Stichting Polderhuis werd
opgericht én het is vijf jaar geleden dat het
museum werd geopend. Aan deze drie ‘ver-
jaardagen’ besteden we in oktober en novem-
ber extra veel aandacht. Daar hoort u later nog
meer van. Op pagina .... lichten we vast een
tipje van de sluier op.
2009 is ook het jaar van de tradities. Twee
zomermarkten (in juli en augustus) zijn rond-
om dit landelijke thema opgebouwd. Meer
hierover leest u op pagina.....
In het kader van de tradities heeft Jan Kaland
zijn eigen toptien van tradities gemaakt.
Natuurlijk over Westkapelle.

Het jaar van de Westkappelse 
tradities
Een bijdrage van Jan Kaland.
Als de wielerklassieker de Omloop Het Volk
zijn naam kwijtraakt en als De Noormannen en
Domburg op zaterdag gaan spelen, dan zijn
tradities niet veel meer waard. Zou je denken.
Maar in onze snel veranderende tijd, in een
groter wordende wereld en in een multicultu-
rele samenleving voelen de mensen zich zo
losgeslagen van hun ankers dat ze zich juist
gaan vastklampen aan tradities. Daarom is
2009 uitgeroepen tot het Jaar van de Tradities
en hebben we de belangrijke tradities en ritu-
elen in Nederland op een rijtje gezet.   
Sinterklaasavond, de kerstboom, de vrijmarkt

op Koninginnedag, oliebollen met Oud en
Nieuw en paaseieren schilderen, dat blijkt de
top-vijf te zijn van de Nederlandse tradities.
Toen ik dat las viel ik niet achterover van mijn
stoel. Is dat dan alles wat er is? Daar durf ik
gerust en vrijmoedig mijn eigen top-tien van
de Westkappelse tradities naast te zetten.

1. Dialect
Bovenaan de hitlijst staat zeker en vast het dia-
lect, de taal die veel Westkappelaars nog dage-
lijks spreken. Het Wasschappels is een soort
Zeeuws, maar dan anders, met zijn afwijkende
idioom, een eigen woor-
denschat, de aparte uit-
drukkingen, de tongval
en de bijzondere beteke-
nissen die woorden en
zegswijzen kunnen heb-
ben. Altijd en voor ieder-
een herkenbaar, voor
velen onverstaanbaar. 
Anno 2009 is onze taal
nog ons belangrijkste cultuurbezit, maar vroeg
of laat is het verdwenen. Wordt het niet eens
tijd om onze dialectkenmerken te gaan vast-
leggen?

2. D’n diek
Veel van de gewoonten en gebruiken die
samenhingen met de dijk en het dijkwerk zijn
uitgestorven of overbodig geworden. Gelukkig
is alles in woord, beeld en spullen nog te zien
in ons Polderhuis. En nog steeds hangt de
Westkappelse leefwijze voor een belangrijk
deel samen met wat in waterstaatskringen wel
“de gouden dijk” heette. De dijk verschaft
Westkapelle en de inwoners hun identiteit, hun
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raison d’être, zou je haast zeggen. Wie voelt
zich niet verbonden met het dijkwerk, wie is
niet gefascineerd door de scheepsrampen.
Welke inwoner of toerist, wordt niet naar de
dijk getrokken, bie een zachtjes ruusend zêêtje
en ook als de stormwind loeit en brult? De
paalhoofden bepalen het aanzicht van de dijk
en die zijn zelfs uitgeroepen tot cultuurhistori-
sche parels. 
Dat kan niet verhinderen dat er steeds krach-
ten blijven werken om van de paalhoofden af
te komen. Mijn overoudoom Bram Caland zou
zich in zijn graf omdraaien bij zoveel onbenul. 
En niet voor ’t een of ’t ander, maar waarom
varen altijd maar weer de schepen aan West-
kapelle voorbij en loopt er nooit eens meer
eentje ouderwets op de dijk?

3. Klederdracht
Er zijn niet veel mensen meer die nog op d’r
boers zijn. Maar iedereen kent en herkent de
eigen streekdracht. Bovendien zijn er veel
mensen die voor bijzondere gelegenheden een
oud kostuum in de kast hebben hangen. Daar-
om is het (nog) een levende traditie, die mede
bepalend is voor hoe we Westkapelle zien en
die thuishoort in de traditie-top-drie. 

4. Kermis
Zouden wij geen kermis hou’en, meisjes en
getrouwde vrouwen. In Westkapelle een reto-
rische vraag, die het belang van onze kermis-
traditie illustreert. Aan wat er allemaal al over
de kermis is gezegd en geschreven ga ik hier
niet veel toevoegen. Het is met alles wat er bij
hoort een traditie met wortels in een diep ver-
leden en ook  één die het meest tot de ver-
beelding spreekt. Er zijn om uiteenlopende
redenen ook ware kermishaters en dat hoort
ook bij de traditie. Voor iedereen is de kermis
een mijlpaal in het jaar. Nieuwe aardappelen
smaken niet als het nog geen kermis is. Voor
de een begint met de kermis de zomer, voor
een ander de winter. 

5. Strandjutten
Vorig jaar kwam er
voor het eerst sinds
jaren weer een berg
planken aan. Erg
druk heeft de
gemeentelijk strand-
vonder het er, naar
verluidt, niet mee
gehad. Strandjut-
ters, ze bleken er
dus nog te zijn. Voor
een echte zeekanter
gaat jutten trou-

wens veel verder dan alleen het langs de
vloedlijn verzamelen van “zêêdricht”. Alles
wat de zee biedt, is van onze gading. Vooral
als je het kunt eten. Alle soorten vis, krabben,
kreeften, kreukels, mossels, garnalen, wulpen,
we weten er wel weg mee. 

Daar hebben we heel wat schaafwonden en
ontbering en soms ook een nat pak voor over.
We zijn er ook consequent in. De verbijstering
en walging van de collega’s van die Westkap-
pelaar waren niet gering, toen hij in de
bedrijfskantine op traditionele en ambachtelij-
ke wijze een tôôgkrabbe ontleedde en vers-
lond, natuurlijk inclusief het groene uit de
schuute. Dat hadden ze daar toch maar liever
niet. 

6. Zing maar mee
Aowerwesse heten ze, die liedjes die we bij alle
groepsbijeenkomsten in een euforische stem-
ming met z’n allen aanheffen en vijftien cou-
pletten lang uit het hoofd kennen. Over deze
volksliedjes bestaat al een uitgebreide literatuur
dus ik hoef er hier niet uitgebreid op in te
gaan. Maar Westkapellaars, waar zouden ze
zijn zonder zang. We zingen dus we zijn, om
het maar eens pseudo-filosofisch te zeggen en
tegelijkertijd alle twijfel aan onze identiteit weg
te nemen. 

7. Bijnamen
Bijnamen zijn niet exclusief voor Westkapelle.
Ieder dorp met veel eendere familienamen
heeft zo’n traditie. Maar de ene bijnaam is de
andere niet. Zoals Heineken’s bier anders is
dan Amstel, zo zit er ook verschil tussen de
Westkappelse bijnamen met die van andere
plaatsen. Je proeft het niet maar ’t is er wel. De
mooiste bijnamen zijn die, waar geen voor-
naam of een lidwoord aan toegevoegd wordt
en die nergens op slaan. Majesteit, Noes, Taai-
sen, Popte, Piston, Puutebêên, Tjol, Kuute,
Spekkoeke, als je ze achter elkaar opzegt, klin-
ken ze eerst als de presentielijst van Bordewijks
Bint, later als een gedicht van Jules Deelder. 

8. Glinten en rode daken
“Een oude wereld is voorbijgegaan – neen,
niet helemaal, want daar ligt de sterkste aller
dijken, en in de beschutting daarvan het oude
dorp, waar iedereen, die er vandaan komt,
altijd bij zal blijven horen, zolang de drie
molens zullen draaien en zolang de vuurtoren,
die er voor eeuwig staat, staan zal. “ Sinds
deze overpeinzing van Jons Viruly is er nog
veel meer van zijn oude wereld weggevaagd.
Ja, de toren staat er nog maar van de drie
molens is er maar één over en het dorp is
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totaal veranderd. Zo zeer veranderd dat men-
sen die in het oude dorp waren opgegroeid
zich de eerste jaren ontheemd voelden. Maar
de toren en die ene molen bepalen nog wel
steeds het beeld en het is wel bijzonder en ook
wel een prestatie dat na de complete herbouw
ons dorp in zijn bouwwijze en verschijning een
eigen, direct herkenbare uitstraling en sfeer
heeft behouden. Zeg Westkapelle en zie een
zee van rode daken, de glinten en de toren. 

9. Verenigingsleven en sociale activiteiten
In ons dorpje bij de zee is altijd wat te doen,
dit dankzij de talloze verenigingen, comités en
informele groepjes, die bezig zijn met sportie-
ve, sociale en artistieke activiteiten. Verenigin-
gen zijn iets van de hele Nederlandse cultuur
maar Westkapelle heeft toch wel een sociaal-
culturele leven als geen ander. Het hele jaar
staat bol van allerlei activiteiten en optredens
en iedereen is wel ergens actief als vrijwilliger.
Het is waar, sommige verenigingen hebben het
moeilijk door de vergrijzing en andere maat-
schappelijke veranderingen. maar daar komen
veel, lossere verbanden voor in de plaats.
Westkapelle, voor velen the place to be. 

10. Way of life
Op de laatste plaats – maar het had evengoed
nummer 1 kunnen zijn - zet ik onze leefstijl en
de mentaliteit die daarbij hoort; onze way of
life, in goed Wasschappels. Rare jongens, die
Westkappelaars, hoor ik dikwijls, dus blijkbaar
sporen we ergens niet. Laten we daarom eens
proberen om, als ware het een zelfportret,
“de” Westkappelaar in een ideaaltype te vat-
ten. Een grove, eigenlijk foute generalisatie,
maar allez. We zijn een beetje tegendraads
volkje, met een in het verleden ontstaan

gezond wantrouwen tegen gezag en overheid
en ook wel met ironie, zelfspot en een zeker
relativeringsvermogen. 
Een bijzonder soort humor ook. “Stomme
prôôt slae” heet dat. Jezelf al te serieus nemen
is hier dodelijk, buiten Westkapelle is het net
andersom. Fanatiek en chauvinistisch zijn we
niet zo en dat breekt ons als er ergens gewon-
nen moet worden wel eens op. Kapsones, we
hebben ze soms wel maar we zijn er ook aller-
gisch voor. 
We dringen ons niet snel op en we gunnen
iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Zo
zetten we bij feestjes de flessen op tafel, niet
om zo veel mogelijk te drinken, zoals outsiders
denken, maar opdat iedereen dat voor zichzelf
kan bepalen. Het oude isolationisme, waarbij
alles oostelijk van d’n toren niet deugde, heb-
ben we grotendeels afgeschud. Maar niet-
Westkappelaars vinden ons nog steeds nogal
stug en gesloten. Je komt er nooit tussen, zeg-
gen ze dan. Zelf vinden we dat we wel tolerant
zijn, maar toch is een beetje navelstaren ons
ook niet vreemd. Zo hebben we wat moeite
met mensen, dingen en leefwijzen die we niet
direct begrijpen of herkennen. Misschien een
soort minderwaardigheidsgevoel, wat je ook
ziet in de met flauwe humor omrande aversie
jegens ons buurdorp. Een zekere rivaliteit kun
je met wat goede wil nog tot de tradities reke-
nen, maar bewaar ons voor een bekrompen
dorpisme. 
We zijn niet zo gedetermineerd door de agrari-
sche leefwijze en verhoudingen als het platte-
land van Walcheren. Daarom is het hier
gezelliger en frivoler dan op veel andere plaat-
sen, althans de meeste tijd.. 
De andere kant van die gezellige medaille:
altijd alcohol voor jong en oud en een actief
roddelcircuit. We lullen wat af op dit dorp. 
Als je op zoek gaat naar de verloren tijd, vind
je de ware romantiek: een jutezakje op je fiets,
“Helo” in de achterdeur brullen, met de geit
naar de bok, een konijn strikken, een smouter
in de schuur, een eigen lapje land, puzzetrap
en zandvreter, gebakken darmen en vosse sop-
pen, vrijdags het glint rijven en je eigen straatje
schoonvegen, ’s zondags stokvis. Ook in West-
kapelle word je wel een zonderling als je vast-
houdt aan deze vergane glorie. 
Een ranglijst waar je over kunt discussiëren, ik
weet het. Onze tradities en cultuur zijn niet
beter of slechter dan andere, maar alles bij
elkaar is het niet gering. En gelukkig gaan we
met de tradities niet krampachtig om maar zijn
ze meegegroeid met de veranderende wereld.
Traditie en vernieuwing gaan hand in hand,
ook in Westkapelle. 
April 2009, Jan Kaland
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Westkappels woordenboek

een aanzet
In het kader van het dialect in het jaar van de
tradities (nummer 1 op de toptien) is Jan
Kaland begonnen aan een Westkappels woor-
denboek. Een goed streven vinden wij. Een
voorbeeld dat gevolgd kan worden door
velen!!
De eerste aanzet is van Jan.
Aage: vage aanspreekwijze van een gespreks-
partner
ambam: handijzer, waarschijnlijk verbastering
van “handboom” 
angae: op reis een café aandoen
angae (van kinderen): druk en uitdagend met
met elkaar spelen of stoeien
annen: handen
anstae: een begin gemaakt hebben, de nodige 
voorbereidingen getroffen hebben 
anwèrk: vorm van dijkwerk, bestaande uit het 
bevestigen van gordingen aan paalhoofden
asselienge: schoenveter
assen: as
auwih !, awih !: uitroep van onbegrip
babba: grootvader
badschoe: sportschoen
bagger, in bagger gae: gaan zwemmen
bakte: hoeveelheid die in één keer kan worden 
gebakken
balger: kwajongen
bamboes: bezem
bangsel, bangselpap: behang, behangplaksel
begunne: beginnen
bèh: uitroep waarmee een  bewering 
volmondig wordt beaamd

Tradities & zomermarkten

In het kader van het Jaar van de Traditie zijn de
jaarlijkse zomermarkten in de tuin aangepast
aan dit thema.

‘Traditie, in en om het huis’ 
15 juli van 11.00-17.00u
Er staan veel kramen rond het Polderhuis met

onder andere: Ver-
koop klederdracht,
naaien en verstellen
boerengoed, beukjes
naaien, kantklossen,
jakken naaien, doekjes
haken, zwarte kousen
breien, blokjes bak-
ken, smouters/wafels,
bolussen, zelfgemaak-
te jam, kaartverkoop,
boeren zakdoeken/ 

schortengoed, Stichting Roos met spullen uit
grootmoeders tijd. En natuurlijk mogen de
smouters niet ontbreken!
Ook een topper: de Taartenbakwedstrijd.
Wie mee wil doen moet zijn/haar taart inleve-
ren op dezelfde dag (15 juli) tussen 13.15 en
14.00u.
Er zijn diverse demonstraties om 13.00 en om
16.00u. Zoals Slabberjan (tevens verkoop);
Straatje van Vermeer – zee strand Wasschap-
pel; Quiltgroep – zee, strand; demonstratie
Wasdag – Riet Boogaard. 
Voor kinderen is er ook van alles te doen met
traditionele kinderspelletjes: bikkelen, stelten
lopen, elastiek twist, hinkelbaan, hoelahoep,
sjoelen, knikkeren, op hout branden met een
brandglas, kaatsebal, pot en bure, kurke.
Kleur je graag? Dan is er een mooie kleurplaat
van Galloway: de zandhoop. 

‘Traditie, dijk en zee’ 
5 augustus van 11.00-17.00u
Ook op deze dag staan er weer allerlei kramen
waar niet alleen wat te zien is maar ook wat te
koop. Mosselssieraden; boerenkoppen boetse-
ren; touwknopen; schilderijen van de Westkap-
pelse - teken-en schilderclub; glas in lood;
Emke Sonius met ‘thema’ schilderijen; klompen
maken/verkopen- Fa Traas; verkoop kleder-
dracht; boerenzakdoeken en schortengoed;
Wasschappelse Blokjesploeg; Brassers koren-
molen; slabberjan met Jo Theune; kaartenver-
koop; garnalenpellen; nettenboeten;
IJsboerderij de Koehoorn met ijs en streekpro-
ducten. En ook op deze dag wafels en smou-
ters, nu van OKK.

Pauzespul

Demonstraties dijkwerkers: om 13.00 en
16.00u: Heien, gaten boren, palen punten,
steensjouwen, staket maken, wiepen maken.
Ook demonstratie modelbouw door Bram Pro-
voost. Er zijn nog een aantal andere activiteiten
in voorbereiding. Ook op deze Dag van tradi-
tie weer kinderspelen (zie dag van traditie 15
juli). Bovendien kunt u op deze dag een mooie
fietstocht Memoria maken langs de zee, ver-
trek vanaf 9.00u in het Polderhuis.
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Ondersteuning Polderhuis

Sommige mensen hebben het in de krant gele-
zen, sommigen weten het omdat ze bij de
Raadsvergadering waren, anderen lezen het
nu. De gemeente Veere is bereid om het muse-
um te ondersteunen door een belangrijk deel
van ons aanloopverlies te vergoeden. Dit aan-
loopverlies is ontstaan in de periode dat het
museum werd verbouwd en ingericht. Het
museum heeft startsubsidies gekregen, maar
moest wel alle investeringen in verbouwing en
inrichting voltooid en betaald hebben voordat
deze gedeclareerd konden worden. Het gevolg
was een schuld bij de bank. Omdat het zo vre-
selijk lang duurde voordat de subsidies daad-
werkelijk werden uitbetaald (sommige
onderdelen pas na 4 jaar) groeide deze schuld
verder door de rente. Om hier een einde aan
te maken heeft de Gemeente Veere besloten
om een eenmalige bijdrage aan het museum te
geven waarmee een deel van de schuld kan
worden afgelost. Hiermee laat ze zien hoe
belangrijk zij het Polderhuis vindt, zowel als
museum, als met alle culturele activiteiten. Wij
willen de gemeente graag hartelijk voor
bedanken dat ze een bijdrage willen leveren in
oude opgelopen verliezen. Doordat we een
lagere bedrijfslast gaan krijgen ontstaan er
meer mogelijkheden om te investeren in expo-
sities, activiteiten en bijzondere ontwikkelingen
zoals het project Memories to Share. 

Rondleidingen door het Museum 
en het Westkappelse Vroongebied
Henk Sijsenaar
Eén van de Zwakke Schakels in de Nederlandse
zeewering, de Westkappelse Zeedijk, is aange-
pakt. Maandenlang waren de zeedijk en aan-
sluitende duinen ten noordoosten van
Westkapelle in handen van dijkwerkers om de
zeewering weer bestendig te maken tegen de
zwaarste noordwesterstormen. Niets nieuws
voor de Westkappelaars, denk ik. 
Het werk is inmiddels geklaard en achter de
verstevigde dijk ligt bovendien een nieuw
ingericht natuurgebied, het Westkappelse
Vroon. Een natuurgebied met veel water, dras-
sig land en jonge (aangelegde) duintjes dat tij-

dens de voorjaarstrek al door vele vogels is
ontdekt als rust- en foerageergebied.

Vanaf de Panoramaweg heb je een prachtig
zicht op het natuurgebied en ook de uitkijkpost
aan de Hogeweg biedt een weids beeld. Dat
nodigt uit om meer van die natuur en van de
geschiedenis te willen weten.

Museum Polderhuis in Westkapelle en IVN
vereniging voor natuur- en milieueducatie,
afdeling Walcheren organiseren daarom geza-
menlijk een unieke combinatie van rondleidin-
gen.

Op de vrijdagen 10 juli en 14 augustus rond
10.00 uur ‘s morgens begint een rondleiding
door het museum onder leiding van een erva-
ren museumgids. De gids vertelt over de boei-
ende, en vaak dramatische, geschiedenis van
Westkapelle en haar bewoners. Vooral de
gebeurtenissen in de 2de Wereldoorlog met
centraal oktober 1944 zijn indrukwekkend.

Na afloop even napraten bij een kopje koffie of
thee en daarna een wandeling of fietstochtje
naar het ijzeren vuurtorentje aan de dijk waar
een enthousiaste IVN -natuurgids u opwacht
en meeneemt naar het Vroongebied. 
U krijgt een idee
van wat er het laat-
ste jaar is gebeurd,
wat een vroonge-
bied is, van de ont-
staansgeschiedenis
van het Westkap-
pelse Vroon, van de
betekenis ervan en
van wat er zo al aan
vogels en planten voorkomt.
Zo tegen 2.00 uur ’s middags bent u weer
terug; het is dus wel verstandig om iets te eten
en te drinken voor onderweg mee te nemen.

Nieuwsgierig? Meldt u aan, dat kan telefonisch
op nummer (0118) 57 07 00.
Kosten incl. entree museum en koffie of thee
volwassenen € 12.50 en € 7.50 voor kinderen
tot 12 jaar. 

Engelse dodenherdenking

1 november is Nationale Dodenherdenkings-
dag van Engeland. Op die dag zal er ‘s mid-
dags rond 14.00u een sobere
dodenherdenking plaatsvinden bij de tank op
de dijk door de Royal Marines. Nadien is er
rond 15.00u een openbare herdenkingsbijeen-
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komst in Westkapelle Herrijst. Tijdens deze bij-
eenkomst wordt stilgestaan bij alle slachtoffers
die gevallen zijn. De Royal Marines Band zal
een aantal werken ten gehore brengen. Deze
internationaal beroemde Band speelde op 1
november 2004 samen met OKK (wie weet

het nog?) bij de opening
van het museum. Diezelf-
de avond gaf de band een
concert in de Moriakerk.
De medewerkers van de
Royal Marines Band heb-
ben aan het Polderhuis en
aan de Dorpsraad
gevraagd om door te
geven dat ieder van harte
welkom is op deze open-

bare bijeenkomst. Uit respect voor de geloofs-
gezindten in Westkapelle hebben zij hun
herdenkingsactiviteiten ná de kerkdiensten van
Westkapelle gepland.

Match Beursvloer 2008 

Door studentmedewerker Marin van den
Berge
Begin 2008 vond de eerste Beursvloer Zeeland
plaats. Dit evenement is in het leven geroepen
om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
(MBO) te bevorderen. Het doel van de Beurs-
vloer is het in contact brengen van bedrijven
en maatschappelijke organisaties in een infor-
mele setting, waarbij men onderling kijkt wat
men voor elkaar kan betekenen. 
Zelf zeggen zij hierover: “De Beursvloer brengt
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij
elkaar. Bedrijven en organisaties bedenken
voorafgaand aan de beurs wat zij voor elkaar
kunnen betekenen, want wisselwerking is een
belangrijk element. Wat de één overheeft of
wil aanbieden, is door de ander zeer gewenst.
Zo ontstaan samenwerkingsverbanden die
voor beide partijen winst opleveren.”

Tijdens de Beursvloer in 2008, is er een ‘match’
gesloten tussen Hogeschool Zeeland en het
Polderhuis. De afspraak die werd gemaakt,
was vanuit de HZ: inzet van een HBO -student
voor de ontwikkeling en planvorming van
externe communicatie naar bedrijven en
onderwijs. 
Er is gedurende twee semesters de mogelijk-
heid aan studenten geboden om hun stage te
voltooien bij het Polderhuis. Helaas is hier géén
match ontstaan, en daarom is uiteindelijk
gekeken naar de inzet van een studentmede-
werker. Hier kwam ik, Marin van den Berge, in
beeld. Gedurende tien weken heb ik mijn ken-

nis, ervaring en competenties ingezet voor het
Polderhuis. Zo heb ik de administratie gereor-
ganiseerd, enkele power –point - presentaties
gemaakt (voor diverse doelgroepen), data
ingevoerd, administratieve ondersteuning
gegeven etc. Een goede en leuke ervaring,
waarbij ik weer nieuwe dingen heb geleerd.
Met name op het gebied van –hoe kan het
ook anders– de geschiedenis van Westkapelle
en de Tweede Wereld Oorlog. 

Coöperatief en Dichtbij!

De Rabobank heeft een nieuwe functie:
Ambassadeur van de Rabobank
Walcheren/Noord-Beveland. Westkapelle heeft
er zelfs twee: Sonja van der Welle en Evert
Wisse. Hun eerste actie was trakteren op taart
bij de zangavond in het Koffiehuis. Deze avond
was op zich al bijzonder omdat de bediening
zich in klederdracht had gestoken (met behulp
van Stichting Cultuurbehoud Westkapelle).
De tweede actie van Sonja en Evert is een bij-
drage voor het Polderhuis Blad. Hieronder leest
u wat zij schreven. 

Onze bank
Wat verwacht u van een bank? Een goede
financiële dienstverlening, een persoonlijke
aanpak, een deskundig advies en een scherp
aanbod, dat is logisch. Maar de Rabobank is
als organisatie een andere bank dan de han-
delsbanken. Wij hebben geen aandeelhouders
maar zijn een coöperatieve en betrokken bank.
Een vereniging met leden die kunnen meepra-
ten en meebeslissen en die op veel manieren
profiteren van ons ledenvoordeel. En dat doen
we niet voor niets. Als Rabobank vinden we
intensief contact met de samenleving heel
belangrijk.
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Momenteel heeft Rabobank Walcheren/
Noord-Beveland ( WNB )  zo’n 20.000 leden.
Een vertegenwoordiging van hen is gekozen in
de ledenraad. Deze ledenraad vormt de scha-
kel tussen de leden en de directie van de
Rabobank. 
De raad praat mee, dient als klantbord voor
leden en directie en vangt signalen op, die de
dienstverlening aan u wederom kunnen verbe-
teren. Maar dat is nog niet alles…

Samen dragen we bij aan een betere
samenleving
De Rabobank voegt namelijk iets bijzonders
toe: coöperatief dividend. Jaarlijks gaat een
deel van de winst van Rabobank WNB als coö-
peratief dividend terug naar ons werkgebied.
We investeren in projecten die positief bijdra-
gen aan de leefbaarheid van onze omgeving,
ook in Westkapelle. Met het coöperatief divi-
dend geven we initiatieven die gericht zijn op
versterking van de regionale, maatschappelijke,
sociale of culturele omgeving een steuntje in
de rug. En dat doen we graag. Met de, veelal
eenmalige, bijdragen vanuit het Coöperatie-
fonds ondersteunen we verenigingen en stich-
tingen in hun ambities. Op die manier geven
we invulling aan onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Enkele voorbeelden van
donaties zijn de toezegging aan de korfbalver-
eniging de Stormvogels van een bijdrage voor
de bouw van een nieuw clubhuis, een bijdrage
in 2008 voor het nieuwe terras van het Polder-
huis en een bijdrage voor de overkapping van
het kantineterras van voetbalvereniging De
Noormannen. Hiernaast worden jaarlijks vele
sponsorverzoeken van plaatselijke verenigin-
gen gehonoreerd.

We helpen niet alleen met geld, maar ook met
daadkracht. Naast het Coöperatiefonds heeft
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland een
Innovatie Coöperatie. De bijdragen door de
Innovatie Coöperatie zijn stimulerend en
‘actief’ van aard. Met het beschikbaar stellen
van onze menskracht, kennis, netwerken, mid-
delen en geld bevorderen we de sociaal-eco-
nomische ontwikkelingen in ons werkgebied.
Vaak zijn dat projecten bij u in de buurt, bij u
om de hoek. Ook in Westkapelle. Een uniek
voorbeeld is de oprichting van Stichting Pol-
derhuis, nu tien jaar geleden. De intensieve
samenwerking tussen de Innovatie Coöperatie
Noordwest-Walcheren (nu Walcheren/Noord-
Beveland) en Polderhuis is anno 2009 een
ware successtory gebleken. Sinds 24 november
1999, de datum van de oprichting van Stich-
ting Polderhuis is er veel gebeurd, er is veel
baanbrekend werk verricht. Op 1 november

2004 is het nieuwe Dijk- en Oorlogsmuseum
Polderhuis een feit. Een museum met ‘iets
extra’s’… Een multifunctioneel ontmoetings-
centrum waar (wisselende) exposities, horeca-
service en merchandising samengaan in een
totaalformule. Dankzij de coöperatieve ziens-
wijze is een nieuwe parel op Walcheren ont-
staan! Op deze wijze tonen wij graag onze
betrokkenheid bij Westkapelle.

Als Rabobank ambassadeurs in Westkapelle
zijn wij voor u een persoonlijk aanspreekpunt
naast de deur. Graag blijven we op de hoogte
van de ontwikkelingen in Westkapelle. Bij vra-
gen over coöperatief dividend, sponsoring, lid-
maatschap of andere vragen van bancaire aard
kunt u vanzelfsprekend contact met ons opne-
men. Graag helpen we u verder. 
Sonja en Evert

Bezoekers vertellen

Van Ivo
14 en 15 februari 2009 was de modelbouw-
beurs in de Zeelandhallen in Goes. Het Polder-
huis was uitgenodigd om het museum te
promoten. Het kraam was mooi ingericht en
we hebben veel folders en kortingskaartjes uit-
gedeeld. Gedurende het weekend kwamen er
veel mensen langs het kraam van het Polder-
huis zo ook een wat oudere man. Hij was heel
geïnteresseerd in oor-
logsgeschiedenis en wat
er zo al gebeurd is met
de bombardementen in
Westkapelle. Ik vroeg
waar hij vandaan kwam,
hij kwam van Axel en hij
had de oorlog als kind
meegemaakt. Ik zei dat
bij hun de Duitsers de
boel geïnundeerd hadden en bij ons de Geal-
lieerden. De man werd wat losser en vertelde
over een verzetsgroep op Walcheren waarop ik
zei: Verzetsgroep de Pagter (toevallig had ik er
net een boekje over gelezen). De man zijn
ogen schoten vol met tranen en hij legde zijn
hand op mijn schouder vol met emotie en
stond perplex dat een zo jong iemand wist wat
de naam was van die verzetsgroep. Gedurende
de oorlog kwam Gerardus de Pagter bij de
man zijn ouders thuis, hij vertelde dat hij vroe-
ger de handstand deed op het tuinhekje en op
de handen het hele hek afliep want de Pagter
zat op turnen. De Pagter moest adressen langs
in de polder, de nu oudere man ging toen als 8
jarige jongetje mee door de polder want het
viel minder op als er voor het zicht een vader
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met zoon reed dan een
man alleen door de pol-
der. Ze stopten op een
bepaalde plaats, de Pag-
ter zei gooi je fiets maar
in de sloot dan is die uit
het zicht en kijk naar die
boerderij daar en niet
om kijken. De man zei:

ik heb toen toch omgekeken om te zien waar
hij naar binnen ging en ik weet alle adressen
vandaag de dag nog uit mijn hoofd (logisch
dat de Pagter dat zei want wat je niet wist kon
je niet verraden). Later kwam de man erachter
dat er joodse mensen ondergedoken zaten op
de betreffende adressen.

Een drukke zomerdag, veel mensen. Ik sprak
een familie aan wat ze van het museum von-
den en/of het bekend was wat hier is gebeurd
tijdens de 2e W.O. Het was bekend wat er was
gebeurd maar hier hebben ze het fijne ervan
kunnen uit zoeken. De man vertelde dat zijn
schoonvader tijdens de oorlog gestrand was bij
de Zwarte Zee en naar huis was komen lopen.
Ik maar denken.... de geallieerden zijn toch
niet tot de Zwarte Zee gekomen?? Ineens viel
het kwartje, de man was tezamen met de divi-
sie van Degrelle richting Oostfront vertrokken.
Bij de Zwarte Zee werd de tank samen met de
bestuurder uitgeschakeld, er restte niks anders
dan op de benenwagen weer richting België te
gaan.

Lezingen

Het Polderhuis had nog geen ervaring met het
aanbieden van eigen lezingen. De eerste
lezing, die van Piet Minderhoud over Zeeuwse
sieraden, was echter een groot succes. 
We zullen in de toekomst zeer zeker en vaker
een lezing aanbieden. In november staan er al
twee gepland. Lezers van het Polderhuis Blad

die over bijzondere Zeeuwse, Walcherse of
Westkappelse onderwerpen iets kunnen vertel-
len en dat in het Polderhuis willen doen, kun-
nen contact opnemen met een van de
stafleden. We kunnen dan bekijken wanneer
en hoe we iets dergelijks gaan organiseren.

Denis Galloway 2009

Werkgroep Wisselexpositie
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van
ons museum in november a.s. schenken we dit
jaar veel aandacht aan de voor Westkapelle zo
belangrijke kunstenaar Denis Galloway (1878-
1957). Hij verbleef in Westkapelle van 1914
t/m 1924. De eerste expositie “Westkapelle,
mijn hutje aan de zee” van 11 april t/m 7 juni
2009 trok erg veel bezoekers. 
De tweede expositie rondom “De Kermisdans”
is van 13 juni t/m 16 augustus 2009. U kunt
een grote foto van de tekening “De Kermis-
dans” zien, gecombineerd met alle voorschet-
sen van dit werk. Omstreeks 1923-1924 heeft
Denis Galloway de grote tekening gemaakt.
Het stelt het interieur voor van een café vol
kermisvierende Westkappelaars. Alle namen
van de Westkappelaars die er voor geposeerd
hebben zijn bekend. De foto, de voorschetsen
en namen staan onder andere vermeld in het
boekje “Schetsplezier” dat te koop is in het
Polderhuis. Het boekje kost 24,95 euro en is
niet alleen een waardevolle aanwinst voor de
Westkappelse boekenkast, het is ook een mooi
hulpmiddel voor mensen die graag schilderen
en tekenen over het leven van toen. 

De expositie ‘ De Kermisdans’ wordt gecombi-
neerd met kleurige, eigentijdse schilderijen van
Liesbeth Kamerling van dansende boeren en
boerinnen in klederdracht. Deze werken pas-
sen uitstekend bij de schetsen van Denis. 

De derde expositie met foto’s van “Westkapel-
le omstreeks 1920” is te zien van 22 augustus
t/m 18 oktober 2009. Denis Galloway was ook
een goed fotograaf en fotograferen was in die
tijd niet voor iedereen weggelegd. Net als in
zijn schetsen legde hij met zijn foto’s het
Westkappelse leven vast, omstreeks 1920. De
negatieven heeft hij bij zijn vertrek meegeno-
men naar Transsylvanië. Net als in Westkapelle
maakte hij daar schilderijen, etsen, tekeningen
en foto’s van de gewoonten en gebruiken van
deze streek. Gedurende zijn verblijf in Cluj
schonk hij al zijn negatieven, dus ook die van
Westkapelle, aan het Etnografisch Museum
aldaar. Dankzij intensieve contacten met dit
museum in Roemenië kunnen wij deze unieke

Foto Jan de Jonge
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foto’s nu exposeren. Er zitten echte juweeltjes
tussen, een verloren gewaande wereld wordt
ontsluierd. Een voorbeeld van een bijzondere
samenwerking tussen het Polderhuismuseum
en het Etnografisch Museum te Cluj, waar wij
dit museum zeer dankbaar voor zijn. Het Pol-
derhuis geeft een mapje met een selectie van
z’n mooiste foto’s uit.

Uit de oude doos

Onlangs ontvingen wij van Pieter Zandee uit
Frankfurt een foto van het Westkappels Koor
dat in 1946 of 1947 in Warmond een concert
heeft gegeven. Het koor werkte toen ook mee
aan een kerkdienst. Het bezoek van het koor
kwam tot stand via twee predikanten.
Prof. Jan Zandee (de vader van Pieter) heeft
tijdens de oorlogsjaren in ‘s Heer Hendrikskin-
deren gestaan en kende daardoor dominee
Oosthoek, de predikant uit Westkapelle in die
tijd. De protestantse gemeente Warmond
heeft na de oorlog geld ingezameld voor de
wederopbouw van Westkapelle . Het bezoek
van het Westkappels Koor was een bedankje
daarvoor. Bijgaande foto is gemaakt op het

grasveld vóór de Hervormde Kerk. Uiterst
rechts, op de middelste rij, staat de man met
de grijze hoed, de vader van Pieter. De foto
heeft toendertijd in het Leidsch Dagblad
gestaan. Pieter Zandee en zijn zus Trudy van
Riemsdijk-Zandee zouden graag willen weten
welke andere mensen er nog op de foto staan. 
Herkent u mensen? Stuur de namen door naar
het Polderhuis en wij zorgen ervoor dat de
familie de namen krijgt toegespeeld.

Vertaalwerk

Een oproep op onze website voor vertalers
voor het project Memories to Share leverde
een aantal bijzondere reacties op.
Oud Westkappelaar, John van der Reyden ver-
huisd naar Amerika en nu woonachtig in
Schotland, vertaalt voor ons verhalen en herin-
neringen van Engels naar Nederlands en
andersom. Duitse badgast Gabriëlle Dahlhof
die al heel lang in Westkapelle komt, is lerares
Duits en Engels én goed met de Nederlandse
taal, zij helpt ons ook. Dan is er nog oud
Westkappelaar Genk Oosthoek uit Hilversum. .
Hij doet vertaalwerk in Duits – Nederlands.
Gino Husson, een Walchenaar vertaalt af en
toe Engels,  Deze vier nieuwe ‘internet’ men-
sen zijn een aanvulling op ons vaste team ver-
talers: Altfrid, Elly en Jakko. We hebben
herinneringen van 45 Westkappelaars en Wal-
chenaren, herinneringen en verhalen van 46
bevrijders en 5 bezetters. Omdat we veel ver-
taalwerk hebben, zijn er meer mensen wel-
kom.
Dus heeft u nog een uurtje over en bent u
goed in Engels of Duits….. meldt u aan.

Foto zangkoor 

Westkapelle
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Activiteiten Jubilea 

65 jaar bevrijding 

10 jaar Stichting Polderhuis

5 jaar museum

In het kader van 65 jaar bevrijding, 10 jaar
Stichting Polderhuis en 5 jaar museum organi-
seert het Polderhuis een aantal activiteiten
voor Westkappelaars, vrijwilligers en vetera-
nen. 

Weekend 2 en 3 oktober

We starten de reeks activiteiten op 2 oktober
2009 met de presentatie van het internationale
project Memories to Share: een uitbreiding van
de vaste expositie in het museum. Een digitale
expositie van herinneringen van burgers,
bezetters en bevrijders uit de periode septem-
ber 1944 tot en met mei 1945. Deze bijzonde-
re expositie is vanaf 3 oktober 2009 te zien in
het museum (binnencirkel ‘de Verwoesting’).
Zo leest u bijvoorbeeld over de herinnering van
een jonge vrouw als ze op 3 oktober 1944 ‘s
avonds naar huis terugkeert terwijl op hetzelf-
de moment de vliegeniers gefeliciteerd worden
met het behaalde resultaat. Verdriet en vreug-
de liggen ook in oorlogstijd dicht bij elkaar.

‘Dit is mien durp’
In hetzelfde weekend zijn een aantal muzikale
herdenkingsvoorstellingen met muziek, zang,
sketches, gedichten en verhalen: “Dit is mien
durp” .
Medewerkers zijn mensen van de Wasschap-
pelse Toneelploeg, Koor Exaudi, het Westkap-
pels Koor, de Meissen, en een
gelegenheidsformatie van Jordy Conté, Marcel
Verhulst, Mathijs van Wageningen en Casper
Berends. De voorstellingen zijn gepland voor
vrijdagavond 2 oktober, zaterdagmiddag 3
oktober (voor 75+) en zaterdagavond 3 okto-
ber. Voor deze bijzondere voorstelling zijn er
verschillende prijzen voor de entreekaartjes. De
opbrengst van de entreekaartjes worden
gebruikt om de kosten van de voorstellingen te
kunnen betalen. De enige
stoelen die als zitplaats gere-
serveerd én vastgelegd kun-
nen worden, zijn de VIP
arrangementen. Voor alle
andere kaartjes geldt: op tijd
komen als je zover mogelijk
vooraan wilt zitten.
Van de voorstellingen wordt

naderhand een CD gemaakt die dan in het
Polderhuis te koop zal zijn.

Entreeprijzen en reserveringen 
‘Dit is mien durp’

Groep 1
Vrijwilligers van het Polderhuis kunnen nu al
een entreekaart reserveren voor zichzelf en
voor zijn/haar levenspartner, voor de avond
voorstelling op 2 of 3 oktober. De vrijwilliger
krijgt een vrijkaart, de levenspartner betaalt 
€ 2,50 
Partners van artiesten kunnen eveneens nu al
reserveren, ook zij betalen slechts € 2,50

Groep 2
De VIP arrangementen. Dat zijn entreekaarten
met extra service, bedoeld voor mensen of
bedrijven die verzekerd willen zijn van een
stoel én die willen sponsoren. Dit kost 75 euro
per stoel. De verkoop van de VIP arrangemen-
ten is al gestart. De sponsorstoelen staan voor-
aan in de zaal (de enige stoelen die als
gereserveerde zitplaats besteld kunnen wor-
den) en zijn inclusief een aantal consumpties. 
De sponsornamen komen zowel op het affiche
als in het liedboek, indien men daar prijs op
stelt. Interesse? Bel met het Polderhuis en
reserveer vanaf nu. 

Groep 3
De 75 plussers krijgen een vrijkaart, maar die is
alleen geldig voor de zaterdagmiddag. U kunt
zich hiervoor aanmelden vanaf nu. Familiele-
den kunnen er wellicht al rekening mee hou-
den indien u vervoer nodig heeft. 

Groep 4
Voor donateurs is de prijs op 2,50 bepaald, zij
kunnen inschrijven vanaf 1 augustus. Dona-
teurs krijgen nog bericht thuis. 

Groep 5
De entreekaartjes voor alle andere mensen die
niet in de groepen 1 tot en met 4 horen kosten
5,50 per stuk. De verkoop van deze ‘gewone’
entreekaart start pas na de reserveringen van
de vrijwilligers, donateurs, VIP kaarten en
75+ers: vanaf 1 september.
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Weekend 23 en 24 oktober

In het weekend van 23 en 24 oktober staan
ook twee activiteiten gepland,.

Foto expositie 
“Bevrijding van Walcheren”
Vanaf 23 oktober is er een expositie van bij-
zondere foto’s van de bevrijding van Walche-
ren; de foto’s komen uit de archieven van het
Imperial War Museum in Londen, het Royal
Marines Museum in Portsmouth en van enkele
veteranen. De expositie is in de vrij toeganke-
lijke ontmoetingsruimte te zien en blijft tot 1
februari 2009.

Foto Imperial War Museum

De tweede activiteit is een culturele uitwisse-
ling met de folkloregroep Victory Morris uit
Portsmouth, lokale zangtradities uit Westka-
pelle en Portsmouth staan centraal. De groep
Victory Morris bestaat uit circa 15 mannen van
alle leeftijden. Zij zingen over het leven op zee,
aan zee, drama’s in liedvorm zoals wij ze ook
kennen. Wij zingen onze eigen verhalen in het
Nederlands, zij in het Engels. Zowel Port-
smouth als Westkapelle zijn kleine plaatsen aan
de kust, mensen leven daar en hier al decennia
lang met de zee. Beide plaatsen zijn ook aan
elkaar verbonden door het oorlogsverleden: de
Royal Marines die betrokken waren bij de lan-
ding kwamen uit de militaire kazernes in Porth-
smouth. Beide plaatsen zijn ook nu met elkaar
verwant doordat de musea uit Portsmouth en
Westkapelle als eerste zijn gestart met de inter-
nationale samenwerking in Memories to Share.
Op hun reis naar Engeland in september 2008
liep de delegatie uit het Polderhuis de groep
Victory Morris tegen het lijf en het klikte
enorm. De groep komt in eigen folklore kle-
ding en geven ook een demonstratie “dan-
sen”.  De sfeer is ongedwongen en bijzonder.

Het weekend van 23 en 24 oktober zal de
relatie tussen Portsmouth en Westkapelle ver-
breden, en komt nu een culturele verbroede-
ring bij.

Het is bijzonder, het
wordt gezellig en het
is terugkijken. We vie-
ren in dat weekend
onze eigen jubilea:
tien jaar Stichting Pol-
derhuis en vijf jaar
museum. Wie had dat gedacht? Er waren veel
twijfelaars in het begin, maar het aantal vrijwil-
ligers groeide snel. De groep mensen die met
het bestuur samen gewerkt heeft aan een ster-
ke organisatie en een mooi museum, is in de
loop der jaren alleen maar groter geworden. 
Vrijdagavond 23 oktober vieren we onze jubi-
lea speciaal met vrijwilligers, donateurs en
sponsors. Uiteraard zijn deze ‘helpers’ onze
gast, zij krijgen gratis entree. Zaterdag 24
oktober voor overige belangstellenden (entree
5,50). De entreegelden worden gebruikt om
een deel van de onkosten te kunnen betalen.
Beide avonden zijn gepland in het Koffiehuis.

November
Op 2 november om 14.00u onthullen we het
gedenkbord De Slag om de Schelde in de tuin
van het museum. Op dit bord worden alle
naties bedankt, die betrokken waren bij de
bevrijding van Zeeland in de Slag om de Schel-
de. De onthulling zal gebeuren in het bijzijn
van veteranen uit Engeland en uit Noorwegen.
We hebben gekozen voor één bord waarop
alle naties genoemd worden, om te voorko-
men dat er meer monumenten bij zouden
komen. Er was van verschillende landen uit
belangstelling om een monument in de tuin te
plaatsen, wij hebben echter gekozen voor één
gezamenlijk object, een bord aan de muur.

Ook op 2 november een lezing door Hans Sak-
kers (St. Bunkerbehoud). De lezing gaat over
de landing in Westkapelle aan de zuidzijde van
het gat en de opmars richting Domburg en
Vlissingen. Vooraf opgeven is verplicht, 0118-
570700. Plaats: ontmoetingsruimte Polderhuis
19.30u. Deelname € 3,50 (incl. 1 consumptie).
Indien er teveel reserveringen zijn, dan wordt
de lezing herhaald op 6 november. 
Op 25 november een lezing door Cor Heijkoop
(St. Bunkerbehoud) over Biber/Seehund (mini
U-boot) die werden ingezet na de bevrijding
van Walcheren. Enkelen strandden nog op de
Walcherse kust.
Vooraf opgeven is
verplicht, deelname
€ 3,50 (incl. 
1 consumptie)
0118-570700, ont-
moetingsruimte 
Polderhuis 19.30u.
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De luchtwachtdienst
Een toepasselijke bijdrage van Jan Minder-
houd
In de meidagen van 1940 was er ineens de
luchtwachtdienst. Men kon dan worden opge-
roepen om wacht te houden op de molen “De
Noorman”, naar ik meen een halve nacht.
De wacht werd met twee man uitgevoerd.
Toen ik bij de molen kwam bleek dat een oom
van mij ook was opgeroepen. We moesten dan
vliegtuigen, die over zouden komen vliegen, in
de gaten houden. 

We verbleven daarvoor op de maalzolder. Ik
kan me niet herinneren dat er één vliegtuig
overkwam. Toch wilde ik de stelling nog eens
rondlopen, maar liet merken wat huiverig
daarvoor te zijn, gedachtig dat molenaar Roel-
se er in de laatste jaren een paar maal was
doorgezakt. “Die telt dat niet mee, en is al
geruster in zijn val als anders” volgens mijn
oom. Maar dat was toch wat overdreven. De
stelling verkeerde mede door de malaise in
minder goede staat. Eén keer van die valpartij-
en werd Roelse door de hulpverleners
besmeurd met bloed opgenomen. Maar ze
waren al gauw over de eerste schrik heen, er
was geen wondje bij de molenaar te bespeu-
ren. Enkele dagen eerder was op de plek waar
Roelse was neergekomen een varken geslacht!
Hoe het zij de molenaar kon dan toch enkele
weken zijn werk niet doen. En als dan de
molenaarszoon in militaire dienst was of ander
werk had, mocht men altijd een beroep doen
op Kobus Louwerse. Deze uiterst secure en
vakkundige man die veel op molens had
gewerkt, hield dan de molen draaiend. De
mannen van de aflossing kwamen en wij kon-
den weer naar huis. De luchtwachtdienst werd
al spoedig verplaatst naar het gemeentehuis.
Er werden vaste krachten aangesteld die daar-
door vrijgesteld waren van werken bij de
Wehrmacht. Zij hadden een makkelijke baan,
wat één van hen later goed was aan te zien;
zijn vrouw had een spie in zijn broek genaaid,
anders had hij die onmogelijk meer aan kun-
nen trekken!
De heer J. Minderhoud.

Notarissen en verenigingen

Door Marcel Oonk
Het Polderhuis is een prachtig museum. Het
blijkt dat vele bezoekers er reeds hun weg naar
toe hebben gevonden en het houdt voorlopig
niet op, hoop ik. Naar mijn mening had het
Polderhuis niet bestaan als er niet zo’n enorm
enthousiasme en samenwerkingszin bestond in

Westkapelle. Dat brengt me op het onderwerp
voor deze uitgave van het Polderblad.
Het valt op dat Westkapelle bij uitstek organi-
seert, dingen regelt en dus samenwerkt!
Van oudsher bestond er de intensieve samen-
werking bijvoorbeeld aan de dijken, voor een
veilige woonomgeving, maar tegenwoordig
juist om het leven, de leefbaarheid en het soci-
aal verkeer te veraangenamen. Ik heb een klei-
ne 50 verenigingen dan wel clubs geteld:
postduiven-, schiet-, biljart-, sportclubs, zang-
club, toneelclub, maar ook bijv. een vereniging
van eigenaars. Ik zou geen goede notaris zijn,
als dit mij niet zou inspireren om er wat meer
over te vertellen.
Als iemand een vereniging wil vormen, denk ik
aan 2 mogelijkheden. De eerste is oprichting door
een mondelinge afspraak of door een (onder-
handse) akte door leden zelf opgesteld. De twee-
de is oprichting bij notariële akte. De keuze die de
oprichters (het moeten er altijd 2 zijn) maken -
wel of niet via de notaris - heeft voor de vereni-
ging uiteenlopende rechtsgevolgen.
Juridisch is er onderscheid te maken tussen 2
soorten verenigingen, een vereniging mét vol-
ledige rechtsbevoegdheid en een vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid.
De vereniging met volledige rechtsbevoegd-
heid kan dezelfde rechten en verplichtingen
hebben als iedere (volwassen) burger. Zo’n ver-
eniging kan dus registergoederen (onroerende
goederen die bij het kadaster staan ingeschre-
ven) verkrijgen en op naam hebben, geldlenin-
gen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Vaak
eisen subsidiegevers en fondsen dat de te sub-
sidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.
De vereniging met beperkte rechtsbevoegd-
heid is in een aantal opzichten in haar rechten
beperkt. Zij kan geen registergoederen (bij-
voorbeeld een eigen gebouw) verkrijgen en
ook geen erfgenaam zijn. Ze mag wel legaten
aanvaarden (geld of een goed dat iemand
nalaat aan een persoon of instelling buiten de
kring van erfgenamen). De bestuurders van
een vereniging met beperkte rechtsbevoegd-
heid zijn in het algemeen, naast de vereniging,
persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms
zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).

Statuten vereniging 
Bij de oprichting van een vereniging zijn de
statuten het belangrijkste stuk. De statuten
vormen als het ware de grondwet van de ver-
eniging. Daarnaast wordt vaak een huishoude-
lijk reglement opgesteld, met
uitvoeringsbepalingen bij en/of aanvullingen
op de in de statuten neergelegde regels. Bij-
voorbeeld: de wijze van aanvragen van het lid-
maatschap, de wijze van contributiebetaling,

Het Polderhuis Blad nr. 43

12

Het Polderhuis Blad nr. 43

polderhuisblad 43.qxd  08-06-2009  17:35  Pagina 12



de besluitvorming binnen het bestuur, het
gebruik van het clubhuis, enzovoort. Als de
vereniging bij notariële akte wordt opgericht,
dan moeten minimaal de volgende punten in
de statuten worden opgenomen: 
De naam van de vereniging en de gemeente
van vestiging; det doel van de vereniging; de
verplichtingen van de leden tegenover de ver-
eniging, of de wijze waarop deze verplichtin-
gen kunnen worden opgelegd; de wijze van
bijeenroepen van de algemene vergadering; de
wijze van benoeming en ontslag van bestuur-
ders; de bestemming van het batig saldo van
de vereniging ingeval van ontbinding; of de
wijze waarop die bestemming moet worden
vastgesteld. 
De notaris is ervoor aansprakelijk dat aan die
vereisten wordt voldaan. Advies is om de sta-
tuten zo volledig mogelijk te maken. Als de
statuten geen uitsluitsel geven, is namelijk de
wet van toepassing. 

Als de statuten moeten worden gewijzigd,
moet de algemene ledenvergadering (ALV)
daartoe een uitdrukkelijk besluit nemen. Zijn
de statuten vastgelegd in een notariële akte,
dan moet de notaris de wijziging ook in een
nieuwe notariële akte vastleggen.

Interne organisatie vereniging
Het verenigingsrecht regelt zaken die enerzijds
betrekking hebben op de interne organisatie
van de vereniging, anderzijds op de verslagleg-
ging en de financiële verantwoording tegen-
over leden en derden. Alle leden samen
vormen de algemene vergadering. De algeme-
ne vergadering heeft belangrijke bevoegdhe-
den in de vereniging. Ieder van de leden heeft
daarin ten minste één stem. Bij hele grote ver-
enigingen, zoals de ANWB en de Consumen-
tenbond, zou stemming door alle leden niet
werken. Dat wordt in de regel dan ook opge-
lost door de algemene ledenvergadering
samen te stellen uit afgevaardigden van de
leden (een ledenraad).

De algemene vergadering benoemt het
bestuur, dat uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester kiest (tenzij
de statuten anders bepalen). Het bestuur is
belast met het besturen van de vereniging en
vertegenwoordigt deze tegenover derden. 
In de (notarieel vastgelegde) statuten kan de
mogelijkheid voor de vereniging zijn geopend
tot aan- en verkoop van registergoederen (ver-
enigingsgebouw of sportvelden) en tot andere
financiële transacties.

Voor de leesbaarheid van dit stukje houd ik het
hierbij en hoop dat het Wasschappels vereni-
gingsleven nog welig voort tiert.

Marcel Oonk
van Sauer & Oonk notarissen
www.sauerenoonk.nl

Sponsors Culturele activiteiten 
Polderhuis 2009
Onderstaande bedrijven ondersteunen in 2009
het werk van het Polderhuis op het gebied van
de evenementen en culturele activiteiten. Deze
lijst hangt ook in de etalage van het Polder-
huis. In de volgende editie plaatsen we de lijst
nog een keer. Wilt u daar bij staan?
Geef u op als sponsor, er zijn allerlei mogelijk-
heden. Al vanaf 35 euro!
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Sponsors
Aannemersbedrijf v. Rooijen
Autobedrijf Oreel Zoutelande
Brasserie de Fontein
Café Koffiehuis
Camping Hengelsport 

Zuiderduin
Camping Moens
Camping ’t Hoekje
Caravancamping Westkapelle 
Drogisterij Anton Melis
Duinzicht Vakantieverblijven
Handelsonderneming 

Westkapelle VOF
Henk Melis Frites & Melis Vis
Hubo Minderhoud
Jaap Huibregtse Tegelwerk
Joeri v.Molenbroek Tegelwerk
Juwelier Minderhoud

Minikraan verhuur
Minderhoud

Minderhoud meubel
Profcom-I.T.
Prografici
Rabobank Walcheren-

Bevelanden
Schildersbedrijf Eric Grim
Slagerij Koets
Supermarkt Minderhoud
Taxatie & Adviesbureau 

Minderhoud
Timmerbedrijf Schroevers
Zee-vis specialist Maljaars
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Autobedrijf
Erkend apk-keuringsstation!

Verkoop en reparatie van alle merken!
Gespecialiseerd in Opel en B MW !

Bedrijventerrein Molenweg 74, Zoutelande
Telefoon: 0118 - 56 12 76

Email: autooreel@kpnplanet.nl
Internet: www.autobedrijforeel.nl

Zomer activiteiten 2009
Zoals elk jaar organiseert het Polderhuis in de zomer diverse activiteiten, voor jong en oud,
voor toeristen en voor ‘eigen volk’, in de tuin en in de directe omgeving van het museum.
Hieronder de data op een rij, om uit te knippen voor in de agenda of op de koelkast.

30 juni Avond Slagwerkgroep OKK 

10 juli Avond Openluchtconcert OKK / ONDA 

15  juli Grote tuinmarkt rond tradities, thema in en om huis 

(11.00-17.00u) en Fiets en wandeldag Memoria 

(09.00-17.00u)

15 juli Ludieke foto speurtocht “Waar is de Viking” 

22 juli Middag Zee avontuur met Theodoor de Strandjutter 

(strand Joossesweg)

24 juli Zangavond Zing maar mee

(reservedatum bij slecht weer 31 juli)

29 juli Ludieke foto speurtocht “Zoek de dieker”

5 augustus Fiets en wandeldag Memoria (09.00 - 17.00u)

5 augustus Grote tuinmarkt rond tradities, thema dijk en zee 

(11.00-17.00u)

12 augustus Zee avontuur met Theodoor de Strandjutter (Badstrand)

19 augustus Ludieke foto speurtocht “Zoek de Zeeuwse meeuw”

26 augustus Ludieke foto speurtocht “Waar is de schat”

2 september Ludieke foto speurtocht “Waar is het jaar”. 

26 september Fiets en wandeldag Memoria (09.00-17.00u)

15 oktober Pompoenenfestijn

31 oktober Fiets en wandeldag Memoria (09.00 - 17.00u) 

Colofon

Het Polderhuis Blad 
Zuidstraat 154-156 
4361 AK Westkapelle 
E-mail: info@polderhuiswestkapelle.nl
Website: www.polderhuiswestkapelle.nl
Rekeningnummer 11149.61.875

Redactieleden van deze editie:
Museumstaf 
Gastauteurs: J. Minderhoud, Jan Kaland,
Marcel Oonk, Sonja en Evert, Marin van
den Berge, Henk Sijsenaar
Huisfotograaf: Jan de Jonge
Vormgeving: Lianne van Klinken, 
ProGrafici, 0113 257333

Nummer 44: eind september 2009. 
Sluitingsdatum voor kopij 15 augustus. 
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