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Bezoeker 77.777
Westkapelle 28 augustus - We zijn nog nét
geen vijf jaar open en we hebben de volgende
mijlpaal bereikt. Zaterdag 26 augustus om
14.00 stapte de 77.777 ste bezoeker het Polderhuis binnen.
Frederika de Vries was samen met haar kleindochter Puk van Arend op bezoek in het Polderhuis. Frederika haar vader heeft
meegeholpen bij de dijkdichting van de Westkappelse dijk in 44/45 als uitvoerder bij Van
Hattum en Blankevoort. Haar kleindochter Puk
was op bezoek bij haar oma en oma liet haar
dit weekend de geschiedenis van Zeeland zien
omdat haar vader zo betrokken was bij de dijkdichtingen op Walcheren. Totaal overrompeld
werden ze ontvangen als 77.777ste bezoekers,
werden meegenomen door een suppoost van
het Polderhuis Cor van Marion die hun een
rondleiding gaf door het museum. Na afloop
werden ze verwend met koffie en zelfgebakken appelgebak en kregen ze een tas gevuld
met leuke boeken over Westkapelle en wat
souveniers waaronder de Zeeuwse boekenlegger met de opdruk ‘ier bin’k ebleve’.
Polderhuis en medewerkers zijn hier natuurlijk
hartstikke trots op!
De eerste mijlpaal was 33.333 bezoekers, 2008
haalden ze nummer 55.555 binnen, 2009
nummer 77.777... dus op naar 99.999 en
meer...

Wat vonden zij van het museum?
“Leuk, schitterend, goed ingericht, indrukwekkend en geeft een heel goed beeld weer van
de geschiedenis van Westkapelle.”

Westkapelle circa 1920
Voor de echte liefhebbers was de opening van
Denis Galloway een lust voor het oog. Verschillende volwassenen waren in klederdracht
evenals een aantal kinderen. De jongste van
1,5 jaar stal de show.

HOOFDSPONSOR
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De foto’s van Denis Galloway zijn werkelijk bijzonder. Dankzij de werkgroep Wisselexpositie
(Marjan Minderhoud, Ans Dingemanse en
Daan Hengst) en dankzij Stichting Cultuurbehoud is het Westkapelle van voor de oorlog
weer gaan leven. De kaartensets van de foto’s
waren binnen drie dagen uitverkocht.
Het was een bijzonder drieluik, de exposities
van Denis Galloway. U heeft nog de tijd tot en
met 18 oktober om de foto’s te bekijken. Daarna gaan ze voor jaren weer de kast in. Het
museum gaat samen met Stichting Cultuurbehoud en de heer Eversdijk, Honorair Consul
van Roemenië, proberen de foto’s voorgoed
naar Westkapelle te halen. We houden u op de
hoogte.

Ingezonden brief
Beste bewoners van Westkapelle,
Volgend jaar zijn wij – de Evangelisch kerkgemeente Mülheim Saarn – alweer 50 jaar te
gast in uw dorp Westkapelle. Dat willen we
graag in 2010 samen met u vieren in ons
gebouw, het Jügendheim aan de Zuidstraat.
We zijn ook van plan een tentoonstelling te
houden over de historie van deze voormalige
„School met de Bijbel“. Misschien heeft
iemand van u foto’s in bezit die we hiervoor
mogen gebruiken?. U kunt de foto’s en andere
historische documenten geven aan het Polderhuis Westkapelle of Stichting Cultuurbehoud
Westkapelle. Wij werken met hen samen voor
deze tentoonstelling.
Hartelijk bedankt voor uw moeite!
Met vriendelijke groeten uit Mülheim Saarn
W.Krost
Wij willen deze oproep van harte ondersteunen. Hun plannen voor de viering van het jubileum in Westkapelle zien er leuk uit. Dus….
Heeft u nog foto’s of verhalen over het
gebouw zelf, of over de groepen die de afgelopen 50 jaar logeerden, doe dan mee en leen
uw foto of verhaal uit.
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Strandplezier
De afgelopen zomer heeft mensen vele malen
de kans geboden om op het strand te vertoeven. Lekker wandelen aan de vloedlijn, zonnen
in het zand, een terrasje bij de zonsondergang,
jutten met Theodoor de Strandjutter, een visje
vangen of gewoon een eindje zwemmen.
Maar er zijn ook momenten dat je ineens een
gesprek hebt over iets bijzonders zoals Piet
Roelse overkwam. Hij dook daarna de boeken
in en zocht een antwoord op de vraag: Was er
ooit een haven in Westkapelle?

Was er ooit een haven in
Westkapelle?
We zaten op het strand en er werd zand op de
vooroever gestort. Met de “strandbuurmannen” ontstond een discussie over nut en noodzaak hiervan en al gauw werden de
kustveranderingen bij Westkapelle in de afgelopen eeuwen besproken. Wat na het gesprek
overbleef was de vraag of er bij Westkapelle in
het verleden een haven is geweest. Na wat
snuffelwerk bleek dat de Westkappelse
geschiedschrijver Kornelis Baart daar heel duidelijk over was in zijn boekje “Westkapelle,
hare bevolking, Westkappelsche Dijk” (1889):
“Velen zijn nog de meening toegedaan, dat in
den grootsten bloeitijd van de oude stad
Westkapelle, voor de drukke scheepvaart een
haven was, doch, zooals is aangegeven berust
die meening op eene dwaling. De schepen liepen aan de zuidzijde der Kaap in de monding
der Kreek tegen het strand, .....”.
Met de Kaap wordt een landtong bedoeld die
in de vroege middeleeuwen aan de westkant
van Walcheren ver in zee stak. Walcheren was
toen een schorrengebied met diverse eilandjes.
Van de kreken die het gebied doorsneden
mondden er enkele uit in de Noordzee, door
openingen in de duinenrij. Bij zo’n monding
staat de in- en uitgaande stroming dwars op
de kust. Daardoor wordt naast de opening
vaak een landtong gevormd. Die bij de Westkaap lag aan de noordzijde van de kreekmonding en bood voor schepen een beschutte
ligging tegen de golven uit de Noordzee.
Meestal heeft zo’n monding ook een vrij steile
onderwater oever, zodat schepen tot dichtbij
de waterlijn kunnen komen. De Westkaap zal
dus een voor die tijd goede aanlandingsplaats
zijn geweest.
Vóór de 10e eeuw was Walcheren niet of nauwelijks bewoond. Toch schijnt toen aan de kust

wel visserij te zijn bedreven. Baart dicht de
toenmalige kustbewoners een Deense afkomst
toe. De komst van plattelandbewoners en het
in cultuur brengen van Walcheren brachten
voorspoed voor de Westkappelaars. De handel
en de scheepvaart bloeiden op. Vis werd aan
land gebracht en landbouwproducten werden
verscheept. Pas later kwamen de nadelen van
deze ontwikkeling aan het licht. Voor de landbouw werd Walcheren stukje bij beetje bedijkt.
De kreken werden afgedamd, eerst ver van de
kust (zie namen als Poppendamme, Brigdamme) en later ook de kreekmondingen in de
kustlijn. De grootste was de Maput bij Valkenisse, die als een van de laatste in de 13e eeuw
werd gesloten. De situatie van toen is nu
moeilijk voor te stellen, omdat juist daar de
hoogste duinen van Zeeland liggen. Het wegvallen van de dwarsstromingen van de kreken
betekende het einde van de landtongen. De
langstrekkende stroom schuurde ze weg. Dit
bleek desastreus voor de scheepvaart op Westkapelle. De beschutte ligging verdween en veel
schippers zochten hun heil elders, met name in
Vlissingen. Daar werden kaden en steigers
gebouwd, zodat het heffen van havengeld
nodig werd. Daarom kreeg men gedaan dat
geen vis meer mocht worden aangevoerd via
het strand. Dit betekende het einde voor
Westkapelle als grote vissersplaats. Ook de
handelsvaart werd getroffen omdat veel vissers
met koopwaar uitvoeren. Wat bleef was wat
kleine handelsvaart en aan de scheepvaart
gerelateerde bedrijvigheid voor het uitrusten
en kalefaten van schepen. Misschien had het
verbod op de visaanvoer wel een groter aandeel in de economische achteruitgang dan het
wegvallen van de beschutte landingsplaats.
Opvallend genoeg kwam de aan- en afvoer
weer op gang nadat het verbod was opgeheven, terwijl de inmiddels aangelegde dijk het
aanlanden zeker niet heeft bevorderd. Toch
kwamen er weer schepen aan het stranghe en

Profcom-IT vof
Torenstraat 34
4361 CV Westkapelle
0118-572249
email: info@profcom-it.nl internet:
www.profcom-it.nl
• Levering nieuwe en gebruikte computers en laptops op maat
• levering TFT, printer, inkt en andere apparatuur
• Reparatie alle merken PC’s en laptops
• Advies en aansluiten internetverbindingen
• Aansluiten en onderhoud thuis- en bedrijfsnetwerken
• Computercursussen Windows, Internet, Foto backup etc.
• Levering A4 papier, lege cd’s/dvd’s en meer
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‘Dit is mien durp’ in Westkapelle Herrijst

aan Hyde (dijk). Smallegange noemt Westkapelle halverwege de 16e eeuw zelfs een grote
zee- en handelsstad.
Was er bij Westkapelle nu wel of geen haven?
Baart heeft bij zijn ontkenning in 1889 blijkbaar het latere beeld van een haven voor ogen
gehad, een aangelegde ligplaats voor schepen
met kaden en steigers voor het lossen en
laden. Hanteert men echter definities van een
haven zoals die bijvoorbeeld via Google zijn te
vinden, dan kan dit ook een natuurlijke ligplaats zijn, terwijl vaak de noodzaak van een
beschutte ligging en de mogelijkheid tot lossen
en laden worden genoemd. De situatie vóór de
afdamming van de kreek voldoet aan deze
voorwaarden, zodat van een haven kan worden gesproken. Daarna is de beschutte ligplaats verdwenen en hoewel er schepen
aanlandden en geladen en gelost werden, is de
aanduiding haven dan eigenlijk niet meer van
toepassing.

Weekend 23 en 24 oktober

Piet Roelse.

Foto expositie “Bevrijding van
Walcheren”

Eerste weekend Oktober

Dit heeft u ook al eerder gelezen, maar we frissen de kennis nog even op. Vanaf 23 oktober
is er een expositie van bijzondere foto’s van de
bevrijding van Walcheren; 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 toegankelijke ontmoetingsruimte te
zien en blijft tot 1
februari 2009.
In de tweede helft
van de zomer
wordt de expositie
herhaald voor de toeristen.

Memories to Share
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 september
1944 tot en met mei 1945.
Aan dit project hebben circa 25 vrijwilligers een jaar lang gewerkt. Niet
alleen vrijwilligers uit Westkapelle,
maar ook mensen uit heel Nederland, Engeland en Duitsland.
Ontroerende en ontstellende verhalen, foto’s en filmpjes, radio interviews
en brieven…. Je komt oren en en ogen
tekort. Wasschappelaars krijgen van 3 tot
11 oktober de mogelijkheid om voor half geld
zelf te gaan kijken.
4

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zijn er in
hetzelfde weekend een aantal muzikale herdenkingsvoorstellingen met muziek, zang,
sketches, gedichten en verhalen: “Dit is mien
durp”.
Nog even opfrissen: Medewerkers zijn mensen
van de Wasschappelse Toneelploeg, Koor Exaudi, het Westkappels 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 oktober. Voor deze bijzondere voorstelling zijn er
verschillende prijzen voor de entreekaartjes. De
opbrengst van de entreekaartjes wordt
gebruikt om de kosten van de voorstellingen te
dekken. De enige stoelen die als zitplaats gereserveerd én vastgelegd kunnen 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. Er zijn al veel kaarten verkocht. Als u nog geen plaatsbewijs
heeft, zorg er dan alsnog voor. De ouderen
(75+) kunnen een vrijkaartje afhalen voor de
voorstelling van zaterdagmiddag 3 oktober.
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Lezingen

COMPUTERHULP VOOR
BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
www.adquesto.nl / info@adquesto.nl.
0118593350 / 0610035362

Zingen
De folkloregroep Victory Morris uit Portsmouth
komt naar Westkapelle om samen met ons het
tienjarig bestaan van Stichting Polderhuis te
vieren, en natuurlijk ook het eerste lustrum van
het museum.
Het is bijzonder, het wordt gezellig en het is
terugkijken. Vrijdagavond 23 oktober vieren
we onze jubilea speciaal met vrijwilligers,
donateurs en sponsors. Zoals we al eerder hebben geschreven, zijn deze ‘helpers’ onze gast,
zij krijgen gratis entree. Zaterdag 24 oktober is
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.

Herdenkingsbijeenkomst
1 november is Nationale Dodenherdenkingsdag van Engeland. Op die dag zal er ’s avonds
om 20.00u een openbare herdenkingsbijeenkomst zijn in Westkapelle Herrijst. Tijdens deze
bijeenkomst 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.

Onthulling herdenkingsbord

Ook op 2 november een lezing door Hans Sakkers (St. Bunkerbehoud) over de landing in
Westkapelle.
Vooraf opgeven is verplicht, 0118-570700.
Plaats: ontmoetingsruimte Polderhuis 19.30 u.
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
Plaats: ontmoetingsruimte Polderhuis 19.30 u.

Familiebedrijf
Minderhoud Wonen vindt u aan de Zuidstraat
116 te Westkapelle. Het is een bedrijf wat al
heel wat jaren bestaat. Even terug in de tijd:
Het begon met een schildersbedrijf van Pieter
Minderhoud in de 19e eeuw (rond 1850). Deze
werd voortgezet door diens zoon Willem Minderhoud (rondom de eeuwwisseling). Toen
kwam diens zoon Piet Minderhoud als schilder
in de zaak, maar die had ook een voorliefde
om meubeltjes op te knappen en dat kwam in
de tijd na de oorlog goed van pas. Alles wat er
aan meubelen was, bracht Piet met zijn zonen
Willem en Lou Minderhoud op een kar naar de
klanten toe. Zo werd de meubelzaak geboren.
Deze bleef naast het schildersbedrijf bestaan
en later kwam daar de derde zoon Piet Minderhoud bij.
Naast meubelen werden er ook tapijten gelegd
en gordijnen en vitrages genaaid. Het werd
steeds completer . Vandaar dat het een complete woninginrichting werd, gecombineerd
met het schildersbedrijf.
Nu zit inmiddels de 5e generatie in het bedrijf:
neef en nicht: Peter en Marja Minderhoud.
Het schildersbedrijf en nu ook doe het zelf

Op 2 november om 14.00u onthullen we een
nieuw 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 Schelde. Omdat op één bord alle naties genoemd
worden, voorkomen we dat er meer monumenten bij zouden komen.
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zaak (HUBO) is in handen van Wim Minderhoud (geen familie). Inmiddels is het woninginrichtingbedrijf uitgegroeid tot een eigentijdse
zaak voor ieder wat wils: van een modern
hoogglans dressoir tot een blank eiken kastje.
Van een boxspring tot een verstelbare bodem.
van een leren relaxfauteuil tot een stoffen driezitsbank en van een gordijn met zeilringen tot
een shutter. En niet te vergeten: dit alles in een
gezellige ambiance, waar de aandacht voor de
klant nog voorop staat en waar service nog
echt inhoud heeft!!
Kortom een zaak waar u eens een kijkje moet
gaan nemen!!

Familiebedrijf, nieuwe rubriek
Krijgt u naar aanleiding van het bovenstaande
stukje ook eens zin om iets over uw eigen
familiebedrijf te schrijven? Neem dan contact
op met de redactie van dit blad.

Colofon
Het Polderhuis Blad
Zuidstraat 154-156
4361 AK Westkapelle
E-mail:
info@polderhuiswestkapelle.nl
Website:
www.polderhuiswestkapelle.nl
Rekeningnummer 11149.61.875
Telefoon: 0118 570700

Redactieleden van deze editie:
Museumstaf
Gastauteurs: Piet Roelse
Vormgeving: Lianne van Klinken,
ProGrafici, 0113 257333
Nummer 45: eind december 2009.
Sluitingsdatum voor kopij 7 november.
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Herstel en Schilderwerken
Levien Hengst
Koestraat 41, Westkapelle, Tel: 0118-572215

Sponsors
Dit jaar hebben we weer van verschillende
ondernemers een bijdrage gehad voor de
exposities en evenementen die we organiseren.
We noemen ze nog even:
Aannemersbedrijf v. Rooijen
Ad-Questo computerhulp
Autobedrijf Oreel Zoutelande
Brasserie de Fontein
Café Koffiehuis
Camping ’t Hoekje
Camping Zuiderduin Hengelsport
Camping Moens
Caravancamping Westkapelle
Drogisterij Anton Melis
Duinzicht Vakantieverblijven
Handelsonderneming Westkapelle VOF
Henk Melis Frites & Melis Vis
Herstel en Schilderwerken Levien Hengst
Hubo Minderhoud
Jaap Huibregtse Tegelwerken
Joeri v.Moolenbroek Tegelwerken
Juwelier Minderhoud
Minderhoud Wonen
Minikraan verhuur Minderhoud
Pequ systems, computer maatwerk
Profcom-I.T.
Prografici
Rabobank Walcheren-Bevelanden
Schildersbedrijf Eric Grim
Slagerij Koets
Supermarkt Minderhoud
Taxatie & Adviesbureau Minderhoud
Timmerbedrijf Schroevers
Zeevisspecialist Maljers

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

