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Herfststormen

Dit herfstnummer van het Polderhuisblad beginnen we
met “verommekieke” naar de mooie zomer, waaraan geen
einde lijkt te komen. Een koude start, dat wel, maar toch
een ouderwetse, zinderende zomer, een zomer die je
alleen nog maar in films ziet. Het mooie weer trok de mensen naar het strand en het maakte ook van de vele activiteiten en evenementen tot een waar feest. Vooral het concept Woensdag Westkapelle was een succes. Westkapelle
toonde zich en vermaakte zich samen met de bezoekers
met muziek, kunst, tradities en folklore, sport, oude en
nieuwe ambachten, oude en nieuwe spullen, alle facetten
van zee, strand en dijk en nog veel meer.
Er waren ook prijzen te winnen. Tijdens de Ouwe Sanniedag loofde de Rabobank een prijs uit aan wie het beste het
aantal spijkers in een pot kon schatten. 221 mensen deden
hier aan mee. De prijs, een verrekijker, ging naar Jolanda
van Duijn uit Pijnacker Zij hield het op 960 en was daarmee
het dichtst bij het werkelijke aantal van 963 spijkers.
Westkapelle stond de hele zomer ook sterk in de belangstelling van film- en documentairemakers. Vooral de cameraploeg van de VPRO kan weinigen zijn ontgaan. Een Hokjesman-achtige documentaire zou het moeten worden,
maar veel inwoners reageerden nogal wantrouwend op
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de toenaderingspogingen van de
filmploeg. De negatieve beeldvorming van een jaar eerder lag nog
te vers in het geheugen en niemand zit te wachten op een programma waarin Westkapelle weer
wordt neergezet als een achterlijk
gat van barbaarse Kaninefaten,
waaraan de moderne beschaving
is voorbij gegaan. Maar laten we
ervan uitgaan dat deze keer de
rijke cultuur en tradities van Westkapelle en de way of life van de
inwoners de boventoon zullen
voeren.
Met Kees Lievense en zijn groep
beleven we nog het zomerse Lowlandsgevoel. En in Westkapelle zelf hadden we een festival van wat kleiner formaat,
De Dijkfeesten, op een schitterende locatie voor band en
dj, bij een ondergaande zon onderaan de dijk. Hoewel het
wereldrecord Zevensprong niet werd verbeterd, was het
een geslaagd evenement, waarvoor complimenten aan de
organisatoren.
Na deze zinderende zomer is het nu herfst, van oudsher
het jaargetijde van overvloed. Als Janine Jansen en haar
ensemble het herfstjaargetijde spelen, zie je het voor je:
dansende en feestende mensen, nog lekker weer, wijn en
whisky als water, de oogst is binnen, de hammen in de
schouw, de “krippen” in de “kuupe”, het fruit valt in massa’s
van de bomen en de zee is gul met vis en fruits de mer.
Maar de Westkappelse najaarsgedaante heeft ook minder
aangename trekjes. Storm, hoog water en schade aan de
dijk en huis en tuin en soms septembermelancholie. In de
herfst ook werd Westkapelle 69 jaar geleden zwaar door
oorlogsgeweld getroffen. In dit Polderhuisblad laten we
ons al een beetje door zo’n herfst inspireren.
De dijk moet de komende herfststormen kunnen hebben,
zo vernemen we als we oud-waterschapsman Piet Willeboordse aan het woord laten.
Zie vervolg pagina 3

▼

AUTOBEDRIJF

Verkoop van alle merken
Reparatie & onderhoud van alle merken
APK keuringstation
Altijd een assortiment jong gebruikte Opels!

Molenweg 74, 4374 NP, Zoutelande
Tel. 0118-561276
info@autobedrijforeel.nl / www.autobedrijforeel.nl

1

Westkappelaars geloven in
Polderhuis
Combinatie van feest en herdenking
Het Polderhuis maakt zich op voor zijn tienjarig bestaan
en tevens voor de herdenking van zeventig jaar bevrijding van de Duitse bezetting tussen 1940 en 1944. Een
werkgroep bestaande uit Jan en Ivo van Beekhuizen, Marjan Minderhoud, Marloes Gutteling, Gerard Brunsveld en
Ruud Sonius heeft de grove lijnen voor de festiviteiten
klaar. Elk kwartaal wat leuks en wat anders, luidt het credo
voor 2014.
Het begint met een feest voor de vrijwilligers, het tweede
kwartaal staat in het teken van het ondernemerschap
vroeger, het derde kwartaal is open gehouden voor een
tentoonstelling ‘door de ogen van de toerist’ en in kwartaal
vier komt Het Polderhuis met – wat genoemd zou kunnen
worden – een wereldprimeur, een getwitterd toneelstuk
over het bombardement van de dijk en de invasie van de
geallieerden in 1944.
Onvervangbare rol
De werkgroep verzamelt momenteel al (beeld)materiaal voor de festiviteiten in het eerste kwartaal. Voorzitter
Van Beekhuizen beseft dat de vrijwilligers een nagenoeg
onvervangbare rol spelen in Het Polderhuis. Hij laat dan
ook geen gelegenheid onbenut om hun werklust en inzet
aan de buitenwacht te tonen. “Waar vind je mensen die
zomaar de wc’s komen schoonmaken”, noemt hij als voorbeeld. “Als ik er dan lovend over ben, bijvoorbeeld tijdens
een toespraak, hoor ik achteraf: ‘Och. Dat was niet nodig
Jan. Laat ons maar gewoon ons werk doen’. Maar het staat
vast dat zonder vrijwilligers de opening in november 2004
niet mogelijk was geweest en dat Het Polderhuis zonder
hen het nooit zo lang had kunnen volhouden”.
Het vrijwilligerswerk is ook een teken dat het Polderhuis
midden in de Westkappelse gemeenschap staat. Dat willen
Jan van Beekhuizen en zijn kompanen in het vrijwilligerskwartaal naar voren halen. Zo krijgt de aanloop naar de
opening tussen 1999 en 30 september 2004 een plaats, de
openingsdag zelf wordt met en feestelijk randje getoond.
De voorzitter is ook nog op zoek naar materiaal van allerlei
leuke gebeurtenissen in het afgelopen decennium. Uiteraard hoort er ook een feestdag bij voor de vrijwilligers.

Ondernemers
Het tweede kwartaal van 2014 staat in het teken van
ondernemen in Westkapelle. “We gaan zichtbaar maken
waar die winkels waren en hoe ze ontstonden en functioneerden”, verhaalt Jan van Beekhuizen.
Een hele klus – zo lijkt het – temeer omdat van het ondernemende verleden weinig meer zichtbaar is. In hun optimisme verwacht de werkgroep evenwel veel boven water
te krijgen. Bijvoorbeeld van of over weduwen die een zaak
begonnen. Puur uit noodzaak. “Als de man overleed, had
de vrouw geen inkomen meer. Dus begonnen ze maar een
eigen winkeltje. En zo erg lang is dat ook nog niet geleden.
De sociale voorzieningen voor weduwen zijn pas ingevoerd in de jaren vijftig van vorige eeuw”.
De huizen waar de winkeltjes gevestigd waren worden
opgenomen in een route. Een foto met omschrijving vertelt het verhaal bij dat huis. Daaraan gekoppeld krijgen
ook ondernemers van nu een podium, met name de eetgelegenheden. Aan de tentoonstelling van ondernemershuizen anno toen koppelen restaurants er een walking
diner aan vast. Dat diner bestaat uit vier gangen. In elk etablissement wordt één gang genuttigd. Tussen de gangen
door bezien de bezoekers tijdens de wandeling van de ene
naar de andere eetgelegenheid de openbare tentoonstelling van de vroegere winkelpanden.

Opening van de Liberty Bridge in 2010, een mijlpaal

Toeristen
“Zou u uw materiaal willen afstaan?” Dat is een vraag die
Jan van Beekhuizen de komende maanden nog vaak herhaalt zo gauw hij contact krijgt met gasten die al jaren als
toerist Westkapelle aan doen. Hij heeft mensen opgeroepen die vraag eveneens te stellen aan bijvoorbeeld
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Clazien Dingemanse maakt ons wegwijs in enkele bijzondere trekjes van het westkappelse dialect en we schenken
uitgebreid aandacht aan Charley Toorop en haar monument. We vieren alvast een beetje herfstfeest vanwege het
heugelijke feit, dat het Polderhuis al weer 10 jaar bestaat en
we blikken voor- en achteruit naar de oorlogsherdenkingen. Ook in dit nummer aan sterke verhalen geen gebrek.

Help Het Polderhuis

Voorzitter Jan van Beekhuizen.

voor hen bekende toeristen. Bij het in te leveren materiaal denkt hij aan foto’s, dia’s en films van badgasten en hij
noemt ook de opnames van passerende schepen voor de
kust. “Je kunt dan zien hoe het toerisme veranderde maar
ook hoe anders die boten zijn geworden”.
Twittertoneel
Het bombardement van de dijk, de beschieting, het eerste
water, de overstroming…. de complete inundatie, alsook
de bezetter, de bevrijder en de Westkappelaars in 1944 zijn
de handvaten voor een levensecht twitterverhaal in het
laatste kwartaal van 2014, tussen 1 oktober en 1 november. Hoewel de tekst nog niet klaar is, belooft het zeker een
wereldwijd spektakel te worden. Foto’s, teksten en films uit
de archieven worden gebruikt, maar voor de dialogen is
een ervaren tekstschrijver opgetrommeld.
Interview Ad Hanneman

Lezing Neuengamme
De Stichting Vriendenkring Neuengamme verzorgt vrijdag
8 november in Het Polderhuis een lezing over Nederlanders in Neuengamme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er
zijn twee bijeenkomsten, namelijk om 14.30 uur en 19.30
uur. Krijgsgevangenen, gijzelaars, verzetsstrijders, joden,
zigeuners, homoseksuelen en Jehova’s werden onder
mensonterende omstandigheden vastgehouden in dat
Noord Duitse kamp. Iets meer dan honderdduizend mensen verbleven er tussen 1938 en 1945. Ongeveer de helft
stierf aan ziektes ten gevolge van uitputting.

Maatregelen tijdens bezetting
Het Polderhuis wil, voor vernieuwingen in het museum, een lijst opstellen van maatregelen die tijdens
de oorlog door de Duitse bezetters zijn uitgevaardigd.
Het gaat dan vooral om regels, verordeningen, ge- en
verboden en instructies, die speciaal voor Walcheren
en Westkapelle golden. Het gaat dus niet om de algemene, landelijke regels, zoals het inleveren van radio’s.
Voor de samenstelling van een dergelijke lijst is momenteel nog te weinig informatie en documentatie
voorhanden. Daarom is de hulp nodig van iedereen,
die met deze materie bekend is. Dus als u zich bijzondere bezettingsmaatregelen herinnert of anderszins weet dat er in onze regio bepaalde regels
of voorschriften golden, laat dit dan het Polderhuis
weten. Van belang is ook in welk jaar de desbetreffende maatregel werd ingevoerd.
Data Werkgroep
Door het plotselinge overlijden van de net aangetreden coördinator van de Data Werkgroep moest
de groep weer dringend op zoek naar een nieuwe
coördinator of nieuwe mensen erbij zodat taken verdeeld kunnen worden.
We zoeken mensen die:
- overweg kunnen met de PC
- interesse hebben in nieuwe ontwikkelingen in de
digitale wereld
- gegevens in willen voeren van foto’s en objecten
We zoeken geen vergadertijgers maar wel mensen
die overleg en samenwerking belangrijk vinden.
Heeft u informatie voor Het Polderhuis of belangstelling voor de werkgroep, dan kunt u dat persoonlijk in het museum laten weten, een briefje sturen of
reageren per e-mail, info@polderhuiswestkapelle.nl
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Waar ben je vrijer dan op d’n diek?

samenwerking, met al die andere bij dijk en strand betrokken mannen”. Maar hij geeft er ook blijk van alle facetten
van het dijkwerk te beheersen. Zo ontwikkelde hij een
breed inzicht. Hoewel hij een uitvoerende taak had, legde
hij makkelijk verbanden tussen talrijke dijkoperaties, alsook in bestuurlijke en politieke afwegingen en beslissingen.

Piet Willeboordse in zijn element op de dijk

Piet Willeboordse, een bekende verschijning op en om de
dijk, is met pensioen; nu pas, bijna 68 jaar oud, in de vroege
herfst van zijn leven. Een goed moment om hem aan het
woord te laten. Over de dijk en het dijkwerk, zijn levenswerk,
zou Piet wel een boek kunnen schrijven. Met zijn verhaal
zouden we heel wat afleveringen van het Polderhuisblad
kunnen vullen. Excuses dus aan Piet voor de selectie die we
uit zijn levensverhaal hebben moeten maken.
Hij arriveert iets later voor het gesprek dan afgesproken.
Even de tijd vergeten, verontschuldigt hij zich. Hij zat in
het leugenkot. Piet oogt als een fitte, oersterke kerel, waar
de jaren geen vat op hebben en is ontspannen. Hij rekent
het allemaal voor hoe hij als waterschap ambtenaar zijn
pensionering zo lang heeft kunnen uitstellen..
Toen hij op z’n vijfenzestigste zou gaan stoppen, was er
net sprake van een fusie van de Zeeuwse Waterschappen.
De bedoeling was veel uitvoerende functies uit te besteden. Ook de functie van Piet wordt na zijn pensionering
niet meer ingevuld en dat is de reden geweest dat hij twee
jaar heeft kunnen doorwerken. Het Waterschap kon zijn
kennis over de kust van Walcheren nog goed gebruiken.
Zelf had hij er nòg een jaartje aan vast geplakt, maar het
nieuwe waterschap vond het welletjes. Hij begrijpt het,
want bij het ouder worden ga je een groter risico vormen.
En zo gaat Piet de geschiedenis in als de eerste ambtenaar
die tot zijn zevenzestigste heeft doorgewerkt.
Dat hij het vol hield heeft ongetwijfeld te maken met een
combinatie van werkplezier en gezondheid. “Plezier in

ExSirt, iedereen moest het weten. Foto Jan Kaland

Zijn afscheid was hèt nieuws deze zomer in Westkapelle
De gaaischieters voor wie hij jaarlijks zijn diensten inzet bij
het tronken zagen en boren, eerden hem met een pop ‘op
de gaai’. Trots toont Piet in zijn achtertuin de met kogels
doorzeefde pop met een tekst waarin zijn bijnaam en zijn
vertrek zijn verweven: Piertje ExSirt. “Een prachtig bord”,
verzucht hij. Zijn collega’s omlijstten eveneens zijn vertrek.
Het stond op billboards bij elke ingang van het dorp. En nu
nog dit interview voor het Polderhuisblad. “Maar dan is het
echt genoeg geweest hoor”.
Jobhopper
Bescheiden dus. Voor hij van wal steekt over zijn carière
haalt hij eerst diep adem. Dijkwerker en ambtenaar; een
indrukkenwekkende reeks banen, functies, taken en werkzaamheden. Piet was een jobhopper al lang voordat het
woord werd uitgevonden. En noodgedwongen ook af en
toe in de WW, maar dat was toen “niet zo’n grote ramp”.
Zie vervolg pagina 5
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In 1960, op zijn vijftiende kreeg hij, na de ambachtsschool
zijn eerste baantje bij de Westkappelse aannemer Piet Huibregtse. Hij werkte met een kraantje en kwam snel in aanraking met het dijkwerk. Het oude, traditionele dijkwerk met
de hand, zoals steenzetten, heien en beschoeiingen vlechten, was toen al op z’n retour. Sommigen zagen zijn kraanwerk als een bedreiging voor het dijkwerkersambacht. Een
baan met vastigheid was het niet en na enige tijd moest hij
op zoek naar ander werk. Kieskeurig was Piet niet: dijkwerker, loondorser, vrachtautochauffeur, matroos, sjouwer bij de
kreukelfabriek, kraandrijver in de wegenbouw... Hij kon voor
zijn werk niet altijd in Westkapelle blijven. Op veel plaatsen
in Nederland heeft hij de kost moeten verdienen, soms voor
een week tegelijk van huis. Dikwijls leuk. Maar werk maar in
den vreemde, “in de kost”, dat vond Piet maar niks.
Durf je op ’t ôôd?
In 1968 kreeg Piet een min of meer vaste stek op de dijk.
Een baan bij de firma J.G. Nelis, die met een werkeiland op
palen en een nieuw heisysteem alle paalhoofden moest
vernieuwen. “Een prachtig en groot karwei ”, vindt Piet. Dat
werk zou vijf jaar in beslag nemen en daarna wilde Piet wel
“an d’n diek” blijven. Hij informeerde bij het waterschap
of hij daar aan de slag kon. Maar omdat het onderhoudswerk toen werd uitbesteed, werd hij naar aannemer Van
Noordenne verwezen. Hij zou daar wel terecht kunnen,
maar er waren ook functie-eisen. “Wat kun je”, werd Piet
gevraagd. Nou, alles wel, eigenlijk. De hoofdvraag van de
ook uit Westkapelle afkomstige uitvoerder was: “Durf je op
’t ‘ôôd?”. Tuurlijk, antwoordde hij.
Tussen 1986-1988 kreeg hij te maken met de werkers van
de aannemerscombinatie KWS-Hakkers, die de grote dijkverzwaring had aangenomen
Ambtenaar
Na wat gedoe met wisselende aannemers besloot het
waterschap het onderhoud in eigen beheer te gaan doen.
Om Piet Willeboordse konden ze niet heen al moest hij wel
solliciteren naar het werk, dat hij al deed. Zo werd hij in
1998 ambtenaar, op z’n 52e jaar.
Zijn werkterrein besloeg de hele Walcherse kust, “van de
Veerse dam tot de Sloehaven”. Hij kreeg dan ook direct van
zijn nieuwe baas een auto tot zijn beschikking. Langzamerhand veranderde de aard van het werk. Het tijdperk van de
zandsuppleties brak aan. Piet is daar een groot voorstander
van. Uitvoerig legt hij uit welke invloed dat op het strand
en de duinen heeft en dat paalhoofden daardoor eigenlijk
overbodig zijn geworden als stroombrekers. Vroeger, zo

zegt hij, waren de duinen aan de zeekant één grote witte
zandvlakte, nu is alles begroeid. Met glinsterende ogen
vertelt hij wat hij allemaal heeft gedaan om die duinenrij
te versterken. Halve bossen snoeihout sleepte heeft hij er
naar toe en eindeloos veel helm plantte hij. Met als resultaat: groene duinen, die ook nog eens tientallen meters
zeewaarts zijn aangegroeid.
Piet zegt zich niet te kunnen voorstellen dat Rijkswaterstaat gaat stoppen met de zandsuppleties. De basiskustlijn moet immers in stand blijven. immers “ze zitten met
de basiskustlijn, die moet in stand blijven”. Om de zeespiegelrijzing maakt Piet zich geen zorgen. “De dijk is zoveel
hoger en breder dan vroeger, die is sterk genoeg”.
Altijd maar weer d’n diek
Een heel leven aan dijk, duin en strand. Beter kun je het
met je werk niet treffen. “Zeg nou zelf. Waar ben je nu vrijer
dan op d’n diek?” Maar het is goed geweest. Het werk zit
er nu op. “Mijn specialistische kennis is niet meer nodig en
alles kan uitbesteed worden”.
Zijn werk begon in Het Polderhuis en daar hield Piet 20
juni zijn afscheidsreceptie. Maar afscheid van het werk
betekent niet afscheid van de dijk. Hij blijft vrijwilliger in
de heiploeg van Het Polderhuis. Na het gesprek wijst Piet
naar een ingemetselde tegel naast zijn stoepje met het
nummer van het dijkvak dat loodrecht op de Rookstraat
staat. Hij kan geen stap buiten de deur zetten, of hij staat
weer midden op zijn “levenswerk”.
Interview Lieneke van den Heuvel

Zeeuwse Knoop van drop
Volop snuisterijen en wetenswaardigheden in de
museumwinkel van Het Polderhuis. Niettemin zijn
de Polderhuismedewerkers voortdurend op zoek
naar noviteiten die passen en exclusief zijn. Dat
hebben ze nu weer gevonden in de vorm van Zilte
Zeeuwse Knoop Drop. De lekkernij is verkrijgbaar
in een smaakvol zakje of in een aantrekkelijk blikje.
Er zijn trouwens meer leuke exclusieve artikelen
verkrijgbaar in de winkel. Voorbeelden zijn de
magnetische boekenlegger met de tekst ‘ier bin’k
ebleve’ en een fietszadeldekje met de tekst ‘noe
gin natte konte mi’. Daarnaast onder meer talrijke
boeken (ook te bestellen van de Drvkkery), foto’s en
minischilderingen van Westkapelle.

PeBo
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De mooiste taele
In het vorige Polderhuisblad schreef Edith Ramakers over
‘dromen van de zee’ als je er niet dichtbij woont. Dat is voor
mij als Wasschappelse in Utrecht erg herkenbaar. Behalve
een portie landziekte – overigens draaglijk, want zo ver is
Utrecht nu ook weer niet – brengt het wonen buiten Westkapelle en Zeeland ook wel eens wat taalongemakken met
zich mee.
Toen ik naar Utrecht ging om te studeren, ontdekte ik
ineens dat mijn moedertaal toch echt Wasschappels is en
dat je daar dingen in kunt zeggen die je in het Nederlands
niet zo goed kunt uitdrukken of die niet begrepen worden
of met enige hilariteit worden ontvangen. Natuurlijk wist
ik dat in theorie wel, maar als je verderop gaat wonen,
merk je dat ineens in de praktijk en mis je af en toe je vertrouwde ‘eigen’ taal.
Ik weet nog dat ik op een dag boodschappen ging doen
en tegen mijn huisgenootje zei: ‘ik ga om brood’. Gewoon
goed Nederlands dacht ik. Maar haar wedervraag was, met
een lach, dat wel: ‘Oh, ga je daar dan een rondje omheen
lopen?’ Dus ik wist dat ik voortaan beter brood kon gaan
halen. Zo kan je dus ook niet zeggen ‘ik kom om je vanavond’, ze snappen het wel, maar kijken je toch een beetje
vreemd aan. Sindsdien vermijd ik het om het woordje ‘om’
op die manier te gebruiken, ik ‘haal’ voortaan iedereen op.
De uitdrukking ‘klarantie maken’, niet eens zozeer Wasschappels vermoed ik maar Zeeuws-Vlaams naar mijn opa, is
ook niet algemeen gebruikelijk (al staat het woord wel in
de Van Dale). Bij ons thuis was het een veelgehoorde uitspraak als we aanstalten maakten om weg te gaan. Klarantie maken betekende ‘hup, spullen pakken, in de kleren en
gereed zijn voor vertrek’. Toen ik op de universiteit werkte
met collega’s die Nederlands hadden gestudeerd, probeerde ik wel eens dat soort woorden uit, want bij wie kon
ik beter controleren of het toch niet door de beugel kon?
Ik keek dan even met een schuin oog naar een collega die
daarop meestal in de lach schoot: ‘nee, dit zeg je zo niet’.
Maar ‘klarantie maken’ bleef er wel in, bij die collega’s.
Wat ik nog het meeste mis in het dagelijks leven is de
uitdrukking ‘da kè je nie mee ’n scheertje knippe’. De letterlijke Nederlandse vertaling ‘dat kun je niet met een
schaartje knippen’ begrijpt eigenlijk niemand, ik heb het
geprobeerd. De uitdrukking ‘dat is als met een schaartje
geknipt’ bestaat wel volgens de Van Dale, maar betekent
net iets anders (precies zoals het zijn moet, past precies).
Het Nederlands ‘dat nemen we niet zo nauw’ komt er nog
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het dichtste bij, maar vind ik lang niet zo mooi en het ligt
niet zo lekker in de mond. Het principe van het gezegde:
niet te moeilijk doen over een klein bedrag als je niet exact
hetzelfde hebt uitgegeven bij het uitgaan of als je iets
hebt voorgeschoten voor iemand, is ook niet zo vanzelfsprekend in Utrecht als in Westkapelle. Misschien dat de
uitdrukking daarom ontbreekt?
Kortom, sinds ik ben verhuisd naar het midden van het
land mis ik naast de zee ook de taal, de mooie klank en
het gemak van het Wasschappels waarmee ik ben opgegroeid. En de humor niet te vergeten. Gelukkig ben ik daar
niet alleen in, andere Zeeuwen hebben dat ook. Sinds kort
heb ik een collega uit Tholen en die zei laatst: ‘ik heb een
blein in mijn mond’. Ik was er zelf niet bij toen ze dat zei,
maar meteen toen ik in de kamer van mijn collega’s kwam,
vroegen ze aan mij: ‘weet jij wat een blein is?’ Ze wilden
mijn mening of het goed Nederlands was (want ik heb
nu eenmaal Nederlands gestudeerd). Natuurlijk kende ik
dat woord! Een ‘blein’ is een blaar, simpel. Alleen… toch
niet helemaal gebruikelijk Nederlands, want alleen mijn
Zeeuwse collega en ik kenden het woord (overigens staat
‘blein’ in de Van Dale, het zou uit het Oud-Engels afkomstig
zijn). Hoe dan ook, het woord blijft erin op kantoor, want
het eerste dat mijn baas de volgende morgen vroeg, was:
‘wat was dat woord van gisteren ook alweer? En hoe schrijf
je het?’
Clazina Dingemanse

Maatwerkspecialist
Ook voor
woningbeveiliging

Guus en Guusje volop
in de schijnwerpers
Voor Guus en Guusje breken drukke tijden aan. De frivole
Polderhuismascottes presenteren zich sinds kort in het
boekje Dingen Doen, nog tot en met 19 oktober is er rond
het tweetal in het Polderhuis een wedstrijd kleuren en
ontwerpen alsook een speurtocht in wedstrijdvorm. En als
klap op de vuurpijl wordt woensdag 23 oktober een Open
Dag in het Polderhuis gehouden met prijsuitreiking van
de voorgaande Guus(jes)-evenementen. Kinderen, ouders
en grootouders zijn die dag welkom.

Ada van Hoof creëerde Guus en Guusje vorig jaar. “Ik zat in
een fase van mijn leven dat er wat nieuws moest gebeuren”.
Guus en Guusje begonnen als een driehoekje met ronde
hoeken. Daarin ontdekte Ada talrijke mogelijkheden, zoals
gezichtsuitdrukkingen, kleren en voorzag ze de figuurtjes
van attributen waarmee ze onder meer hun werkgebied
tonen. De naam is afgeleid van het Zeeuwse woord guus
dat staat voor kind(eren). Ontwerpster Mignon Kuijpers
was volop betrokken bij de ontwikkeling van de symboolpoppen.
In het zo pas verschenen Dingen
Doen
Boekje
proberen Guus
en Guusje kinderen te inspireren om zelf dingen ter hand te
nemen. Ada noteerde namens de mascottes ideeën voor
spelletjes, zowel binnen als buiten. Ook maakte ze puzzels
in het doe-boek en zoeken Guus en Guusje de weg in een
spookdoolhof. In het verlengde van het boek werden nog
vijf ansichtkaarten ontworpen. “Om naar familie, vriendjes
of vriendinnetjes te sturen”, beargumenteert Ada.

Nog tot 19 oktober kunnen kinderen deelnemen
aan de wedstrijden Kleur en Ontwerp en aan een
speurtocht.
Zo
moet er een tekening worden afgemaakt naar eigen inzicht, die dan weer kan worden opgehangen in het Polderhuis. Om een goed beeld te krijgen
van de ingeleverde tekeningen worden de wanden bedekt
met doorzichtig plastic. Tevens is er tot 19 oktober een
Speurtocht Guus te volgen. Ook deze moet in de geest van
Guus en Guusje worden afgemaakt en worden ingeleverd
in Het Polderhuis.
Onder de titel Museum PR/8 wordt woensdag 23 oktober een Open Dag gehouden, met het thema Pompoen.
Kinderen en hun familieleden zijn die woensdag vanaf 11
uur welkom in het Polderhuis. Om 16 uur worden de prijswinnaars bekend gemaakt en er zijn allerlei Guusje-activiteiten waaronder schelpen schilderen en een zoektocht
binnen en buiten. Daarnaast is er en optreden van de ballonnen clown.
Ad Hanneman

Herdenking in Polderhuistuin

De herdenking van de bevrijding van Westkapelle
wordt dit jaar gehouden in de tuin van Het Polderhuis. De veteranen, hun familie en de meegebrachte
kapelaan hoeven dan niet meer te koukleumen bij
de tank, hoewel ze zelf nooit zullen toegeven dat
hun hoge leeftijd niet echt herfstbestand meer is.
Bij de herdenking naast de tank bleven de veteranen uiterlijk onbewogen en stram in de houding,
ongeacht het weer.
De organisatie van de herdenking Westkapelle is
in handen van het Polderhuis. Voorheen werd dat
gedaan door Stichting Steun aan Bevrijders Walcheren. Sinds de opening in 2004 speelt Het Polderhuis bij de voorbereidingen en de invulling van de
dag een grote rol. De brassband OKK ondersteunt
de plechtigheid met volksliederen en koralen tijdens de kransleggingen.
De herdenking in de tuin van Het Polderhuis begint
vrijdag 1 november om 11 uur. Aansluitend (12.00
uur) is er de herdenking van de burgerslachtoffers
die begraven liggen achter de vuurtoren, gevolgd
door een korte plechtigheid bij de landingsmonument bij Erika. De Nederlandse commando’s herdenken de bevrijding op zondag 3 november. Ze
doen dat in Vlissingen en Westkapelle.
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Stijgend aantal Westkappelaars
ten prooi aan Lowlandsgevoel
Minstens dertig Westkappelaars bezochten half augustus
A Campingflight to Lowlands Paradise, kortweg Lowlands
genoemd, in Biddinghuizen. Een verdriedubbeling van het
tot vorig jaar bekende aantal Westkappelse Lowlandfans.
Op Camping 5 - ‘bie dat dulfje’ - bivakkeerden ze. Aan de
enthousiaste reacties van de nieuwkomers te horen, was
dit zeker geen éénmalig bezoek.

Reportage van Kees Lievense namens de
Westkappelse Lowlandsgroep
Mojo Concerts begon twintig jaar geleden Lowlands als
tegenhanger van festivals als Pinkpop en Dynamo Open
Air om ook de wat meer alternatieve muziekstromingen
een podium te geven. Lowlands biedt niet alleen muziek,
maar ook literatuur, film, cabaret, (straat)theater, ballet en
politiek.
Wat bezielt 55.000 mensen om een weekend lang in een
tentje te bivakkeren, vier nachten slaap te kort te komen:
onder meer door passerende figuren die over je scheerlijnen struikelen en in de wachtrij te staan voor een maaltijd
of een douchegelegenheid? Het antwoord is heel simpel,
maar moeilijk te verklaren voor de buitenstaander: Het
Lowlandsgevoel!
Begin februari begon de Lowlandskoorts al. In ruim een
uur tijd waren alle 55.000 kaartjes verkocht en het vereiste behoorlijk wat doorzettingsvermogen en technisch
vernuft om aan zo’n zeer begeerd kaartje te komen. Voor
ondergetekende betekende dit op de bewuste zaterdagochtend bij de start van de kaartverkoop gereed te zitten
met een laptop, p.c, Ipad en 3 telefoons.
Joossesweg
Het “Lowlandsgevoel” laat zich het best omschrijven
door het jezelf onderdompelen in een weekend gevuld
met muziek, (straat)theater, film, goed eten en drinken
en vooral een groot saamhorigheidsgevoel.
Contact met Jan en alleman maken, praten over muziek, de sfeer, waar je vandaan
komt, wat je doet en daarbij vooral heel
veel humor en gezelligheid. Op weg naar je
tent ’s nachts uitgenodigd worden door de
buren om een biertje te komen drinken en
er dan achter komen dat deze buren toen ze
nog twintig waren vakantie vierden op een
camping aan de Joossesweg. Een weekend
vooral ook waar ik in de vele jaren dat ik dit
festival bezoek nog nooit ruzie of agressie
heb meegemaakt.
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metal, glampop, dubstep, klezmer, folk, psychedelica, surf,
new-wave noem het maar op, het is er.
Geen mossels
Naast de enorme variëteit aan muziekstijlen wordt ook
op dezelfde wijze de inwendige mens verwend. Zoals op
elk festival zijn er natuurlijk de hamburgers, kebab, friet
en pannekoeken. Maar Lowlands staat toch ook bekend
om de culinaire variatie. Zo zijn er bijvoorbeeld heerlijke
curry’s, macrobiotische chili, sushi, stamppot rauwe andijvie bij Van ’t Land (die waarschijnlijk op ons verzoek volgend jaar ook Kortnat gaan serveren) en natuurlijk de
Hema-rookworst. En: voor het eerst dit jaar, een wijnbar,
waar volgens onze kenners “prachtige wijnen” werden
geschonken. Het enige gemis zijn mossels. De Westkapelse
Lowlandsgroep is samen met Prins & en Dingemanse al
enkele jaren bezig om dit hiaat op de menukaart te vullen.
Luistertips
Enkele luistertips voor de liefhebbers uit de lange lijst van
Lowlands hoogtepunten: Alabama Shakes : dampende
rock & soul uit het zuiden van de Verenigde Staten, gitariste/zangeres met prachtige gruis in haar stem.
Maison de Malheur : een schitterende mix van honky-tonk,
jazz, folk en klezmer staat garant voor een deinende massa.
Slayer : al decennia gezichtsbepalend voor de trahmetalfans. Nier- en galsteenvergruizend hard gitaar- en zangwerk. Na een Slayerconcert enkele jaren geleden heb ik
lang het gevoel gehad dat mijn organen een andere plaats
in mijn lijf hadden ingenomen. Het bezoek nu had dan ook
een geslaagde therapeutische werking, alles zit weer op
de plaats waar het hoort.
Nick Cave en the Bad Seeds : niets over zeggen, vooral naar
luisteren en indien mogelijk live gaan zien….
Tame Impala : terug naar de psychedelische tijden van de
eerste Pink Floyd-platen
The Bronx/John Coffey/ Came as Romans : zeer gedreven
hardcore punk, vooral mooi om het publiek in de pit uit
hun dak te zien gaan.
NJO Reich ensemble : klassieke uitvoering van “Music for
18 musicians” van de meester van de Minimal Music Steve
Reich.

Muziek is op Lowlands in vele variëteiten aanwezig. Klassiek, rustige singer-songwriterliedjes, neo-punk, vuige oldscool hardrock, trash- Impressie van Lowlands; collectie Kees Lievense

‘ehore op ‘t ‘oekje
“Roet”, zei de koopman
Er is een hardnekkige mythe dat Westkappelaars extreem
verknocht zijn aan hun geboortegrond. Nooit uit het zicht
van het torenlicht. Zulke mensen waren en zijn er, maar
veel anderen trokken de wijde wereld in of kozen voor
een avontuurlijk bestaan. Soms keerde zo’n avonturier
in Westkapelle terug en bleef er een aparte levenswijze
op na houden. Aarnoud Roelse (1871-1960), bijgenaamd
Roet van Koenraad, kortweg Roet, was ook zo’n herintreder en een rijke bron van sterke dorpsverhalen.
Roet, een telg uit het roemruchte Stierboer-geslacht, koos
al jong voor een onzeker bestaan als marinier. In 1905 zat
zijn diensttijd erop en trouwde hij, maar het avontuur
bleef hem trekken. Roet werd matroos bij de koopvaardij
en in 1907 emigreerde hij met vrouw en kinderen naar
Brazilië. Na een paar jaar waren ze al weer terug in Nederland, maar ook hier bleef Roet een rusteloze gelukszoeker.
Toen men hem in 1931 zijn pensioentje aanbood, was
Roet allerminst versleten. Hij keerde terug naar zijn
geboorteplaats, al sprak hij geen Westkappels meer. Roet
was nu koopman en zijn residentie werd het oude tolhuis aan de Grindweg. Dit dateerde nog uit de tijd, dat
je moest betalen om Westkapelle in en uit te gaan en
stond ongeveer waar nu de wozoco is. Roet verbouwde
het tot horecabedrijf, al moet je je daarbij niet bepaald
een grand café voorstellen. Het was er bijzonder primitief; geen elektriciteit, stromend water of riolering en het
tochtte er als de ziekte. De gasten, meestal Westkappelse
jongelingen, stikten soms bijna in de door die trek veroorzaakte walm van de olielamp. Of anders wel door de

rook, als kwajongens bij wijze van grap een “vazze” op de
schoorsteenpijp hadden gelegd. De voor- en de achterdeur konden beter niet gelijktijdig open gaan, want dan
woeien met de geuren ook het gebruikte papier van het
emmerprivaat de gelagkamer binnen. Roet bleef stoïcijns
en hij polste slechts stamgast Lourus Roelse, alias Lou Gui,
een ver familielid van hem: “’k Weet niet, m’n neef, een
poepje gelaten?”
IJs was de tweede poot onder het Roet-concern. Bij feestelijke gelegenheden en op “ôôd-daegen” was Roet een
graag geziene verschijning met zijn witte kiel en zijn ijscokar.
Toen hem het grote aantal geiten in het dorp opviel, zag
Roet ook brood in exploitatie van bokken. Hij nam het
bokkenbestand over van Hendrik Hendrikse, alias Eintje
van Dalias, wat de Westkappelse dichtersgeest inspireerde
tot het schone lied: Rozen verwelken, schepen vergaan,
maar de bokken van Eintje zijn naar Roet gegaan.
Maar zijn grootste reputatie heeft Roet toch verworven als
de onverstoorbare, niets nauw nemende kastelein van ’t
Tolhuis. In de oorlogsjaren, toen de levensmiddelen en het
bier schaars werden, gebeurde het wel dat hij ’s zaterdags
was uitverkocht. Zo kreeg een dorstige Westkappelaar
nul op zijn bierrekest, ook al stond er duidelijk zichtbaar
nog een halfvol kratje achter de toog. Het protest met het
argument dat er toch een kwartje per flesje betaald werd,
haalde niets uit. Roets afwijzing werd de quote van de
eeuw: “Dat zijn ze mij ook waard”.

De Grindweg en omgeving tijdens de inundatie in 1945
met linksmidden het tolhuis
Fotocollectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Roet als ijscoman; 1939. Foto N. Flipse-Roelse,
© Polderhuis Westkapelle

Het tolhuis overleefde het oorlogs- en watergeweld niet.
Roet, intussen een bejaarde weduwnaar, betrok een bunker bij de Joossesweg, later één bij Erika. Zijn huisraad
werd verhuisd met een GMC. Uitladen vond Roet niet
nodig: “Kip het maar tegen het duin”.
Roet is bijna 89 geworden.
Zijn laatste jaren sleet hij in
Souburg.
Jan Kaland
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Charley’s kleinzoon en Karla Peijs onthullen beeld Toorop
Als Charley Toorop’s kleinzoon Dirk Nijland en oud-commissaris van de koningin Karla Peijs zaterdag 9 november
het beeld ‘Ode aan Charley Toorop’ van Gijs Assmann op de
dijk onthullen, is dat tevens de aftrap voor een tentoonstelling in Het Polderhuis van haar werk: tekeningen en grafieken uit het bezit van particulieren. Tegelijkertijd verduidelijkt beeldhouwer en schilder Assmann wat achtergronden
van het door hem gecreëerde beeld en laat deze docent
van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam wat eigen
werk zien in de Ontmoetingsruimte van het museum. De
expositie is te zien tot en met 5 januari.
Het werk van Toorop is volop bekend in Westkapelle. Wie
bijvoorbeeld in De Valk logeert krijgt bijna als vanzelf een
déjàvu bij het bezien van de replica van Aan de Toog aan
het eind van de gelagkamer. Dat is vrij logisch; het schilderij is algemeen bekend en is te bezien in het Zeeuws
Museum.

Charley Toorop, Straatje in Westkapelle.(Litho 1931, particulier bezit)

speciaal voor de tentoonstelling Socialistische Kunst in het
Stedelijk Museum van Amsterdam.
Charley Toorop, Aan de Toog (1933, collectie Zeeuws Museum
foto:Pictoright Amsterdam)

De toenmalige waardin Miene van Mil-Verhulst van De
Valk onderhield een hechte vriendschapsband met de
vooruitstrevende schilderes uit de Randstad die in 1955
op 64-jarige leeftijd overleed. Ook in Het Polderhuis is de
herinnering aan de kunstenares prominent in de vorm
van Boeren (1930) en Aan de Toog (1933) op het raam. De
geportretteerden zijn misschien nog voor een enkeling
piet wisse.pdf
1
22-04-13
08:52
herkenbaar in Westkapelle. Model voor Aan de Toog stonden onder anderen Miene van Mill-Verhulst, Kees Minderhoud (Kees van Bluksum) en het echtpaar Huibregtse (Joos
Fret). Charley Toorop maakte vaker gebruik van de twee
mannen in haar werken. Het schilderij Boeren maakte ze
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Begenadigd violist
De nog jonge Charley (Annie Caroline Pontifex) logeerde
met haar vader Jan Toorop ’s zomers regelmatig in Domburg. Te midden van de kunstenaarskolonie aldaar maakte
ze in het begin van vorige eeuw kennis met prominenten
onder wie Piet Mondriaan en Jacoba van Heemskerck.
Hoewel ze leek voorbestemd te zijn om een begenadigd
violist te worden, begon ze zich onder invloed van die
kolonie ook voor de schilderkunst te interesseren. Door de
herhaalde bezoeken aan Domburg kreeg haar werk een
eigen stijl. Ze vereenvoudigde de vormen in de geest van
het toen gangbare kubisme en ze werd ook al beïnvloed
Zie vervolg pagina 11
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door schilderijen van W. Kandinsky, die zij zag bij Marie Tak
van Poortvliet op het toenmalige landgoed Loverendale.
Vanaf 1924 krijgt ze interesse in Westkapelle en is zij er
’s zomers regelmatig te gast in De Valk. In de dorpskring
wordt zij algemeen geaccepteerd en ze doet er inspiratie
op voor haar schilderijen. De Middelburger Bram Hammacher, kunstrecensent en latere directeur van het KröllerMüller Museum zag dat en stelde vast dat het oerleven
aan de dijk hetgeen was wat Charley nodig had. “Daar is
de grote kracht, die zij liefheeft en verbeelden wil. De bouwende kracht aan de rand van de zee”, verwoordt de man
die 105 jaar oud werd.
En daar op die dijk komt het kunstwerk, gerealiseerd door
de Stichting VerBEELDing Charley Toorop. Ongetwijfeld
wordt bij de onthulling met dank gesproken tegen en
over de velen die het mogelijk maakten dat het kunstwerk
straks schittert in de zilveren zon.
Ans Dingemanse

Alliance Francaise vertaalt
Polderhuisteksten
De Alliance Française op Walcheren is bijna klaar met
een vertaalproject van het Polderhuis. Dan is de informatie in het museum ook toegankelijk voor Frans
sprekenden. Dit in navolging van het Zeeuws Museum in Middelburg waar leden van de vereniging
onder meer rondleidingen verzorgen in het Frans.
Dit jaar is het overigens groot feest, want de Alliance Francaise op Walcheren bestaat veertig jaar.
Daarom werd het afgelopen cursusjaar afgesloten
met een jubileumreis naar een dependance van het
Parijse Louvre in Lens. Los van de viering van het
jubileum heeft de Allince maandelijks ontmoetingen en bezoeken ze Franse films en zijn er bijeenkomsten, zoals in Café Bommel te Middelburg. Met
die activiteiten onderstreept de vereniging dat ze
naast een talenschool ook een culturele instelling
is, die overigens open staat voor nieuwe leden.
Wanneer het project in Het Polderhuis precies is afgerond, staat nog niet vast.
Voor meer informatie de website: http://alliancefrancaisewalcheren.info, via email: alliancefrancaisewalcheren@live.nl of per telefoon: 0118 553 997

Molens

De molen De Noorman draait weer. Op 21 juni werd de
grootscheepse restauratie afgerond. Daarmee is één van
de weinige monumenten die Westkapelle rijk is weer in
oude glorie te bewonderen. Dit heugelijke feit was voor
de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle aanleiding om de
geschiedenis van deze molen en van de twee in de oorlog
verwoeste molens en ook de lotgevallen van de molenaars
te achterhalen en in woord en beeld te vatten. Het molenverhaal is te lezen op de website van de stichting, www.
westkapellecultuurbehoud.nl/cultuur/cultuurgeschiedenis
Klederdrachten
Een deel van de klederdrachtencollectie van de stichting,
waaronder kledingstukken uit de negentiende eeuw, was
te zien tijdens een, samen met de Schildersclub Westkapelle georganiseerde tentoonstelling, in Westkapelle Herrijst. Hiervoor kon gebruik worden gemaakt van etalagepoppen, die waren geschonken door Wim Huiszoon.

Tentoonstelling klederdrachten;
foto Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Reis naar Amerika
Eén van de onderdelen van de Westkappelse geschiedenis
waar de stichting veel belangstelling voor heeft en onderzoek naar heeft gedaan, is de emigratie van een groot aanZie vervolg pagina 12
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tal Westkappelaars naar Amerika. Veel
Westkappelaars delen de interesse in
de lotgevallen van hun dorpsgenoten
en familieleden. Om met eigen ogen
te aanschouwen waar en hoe de landverhuizers terecht zijn gekomen, wil de
stichting, bij voldoende belangstelling,
een reis organiseren onder het motto:
In de voetsporen van de Westkappelse
emigranten.
De bedoeling is een 15-daagse rondreis in mei 2014, met een bus door het
noordoostelijke deel van de Verenigde
Staten, met start in New York en eindigende in de omgeving van Sheboygan,
Wisconsin, aan het Michigan-meer, de
streek waar de meeste Westkappelaars
zich gevestigd hebben. Op het programma staan o.a. verblijf in en beleving van New York, Detroit en Chicago,
bezoek aan de Niagara-watervallen en een ontvangst door
en kennismaking met nazaten van de Westkappelse emigranten in Sheboygan en Oostburg.
Vertrekdatum: 9 mei 2014. Indicatie kosten: € 2000 à
€ 2500, mede afhankelijk van aantal deelnemers. Het volledige reisprogramma is te bekijken op de website van de
stichting; http://www.westkapellecultuurbehoud.nl/images/PDF/amerikareis.pdf
Om deze reis te kunnen laten doorgaan moeten er minimaal 20 à 25 personen deelnemers zijn. Nadere informatie
en aanmelding bij Ko Gabriëlse, Beatrixstraat 2, tel. 571685
of Jan Kaland, Beatrixstraat 8, tel. 572169
Op vrijdag 25 oktober 2014 geeft Ko Gabriëlse een presentatie over de Westkappelse emigratie, de omstandigheden
waaronder die plaatsvond en de lotgevallen van de Westkappelaars in Amerika.
Plaats: Polderhuis, aanvangstijd 19.30 uur; toegang gratis.
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