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Weer water in Westkapelle  
De echte man heeft een regenmeter, dat weet iedereen. En 
de mannen hoefden hun levensattribuut in de voorbij zomer 
niet onbenut te laten. Het water en de opwinding stegen tot 
extreme hoogte. Wateroverlast in Westkapelle, hèt nieuwsitem 
in de media en hèt gespreksonderwerp op d’n diek. 
Maar de vele gemeten millimeters ten spijt, de zomer was in 
Westkapelle fraai en gezellig met meestal echt vakantieweer. 
Het dorp en het Polderhuis waren weer in topvorm met bij-
zondere activiteiten, muziek, culinaire attracties, cultuur en fol-
klore en vooral op “Woensdag Westkapelle” steeds veel inwo-
ners en toeristen op de been. 

Westkapelle in het water. De foto brengt ook de kwade dagen 
van 1944 en 1945 in herinnering, toen door gebombardeerde 
dijken het zeewater het land overspoelde. 
Deze herfst is het 70 jaar geleden dat de slag om de Schelde 
woedde. Een echt feestelijke gebeurtenis was de bevrijding 
niet. Westkapelle en andere plaatsen verwoest, Walcheren 
overstroomd en talloze slachtoff ers, zowel inwoners als solda-
ten.
De herdenking van het bombardement en de bevrijding op 
1 november is het thema van het 4e kwartaal van dit jubile-
umjaar van Het Polderhuis. In dit Polderhuisblad staat het pro-
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gramma van de herdenkingsactiviteiten. 
Terugdenken aan de oorlogstijd stemt niet zo vrolijk. Ook van-
daag heerst de waanzin van oorlog en terreur. Via de media 
zien we de barbaarse toestanden in Afrika, Oost-Europa en 
het Midden-Oosten. Wat ons betreft liever een regenmeter 
dan een kalasjnikov! Overal, ook hier, horen we steeds meer 
ondoordachte nationalistische en krijgshaftige taal. Ook hier 
hebben we te maken met vreemdelingenhaat en intolerantie. 
Oorlog vroeger en nu stemmen dit Polderhuisblad een beetje 
in mineur, maar dat is onvermijdelijk en zeker ook gepast. Die 
herfstmelancholie ziet u ook terug in de artikelen over heden-
daagse Westkappelse betreurenswaardigheden. Want zo 
mogen we de neer- en martelgang van Het Koffi  ehuis en de 
ondergang van d’n Berm in ’t Gat toch wel noemen. 
Gelukkig zijn er ook lichtpunten. De gemeente gaat wat doen 
aan de wateroverlast. En we hebben Serious Request. Het 
Westkappelse Glazen Huis gaat in december geld inzamelen 
voor slachtoff ers van seksueel geweld en daarmee probe-
ren een deel van het oorlogsleed te verzachten. Het SR-team 
vraagt in dit blad daarbij uw hulp. 

Een Polderhuisblad met serieuze verhalen en plaatjes, soms 
doorspekt met ironie en weemoedige humor. De redactie 
hoopt u daarmee weer lering en toch ook vermaak te bieden. 
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Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

Voor kwalitatief full service 
auto-onderhoud aan alle 
merken auto’s tegen een 

betaalbaar tarief, bent u bij 
Autobedrijf Faasse aan het 

juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle

     0118 – 57 13 82

     0118 - 57 24 59

     auto-faasse@zeelandnet.nl

     www.auto-faasse.nl

Uw adres voor: Onderhoud
 Reparatie
 APK-keuring
 Banden
 Occassions
 Aircoservice
 Ruitreparatie
 Schade taxatie
 Inbouw navigatie en carkit
 In- en verkoop nieuw en
 gebruikt

Gratis entree 
Het Polderhuis bestaat 10 jaar en daarom krijgen alle West-
kappelaars van 1 tot 9 november 2014 gratis toegang in 
het museum. Openingstijden 11-17 uur. In het wintersei-
zoen op maandag en dinsdag gesloten. 

Expositie Dijkwacht 2014
Wie op 17 mei 2014 bij het Polderhuis was, keek de ogen 
uit. De hele dag waren 14 amateurkunstenaars in de weer 
met een tableau vivant: de Dijkwacht 2014, een Westkap-
pels alternatief voor de Nachtwacht. Dijkers en bestuurders 
in alle soorten en uitdossingen poseerden met Westkap-
pelse vrouwen in klederdracht, ringrijders, en muzikanten. 
Een vervaarlijke wachthond maakte de groep compleet.
De Dijkwachtkunstwerken zijn te zien in het museumcafé 
van 4 tot en met 25 oktober 2014. Bezoekers van de expo-
sitie kunnen een stem uitbrengen voor de bezoekers pu-
blieksprijs. Eerder kon op internet worden gestemd voor 
de digitale publieksprijs
Tot slot is er een prijs van de vakjury. Het winnende kunst-

werk wordt de officiële 
Dijkwacht Westkapelle 
2014 en blijft in het 
Polderhuis hangen 
tot de Week Amateur 
Kunst in 2015. 

Charley Toorop in het 
Polderhuis
De collectie van het 
museum is verrijkt met 
drie werken van Char-
ley Toorop. Een vroeg, 
experimenteel schil-
derij, “Vaas met Tul-
pen” en de litho’s, “Ik en 
mijn zoon” en “Straatje 
in Westkapelle”. Het 
Polderhuis krijgt de 
werken in bruileen uit 
de collectie van de 
kunstverzamelaar P.E. 
Greven uit Poppen-

damme. De overdracht van 
de kunstwerken ging ge-
paard met de presentatie 
van de cultuurhistorische 
wandelroute “In het voet-
spoor van Charley Toorop”. 
Deze route voert de wan-
delaar langs plekken in 
Westkapelle waar Charley 
Toorop heeft gewerkt en 
tevens langs historische 
objecten en kunstwerken 
in het dorp.
   
Herdenking mijnramp 
1914 
Op 16 november 1914 
werd Westkapelle meedo-
genloos geconfronteerd 
met de Grote Oorlog. Een 
aangespoelde zeemijn ont-
plofte tijdens de demon-
tage. 7 militairen en ook de Poserende dijkwacht; foto Firi den Hoedt

Charley Toorop,  

straatje in Westkapelle, litho 1931

Zie vervolg pagina 4   ▼
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Westerschelde. Extra aandacht krijgen de catastrofe van Bres-
kens en ook de standrechtelijke executies bij Valkenisse en de 
zware gevechten tussen Duitsers en Polen bij Axel.
Opening: 1 november om 10.30 uur, gelijktijdig met de her-
denking. De expositie loopt tot 19 december 2014. 

Expositie veteranenkunst
Veteranenkunst is een andere expositie in het kader van de 
Slag om de Schelde. Vanaf 17 oktober 2014 zijn in het mu-
seum en in het gemeentehuis van Veere te Domburg kunst-
werken te zien van soldaten die hun oorlogservaringen en 
trauma’s verbeeldden in kunst.

En iets geheel nieuws: Twittertoneelstuk #oktober1944
Hoe verging het de mensen op Walcheren in die roerige ok-
tobermaand 1944? Haast dagelijks werd het eiland getroffen 
door bombardementen van de geallieerden, terwijl de Duit-
sers zich met man en macht verdedigden en stand probeer-
den te houden. In al dit geweld ging het dagelijkse leven van 
de Zeeuwen op Walcheren gewoon door. 
Het Polderhuis leeft zich in deze omstandigheden in door 
70 jaar na dato een eigentijds twittertoneelstuk te lanceren:  
#oktober1944. Vanaf 1 oktober is een maand lang dagelijks 
het op werkelijkheid gebaseerde toneelstuk te volgen. 
Cees Maas schreef deze fictieve dialoog tussen een Zeeuw, 
een Duitser en een Engelsman. De drie personages vertel-
len vanuit hun eigen perspectief over de dagelijkse situatie 
in 1944, alsof Twitter al bestond. Ze gaan de discussie met 
elkaar aan; want zou de verhouding tot de bezetter en de be-

vrijder anders zijn geweest als er open ge-
communiceerd had kunnen worden zoals 
nu op Twitter mogelijk is? Het toneelstuk 
wordt dagelijks begeleid en van zijdeling-
se informatie voorzien op de website van 
het Polderhuis. 
De hoofdrolspelers in #oktober1944 zijn: 
Ko Minderhoud (vrijgezel uit Meliskerke 
en kantonnier bij Polder Walcheren), Hans 
Vogt (Duitse boerenzoon en gemoedelij-
ke Wehrmachtsoldaat) en Paul Smith, een 
verbeten Engelse oorlogsvlieger.

Programma herdenking 1 november 2014
Om 10.15 uur 
vertrekken de 
genodigden 
vanaf het Pol-
derhuis naar 
het oorlogsmo-
nument naast 
het KNRM-
gebouw, voor 
de herdenking 
van de omge-
komen solda-
ten. Om 11.30 
uur volgt een 
herdenking 
van de burger-
slachtoffers bij 
het monument 

achter de vuurtoren
Tijdens de plechtigheden worden kransen gelegd door ver-
tegenwoordigers van de gemeente, het Korps Commando-
troepen en het 47e en 48e Britse Royal Marine Commando. 
De brassband OKK zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Om 10 uur start bij het Polderhuis een bevrijdingstocht geor-
ganiseerd door het Bevrijdingsmuseum Zeeland. De rit over 
Walcheren eindigt in Middelburg.

Expositie “Van Westkapelle tot Antwerpen”
Toen na felle gevechten de Duitse 
kanonnen zwegen was zeeland 
bevrijd en kregen bevoorradings-
schepen eindelijk vrije doorgang 
naar de haven van Antwerpen. 
De bloedige en verwoestende 
Scheldeslag is onderwerp van de 
expositie “Van Westkapelle tot Ant-
werpen”, in de ontmoetingsruimte 
van het Polderhuis, met histori-
sche beelden en informatie over 
de plaatsen langs de oevers van de 

Herdenking bombardementen en bevrijding van Westkapelle op 1 november 2014

70 jaar Slag om de Schelde

In het najaar van 1944, nu precies 70 jaar geleden, woedde de 2e Wereldoorlog in al haar hevigheid op Walcheren en in 
Westkapelle. De oorlogsherdenking is dit jaar daarom breder van opzet dan gebruikelijk, met o.a. een speciale tentoon-
stelling en een twittertoneelstuk.

Walcheren na de slag; 

collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Foto Jan de Jonge
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met een schuurtje in de volksbuurt D’ Arke. Kobus was een 
doorsnee Westkappelse werkman. Hij werkte aan de dijk en 
deed alle andere hand-, grond- en sjouwerswerk dat op zijn 
weg kwam. In de week werken, maar op zaterdagavond en 
op “ôôd-daegen” behoorde hij tot de stamgasten van het 
Kasteel van Batavia. In zijn jonge jaren was hij, als hij zonder 
werk zat, daar ook op doordeweekse dagen wel te vinden, 
samen met andere notoire kasteelgasten als Kuute en Sakke 
van Rol. Kobus moest “voor zijn nummer” in militaire dienst 
en hij was al halverwege de dertig toen hij in de mobilisa-
tie van 1914 werd opgeroepen als tamboer bij de Kustwacht 
Zoutelande. 
Ook op oudere leeftijd kwam hij graag in het Kasteel. ’s 
Avonds laat verliet hij zingend het café en op de korte route 
naar huis hield hij, klossend op zijn grote klompen, de buurt-
bewoners uit hun slaap. 
Op 3 oktober 1944, zijn 64e verjaardag maar ook de dag van 
het fatale bombardement, is hij nog gezien door Joost Cijs-
ouw, toen die, samen met zijn moeder en zijn broer, de vlucht 
nam voor het naderend onheil. Er was voor de bommenwer-
pers al een richtspoor van fosfor uitgegooid toen Kobus naar 
hen toe kwam. “Bure”, vroeg hij, “wat doen jullie?” Joost herin-
nert zich 70 jaar later nog het antwoord van zijn moeder: “Ko-
bus, loop zo hard je kunt, je hebt voor geen mens te zorgen.” 

Maar een veilige plek was in Westkapelle ver te zoeken. Ook 
de moeder en broer van Joost, Jakoba Cijsouw-Lous en Kor-
nelis Cijsouw, behoorden bij de dodelijke slachtoffers van het 
bombardement. Joost zelf kon zich ternauwernood redden. 
En Kobus? Niemand weet wat hij heeft gedaan, waarheen hij 
is gelopen en wat hem is overkomen. De bommen vielen en 
van Jakobus de Pagter is sinds zijn 64e verjaardag nooit meer 
iets gehoord of teruggevonden. Hij staat te boek als vermist 
burger. 

Bij de in de oorlog opgekomen Westkappelaars waren men-
sen die een vooraanstaande rol speelden in het dorpsleven, 
maar ook vrijwel onopgemerkte personen. 
Eén van de zowel tijdens het leven als ook daarna onopval-
lende slachtoffers is Jakobus de Pagter. In dit herdenkings-
nummer proberen we hem even uit de anonimiteit te halen 
en daarmee hem en al zijn lotgenoten eer te bewijzen. 
Jakobus de Pagter was een telg uit de familie met de bijnaam 
Nagel. In de wandeling werd hij dan ook Kobus Nagel of ook 
wel Koste van Nagel genoemd (Koste is een oud-Westkappel-
se vorm van Kobus). Hij kwam uit een groot gezin, waarvan 
er enkelen al jong stierven en anderen naar elders trokken. 
Naast Kobus bleef alleen zijn broer Daniël met zijn gezin in 
Westkapelle wonen. Ook alle leden van dit gezin overleefden 
het bombardement niet. De bijnaam “Nagel” is door dat alles 
in Westkapelle nu uitgestorven. 
Kobus Nagel zelf was vrijgezel. Hij woonde in een klein huisje 

In Memoriam een (bijna) anoniem oorlogsslachtoffer

Jakobus de Pagter, geb. 3 oktober 1880, vermist sinds 3 oktober 1944, dijkwerker, tamboer van de Kustwacht Zoute-
lande in 1914

• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA  Westkapelle
GSM  : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Na het bombardement; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Foto familiearchief Jak. Gabriëlse
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Westkappelse dijkwerker Leunis Roelse en de dijkopzich-
ter Marinus van Elsacker kwamen daarbij om het leven. De 
mijnramp wordt herdacht op 16 november 2014, precies 
honderd jaar later. Het programma wordt nog bekendge-
maakt 

Expositie Trouwbruggetje

Een wintertentoonstelling met huwelijksfoto’s die zijn ge-
maakt bij het bruggetje over de kreek, dat is het idee van 
Elly Dekker. Dergelijke foto’s zie je doorgaans alleen bij de 
mensen thuis. En vroeger kon je als buitenstaander toch 
een beetje meegenieten als de foto’s in de etalage van de 
fotograaf hingen. 
De tentoonstelling speelt in op deze nieuwsgierigheid 
naar hoe de Westkappelse bruidsparen er op hun trouw-
feest uitzagen. Want hoe leuk is het niet om een eeuw 
bruidsmode te zien, twee of misschien wel drie generaties 
echtparen te bekijken, uit te vissen wie het zijn en zo een 
beetje bij een ander naar binnen te kijken.
Maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn die hun fo-
to’s beschikbaar willen stellen. 
Doet u mee? Geef u dan op, per mail naar edekker57@zee-
landnet.nl, telefonisch op nummer 06 53422169, of met 
een briefje bij Smidstraat 6 te Westkapelle.
Het gaat dus om trouwfoto’s bij het bruggetje over de 
kreek van vroeger en nu, in hanglijsten en aan de achterzij-
de voorzien van naam, jaartal, adres en telefoonnummer. 
Afhankelijk van de reacties en het beschikbare materiaal 
neemt het bestuur van Het Polderhuis in november een 
definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de ex-
positie. 

Pasfoto’s persoonsbewijzen 
Op de website van de SCW staat de namenlijst behoren-
de bij de pasfoto’s, die Neeltje Flipse-Roelse tijdens de 
oorlogsjaren maakte voor de toen verplicht gestelde per-
soonsbewijzen. Kijk op: http://www.westkapellecultuur 
behoud.nl/genealogie-westkapelle .
Afdrukken van de foto’s zijn voor belanghebbenden ver-
krijgbaar à € 2,- per foto. 
Enkele portretten zijn nog niet geïdentificeerd. Niet be-
kend is bijv. wie de hieronder afgebeelde personen zijn. 

Als u deze mensen meent te herkennen, dan verneemt 
de SCW dat graag. 
Contactadres: Ko Gabriëlse, tel. 018-571685 of per  
e-mail: info@westkapellecultuurbehoud.nl

Informatie- en kijkmiddag “Guusje maken”
Guusje gaat als knuffelpop de harten veroveren van vele 
kinderen die op de een op andere manier in de knel zijn 
gekomen. Deze knuffelpoppen worden met de hand ge-
maakt. Ada van Hoof laat op 16 oktober 2014 vanaf 14 uur 
zien hoe zij dit doet. We zoeken mannen en vrouwen met 
creatieve en/of handige handen die het leuk vinden om 
tijdens de thee of koffie samen nieuwe Guusjes te verzin-
nen en te maken. Kom gewoon eens langs om te kijken!

DVD Westkapelle door de ogen van de toerist.
Tijdens de zomerexpositie waren in het museumcafé door-
lopend twee filmpjes te zien over het leven in Westkapelle 
omstreeks 1957 en 1978. Op veler verzoek zijn de films op 
één DVD nu te koop voor € 9,95. Bestellen kan door inleve-
ring van een in het Polderhuis verkrijgbaar formulier of per 
e-mail: info@polderhuiswestkapelle.nl.
U krijgt bericht wanneer de DVD kan worden afgehaald. 
Betaling bij afhalen. 
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met een schuurtje in de volksbuurt D’ Arke. Kobus was een 
doorsnee Westkappelse werkman. Hij werkte aan de dijk en 
deed alle andere hand-, grond- en sjouwerswerk dat op zijn 
weg kwam. In de week werken, maar op zaterdagavond en 
op “ôôd-daegen” behoorde hij tot de stamgasten van het 
Kasteel van Batavia. In zijn jonge jaren was hij, als hij zonder 
werk zat, daar ook op doordeweekse dagen wel te vinden, 
samen met andere notoire kasteelgasten als Kuute en Sakke 
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Zoutelande. 
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Op 3 oktober 1944, zijn 64e verjaardag maar ook de dag van 
het fatale bombardement, is hij nog gezien door Joost Cijs-
ouw, toen die, samen met zijn moeder en zijn broer, de vlucht 
nam voor het naderend onheil. Er was voor de bommenwer-
pers al een richtspoor van fosfor uitgegooid toen Kobus naar 
hen toe kwam. “Bure”, vroeg hij, “wat doen jullie?” Joost herin-
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iets gehoord of teruggevonden. Hij staat te boek als vermist 
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Bij de in de oorlog opgekomen Westkappelaars waren men-
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maar ook vrijwel onopgemerkte personen. 
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In Memoriam een (bijna) anoniem oorlogsslachtoffer

Jakobus de Pagter, geb. 3 oktober 1880, vermist sinds 3 oktober 1944, dijkwerker, tamboer van de Kustwacht Zoute-
lande in 1914

• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA  Westkapelle
GSM  : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Na het bombardement; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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Westkappelse dijkwerker Leunis Roelse en de dijkopzich-
ter Marinus van Elsacker kwamen daarbij om het leven. De 
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Enkele portretten zijn nog niet geïdentificeerd. Niet be-
kend is bijv. wie de hieronder afgebeelde personen zijn. 
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één DVD nu te koop voor € 9,95. Bestellen kan door inleve-
ring van een in het Polderhuis verkrijgbaar formulier of per 
e-mail: info@polderhuiswestkapelle.nl.
U krijgt bericht wanneer de DVD kan worden afgehaald. 
Betaling bij afhalen. 

▲   Vervolg van pagina 3

Romantische kreekbrug. Foto Jan de Jonge

polderhuisblad 64.indd   4 23-09-14   13:05



7

PROFCOM-IT 
Voor alles op computergebied! 

Torenstraat 34 
4361CV Westkapelle 
0118-572249 
info@profcom-it.nl 
www.profcom-it.nl  

 

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie 
Systeem- en netwerkbeheer   

plaatsmaken voor het geplande marktplein en, zoals later 
bleek, voor het nieuwe stadhuis. In mei 1948 werd een fon-
kelnieuw Koffiehuis geopend, aan de Markt, iets noordelijk 
van het oude café. Een grote gelagkamer met een dansvloer 
en een toog, gastenkamers op de verdieping, twee toegan-
gen, twee kachels, moderne toiletten en een inpandige 
kasteleinswoning. Boordje Westerbeke had naast het café 
ook nog een fiets-, auto-, garage, benzine en taxiebedrijf; 
een multibedrijf dat een groot deel van de gevelwanden 
van Markt en Papestraat besloeg. De horecapoot liet Boord 
over aan zijn zoon Janis (Jôôs) en diens vrouw Kornelia (Kee) 
Verhulst. 
Als kort na de opening, met de kermis, kreeg het nieuwe 
etablissement zijn vuurdoop. Een loze guit liet de aap van 
kermisman De Kaeke in de zaal los. Het beest slingerde aan 
de lampen en klom in de nieuwe gordijnen, tot afgrijzen van 
Jôôs, die zijn nieuwe spullen naar de ratsmodee zag gaan. 
In 1953 werd na lang gepalaver besloten dat op de plaats 

van het oude café en voor de neus van het nieuwe het ge-
meentehuis moest komen. Een twijfelachtige stedenbouw-
kundige keuze. Krap bemeten en het Koffiehuis werd onop-
vallend voor passanten.
Voorlopig leed de klandizie er niet onder. Het was en bleef 
een veelbezocht dorpscafé, waar altijd wel wat te doen was. 
Fietsenrekken van Hero Perl en Oranjeboom Bier heetten je 
een verfrissend welkom. 

2e jeugd
Na het overlijden van Janis in 1959 bleef Kee in ’t café maar 
in mei 1962 kwamen Joost en Wanne Cijsouw. 
Vanaf dat moment beleefde het Koffiehuis zijn tweede 

jeugd. De sixties kwamen ook in Westkapelle tot ontbran-
ding. Het café kreeg een jukebox en een grote rondlopende 
bar. Het werd in feite een disco en een trekpleister voor 
de talrijke jeugdige toeristen van de campings. Achter het 
gemeentehuis stond het ‘s-zomers avond aan avond vol-
gestouwd met Puchs en Kreidlers en ook een paar Berini’s 
M21. Door de openstaande ramen denderde Sam the Sham 
doorlopend zijn Wooly Bully over de Markt. Aan het plafond 
draaide een flonkerende zilveren kogel, die zorgde voor fri-
vole, caleidoscopische lichteffecten en op de dansvloer een 
losbandig kluwen van hete babyboomers. 
Ook voor de Westkappelse jeugd was Het Koffiehuis the 
place to be. In het Kasteel wilde je toen niet gezien worden, 
dat was een seniorencafé met alles wat daar bij hoorde.
Voor het kasteleinspaar was het een hectisch bestaan. In 
1971 hielden Joost en Wanne het voor gezien en in hun 
plaats kwamen Piet en Suzie Huibregtse. Altijd feest en na 
sluitingstijd werd het gelag voortgezet in de keuken. In 
1976 kwamen Sjaak en Joke Mekes. Het heftige van de ja-
ren 60 was toen al wat geluwd door de komst van andere 
jeugdbars als De Schuur en de Hooizolder. Maar het bleef 
een drukbeklant café, vooral ook op zondag na de voetbal-
wedstrijd, met levende muziek tijdens hoogtijdagen. De 
discosfeer bleef erin met Miss You van the Stones veel ge-
draaid op de jukebox. 

De neergang
Sjaak en Joke verlieten het Koffiehuis in 1988. Gebrekkig 
onderhoud en de gedateerde entourage lieten zich toen al 
gelden. Een reeks goede en gemankeerde horecaffers  volg-
de. Aan alles in en aan het café moest nodig wat gedaan 
worden maar dat gebeurde niet. Vooral de toiletten waren 
rampzalig, zeker als het druk was. Nu had zelfs Bokito weinig 
schade kunnen toebrengen. Veel Westkappelaars en toeris-
ten lieten de zaak links liggen en iedereen kon zien dat het 
bergafwaarts ging. 
De laatste kastelein die de glazendoek in de spoelbak gooi-
de, was Jo “Nono” Verhagen. 
En wat nu? 
Nu staat een grijze Westkappelaar, met trek in een biertje en 
met heimwee naar de charme van een schone waardin, op 
de hardstenen stoep van het Koffiehuis en leest op raambil-
jetten dat je het kunt huren als je een nulzesnummer belt. 
Mijmerend en stil neuriet hij voor zich heen en uit een auto-
radio priemt het hoge stemgeluid van Neil Young: Helpless, 
helpless helpless, the chains are locked across the door. Het 
Koffiehuis zelf zingt bijna onhoorbaar zijn zwanenzang. En 
in de verte blaft een hond.

Het nieuwe Koffiehuis in glorierijke dagen met prinses Wilhelmina en 

de Commissaris van de Koningin als stamgasten; 1948. Collectie Stich-

ting Cultuurbehoud Westkapelle
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denken uit het stadscentrum. 
In 1807 zag Bart Dikstaal het niet meer zitten en verkocht 
hij zijn zaak aan Jakob Maartense Brasser. Die kreeg van het 
stadsbestuur toestemming “om neering te doen als winkelier 
en te tappen voor den toog, benevens een coffykamer te fre-
quenteren zoals de vorige eigenaar een aantal jaren herwaarts 
was begonnen”. Dat deed hij 30 jaar. Toen kwam Lourus Ga-
briëlse en daarna Jakob Lous, die het 23 jaar volhield. 
In 1870 kwam het Koffiehuis in handen van Jakobus Min-
derhoud, bijgenaamd Platje, een welgestelde Westkappelse 
zakenman, die veel in onroerend goed investeerde. Huurder 
werd Andries Gabriëlse maar die moest in 1878 het veld rui-
men voor Platjes dochter Maatje en haar man Pieter Minder-
houd, in de volksmond Piet Lobbe genoemd. 
Kort nadat Maatje in 1901 weduwe was geworden deed zij 
het Koffiehuis, dat nu haar eigendom was, over aan haar 
halfbroer Jakobus Minderhoud, alias Kobus van Plat. Die 
verkocht het café op zijn beurt rond 1928 aan Willeboord 
Westerbeke, alias Boordje de Kroeper.
Boordje was een ambitieus ondernemer. Hij deed ook in 
fietsen en benzine en hij verbouwde de oude herberg gron-
dig. Het gebouw kreeg een geheel nieuwe voorgevel met 
een uitnodigende ingang, fraai versierd met gemetselde 
biervaatjes. En Het Koffiehuis floreerde. Centraal gelegen, 
dagelijks geopend, stamcafé van vele Westkappelaars, loca-
tie voor bruiloften, uitvoeringen en koopdagen en met de 
kermis het thuishonk van de ringrijders. “Ie zit bie Boordje”, 
als dat werd ge-
zegd, wist je het 
wel. 
Het oude Koffie-
huis doorstond 
het inferno van 
1944, zij het niet 
onbeschadigd 
en bleef goed-
deels vrij van 
zeewater. Boord-
je lapte alles pro-
visorisch op en 
direct nadat de 
dijk dicht was, 
heropende hij 
zijn zaak. 

Maar dat was 
van korte duur. 
Het café moest 

Dorpscafé met rijke geschiedenis is dicht. Komt het ooit 
nog goed? 

Door Jan Kaland 

(met dank aan Ko Gabriëlse voor de historische informatie)

Het Koffiehuis ademt zwaar en moedeloos. Daar staat het 
nu, in de schaduw van het gemeentehuis, verscholen, 
verveloos en verlaten, geen waard en geen gasten. Een 
Palmbier- reclame veinst gastvrijheid. Maar maanden ge-
leden sloot het horecabedrijf in het dorpshart zijn deuren. 
Onvoorstelbaar eigenlijk. Ooit telde Westkapelle zo’n tien 
goedbeklante cafés, die uitnodigden tot de veelbeschreven 
kermisdweilpraktijk van de Westkappelaars. Nu het Koffie-
huis dicht is, is er nog maar één.… Een café met een eeu-
wenoude traditie van gezelligheid, het brandpunt van het 
uitgaansleven, is verworden tot de rotte plek van de Markt. 
Is er nog hoop op redding? 

Geschiedenis
Het Koffiehuis bestaat als café in het dorpscentrum al dik 
twee eeuwen. 
In het jaar 1801, in de Franse tijd, kocht ene Bart Dikstaal, 
een herbergier die daarvoor al het Kasteel van Batavia had 
gedreven, het voormalige koetshuis van de buitenplaats 
van de ambachtsheer en begon daarin een koffiehuis. Het 
gebouw stond op de hoek van de Zuidstraat en de Pape-
straat, recht tegenover het stadhuis. Een ideale plek voor 
een dorpsherberg. Of Bart alleen koffie schonk, vermeldt de 
historie niet. Maar al rap was de herberg niet meer weg te 

Klaaglied om ’t Koffiehuis

1947. Het oude Koffiehuis met een tank in de straat. 

Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Foto Jan de Jonge
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plaatsmaken voor het geplande marktplein en, zoals later 
bleek, voor het nieuwe stadhuis. In mei 1948 werd een fon-
kelnieuw Koffiehuis geopend, aan de Markt, iets noordelijk 
van het oude café. Een grote gelagkamer met een dansvloer 
en een toog, gastenkamers op de verdieping, twee toegan-
gen, twee kachels, moderne toiletten en een inpandige 
kasteleinswoning. Boordje Westerbeke had naast het café 
ook nog een fiets-, auto-, garage, benzine en taxiebedrijf; 
een multibedrijf dat een groot deel van de gevelwanden 
van Markt en Papestraat besloeg. De horecapoot liet Boord 
over aan zijn zoon Janis (Jôôs) en diens vrouw Kornelia (Kee) 
Verhulst. 
Als kort na de opening, met de kermis, kreeg het nieuwe 
etablissement zijn vuurdoop. Een loze guit liet de aap van 
kermisman De Kaeke in de zaal los. Het beest slingerde aan 
de lampen en klom in de nieuwe gordijnen, tot afgrijzen van 
Jôôs, die zijn nieuwe spullen naar de ratsmodee zag gaan. 
In 1953 werd na lang gepalaver besloten dat op de plaats 

van het oude café en voor de neus van het nieuwe het ge-
meentehuis moest komen. Een twijfelachtige stedenbouw-
kundige keuze. Krap bemeten en het Koffiehuis werd onop-
vallend voor passanten.
Voorlopig leed de klandizie er niet onder. Het was en bleef 
een veelbezocht dorpscafé, waar altijd wel wat te doen was. 
Fietsenrekken van Hero Perl en Oranjeboom Bier heetten je 
een verfrissend welkom. 

2e jeugd
Na het overlijden van Janis in 1959 bleef Kee in ’t café maar 
in mei 1962 kwamen Joost en Wanne Cijsouw. 
Vanaf dat moment beleefde het Koffiehuis zijn tweede 

jeugd. De sixties kwamen ook in Westkapelle tot ontbran-
ding. Het café kreeg een jukebox en een grote rondlopende 
bar. Het werd in feite een disco en een trekpleister voor 
de talrijke jeugdige toeristen van de campings. Achter het 
gemeentehuis stond het ‘s-zomers avond aan avond vol-
gestouwd met Puchs en Kreidlers en ook een paar Berini’s 
M21. Door de openstaande ramen denderde Sam the Sham 
doorlopend zijn Wooly Bully over de Markt. Aan het plafond 
draaide een flonkerende zilveren kogel, die zorgde voor fri-
vole, caleidoscopische lichteffecten en op de dansvloer een 
losbandig kluwen van hete babyboomers. 
Ook voor de Westkappelse jeugd was Het Koffiehuis the 
place to be. In het Kasteel wilde je toen niet gezien worden, 
dat was een seniorencafé met alles wat daar bij hoorde.
Voor het kasteleinspaar was het een hectisch bestaan. In 
1971 hielden Joost en Wanne het voor gezien en in hun 
plaats kwamen Piet en Suzie Huibregtse. Altijd feest en na 
sluitingstijd werd het gelag voortgezet in de keuken. In 
1976 kwamen Sjaak en Joke Mekes. Het heftige van de ja-
ren 60 was toen al wat geluwd door de komst van andere 
jeugdbars als De Schuur en de Hooizolder. Maar het bleef 
een drukbeklant café, vooral ook op zondag na de voetbal-
wedstrijd, met levende muziek tijdens hoogtijdagen. De 
discosfeer bleef erin met Miss You van the Stones veel ge-
draaid op de jukebox. 

De neergang
Sjaak en Joke verlieten het Koffiehuis in 1988. Gebrekkig 
onderhoud en de gedateerde entourage lieten zich toen al 
gelden. Een reeks goede en gemankeerde horecaffers  volg-
de. Aan alles in en aan het café moest nodig wat gedaan 
worden maar dat gebeurde niet. Vooral de toiletten waren 
rampzalig, zeker als het druk was. Nu had zelfs Bokito weinig 
schade kunnen toebrengen. Veel Westkappelaars en toeris-
ten lieten de zaak links liggen en iedereen kon zien dat het 
bergafwaarts ging. 
De laatste kastelein die de glazendoek in de spoelbak gooi-
de, was Jo “Nono” Verhagen. 
En wat nu? 
Nu staat een grijze Westkappelaar, met trek in een biertje en 
met heimwee naar de charme van een schone waardin, op 
de hardstenen stoep van het Koffiehuis en leest op raambil-
jetten dat je het kunt huren als je een nulzesnummer belt. 
Mijmerend en stil neuriet hij voor zich heen en uit een auto-
radio priemt het hoge stemgeluid van Neil Young: Helpless, 
helpless helpless, the chains are locked across the door. Het 
Koffiehuis zelf zingt bijna onhoorbaar zijn zwanenzang. En 
in de verte blaft een hond.

Het nieuwe Koffiehuis in glorierijke dagen met prinses Wilhelmina en 
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denken uit het stadscentrum. 
In 1807 zag Bart Dikstaal het niet meer zitten en verkocht 
hij zijn zaak aan Jakob Maartense Brasser. Die kreeg van het 
stadsbestuur toestemming “om neering te doen als winkelier 
en te tappen voor den toog, benevens een coffykamer te fre-
quenteren zoals de vorige eigenaar een aantal jaren herwaarts 
was begonnen”. Dat deed hij 30 jaar. Toen kwam Lourus Ga-
briëlse en daarna Jakob Lous, die het 23 jaar volhield. 
In 1870 kwam het Koffiehuis in handen van Jakobus Min-
derhoud, bijgenaamd Platje, een welgestelde Westkappelse 
zakenman, die veel in onroerend goed investeerde. Huurder 
werd Andries Gabriëlse maar die moest in 1878 het veld rui-
men voor Platjes dochter Maatje en haar man Pieter Minder-
houd, in de volksmond Piet Lobbe genoemd. 
Kort nadat Maatje in 1901 weduwe was geworden deed zij 
het Koffiehuis, dat nu haar eigendom was, over aan haar 
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Klaaglied om ’t Koffiehuis

1947. Het oude Koffiehuis met een tank in de straat. 

Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Foto Jan de Jonge
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zand uit de kreek. Om het zand daar te houden werd er lood-
recht op de nooddijk een strekdam van stenen, kleilagen en 
asfalt aangelegd. 

Er liggen er meer aan de kust.. bij Domburg en bij Oostka-
pelle. In Westkapelle heet zoiets een berm. Leo weet ook hoe 
het allemaal ontstaan is. Voor de oorlog, begon het strand 
zuidelijk van het dorp. Nu ontstond er een strand in het Gat. 
Met in het midden d’n bêrm en links daarvan een oude Duit-
se bunker en er helemaal achter drie of vier Duitse versper-
ringen. Via d’n bêrm kun je nog op de oude zeedijk komen. 
Daar zijn nu alleen nog stenen van over. Onder water en bij 
vloed ontstaat er een heel nieuw ecosysteem. Voor de punt 
van Westkapelle stroomt een soort warme golfstroom. Hier is 
de watertemperatuur soms in november nog 19°C. Net als op 
een paar plaatsen aan de Frans en Engelse kust zit daar veel 
vis, vis is voedsel en voedsel trekt zeehonden, krabben, kreef-
ten en mossels. Door het bombardement was dit ecosysteem 
volledig verwoest. Maar van lieverlee kwamen zelfs de grote 
krabben hier weer terug.. ze vonden hun stek op d’n bêrm. 
“Vroeger zocht m’n opa mee m’n moeder nih krabben tussen 
de stortstênen van d’n aawen diek. Ik gieng mee m’n moeder 
en laeter mee m’n  zeunen om krabben nih d’n bêrm”.
Leo vindt het hier uniek. De Oosterschelde mag dan een 
mooi natuurgebied zijn en onderdeel van Natura 2000, maar 
hij stelt dat er hier ook zo’n natuurgebiedje ligt. Hij weet dat 
microbiologen van de Universiteit van Gent hier onlangs on-
derzoek hebben gedaan naar de flora en fauna. Ze brengen 
de hele Noordzeekust in beeld. Alles is gefotografeerd en ze 

vertelden dat ze diep onder de indruk waren van de onder-
waterrijkdom in ‘t Gat. 
D’n bêrm is een trekpleister voor toeristen. Er wordt gedoken 
en het is een geliefd plekje voor vissers. Leo, bijgevallen door 

zijn vrouw Lies, vertelt dat zij er heremietkreef-
ten hebben gezien en zeespinnen, er zitten 
pietermannen en platvissen, heel veel zeekat-
ten en ook een massa giftige zeeanemonen. 
Zeehonden en bruinvissen zie je er ook steeds 
meer. We zijn het erover eens, dat het een 
“machtig uniek gebied” is. 
Voor Leo is er niks mooiers dan op een stille 
ochtend op d’n bêrm het water op te zien ko-
men. “Ik gae ah vanaf m’n 10e om krabben”, 
gaat Leo door. “’t Is  een kunstje, je ken ’t lere 
en iederêên ei wel ’s een krabbe an z’n vienger 
ehôô”. Hij legt me het kunstje nauwgezet uit. Ik 
krijg het er een beetje benauwd van. Soms is 
het zo’n zwaar gevecht, dat hij wel een kwartier 
bezig is om de krab te pakken. Ze zitten onder 
de stenen en je moet met een vinger achter 
hun harde schild, “de schuute”, zien te komen. 
Leo kan aan het schild voelen of het een man-
netje of een vrouwtje is. Als er eitjes op de vrou-

wen zitten, dan zet hij ze terug. Dan doet hij ook met klein-
tjes. “We moete z’ ier uuteindelijk weh zie t’ aawen”, lacht hij.  
De grote krabben groeien maar een centimeter per jaar. Als 
ze oud zijn, kunnen ze wel 17 of 18 centimeter zijn. “Het is een 
delicatesse, dat witte vleis van de bost en de pôten en ten-
gels” glundert hij. “En ik wachte ôôltied toet ah ze grôôt ge-
noeg bin”. Volgens Leo is het vanaf eind februari tot half mei 
goed krabben vangen. Daarna gaan de krabben “verschuute” 
en is het schild zacht. Ze gooien hun oude schild eraf en het 
nieuwe is nog zacht. Dan zijn ze nat en niet te eten als je ze 
kookt. Zo nat as een schuute is een uitdrukking waarmee be-
doeld wordt dat je door en door nat bent, zo legt Leo me uit.
Leo en Lies hebben geen idee wat het zou moeten gaan kos-
ten om dit natuurgebied te redden. Lies oppert dat je mis-
schien de grote stenen die na elke winter op de dijk liggen, 
aan de voet van d’n bêrm zou kunnen storten. “Dan blijft dat 
gebied behouden en wat kan dat nou kosten?” Misschien een 
idee voor het Dorpsplan van Westkapelle? “Mien verhaal is in 
ieder geval een wêrm pleidooi voh d’n bêrm”, zegt Leo.
Bij het afscheid belooft Leo dat ik in februari een keer mee 
mag op krabbenvangst, om krabben in de warme golf-
stroom, op de punt van d’n bêrm. Als het tenminste niet te 
hard gaat stormen dit najaar…

Aanleg van d’n bêrm in 1948. Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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Met z’n hoofd in het getijdenboekje 2014 komt Leo Alewijnse 
geconcentreerd de kamer binnen. “Mêrrege is ‘t dôôd tie en 
kejje  d’r nie op”. Hij komt er dikwijls, op d’n bêrm, en hij ver-
telt meteen enthousiast verder over zijn twee -totaal verschil-
lende- passies. Motorracen op zijn Puch, krabben vangen op 
d’n bêrm. De ene lawaaiig en de ander sereen rustig en het is 
hem allebei even dierbaar. 

Vijf voor Twaalf
Leo Alewijnse is bezorgd. Hij maakt zich druk over het be-
houd van d’n bêrm, een rijk zeebiologisch cultuurlandschap 
midden in ‘t Gat . Het is vijf voor twaalf, waarschuwt hij ern-
stig. De onderste steenlaag van d’n bêrm kalft steeds verder 
af. Sommige gedeelten zijn nog maar 20 centimeter breed! 

Help, d’n bêrm verzuipt!

Door Lieneke van den Heuvel

D’n bêrm, zo noemen Westkappelaars de strekdam op het badstrand. Aangelegd als bescherming van de nooddijk is het 
nu een eldorado voor krabben èn krabbenvangers. Maar d’n bêrm verdwijnt. Langzaam maar zeker en veel Westkappelaars 
maken zich daar zorgen over, ook Leo Alewijnse. Ik vroeg hem wat er aan de hand is en wat die strekdam zo bijzonder maakt. 

Een paar grote najaarsstormen en er slaan hele stukken tus-
sen uit. “En dat zou zo eeuwig jammer wizze” verzucht hij. 
Bij Rijkswaterstaat en het Waterschap vindt hij tot op heden 
weinig gehoor. Omdat deze oude strekdam zijn kustverde-
digingsnut heeft verloren, investeren ze er niet meer in. “Dat 
is kortzichtig. Ze beseffe nie wat er verlore gaet.” Het krab-
benvangen op d’n bêrm is te vergelijken met het vissen vanaf 
het Grôôt ‘Ôôd en mossels rapen tussen de paalhoofden: “het 
‘oort bie onze cultuur”. Hij vertelt over het ontstaan en over 
de schoonheid van dit stukje – onderwater – Westkapelle.

De schoonheid van een warme golfstroom
Leo vertelt dat na de bombardementen, na de oorlog, de 
nooddijk werd aangelegd. Die dijk werd opgespoten met 

Leo Alewijnse gaat om krabben; foto Jan de Jonge
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Opmerkelijke kunstwerk
D’ Arke toen

Door Jan Kaland

Hij had een voorliefde voor het plein-air schilderen, dus niet 
in het atelier maar buiten. Hierbij ging zijn voorkeur uit naar 
sfeervolle duin- en stadsgezichten met pittoreske straatjes, 
huisjes en doorkijkjes. Tijdens zijn verblijf op Walcheren, op 

Ipenoord in Oostkapelle en in villa 
Ruimzicht in Domburg, maakte hij 
diverse schilderijen met dergelijke 
dorpsgezichten, waaronder dat van D’ 
Arke. 
Hij was bevriend met de schrijvers Stijn 
Streuvels en Guido Gezelle die net als 
hij met hun werk de schoonheid van 
het Vlaamse land huldigden. 
Viérin was zijn leven lang nauw 
betrokken bij de geschiedenis en 
de cultuur van zijn geboortestad 
Kortrijk. Zijn woning daar werd in de 
1e Wereldoorlog vernield, wat hem 
deed vluchten naar Nederland. In de 
2e Wereldoorlog werd zijn huis weer 
gebombardeerd en moest hij uitwijken 
naar Bretagne.

De karakteristieke huisjes van d’ Arke, 
zoals Viérin die schilderde, komen 
in grote lijnen  overeen met de 

werkelijkheid van 1915. Een zonnig en harmonieus tafereel in 
een realistisch-impressionistische stijl. De keuvelende vrouwen 
in klederdracht in het midden perfectioneren het dorpsbeeld. 
Vanzelfsprekend permitteerde Vièrin zich wel enige artistieke 
improvisatie. 
Vanuit de 
positie van de 
schilder was het 
onmogelijk om 
de dijkmolen 
te zien. Maar 
hij onderkende 
dat D’ Arke één 
was met de 
molen. De kleine 
manipulatie van 
de werkelijkheid 
maakt het 
schilderij alleen 
maar completer. 

De hedendaagse Arke is een gewone straat met rijtjeshuizen 
aan de zuidkant van Westkapelle. De oorspronkelijke, “echte” 
Arke zag er heel anders uit en lag ook op een andere plaats. Het 
was een arbeidersbuurt, ingeklemd tussen de dijk, de Zuidstraat 
en het zuidelijk vroongebied. Geen doorgaande straat maar een 
labyrint van huisjes, coterieën, geitenkotten en “êêmiengen”. 
Boven d’ Arke heerst de dijkmolen.
D’ Arke ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw. De naam 
heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat veel mensen die naar 
Amerika zouden emigreren en hun hele hebben en houwen al 
van de hand hadden gedaan, hier een tijdelijk toevluchtsoord 
vonden. Op 3 oktober 1944 werden dijk, molen en Arke 
weggevaagd door de bommen. Het hele gebied ligt nu onder 
de nooddijk en het badstrand. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven op Walcheren 
veel Belgische vluchtelingen, waaronder ook een aantal 
kunstschilders. Het oog van één van hen, Emmanuel Viérin werd 
getroffen door deze typisch Westkappelse woonomgeving.
Emmanuel Viérin (1869-1954) kwam uit Kortrijk. Hij was één van 
de belangrijkste Belgische luministen en postimpressionisten. 

de winkel van alles! 

	  

	  

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 
	  

Emmanuel Viérin, Oude huisjes in West Capelle, 1908, olieverf op doek, 61 x 81 cm; particuliere collectie

Meisjes in d’ Arke; ansichtkaart 1908; 

collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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De Werkgroep Serious Request Westkapelle stelt zich 
voor, ontvouwt zijn plannen en vraagt uw medewer-
king.

Het kan bijna niet anders of de actie Serious Request/het 
Glazen Huis is u bekend. Al vele jaren staat Nederland in 
de laatste week voor de kerstdagen op zijn kop. Een zeer 
succesvolle actie in samenwerking met het Rode Kruis die 
jaarlijks miljoenen euro’s oplevert die ten goede komen aan 
slachtoffers van armoede en oorlogssituaties.
In de week voor Kerst, van 18 tot en met 24 december, slui-
ten drie dj’s van Radio 3FM zich op in een glazen studio op 
de Grote Markt in Haarlem. De dj’s eten zes dagen niets en 
maken 24 uur per dag live radio en televisie. Ze roepen in 
die week zoveel mogelijk mensen op om in actie te komen 
voor het goede doel. Bijvoorbeeld door tegen betaling een 
verzoeknummer aan te vragen. De eerste editie in 2004 
bracht € 915.955 op voor de vluchtelingen in Darfur. Sinds-
dien zetten 3FM en het Rode Kruis elk jaar succesvol een 
stille ramp op de kaart. In 2013 werd een recordbedrag van 
€12.302.747 opgehaald voor het terugdringen van het aan-
tal kinderen dat sterft door diarree. 

Het Glazen Huis in Westkapelle
Ook Zeeland heeft met het Glazen Huis Oostkapelle een 
prachtige bijdrage geleverd aan deze landelijke actie. Na 
twee edities in Oostkapelle, heeft een enthousiaste groep 
vrijwilligers besloten de actie in 2014 in Westkapelle te orga-
niseren, dit in overleg met Oostkapelle SR. Het Glazen Huis 
komt te staan in de Zuidstraat bij Het Kasteel van Batavia.

Dat kunnen en willen we niet alleen!
Het Glazen Huis staat dan wel in Westkapelle, maar als orga-
nisatie willen we dit samen met alle Zeeuwen tot een succes 
maken. We hopen dat iedereen een steentje wil bijdragen 
aan dit geweldige initiatief en laten zien dat we als Westka-
pelaars, Veerenaren, Walcherenaren en Zeeuwen stilstaan 
bij leed elders in de wereld en een bijdrage leveren om dit 
menselijk leed te verminderen.

Kom in actie!
Het goede doel van 2014 is: ‘Hulp bieden aan meisjes en 
vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflict-

gebieden’. 
Wij vragen 
iedereen 
hiervoor 
in actie te 
komen. 
Elke op-
gehaalde 
eurocent 
wordt door 
het Rode 
Kruis be-
steed om het doel van 2014 te ondersteunen. 

Hoe?
De organisatie SR Westkapelle biedt van 18 t/m 24 decem-
ber een podium voor alle acties. Dat kan het promoten van 
uw vereniging/bedrijf/organisatie zijn of het verzorgen van 
een muziek-, dans- of theateroptreden. Eigenlijk alles wat u 
maar kunt bedenken. 
In die week voor kerst komt voor de acties en activiteiten 
op het Abraham Calandplein een tent te staan. En natuurlijk 
zullen ook in het Westkappelse Glazen Huis een drietal vas-
tende dj’s 24 uur per dag in actie zijn in. Zij maken live radio, 
draaien verzoekplaten (tegen betaling) en ontvangen vele 
prominente gasten. 

Vrijwilligers
Om deze actie tot een succes te maken hebben wij uw hulp 
hard nodig. Meldt u aan als vrijwilliger. Wij kunnen alle hulp 
gebruiken, op technisch gebied, EHBO, catering, beveili-
ging, planning, coördinatie enz. enz. Help mee om de don-
kere dagen voor Kerst wat te verlichten! 

Website en contactgegevens
Wanneer u uw actie wilt aanmelden en promoten, als u vra-
gen, verzoeken of initiatieven heeft of u wilt zich aanmelden 
als vrijwilliger, dan kunt u dat doen via de website. 
(http://www.srwestkapelle.nl/kom-in-actie). 
De media zullen naar verwachting veel aandacht besteden 
aan alle activiteiten. Ook social media zullen hierbij een be-
langrijke rol vervullen.
Houd onze website www.srwestkapelle.nl in de gaten voor 
de laatste nieuwtjes! Voor meer informatie kunt u ons ook 
mailen info@srwestkapelle.nl. Wij zijn ook al actief op Face-
book en Twitter. Ons postadres is Zuidstraat 143, 4361AH 
Westkapelle. 
Wij hopen natuurlijk op enthousiaste reacties en vooral veel 
creativiteit in het bedenken van een bijdrage die de actie tot 
een succes kan maken.

PeBo

Emmanuel Viérin, Oude huisjes in West Capelle, 1908, olieverf op doek, 61 x 81 cm; particuliere collectie

Het enthousiaste Westkappelse SR-team; foto Leo Jobse
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Opmerkelijke kunstwerk
D’ Arke toen

Door Jan Kaland

Hij had een voorliefde voor het plein-air schilderen, dus niet 
in het atelier maar buiten. Hierbij ging zijn voorkeur uit naar 
sfeervolle duin- en stadsgezichten met pittoreske straatjes, 
huisjes en doorkijkjes. Tijdens zijn verblijf op Walcheren, op 

Ipenoord in Oostkapelle en in villa 
Ruimzicht in Domburg, maakte hij 
diverse schilderijen met dergelijke 
dorpsgezichten, waaronder dat van D’ 
Arke. 
Hij was bevriend met de schrijvers Stijn 
Streuvels en Guido Gezelle die net als 
hij met hun werk de schoonheid van 
het Vlaamse land huldigden. 
Viérin was zijn leven lang nauw 
betrokken bij de geschiedenis en 
de cultuur van zijn geboortestad 
Kortrijk. Zijn woning daar werd in de 
1e Wereldoorlog vernield, wat hem 
deed vluchten naar Nederland. In de 
2e Wereldoorlog werd zijn huis weer 
gebombardeerd en moest hij uitwijken 
naar Bretagne.

De karakteristieke huisjes van d’ Arke, 
zoals Viérin die schilderde, komen 
in grote lijnen  overeen met de 

werkelijkheid van 1915. Een zonnig en harmonieus tafereel in 
een realistisch-impressionistische stijl. De keuvelende vrouwen 
in klederdracht in het midden perfectioneren het dorpsbeeld. 
Vanzelfsprekend permitteerde Vièrin zich wel enige artistieke 
improvisatie. 
Vanuit de 
positie van de 
schilder was het 
onmogelijk om 
de dijkmolen 
te zien. Maar 
hij onderkende 
dat D’ Arke één 
was met de 
molen. De kleine 
manipulatie van 
de werkelijkheid 
maakt het 
schilderij alleen 
maar completer. 

De hedendaagse Arke is een gewone straat met rijtjeshuizen 
aan de zuidkant van Westkapelle. De oorspronkelijke, “echte” 
Arke zag er heel anders uit en lag ook op een andere plaats. Het 
was een arbeidersbuurt, ingeklemd tussen de dijk, de Zuidstraat 
en het zuidelijk vroongebied. Geen doorgaande straat maar een 
labyrint van huisjes, coterieën, geitenkotten en “êêmiengen”. 
Boven d’ Arke heerst de dijkmolen.
D’ Arke ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw. De naam 
heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat veel mensen die naar 
Amerika zouden emigreren en hun hele hebben en houwen al 
van de hand hadden gedaan, hier een tijdelijk toevluchtsoord 
vonden. Op 3 oktober 1944 werden dijk, molen en Arke 
weggevaagd door de bommen. Het hele gebied ligt nu onder 
de nooddijk en het badstrand. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven op Walcheren 
veel Belgische vluchtelingen, waaronder ook een aantal 
kunstschilders. Het oog van één van hen, Emmanuel Viérin werd 
getroffen door deze typisch Westkappelse woonomgeving.
Emmanuel Viérin (1869-1954) kwam uit Kortrijk. Hij was één van 
de belangrijkste Belgische luministen en postimpressionisten. 

de winkel van alles! 

	  

	  

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 
	  

Emmanuel Viérin, Oude huisjes in West Capelle, 1908, olieverf op doek, 61 x 81 cm; particuliere collectie

Meisjes in d’ Arke; ansichtkaart 1908; 

collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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De Werkgroep Serious Request Westkapelle stelt zich 
voor, ontvouwt zijn plannen en vraagt uw medewer-
king.

Het kan bijna niet anders of de actie Serious Request/het 
Glazen Huis is u bekend. Al vele jaren staat Nederland in 
de laatste week voor de kerstdagen op zijn kop. Een zeer 
succesvolle actie in samenwerking met het Rode Kruis die 
jaarlijks miljoenen euro’s oplevert die ten goede komen aan 
slachtoffers van armoede en oorlogssituaties.
In de week voor Kerst, van 18 tot en met 24 december, slui-
ten drie dj’s van Radio 3FM zich op in een glazen studio op 
de Grote Markt in Haarlem. De dj’s eten zes dagen niets en 
maken 24 uur per dag live radio en televisie. Ze roepen in 
die week zoveel mogelijk mensen op om in actie te komen 
voor het goede doel. Bijvoorbeeld door tegen betaling een 
verzoeknummer aan te vragen. De eerste editie in 2004 
bracht € 915.955 op voor de vluchtelingen in Darfur. Sinds-
dien zetten 3FM en het Rode Kruis elk jaar succesvol een 
stille ramp op de kaart. In 2013 werd een recordbedrag van 
€12.302.747 opgehaald voor het terugdringen van het aan-
tal kinderen dat sterft door diarree. 

Het Glazen Huis in Westkapelle
Ook Zeeland heeft met het Glazen Huis Oostkapelle een 
prachtige bijdrage geleverd aan deze landelijke actie. Na 
twee edities in Oostkapelle, heeft een enthousiaste groep 
vrijwilligers besloten de actie in 2014 in Westkapelle te orga-
niseren, dit in overleg met Oostkapelle SR. Het Glazen Huis 
komt te staan in de Zuidstraat bij Het Kasteel van Batavia.

Dat kunnen en willen we niet alleen!
Het Glazen Huis staat dan wel in Westkapelle, maar als orga-
nisatie willen we dit samen met alle Zeeuwen tot een succes 
maken. We hopen dat iedereen een steentje wil bijdragen 
aan dit geweldige initiatief en laten zien dat we als Westka-
pelaars, Veerenaren, Walcherenaren en Zeeuwen stilstaan 
bij leed elders in de wereld en een bijdrage leveren om dit 
menselijk leed te verminderen.

Kom in actie!
Het goede doel van 2014 is: ‘Hulp bieden aan meisjes en 
vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflict-

gebieden’. 
Wij vragen 
iedereen 
hiervoor 
in actie te 
komen. 
Elke op-
gehaalde 
eurocent 
wordt door 
het Rode 
Kruis be-
steed om het doel van 2014 te ondersteunen. 

Hoe?
De organisatie SR Westkapelle biedt van 18 t/m 24 decem-
ber een podium voor alle acties. Dat kan het promoten van 
uw vereniging/bedrijf/organisatie zijn of het verzorgen van 
een muziek-, dans- of theateroptreden. Eigenlijk alles wat u 
maar kunt bedenken. 
In die week voor kerst komt voor de acties en activiteiten 
op het Abraham Calandplein een tent te staan. En natuurlijk 
zullen ook in het Westkappelse Glazen Huis een drietal vas-
tende dj’s 24 uur per dag in actie zijn in. Zij maken live radio, 
draaien verzoekplaten (tegen betaling) en ontvangen vele 
prominente gasten. 

Vrijwilligers
Om deze actie tot een succes te maken hebben wij uw hulp 
hard nodig. Meldt u aan als vrijwilliger. Wij kunnen alle hulp 
gebruiken, op technisch gebied, EHBO, catering, beveili-
ging, planning, coördinatie enz. enz. Help mee om de don-
kere dagen voor Kerst wat te verlichten! 

Website en contactgegevens
Wanneer u uw actie wilt aanmelden en promoten, als u vra-
gen, verzoeken of initiatieven heeft of u wilt zich aanmelden 
als vrijwilliger, dan kunt u dat doen via de website. 
(http://www.srwestkapelle.nl/kom-in-actie). 
De media zullen naar verwachting veel aandacht besteden 
aan alle activiteiten. Ook social media zullen hierbij een be-
langrijke rol vervullen.
Houd onze website www.srwestkapelle.nl in de gaten voor 
de laatste nieuwtjes! Voor meer informatie kunt u ons ook 
mailen info@srwestkapelle.nl. Wij zijn ook al actief op Face-
book en Twitter. Ons postadres is Zuidstraat 143, 4361AH 
Westkapelle. 
Wij hopen natuurlijk op enthousiaste reacties en vooral veel 
creativiteit in het bedenken van een bijdrage die de actie tot 
een succes kan maken.

PeBo

Emmanuel Viérin, Oude huisjes in West Capelle, 1908, olieverf op doek, 61 x 81 cm; particuliere collectie

Het enthousiaste Westkappelse SR-team; foto Leo Jobse
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H O O f D S P O n S O r :

Agenda

4 t/m 25 oktober: Expositie Dijkwacht Westkapelle, Pol-
derhuis
10 oktober: Lampionoptocht met medewerking van 
OKK, vertrek vanaf de Markt, 19.30 uur
15 oktober: Pompoenendag, Polderhuis, 11-16 uur
17 oktober en daarna: Expositie veteranenkunst, Pol-
derhuis en gemeentehuis in Domburg
22 oktober: Leuke-dingen-doen-middag, Polderhuis, 
13 uur
23 oktober: Zing maar mee, Jeugdgebouw, 20 uur
1 november: Oorlogsherdenking; zie elders in dit blad
14 en 15 november: “De burgemeester is om zeep”, 
toneelstuk geproduceerd en uitgevoerd door de Was-
schappelse Toneelploeg, Westkapelle Herrijst
16 november: Herdenking mijnramp 1914
20 november: Zing maar mee, De Fontein, Markt, 20 uur
29 november: Intocht Sinterklaas, ca. 13.30 uur
14 december: Kerstconcert brassband OKK en popkoor 
X-stream, Moriakerk, 15 uur

nog een keer de molen op de dijk

Het pleidooi voor herbouw van de dijkmolen is in Westkapelle 
in goede aarde gevallen. Veel positieve reacties en naar verluidt 
zijn zelfs de praters in het Leugenkot er voor. Op één na. Nou, als 
je ze dáár weet te overtuigen…
Zelfs uit Duitsland kwam een steunbetuiging: Ich lese gerade 
Polderhuisblad 63. Die Idee, auf dem Deich die Mühle wieder auf-
zubauen, finde ich super! Das sollte man machen! Sehr schönes Bild 
von Jan de Jonge! 
Anders dan de redactie kent Daan Hengst wèl de maker van de  
ets met de molen. 

Daan schrijft dat 
het werk Gros 
Temps Zélande 
linksonder ge-
signeerd is met 
“I will”. Dat is een 
pseudoniem van 
Marie Joseph 
Léon Clavel, 

(1850-1923). Deze Franse kunstenaar werkte af en toe in Westka-
pelle in de periode van 1887–1890. Clavel nam de achternaam I 
Will aan om zijn wil en inspanning als kunstenaar te benadruk-
ken. Hij exposeerde in vele salons, waaronder de Universele Ex-
positie, de Vereniging van Franse kunstenaars. Hij ontving vele 
prijzen en medailles voor zijn werk. Hij won “Chevalier de la Le-
gion d’Honneur” in 1894. 
Zijn werk is te zien in diverse Franse musea. 

Voor de nieuwe molen is het wachten nog op een ondernemer 
die zich I will noemt. 

Op een ansichtkaart uit 1908 is één van de huisjes van Viérin en 
ook de molen te zien vanuit een andere richting. 
Het schilderij Oude huisjes in West Capelle is onderdeel van 
de tentoonstelling Tijdelijk thuisland. Belgische kunstenaars in 
Domburg 1914-1918 in het Marie Tak van Poortvlietmuseum te 
Domburg. Naast schilderijen van Viérin is werk te zien van Jozef 
Posenaer, Frans Willems en Jan Gouweloos. De tentoonstelling 
loopt nog t/m 9 november 2014. 

Geraadpleegde literatuur: Francisca van Vloten, Tijdelijk 
thuisland. Belgische kunstenaars in Domburg, 1914-1918, 
Domburg 2014. 
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