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Winter Wonderland
Gelukkig Nieuwjaar.
2018, het Jaar van het Cultureel Erfgoed is begonnen. Laat het voor
iedereen een geweldig en groots jaar worden.
Wat het cultureel erfgoed betreft, daarvoor zitten we in het komende
jaar bij het Polderhuis en het Polderhuisblad altijd goed. In dit nummer komt de cultuurhistorie aan bod, als we op zoek gaan naar de
herkomst van de straatnamen en ook in het aantrekkelijke programma van winteractiviteiten. Lees ook de Westkappelse mijmeringen en
Limburgse flashbacks van Ad Hanneman.
Natuurlijk staan we nog even stil bij het leven en het overlijden van
twee Polderhuisvrijwilligers.
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Van de voorzitter
Allereerst wens ik de vrijwilligers en de lezers van het Polderhuisblad een voorspoedig en gezond 2018 toe.
In ons museum vertellen we graag de geschiedenis van Zeeland,
met Westkapelle in het bijzonder. Nadrukkelijk streven we na dat
het Polderhuis een ontmoetingsplek is. Een ontmoetingsplek voor
vrijwilligers en bezoekers. En met de globalisering waar we dagelijks mee te maken hebben, zien we dat geborgenheid en ruimte
voor een gesprek over alles wat mensen bezighoudt, voorzien in
een menselijke behoefte. Het is daarom dat we zo’n aantrekkingskracht hebben op mensen. Het Polderhuis, een plek om lekker
warm ondergedompeld te zijn.
Maar er is meer. We willen blijven vernieuwen en op deze wijze
aantrekkelijk blijven voor het publiek. In het afgelopen jaar is hard
gewerkt aan een nieuwe visie. Deze is gedeeld met de vrijwilligers
en heeft hun goedkeuring kunnen wegdragen. Nu gaan we aan de
slag om deze visie te vertalen in concrete plannen. Het museum,
de winkel en de horeca gaan stap voor stap vernieuwd worden. In
die plannen zitten ook de torens en de omgeving van Westkapelle
verwerkt. De omgeving van ons dorp wordt ons werkgebied en het
Polderhuis is daarin de centrale ontmoetingsplek.
Nieuwe wegen dus maar nadrukkelijk met behoud van de functie
ontmoetingsplek.
Jan van Beekhuizen
Aan de Keukentafel
Fototentoonstelling Jan de Jonge;
13 januari t/m 2 april 2018 in het museumcafé.

ject was zo’n succes dat de mensen zich spontaan bij hem kwamen
aanmelden. Het zijn tenslotte 110 foto’s geworden. De bewoners
kregen de opdracht iets te doen waarvoor ze meestal de keukentafel gebruiken en Jan de Jonge kwam het fotograferen. Zo ontstond een unieke fotoserie, die een tijdsbeeld weergeeft van hoe
wij leven in 2017.
We zien verschillende generaties, in oude en moderne keukens
iets doen aan de keukentafel. Dagelijkse bezigheden, die variëren
van koffiedrinken, ontbijten, de krant lezen tot spelletjes doen,
zilver poetsen, groente schoonmaken of op je laptop kijken. De
foto’s zijn heel bijzonder omdat Jan de Jonge koos voor de zwartwitfotografie, wat een nostalgisch gevoel geeft, terwijl we kijken
naar beelden uit het heden. Een stukje cultureel erfgoed dat in
de toekomst steeds meer waarde zal gaan krijgen hoe ouder de
afbeeldingen worden. Voor een mooi resultaat was het niet mogelijk alle 110 foto’s individueel op te hangen, dus heeft Jan er een prachtige compositie van gemaakt op panelen. Bent u ook geportretteerd
of misschien nieuwsgierig geworden naar de foto’s van de familie of
de buren, kom dan kijken in het museumcafé. De thee en de koffie
staan altijd klaar.
Ans Dingemanse, werkgroep exposities
De Mutsen
De Mutsen, wie kent ze niet, die groep voor het Polderhuis handwerkende vrouwen? Vaak wordt gedacht dat de Mutsen alleen
poppen maken van mutsen en oude sokken. Maar dat is allang
niet meer zo. Ze breien en haken van alles en de opbrengst is 100%
voor het Polderhuis. Daarmee zijn ze ook vrijwilligers. Thuis wordt
driftig gebreid (onder andere sokken op bestelling) en elke 4e donderdag van de maand zijn ze in het Museumcafé en worden er ook
producten verkocht. U kunt op die dag ook sokken bestellen.
Reparatiecafé
29 maart 2018 is de 5e donderdag van de maand. Op deze dag
helpen mensen van de Klusgroep Polderhuis u met eenvoudige
klusjes uit huis, zoals reparatie van gebruiksvoorwerpen. De start
is om 13.30 uur.

Een van de keukentafels gefotografeerd door Jan de Jonge.
Fotograaf Jan de Jonge bedacht een heel bijzonder fotoproject. Hij
raakte gefascineerd door de vraag ‘wat doen wij mensen allemaal
aan de keukentafel?’ Om het antwoord op die vraag in beelden te
vangen bezocht hij meer dan honderd huizen in Westkapelle. Aanvankelijk wilde hij zich beperken tot honderd foto’s, maar het pro-
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Oude klompen
Voor een evenement komende zomer is het Polderhuis op zoek
naar klompen. Het maakt niet uit of het links of rechts is, oud,
nieuw, versleten, met een gat of wat dan ook... ze zijn welkom!
Graag afgeven in het Polderhuis.

Westkapelle een waar Winterwonderdorp
Het winterseizoen een stille tijd? Voorzeker niet in Westkapelle
en al helemaal niet in het Polderhuis. De tijd dat de mensen in de
maanden januari en februari in een soort winterslaap verzonken
waren en alleen tot leven kwamen als er sneeuw en ijs lag, ligt ver
achter ons. Niet alleen omdat sneeuw en ijs zeldzaam zijn geworden, ook omdat het overal bruist van creativiteit en energie, is er in
de komende wintermaanden voortdurend wat te doen in het dorp.
Vanzelfsprekend neemt Het Polderhuis daarbij het voortouw.

door Addy Hengst. Materiaalkosten ca. € 5,00 Opgeven vóór 1
februari
8 maart: Zelf een bloemstuk maken, door Beppie Nagtzaam van
Bloemen op 54 uit Serooskerke. Materiaalkosten € 10,00. Opgeven
vóór 1 maart:
12 april: Masterclass koken met Tupperware, door Judith Kosters.
Opgeven vóór 1 april; deelname gratis. Alle aanmeldingen:
 0118-570700, e: info@polderhuiswestkapelle.nl

Nieuwjaarsreceptie
Het Polderhuisjaar gaat van start met de nieuwjaarsreceptie voor
de vrijwilligers op woensdag 17 januari; aanvang 19.30 uur.

Polderhuisquiz
Een bijzonder avondje uit maakt u mee, als u meedoet aan de Polderhuisquiz. Veel (foto)vragen zullen de revue passeren o.a. over
aardrijkskunde, actualiteiten, algemene kennis, Nederlandse
taal, Wasschappel en Zeeland. Quizmaster is Ivo van Beekhuizen,
de techniek is in handen van Ada van Hoof en de jury en vrolijke
quizassistentes zijn Willy van Maldegem en Elly Dekker. Het Polderhuis zorgt voor de hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Deelname aan de quiz is gratis en zoals altijd is iedereen van harte
welkom.
Data: 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april 2018. Aanvang
19.30 uur. Het Polderhuis opent de deuren om 19.00 uur.
Als u mee wilt doen, moet u zich wel vooraf opgeven, resp. vòòr 15
januari, 10 februari, 10 maart en 14 april 2018. Een tafeltje reserveren voor groepen van maximaal 6 personen kan ook. Vol = Vol.

Donderdag Doedag
Donderdag Doedag is een soort winterse tegenhanger van de
zomerserie Woensdag Westkapelle. Het idee erachter is dat er
op die middagen gelegenheid is om anderen te ontmoeten, om
te kijken en te luisteren, om iets nieuws te leren. Activiteiten en
manifestaties voor iedereen: dus voor Westkappelaars, mensen
van Walcheren, vrijwilligers, aspirant vrijwilligers, museumbezoekers enz. Donderdag Doedag heeft een vaste structuur.
Elke 1e donderdag van de maand Vertel- en kijkcafé, elke 2e donderdag Workshopcafé, elke 3e donderdag Digicafé en elke 4e donderdag Handwerkcafé.
Het programma begint telkens om 13.30 uur en rond 14.30 uur is er
koffie/thee pauze. Koffie en thee kosten € 1,60.
Vertel- en kijkcafé
Bijzonder interessant en leerzaam is het vertel- en kijkcafé. Dit is
gestart op 4 januari met een causerie van Dan de Bruin over de
koude oorlog. Komend programma:
1 februari: Bioscoop uit de oude doos (jaren 50-60), door Huib
Westerbeke.
1 maart: Presentatie ‘Door de jaren heen wonen en leven in Westkapelle’, door Ko Gabriëlse
5 april: De toekomst van het Polderhuis. Jan van Beekhuizen en
Ada van Hoof vertellen en laten zien wat er gaat gebeuren.
Alle manifestaties gratis toegang.

Culturele evenementen
Met de wisseltentoonstellingen en de permanente collectie in
het Polderhuis kan iedereen altijd het hart ophalen. Geopend op
woensdag t/m zondag van 11 -17 uur. Vanaf 1 april dagelijks van
10-17 uur.
Een bijzonder evenement is het Nieuwjaarsconcert van de brassband OKK op zaterdag 20 januari 2018 in het verenigingsgebouw
‘Westkapelle Herrijst’. In de stijl van de Wiener Symphoniker en
enkele vleugjes André Rieu speelt OKK o.l.v. zijn enthousiaste
maestro Cora Dellebeke die avond romantische Weense melodieën in een feestelijke sfeer. Om het feest compleet te maken
hullen de muzikanten zich in fraaie galakleding. Laat u betoveren
door Johann Strauss’ sprookjesachtige Geschichten aus dem Wienerwald en de meeslepende klanken van Berliner Luft, het Chiantilied, de Radetskymars en vele andere klassiekers. Dit bijzondere
concert is gratis toegankelijk. Aanvang 19.30 uur.

Een presentatie in het Polderhuis; foto Mieke Roelse
Workshopcafé
Creatief en handvaardig, daar gaat het om in het workshopcafé.
Programma:
11 januari: Creatief met spijkerbroeken, door Corry van Hattum en
Ada van Hoof. Zelf naaispullen en spijkergoed meenemen.
8 februari: Ondersteuning nieuwe technieken kaarten maken,

OKK concerteert; foto Erik Frenks
Het winterseizoen wordt afgesloten als het Westkappels Koor zijn
jaarlijkse uitvoering geeft. 24 maart 2018 in Westkapelle Herrijst.
Aanvang 19.30 uur.
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Streetwise (1)
door Jan Kaland
De geschiedenis en de cultuur van een stad of dorp worden geschreven in de straatnamen. Ook in Westkapelle. Hoe kreeg een straat
of weg de naam die hij heeft? Welke personen werden met een staatnaam geëerd en waarom?

Vooroorlogs verkeersknooppunt met rechts de ingang van de Bartstraat;
Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
In den beginne ontstonden straatnamen op een logische manier in
het dagelijkse taalgebruik. In de Kloosterstraat stond het klooster
en de Middelburgseweg ging richting Middelburg. In de loop van de
20e eeuw kwamen er overal zoveel straten bij, dat men wat inventiever moest worden om ze van elkaar te onderscheiden. Overal in
Nederland werd het een gewoonte straten te noemen naar landelijke of plaatselijke beroemdheden of helden. In Westkapelle was
men niet zo dol op een dergelijke persoonsverheerlijking, maar toch
vind je ook hier heel wat persoonsnamen terug in de straatnamen,
zij het soms wat verborgen.
In vroeger tijd ging een vernoeming nog op een natuurlijke wijze,
gewoon omdat de straat de naam kreeg van een van de bewoners of,
nog voordehandliggender, van de enige aanwonende. Vooral in het
buitengebied van Westkapelle ging de naamgeving op deze manier
in zijn werk. Joosse, De Buck, De Rijke, Jan Moens, K. de Vos, Schout,
zij schonken vaak onbewust hun naam aan de weg waar ze woonden.
Niet altijd kwamen de naamgevers door de keuring van de latere
straatnaambeslissers. Wie weet nog dat de noordelijke gedeelten van
de Baaiweg en de Hogeweg ooit Baerendseswegje en het Tinuswegje
heetten? Om maar niet te spreken van het Van der Schraafsbaentje.

Soms werd de officiële naam wat bewerkt. De Pauluswegeling is
in de volksmond Pauwtjeswegje en de Slaakweg (in Westkapelle
Slôôkwègt met klemtoon op de tweede lettergreep), heet naar Jakobus Slaakweg en zou dus eigenlijk Slaakwegweg moeten heten.
Deze Jakobus Slaakweg was afkomstig van Grijpskerke waar hij in
het jaar 1800 was geboren. Nauwelijks meerderjarig trouwde hij in
1821 met Hendrika Geertse. Zij bewoonde een kleine hofstede in wat
toen de ambachtsheerlijkheid Serpoppekerke was, iets ten noorden
van Westkapelle en was 20 jaar ouder dan Jakobus. Denk nu niet dat
deze Hendrika een 19e-eeuwse versie was van wat ze tegenwoordig
wel liefkozend een ‘cougar’ noemen, een rijpere vrouw die zich graag
laat verwennen door kerels die haar zoon zouden kunnen zijn. Nee,
de werkelijkheid was verre van hedonistisch. Hendrika was eerder
getrouwd met Louris Wouterse, die in 1820 was overleden. Zij bleef
als weduwe met vier kleine kinderen achter op haar boerderij. Gelukkig had zij met Jakobus Slaakweg een inwonende landarbeider. Hij
jong en armlastig, zij een alleenstaande moeder met huis en haard
en ook nog wat land. Dus… Een nood- en verstandshuwelijk waarmee Jakobus Slaakweg letterlijk en figuurlijk in een gespreid bedje
belandde. Helaas werd hij niet ouder dan 45 jaar en opnieuw werd
Hendrika weduwe. Zij overleed in 1855 en niet lang daarna werd het

Autobedrijf Faasse
Adrie
Huibregtse
Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

Voor kwalitatief full service
auto-onderhoud aan alle
merken auto’s tegen een
betaalbaar tarief, bent u bij
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Uw adres voor:

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

hofje aan de Slaakweg gesloopt.
Op de plaats van
het hofje van Ko en
Rika staat nu een
vogelkijkhut.
Op soortgelijke
wijze als in het buitengebied, kregen
ook enkele kleine
straatjes in het
dorp de naam van
een aanwonende.
Het
westelijkste
verbindingsHet hof van Slaakweg op de kaart van W.T.
straatje tussen de
Hattinga (1753)
Zuid- en de Noordstraat was lang naamloos maar kreeg in de loop van de 19e eeuw in
de volksmond de naam Pieriengelstraetje, want hier woonde Pieter
Ingelse (1833-1902), kantonnier aan de dijk. De officiële naam werd
later Verhulststraat. Wie die Verhulst was en waarom hij belangrijker werd gevonden dan Pier Iengel vereist nog nader onderzoek. Het
Pieriengelstraetje, echt een straatje om dikwijls ten einde te gaan en
er je zoetlief te verliezen; het is door oorlogsgeweld verdwenen.
Evenwijdig aan het Pieriengelstraatje liep het Bartstraetje. Tot in de
19e eeuw heette die Smidstraat, omdat het straatje de toegang was
naar de stadsmederij die ongeveer op de plaats stond waar nu de
Sparsupermarkt is.
In 1799 vestigde hier ene Bartholomeus Timp zich als schoenmaker
toen hij trouwde met Cornelia Koppejan. Hij was in 1778 in Breda
geboren en in de Bataafse tijd in Westkapelle ingekwartierd als
militair. Iedereen in Westkapelle kende hem als kortweg Bart. In de
loop van de 19e eeuw ging men de straat, die de smidse was kwijtgeraakt aan de nieuwe Smidstraat, vereenzelvigen met de man die
er de schoenen lapte. Bartstraat werd in de jaren dertig zelfs de officiële naam. In 1944 werd de straat volledig verwoest. Bij de wederopbouw kwam de straat iets oostelijker te liggen en noemde men
hem gemakshalve hetzelfde als de straat die in het verlengde lag, de
Koestraat.

commissaris van de Koningin in Zeeland. Het lag voor de hand dat
zijn naam werd verbonden aan een wederopbouwstraat in Westkapelle, waarvan ook een deel van de oude Grindweg deel uitmaakte.
In de jaren zestig en zeventig, toen de nieuwbouwplannen uit de
grond schoten, was het mode om straten te noemen naar leden
van het koningshuis. Ook in Westkapelle vereerde het gemeentebestuur, als een soort statement tegen de toen oprukkende republikeinse horden, veel Oranjes met straatnamen. De Oranjestraten
liggen dicht bij elkaar en lopen soms in elkaar over, wat nogal eens
tot verwarring leidt. In 1972 was het de beurt aan een ander plaatselijk fenomeen, dokter Huygens.
Dr. Mattheus Huygens (1904-1993) vestigde zich in 1930 als huisarts
in Westkapelle. Hij zou dit ruim 40 jaar blijven, tot 1 januari 1972.
Zo’n beetje iedere Westkappelaar die dateert uit die periode, heeft
hij op de wereld helpen zetten. Huygens was een huisarts van het
oude stempel, met een lange witte jas en altijd de apotheekgeur
om zich heen. Daar had je wel ontzag voor en wat hij vond, gold als
een absolute waarheid. Een bekend statement van hem was, dat
ze op een pak zout een doodskop zouden moeten zetten. De praktijkruimte was in het Groene Kruisgebouw. Huygens werkte niet op
afspraak. Voor een consult moest je gewoon op het spreekuur in de
wachtkamer gaan zitten. Soms waren er 20 wachtenden voor je. De
voorgeschreven medicijnen kon je de volgende dag ophalen. Die
stonden dan open en bloot op een tafeltje in de hal. Zijn visites reed
Huygens met zijn Opel Rekord. Als hij door het dorp reed, huppelde
zijn hondje, van een onbestemd ras maar met de explosieve naam
Plof, achter de auto aan. Eén van Plofs achterpootjes zat doorlopend
in het verband. Daarom liep hij er op maar drie, waarmee hij desondanks een verbluffende snelheid wist te bereiken.
In januari 1972 was er voor dr. Huygens een grootscheepse afscheidsbijeenkomst in ‘Westkapelle Herrijst’, met een drukbezochte receptie voor de bevolking en een aubade door OKK. Als eerbetoon en
als dank voor de vele verdiensten kreeg een nieuwe straat aan de
noordoostkant van het dorp de naam Huygensstraat.

De tijd brak aan dat ook in Westkapelle straten de naam kregen van
belangrijke personen. De eerste was de De Casembrootstraat. Jhr.
Auguste François Charles de Casembroot (1906-1965) werd in 1932
burgemeester van Westkapelle; hij was toen de jongste burgemeester in Nederland. In de oorlog nam hij ontslag. In 1946 keerde hij in
Westkapelle terug als burgemeester en in 1948 werd hij, mede als
beloning voor zijn verzetsactiviteiten tijdens de oorlog, benoemd tot

W. Huibregtse Handelsonderneming
staal - rvs - aluminium

Las en constructie
Prelaatweg 9v
4361JB Westkapelle
Tel. 06 - 558 716 08
wouthuibregtse@zeelandnet.nl

Burgemeester Bulder overhandigt dr. Huygens zijn straatnaambord;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Streetwise wordt vervolgd
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Storm en vissen in dezelfde liefdesfontein
Door Ad Hanneman

Foto Jan de Jonge
Eindelijk. Een najaarsstorm, gepaard aan een woest met dikke
druppels bevolkt regenscherm. Binnenshuis voltrekt zich een
behaaglijk ouderwets gevoel zoals bezongen in liedjes à la
‘Toen was geluk heel gewoon’ van Gerard Cox. Hollandse kneuterige gezelligheid wordt het wel eens spottend genoemd. De
stoof ontbreekt, alsook de kachel vol gezellige vlammetjes.
De cv compenseert en de westenwind raast over het veilige dak.
Mijn enige zorg is een lekje dat zich af en toe doet gelden. Ik
moet er toch eens een aannemer bij halen; immers voldoende
aanwezig in ons dorp. De storm draagt consequent als een
refrein de resonerende klokslagen elk half en heel uur uit de
kerktoren richting oosten. Zo lijkt eindigheid onbekend in tijd.
Onderwijl vult een klein aantal bezoekers, voor het grootste
deel Duitsers uit het Ruhrgebied, die beweren dat bij storm een
overmaat longen reinigend jodium het land wordt opgeblazen, de straten van Westkapelle. Ik denk aan Carl, een Duitse
bekende uit Essen. Hij attendeerde me op die zienswijze in
zijn landsdeel. ‘Het idee is een erfenis van wat dokter Mezgers
schijnt te hebben beweerd’, doceert Carl, ‘toen hij van Domburg een hautain kuuroord naast de al bestaande hautaine
badplaats maakte, geschikt om te herstellen van allerlei al dan
niet hypochondrisch te noemen kwalen bij de door incestueuze
paringen verzwakte adel’. En Carl weet meer. ‘Maar ook enkele
uit de industriële revolutie rijk geworden vadsige mannetjes en
hun dikbil vrouwtjes gaven glans aan hun verworven status’.
Zijn gezicht toont ernstige trekjes bij die geschiedenisles; die
alleen de absolute kenner van medische wijsheden mag laten
zien. Tot slot knoopt hij er nog aan vast: ‘Het staat model voor

de verkwisting van de meerwaarde die arbeid ze opleverde’.
Carl kent de geschiedenis beter dan de gemiddelde toerist,
hoewel hij zijn kennis wat links interpreteert. En de in Amsterdam geboren doktor Johan Georg Mezger had niet de Duitse
nationaliteit, zoals hij ooit beweerde. Als het nieuws storm
voorspelt, klimt hij acuut in zijn bolide en raast in een sneltreinvaart naar Westkapelle. Hij ruimt zelfs zijn bureau niet op. Soms
doet hij er minder dan drie uur over, pochte hij. Kortgeleden zat
ik met hem op het terras van Het Kasteel van Batavia. Het was
al wat kil, maar Carl rookt shag. Zware. Op zijn Nederlands. En
rokers zijn binnen niet gewenst. Ik dronk een oude jenever met
ijs, Carl een kopstoot.
Carl kent Kerkrade, de stad waar ik opgroeide. Het stadje was
deel van zijn uitgaansagenda tijdens zijn studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hochschule in Aken. Terugblikken als
leeftijdgenoten past op een terras met borrel. Lachen om de
onbekommerde studententijd vol fratsen, grappen en grollen.
Hij pakte in Kohlscheid de tram naar Kerkrade en wandelde
’s nachts terug naar zijn studentenkamer bij de familie Offermans aan de Kaiserstraße. Eén keer had hij een fiets gestolen
en de volgende dag teruggebracht. Bibberend van de zenuwen
passeerde hij de grenswacht bij Pannesheide.
Toen Carl in 1968 afstudeerde en met vrienden uit Kerkrade in
de Cosy Corner een feestje bouwde was hij verliefd geworden.
Omdat de familie Offermans met vakantie naar Hawaï was, liep
hij hevig zoenend de vier kilometer met Annemie naar Kohlscheid waar ze de nacht doorbrachten. ‘Mijn hospita verbood
vrouwenbezoek’, legt de Duitse bezoeker van mijn kustdorp uit.

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

www.dominicus.nl
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Jac Pouwelse (1 maart 1932 - 17 december 2017)
Op 17 december is in Middelburg op 85-jarige leeftijd Jakobus Pouwelse
overleden.
Jac Pouwelse was lange tijd vrijwilliger bij het Polderhuis en bestuurlid van
de stichting Cultuurbehoud Westkapelle.
Hij werd geboren in Westkapelle als zoon van ‘meester Pouwelse’, de
onderwijzer aan de Chr. School. Tot in de oorlogsjaren woonde het gezin
Pouwelse op de hoek van ’t Baentje en de Zuidstraat, waar nu het winkelpand van loodgietersbedrijf Van Sighem is. Na pensionering van vader
Pouwelse in 1940 vertrok het gezin naar Middelburg. Het grootste deel van
zijn leven heeft Jac gewoond in Jutphaas en Nieuwegein.
Jac heeft gewerkt als elektronicus. Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op genealogie. Op zoek naar zijn eigen roots kwam hij uiteraard
weer in Westkapelle terecht. Hij ging wonen in een zomerwoning in de
Krekelstraat. Door zijn stamboomonderzoek kwam hij er achter dat bijna
alle Westkappelaars op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn.
Hij verzamelde zijn onderzoeksresultaten in het boek ‘Westkapelle, één familie’, samen een bestand van meer dan 10000 personen
waarvan de namen voorkomen in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Westkapelle.
Zijn belangstelling voor de geschiedenis van Westkapelle bracht Jac ook bij de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Vanaf de
oprichting in 1996 tot april 2017 was hij bestuurslid. Hij was zeer bedreven met de computer, al lang voordat dit gemeengoed was
en hij heeft een massa documentatie en beeldmateriaal van de SCW gedigitaliseerd.
Jac was ook vrijwilliger bij het Polderhuis. Hij was museumsuppoost en lid van de datawerkgroep, belast met het digitaal inventariseren van de collectie. Verder is hij betrokken geweest bij de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die bewaard
worden in het Zeeuws Archief.

Hoe zag Annemie er uit, vroeg ik. ‘Blond en prachtige borsten
die ze graag toonde’, antwoordde hij. ‘Ik heb nog een foto van
haar. Die neem ik volgende keer mee’. Ik wilde alles weten om te
voorkomen dat het mijn Annemie was geweest die vreemd was
gegaan met de man die nu tegenover me zat en opschepte over
de borsten die ik ook had betast. ‘Wat was, was’, relativeer ik en ik
houd Carl voor dat deze ontmoeting typisch is voor Westkapelle
is. Hier ontmoet je regelmatig mensen van vroeger uit een andere
leefomgeving. Soms Limburgers van toen en nu een onbekende
die in dezelfde vijver viste om de liefde te ontdekken.
Annemie bleek geen eendagsvlieg voor Carl, het had flink wat
maanden geduurd en ze woonde inderdaad bij het fonteintje
De Springbron genoemd…
Ik vertel het Carl nog wel eens. Als ik hem weer zie met de foto
van de toen zeer vrouwelijke en knappe Annemie.
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Gelukkig waait het nog stevig. Ik houd er wel van.
Herinneringen…
De regen is gestopt. Flarden toegewaaid zout uit zeewater vertroebelen de ramen. Ik maak me op voor een wandeling, Onderweg spookt het door mijn hoofd. Carl, Kohlscheid, Annemie?
Westkapelle… een wereldstad.

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL
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Piet van Rooijen (2 juni 1938 - 15 november
2017)
Volkszanger en altijd bezig met Westkapelle en de dijk
Op 15 november 2017 is in zijn huis aan de Koestraat Pieter van
Rooijen overleden; hij was 79 jaar en al enige tijd ziek.
Piet van Rooijen was bijzonder actief in het sociale leven van Westkapelle. Hij was een kenner van de plaatselijke geschiedenis en van de
klederdracht.
Als jongetje van zes jaar maakte hij het bombardement op Westkapelle en de daaropvolgende evacuatie aan den lijve mee. Het maakte
een onuitwisbare indruk op hem en het legde de basis voor een levenslange interesse in en kennis van het Westkappelse oorlogsverleden.
Piet trad veelvuldig als zanger voor het voetlicht. Hij was medeoprichter en leadzanger van het Westkappels Kwartet en gangmaker en voorzanger van de wijd en zijd populaire Zing-maar-mee sessies. Daarmee
heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden en opnieuw populair maken van de traditioneel in
Westkapelle gezongen volksliedjes, de “aawerwesse”. Met zijn enthousiaste en uitbundige zangwijze sleepte hij iedere Zingmaar-mee deelnemer mee en bezorgde hij velen onvergetelijke zangavonden.
Hij was ook actief lid van het Westkappels koor en een zeer verdienstelijk amateurtoneelspeler. Vele malen trad hij op in de
stukken die opgevoerd werden bij verenigingsuitvoeringen.
De Westkappelse tradities waren zijn lust en zijn leven en hij deed er alles aan om deze levend te houden. Al vanaf de begintijd was hij als vanzelfsprekend vrijwilliger bij het Polderhuis, o.a. als lid en kapitein van de Heiploeg, als samensteller van
wisseltentoonstellingen en als voorman bij de bouw van de Liberty-bridge.
Bij dat alles was Piet een verhalenverteller en hij hield van gezelligheid en vooral dank zij hem kregen alle activiteiten waarbij hij betrokken was een feestelijk tintje.
In zijn werkzame leven was Piet ook nauw betrokken bij Westkapelle en de dijk. Jaren heeft hij gewerkt bij Rijkswaterstaat.
De kustbescherming en alles wat daartoe behoort, werd zijn specialiteit. Natuurlijk was alles wat met de dijk en het dijkwerk
te maken had een geliefd onderwerp voor zijn boeiende en met gevoel voor detail vertelde verhalen.
Met al die activiteiten en betrokkenheid heeft hij zich binnen en buiten het Polderhuis bijzonder geliefd gemaakt.
Helaas heeft hij niet meer kunnen genieten van zijn vernieuwde en vergrote woning aan de Koestraat. De ziekte die in de
zomer bij hem werd vastgesteld, bleek al snel fataal. Een Westkappelaar met veel liefde voor en een onvervangbare kennis
van de geschiedenis, het dorpsleven, de dijk en de cultuur, een zingende gangmaker van dorpsevenementen, een vriend van
velen, is ons ontvallen. Een groot verlies voor zijn familie, het Polderhuis en het gehele dorp.

H O O F D S P O N S O R :
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www.profcom-it.nl
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