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Coronazomer
De hele wereld ligt in de stuipen door een dodelijk virus met de naam van
een heerlijk helder exotisch biertje, wat je noemt the devil in disguise.
De komende zomer zullen dit virus en vooral de maatregelen om het in
te dammen een zwaar stempel drukken op het Polderhuisbestaan en de
anders zo bruisende evenementen en activiteiten. Of we willen of niet,
het dicteert ook de inhoud van dit Polderhuisblad.
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ging een protocol opgesteld. André Roelse heeft dit toegespitst
op het museum, de museumwinkel, het museumcafé en het
buitenterras van het Polderhuis. De komende tijd zal blijken
hoe dat allemaal gaat uitpakken.
In het zomernummer van het Polderhuisblad wordt andere

Coronazomer

Domingo Álvarez Gómez, Vrouw op het strand
Wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself
And I didn’t know I was lost
(Avicii)
Het onvoorstelbare gebeurde. Een gevaarlijke besmettelijke
ziekte met de naam van een Spaanse flamingodanseres raast
over de wereld en gaat ook aan onze contreien niet voorbij.
Tot nu toe zijn Westkapelle en de inwoners er betrekkelijk goed
vanaf gekomen, geen dodelijke slachtoffers en nog maar weinig
echt zieke mensen. Wel hakken de maatregelen om het virus te
beteugelen er buitengewoon zwaar in. Te vrezen is dat ons in
het aanstaande Westkappelse coronazomertje weinig anders
te doen staat dan mijmerend en peinzend de zee in staren,
zoals de bevallige Spaanse op het schilderijtje ons voordoet.
Half maart moesten alle musea en ook het Polderhuis onverhoeds de deuren sluiten. Het sociale, culturele en sportleven
staat voor langere tijd op een laag pitje, al zagen we ook in
Westkapelle talloze hoopgevende activiteiten. Het Polderhuis
bleef actief op een ander niveau en een andere wijze, o.a. met
het uitbrengen van saamhorigheidsbulletins en een educatieproject. Maar het was behelpen.
Gelukkig zijn de coronamaatregelen nu wat versoepeld en
vanaf 1 juni konden de museumdeuren weer opengaan, zij
het nog steeds met heel wat beperkende regels. Vooral het 1½
meterdogma heeft ingrijpende consequenties.
Voor de openstelling van de musea heeft de MuseumvereniUw uitvaartverzorger

Léon Dekker

Uitvaartverzorging H. Jobse
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jaren veel plaats ingeruimd voor aankondiging van de evenementen en activiteiten. Altijd is er ’s zomers op Westkappel
wel iets te doen, maar niet deze zomer. Geen Woensdag Westkapelle, geen festivals en concerten, geen ringrijden en, bijna
onvoorstelbaar, voor het eerst na 74 jaar geen kermis.
De kermistraditie werd alleen onderbroken in de oorlogsjaren
1915-1918 en 1940-1946. De laatste keer dat er zonder oorlogsomstandigheden geen Westkappelse kermis was, was in 1866.
Ook toen kwam dat door een besmettelijke ziekte, n.l. een cholera-epidemie die dat jaar in Nederland en België totaal 65.000
dodelijke slachtoffers eiste. Hopelijk is de situatie begin juli
zodanig dat er in het dorp en op en om de terrassen nog iets
sfeervols en kermisachtigs opgezet kan worden.
Uiteraard gaat het Polderhuis zijn uiterste best doen om, met
inachtneming van de coronaregels, toch nog iets te organiseren
of te stimuleren. Kijk op de website van het Polderhuis,
www.polderhuiswestkapelle.nl of en wat er deze zomer te doen is.
Van de voorzitter
Corona is inmiddels een gegeven waar we aan gewend moeten
zien te raken. Het is niet anders.
De eerste periode kenmerkte zich in onwetendheid en onzekerheid. De besmettingen grepen om zich heen en IC’s raakten overvol. In Zeeland mochten we ons nog gelukkig prijzen
met het aantal besmettingen en overlijdens. Het was ook de
periode dat veel bedrijven tijdelijk moesten sluiten, waaronder
musea en horeca. Het Polderhuis kwam nagenoeg tot stilstand.
In de fase daarna, toen de met Corona besmette personen weer
een dalende trend inzette kwam de focus weer op de economie
te liggen. De overheid vaardigde richtlijnen uit en deze moesten worden omgezet in werkbare coronaproef protocollen. Niet

teveel publiek tegelijk, anderhalve meter afstand, voorzieningen om te desinfecteren en looproutes aanleggen.
In die periode werd ook duidelijk dat in het openbaar vervoer
mondkapjes verplicht zouden worden. Voor één vrijwilligster
werd dit gezien als een kans. Mondkapjes maken en verkopen
van Zeeuwse schortenstof. Aandacht van Omroep Zeeland voor
dit product deed de aanvragen exploderen. Ik denk dat we er
wel duizend hebben verkocht.
Zo zie je maar, elk nadeel heeft…
En dan nu de coronazomer. Wat kunnen we daar van verwachten. Laten we in ieder geval hopen dat het gewone leven weer
op gang komt. Dat de toeristen de weg naar de kust weer weten
te vinden en dat ze weer, rekening houdend met de coronamaatregelen, terecht kunnen bij het Polderhuis en gebruik
kunnen maken van horeca en restaurants. En dat onze medewerkers en vrijwilligers vol enthousiasme het publiek tegemoet
kunnen treden.

Mondkapjes van het Polderhuis
’Mondkapjes van schortenbont, waar zijn die te koop?’ Deze
vraag kwam voorbij op facebook van een in Bonn wonende
Wasschappelaer. Het trof dat het Polderhuis vorig jaar de laatste rol schortenbont had gekocht, die nog op een originele
manier was geweven. Zo was 1 + 1 ook hier 2. De mutsenclub
maakte al producten van schortenbont en in die lijn paste een
mondkapje er feilloos bij.

Jan van Beekhuizen.
Kinderen in actie
In de tijd dat de scholen gesloten waren bedacht de Werkgroep
Educatie van het Polderhuis iets om de verveling van de kinderen te doorbreken en tegelijkertijd het Polderhuis in the picture te houden. Eind april, begin mei verschenen op Facebook,
Twitter en Instagram berichten met filmpjes voor een online
opdrachtenreeks, met als
doel de kinderen bewust
en betrokken
te maken bij
deze bijzondere dagen. Er
kwamen veel
inzendingen
die te zien
zullen zijn op
een digitale
expositie op
de website en
het facebookaccount van
het Polderhuis.
Een impressie
hiernaast.

Polderhuismondkapjes, modieus en tegelijk traditioneel,
te koop in de museumwinkel
Kee ging aan de slag en het resultaat mocht er zijn. Een modieus mondkapje waar menig influenceer jaloers op is.
Het ’product’ mondkapjes werd geïntroduceerd in ons Saamhorigheidsbulletin. Bestellingen druppelden binnen. Maar
na berichten op sociale media en vooral na artikelen erover in
De Faam en De Bode ontstond een ware run op de mondkapjes met Zeeuwse twist. Honderden bestellingen kwamen er
binnen, van Kattendijke tot Groningen en van Amsterdam tot
Düsseldorf, maar het gros toch van Walcheren. Dagelijks 40
tot 50 mailtjes over mondkapjes. Arme Kee, wat begon als een
product met een knipoog werd een daverend succes. Dus moesten we hulptroepen regelen. Gelukkig zijn er in onze gelederen
genoeg mensen die mee willen knippen en naaien om aan de
grote vraag te voldoen. Wie had gedacht dat mondkapjes nog
het best lopende product zouden worden in coronatijd? We zijn
er als Polderhuisorganisatie maar wat blij mee dat Kee (sindsdien voor de insiders van het Polderhuis: Alias Miss Mondkapje)
en alle anderen hun tijd en energie erin willen steken, zodat er
in crisistijd toch nog wat inkomsten zijn.
Exposities
Tegelijk met de openstelling van het Polderhuis zullen de
eerder aangekondigde exposities te bezoeken zijn.
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Toegankelijk op openingsdagen van de toren, van 1 juni t/m 31
oktober. Wel eerst reserveren!
Aan de Cultuurmuur in het museumcafé van Het Polderhuis
hangt de expositie 100 jaar Westkappels Koor. Voor het koor
was het een grote teleurstelling dat de opening op 13 maart en
daarmee het inluiden van het jubileumjaar niet door kon gaan.
De fototentoonstelling, gecombineerd met beelden van Lein
Kaland, loopt nu door tot het einde van dit jaar, waardoor de
expositie van Adri Karman doorschuift naar 2021.
Op de bovenverdieping van het Polderhuis hangt, in ieder geval
tot in het jaar 2021, de tentoonstelling Charley Toorop en Eva
Besnyö in Westkapelle.
De tentoonstelling bestaat uit vier panelen met elk vier foto’s van
Eva Besnyö en schilderijen en reproducties van Charley Toorop.

Ada van Hoof vertrekt uit Westkapelle
Nadat ze vorig jaar haar activiteiten voor het Polderhuis
had beëindigd, heeft Ada van Hoof nu wegens persoonlijke
omstandigheden besloten terug te keren naar haar geboortegrond, Noord-Brabant. Een dezer dagen verhuist ze naar Eindhoven. Ada heeft aan de wieg gestaan van het Polderhuis en het
Polderhuisblad en heeft al haar kunnen daaraan ten dienste
gesteld. Heel jammer dat ze Westkapelle gaat verlaten. Ze zal
hier altijd welkom blijven.
• B e m id d e l in g
b ij a a n e n v e r koop
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Charley Toorop, Boeren, 1930, olieverf op doek, 101x125 cm, Centraal
Museum Utrecht, reproductie in Het Polderhuis
In vuurtoren Het Hoge Licht exposeert beeldend kunstenares
Tjitske Prins een deel van haar werk, bestaande uit geabstraheerde Zeeuwse landschappen.

ca. 1980

ca. 1935
ca. 1945

Al ruim 140 jaar
het vertrouwde adres
in Westkapelle
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Oh, de liefde voor de muziek
door Nelleke Wouters

De meeste gestelde vraag sinds ik in Friesland woon is:
’Heb je Syb al ontmoet?’ Voor degenen die niet weten
wie Syb is, dat is de voorman van de ooit heel erg
populaire Friese band De Kast. Zo’n twintig jaar geleden hadden ze een grote hit met ‘In nije dei’. Helaas, na
bijna 15 jaar Friesland is het antwoord nog steeds ‘nee’.
Al zou daar zomaar verandering in kunnen komen…
Dat mensen mij dus regelmatig naar Syb vragen,
betekent dat muziek belangrijk is.
Niemand heeft mij ooit gevraagd of ik Foppe al eens
heb gesproken, of Henk Kroes (die toevallig bij
dezelfde kerk ‘kerkt’), Ids, Rintje of Sven…
Nee, mensen vragen naar een van de grootste muzikale helden van Friesland. En dat vind ik niet zo
gek, want muziek is universeel, muziek verbindt en
zeker in tijden van corona (terwijl ik dit typ komt het
dagelijks leven in Friesland steeds meer op gang), is Sfeerbeeld Rauwerd (Fries: Raerd), de woonplaats van Nelleke
muziek voor veel mensen een troost of uitlaatklep.
Wat ik deze lockdown het meest gemist heb (naast een paar Daarom deze top 10 van leukste Friese muziek:
goede vrienden), is naar concerten gaan. Al maanden keek ik 1. It paad Werom van Piter Wilkens
uit naar het optreden van Danny Vera in Heerenveen. Ook had 2. Droemvlucht van Rowwen Hèze en Nynke Laverman
ik kaartjes voor de Blue Birds en Jack Poels, de frontman van 3. In Nije Dei van De Kast
Rowwen Hèze die zijn eerste soloalbum heeft gemaakt. Deze 4. Marije Maria van Reboelje
optredens gingen niet door, net als heel veel andere optredens. 5. Strjitlizzer van Bricquebec
Nu luister ik veel muziek en ik heb echt een voorliefde voor 6. Simmer 2000 van Piter, Rients, Maaike en De Kast
muziek van local heroes. En die zijn er in Friesland gelukkig 7. Dúnsje mei de leafde út van Elske deWall
genoeg: Elske de Wall, die twee jaar terug schitterde in The Pas- 8. Leaf, leaver, leafst van Lotte Boersma
sion, Friese troubadour Piter Wilkens en voor de wat pittigere 9. Fûgels van Die Twa
10. Fries om útens van Rolling Home
muziek luister ik graag naar de Hûnekop.
Muziek verbindt, dat schreef ik al. Hoe duidelijk werd dat op
5 mei, toen Jordi, Jeroen en consorten met hun muziektrekker Maar nu terug naar Syb. In mijn agenda staat op 17 juni namelijk
door Westkapelle trokken en plaatjes draaiden? Een geweldige een afspraak gepland. Met Syb. Hij gaat het bedrijf waar ik 1 dag
actie, waar ik online met respect naar heb zitten kijken. Muziek per week werk, helpen met het jubileumfeest. Dat betekent dat
is, zeker in tijden van onzekerheid, absoluut iets wat mensen ik nog regelmatig met Syb rond de tafel zal zitten de komende
erdoorheen kan slepen. Niet alleen om te luisteren, maar ook maanden. Kan ik dat ook weer van mijn bucketlist afvinken!
om te maken. En juist dat laatste, dat is voor veel beroepsmu- Ik wens jullie een zonnige, gezonde en vooral ook muzikale
sici nu een stuk moeilijker geworden. Zonder hier een lans te zomer toe!
breken voor de culturele kant van Nederland en er direct een
politiek statement van te maken, wil ik toch graag wat exposure
voor de Friese muzikanten.

Adrie
Huibregtse
• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle
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Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd
Deel 4 - Tussen twee markten

Westkapelle had en heeft eigenlijk twee markten, de oude bij en
deels zelfs onder de dijk, de nieuwe bij het gemeentehuis. Twee sociale en economische centra met daartussen, in het hart van het dorp,
een van de oudste straten van Westkapelle. De drastische veranderingen die dit deel van deel van de Zuidstraat in de loop der jaren
heeft ondergaan, vertellen samen de geschiedenis van het dorp.
De ingekleurde ansichtkaart hierboven dateert van omstreeks 1900.
We zien een klassiek dorpsbeeld, enkele mensen in klederdracht
aan de wandel en verder stil. De brede hoofdstraat van het dorp
strekt zich voor ons uit. De rijbaan is nog niet bestraat en met op
de dijk overtollig geworden Vilvoordse kasseien konden de rabatten langs de huizen geplaveid worden. De gebouwen aan de straat
kennen we niet meer terug. Zelfs de vuurtoren op de achtergrond
ziet er nu heel anders uit dan toen het torenlicht nog brandde op
walvisolie. Of toch… Het witgepleisterde huisje uiterst rechts lijkt
verdacht veel op het huisje waar ooit Pietje van Ko Vrôôge woonde
en dat nu hoort bij Minderhoud Meubel.
Rechts zien we, met de kenmerkende neoclassistische façade, het
stadhuis. Daar tegenover herkennen we aan het uithangbord het
toenmalige hotel De Valk. Dat deze gebouwen op een kruispunt
van wegen stonden, met de wel zeer smalle Kloosterstraat en Papestraat, is nauwelijks waar te nemen. Op de achtergrond zien we
rechts de openbare school en links van de vuurtoren de dakruiter
van de hervormde kerk.

De fotograaf van een ansichtkaart van 10 jaar later ging iets meer
westelijk staan, dicht bij de splitsing met de Bartstraat.

Er is in de tussentijd niet zo heel veel veranderd. Dezelfde, wat
lomege sfeer en nog steeds was er geen geld of noodzaak om het
rijgedeelte te verharden. Wel zien we enige modernisering door een
telefoonpaal en natuurlijk een ander torenlicht.
Wat op de foto uit 1900 niet zichtbaar was maar hier wel is het voor
Westkappelse begrippen grote en imposante huis met de vlaggenstok, de ambtswoning van de burgemeester. Het dateerde uit de 17e
eeuw. In 1913 liet burgemeester Viruly zijn huis moderniseren met
een hoge voorgevel en een plat dak. Het bleef een voornaam herenhuis maar met een heel ander karakter.
Links van het burgemeestershuis, met het uithangbord, het café De
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Vriendschap, uitgebaat door Jan Kaland, later door zijn ongehuwde
dochters, de ’meissen van Jan Klant’.
In de decennia daarna verdwenen heel wat huizen en dorpsboerderijen uit de vorige eeuwen, zoals ook te zien is op het plaatje van
het burgemeestersechtpaar Woldringh van der Hoop, in 1927 poserend voor de ambtswoning. Ook is er wat aandacht geweest voor de
groenvoorzieningen.

Maar wat niet veranderde en wat alle oude foto’s van deze locatie sterk uitstralen is de zo bijzondere Westkappelse sfeer. Als je
als vreemde hier kwam, waande je je in een andere wereld. In een
andere gemeenschap met andere mensen, andere huizen, andere
normen. Een wereld bedekt met een waas van romantiek.
Aan deze, toch niet altijd zo romantische, maar in alle opzichten nog
19e-eeuwse wereld werd in het najaar van 1944 abrupt een einde
gemaakt door oorlogsgeweld.
Op de foto uit 1945 van dezelfde locatie kunnen we alleen de toren in
de verte nog herkennen.

Op de voorgrond zien we de ruïne van de burgemeesterswoning. De
bomen, die hier tegen weer en wind in hoog zijn gegroeid, hebben
wel de bommen maar niet het zeewater overleefd. Enkele huizen
zijn wel blijven staan. Een beetje verscholen achter de dode bomen
staat de bakkerswinkel van Reijnhoudt en daarnaast, met de gebro-

ken langskap, het nog steeds bestaande huis van horlogemaker Jan
Cijsouw. Aan de overkant de schilderswinkel van de fam. Minderhoud. Maar oorlogstuig en verwoesting bepalen het beeld.
Bij de naoorlogse wederopbouw zijn enkele panden die overeind
waren gebleven gehandhaafd. Daarbij kwamen nieuwe huizen,
winkels en horeca- en ambachtsbedrijven. De foto uit 1955 toont
al enige levendigheid en we zien we op de achtergrond een nieuw
gemeentehuis met een klokkentoren.

Het moet gezegd, bij de uitvoering van het wederopbouwplan is
men er redelijk in geslaagd ook de typische Westkappelse sfeer te
reconstrueren, al bleven de Westkappelaars die het vooroorlogse
dorp hadden gekend natuurlijk wel veel missen.
En nu:

De hedendaagse verbinding tussen de twee markten is een straat
gebleven met veel horeca en andere bedrijvigheid. Het toerisme en
het moderne leven hebben een totaal ander straatbeeld gebracht.
Onherkenbaar voor mensen van voor de oorlog, heel anders ook dan
in de jaren vijftig. De nieuwe tijd net wat u zegt.
Alle foto’s uit de collecties van Piet Minderhoud en de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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Grôôs op Westkapelle en OKK
Een interview met dirigent Cora Dellebeke
door Lieneke van den Heuvel

De coronamaatregelen verstommen de muziek, die anders in
Westkapelle altijd opklinkt, vooral in de zomer. De muziekvereniging OKK is lamgelegd, zeker nu, naar het schijnt, koren en
blaasorkesten extra kwetsbaar zijn voor het virus. De muzikanten
beginnen de moed een beetje te verliezen. Dirigent Cora Dellebeke heeft het er moeilijk mee maar kijkt ook trots terug op de
muzikale prestaties.
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’Op 12 maart belt de voorzitter van OKK Ina Minderhoud mij
op met de onheilstijding dat we tot 1 april geen repetities meer
mogen houden. Het is zoals het is en we zouden na drie weken
weer vrolijk verder gaan…’, zo begint Cora Dellebeke ons gesprek,
op een woensdagmiddag in mei op de zolder van het nog gesloten
Polderhuis.
Op mijn vraag hoe ze dirigent van OKK is geworden, steekt ze
verder van wal.
Ze is geboren, getogen en woont nog altijd op Nieuw- en St. Joosland. Op 8 jarige leeftijd is ze lid van de plaatselijke fanfare ONDA
geworden, zwaar onder de indruk van het slagwerk en de bekkens
toen die langs kwamen op Koninginnedag en bij andere optochten. Gestimuleerd door haar muzikale en enthousiaste ouders
mocht ze les nemen aan de Zeeuwse Muziekschool. ’Mijn docent
vond dat ik van muziek mijn beroep moest maken. Een beroep
in de muziek was toen al moeilijk maar het is nu ook moeilijk om
je brood er mee te verdienen’, zegt ze lachend. ’Maar ik ben nog
steeds heel blij met deze keuze’
’In 1984 ging ik naar het conservatorium in Den Haag en in 1990
haalde ik cum laude mijn diploma ’uitvoerend en docerend musicus klassiek slagwerk’, gaat ze verder en al die tijd bleef ik op
Nieuwland wonen’.
Ze kwam als vaste invaller aan de bak bij enkele professionele
orkesten. Hoogtepunt van deze tijd was een wereldtournee met

het Rotterdams Filharmonisch orkest in 1987. ’We gingen op uitnodiging naar de Verenigde Staten, Japan en Zuid Korea om concerten te geven. Fantastisch was dat’, zegt Cora.
In 1990 is ze getrouwd, krijgt twee (ook muzikale) kinderen, blijft
wonen op Nieuwland en uiteraard verbonden aan ONDA.
In 1991 richt ze haar blik op Westkapelle. Ze gaat als slagwerkdocent voor OKK aan de slag. Aanvankelijk voor één leerling maar
dat groeide al gauw uit tot een prachtige slagwerkgroep die mooie
successen heeft behaald op festivals: 1ste prijzen met lof.
De band tussen Westkapelle en Cora werd sterker. In 2016 vertrok
de toenmalige dirigent van OKK Arian de Visser. Om de zoektocht
naar een nieuwe dirigent te overbruggen werd Cora gevraagd de
brassband uit de brand te helpen en tijdelijk te dirigeren.
’Natuurlijk wilde ik dat wel doen… een club waar je al zo lang bij
werkt, laat je niet in de steek!
Zo begon ik in september 2016 met de brassband aan de voorbereiding voor de uitvoering in november. Het werd een fijne tijd
waar we konden ervaren wat de band aan mij had en ik aan de
muzikanten.’
Afijn, de sollicitatieprocedure kwam op gang en er kwamen drie
dirigenten langs en ze gingen ook weer. Zelf had ze niet gesolliciteerd maar juist in het jaar dat ze haar 25 jarig jubileum viert bij
OKK werd haar ’de vraag’ gesteld door één van de muzikanten. ’Ken
jie niet gewoon blûûve as dirigent’?
’Ik zei volmondig ja… en het was de één van de beste keuzes uit
mijn leven! In de afgelopen 4 jaar heb ik zo genoten, op muzikaal
vlak, maar zeker ook de saamhorigheid in deze vereniging.
Ik probeer me als dirigent 150% in te zetten, hierdoor hoop je dat
je ook een goede inzet van de muzikanten krijgt en dat gaat uitstekend’.
Cora is zich zeer bewust van de grote cultureel maatschappelijke
rol die OKK in Westkapelle speelt. ’Als dirigent sta je letterlijk

tussen het publiek en de groep. Je moet de mensen een plezierige
avond bezorgen en het plezier moet er van afspatten. Dat lukt ons
prima met zijn allen’, gaat ze verder. ’Daarom is het ook zo erg dat
we nu al ruim 2 maanden niet meer gespeeld hebben. Die coronacrisis is verschrikkelijk. Alles valt weg. We hebben zo’n fantastische tijd achter de rug... met zo veel successen en hoogtepunten.
In november 2018 hebben we mee gedaan aan het concertconcours in Veldhoven. Daar zijn we gewaardeerd met 85 punten en
gepromoveerd naar een hogere afdeling. Voor dit feit hebben we,
de muzikanten en ik, een dikke pluim verdiend want we hebben er
allemaal keihard voor gewerkt’, vertelt ze me met een grote glunder op haar gezicht.
’We hebben net een prachtig jubileumjaar achter de rug: 111 jaar
OKK in Westkapelle’.

Cora met OKK op het Hrieps-festival; 18 mei 2019
We hebben mooie concerten gegeven in 2019 waar veel enthousiaste bezoekers op af zijn gekomen. Na een gezamenlijk optreden van OKK en ONDA, ’het Midzomernachtconcert’, ontstond
na afloop spontaan een feest met wel 250 man op de Markt. Daar

heb ik zò van genoten! Op 21 september hebben we een openluchtconcert gegeven op Erika... met de zee als achtergrond...
het leek wel op Concert at Sea moet ik zeggen. Het was prachtig
weer en er was veel publiek. Ik durf te stellen dat de muzikanten
van OKK belangrijk zijn voor de saamhorigheid op het dorp. De
trots spat er ook van af. ’Ik ben grôôôs op dit OKK zoals ze dat hier
zeggen…’
En dan wordt het 12 maart 2020..
’Er stond weer heel veel gepland dit jaar, weer een Midzomernachtconcert samen met ONDA, dat moet een traditie worden. Allerlei
buitenconcerten maar ook de grote uitvoering in november zullen
dit jaar wel niet doorgaan’. Er klinkt een diepe spijtige zucht.
’Ik merk het ook aan de leden. We missen het maken van muziek
niet alleen verschrikkelijk maar ook ons sociale contact valt weg
door de crisis. Overigens houdt het bestuur ons met een soort estafettemail met elkaar verbonden. In zo’n mail vertel je de andere
leden hoe je je voelt in deze coronatijd, wat je doet en aan wie je de
’pen doorgeeft’… heel leuk! Er zijn er die hun instrument niet meer
aanraken en daar heb ik wat op verzonnen. Voor de vrolijke noot
en om de moed er in te houden’, vertelt Cora meteen enthousiast.
’Elke week stuur ik de muzikanten een ritme-challenge. Ze moeten
dan een bepaald ritme oefenen aan de hand van bijvoorbeeld
allerlei vogelnamen... ortolaan, laurierduif, van die dingen.
Ik hoop echt dat we binnenkort weer kunnen oefenen maar dat zal
nog veel creatief denkwerk vergen. Ik geloof zelf niet dat er druppeltjes door blaasinstrumenten kunnen komen en die kunnen
zeker geen anderhalve meter ver komen. De meeste lucht blijft
in een trompet. Voor het slagwerk en de strijkers ben ik ook niet
bang... maar hoe we 1,5 meter afstand moeten houden… dat wordt
nog wel een dingetje’.
Aan het eind van ons gesprek zegt Cora Dellebeke: ’ik hoop dat ik
nog heel lang dirigent kan en mag blijven bij OKK. Verhuizen van
Nieuw- en St. Joosland zal ik niet… maar ik voel een enorme band
met Westkapelle’.
Westkappels Concert at Sea, 21 september 2019
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Tamboer!!!
door Jan Kaland

Isaac Israels, Het transport der kolonialen, 1883-84,
olieverf op doek, 160 x 300 cm,Kröller-Müller Museum, Otterlo
’Hij meldde zich als koloniaal aan... ’t Was uit wanhoop...’
Een Westkappels levenslied bezingt hetzelfde treurspel als wat op
dit prachtige schilderij in één beeld is gevat. Mannen die uit armoe
en uitzichtloosheid naar ’de Oost’ vertrekken. De tamboer die de
groep begeleidt, roept ook andere associaties op.
Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je ziet op dit sociaal-realistische tafereel van Isaac Israels, die het al op 18 jarige leeftijd schilderde. Hij was duidelijk gegrepen door en begaan met het lot van
de arme sloebers en verschoppelingen, de outcast of society, die
in het koloniaal wervingsdepot in Harderwijk ’hun poot’ hadden
gezet om langdurig dienst te doen in het KNIL. Na hun opleiding
vertrokken zij van de haven van Rotterdam naar Indië. We zitten
hier middenin de dramatische vertrekceremonie van een lichting
kolonialen op de Rotterdamse Koningsbrug. Ze zijn op weg naar
De Boompjes, waar ze worden ingescheept en weggevoerd, zeg
maar verwijderd uit de brave burgerlijke samenleving. Veel kolonialen zouden hun geboortegrond en hun familie nooit meer
terugzien. Uitgediend en oud en versleten konden zij niets anders
dan terugkeren naar de kampong, want hun ouders waren dood
en de meid was getrouwd met een ander.
Misschien door dit sombere vooruitzicht ziet de groep er niet echt
krijgshaftig en militaristisch uit. Meer een zootje ongeregeld, haveloos en wanhopig. Een prominente plaats op het schilderij is ingeruimd voor de tamboer die, wèl trots en glorierijk, voor de troep uitBOUW VEILIG WOON VEILIG!
brandwerende
dossierkast

brandbeveiliging
toegangscontrole
camera

Hoewel, de gaaitamboer is voortgekomen uit dezelfde militaire en
schutterstraditie als de tromslager die op het schilderij figureert.
De tamboer en de gaaischieters geven de Westkappelse kermis
haar eigen, door tradities omgeven sfeer en ze zijn voortdurend
zeer nadrukkelijk en audiovisueel aanwezig. Het kenmerkende
tromgeroffel versterkt de kermiseuforie niet weinig. Er zijn kermisadepten die het gemoed vol schiet als op zaterdagochtend het
kermisgedruis plotseling wordt overstemd door de eerste maten
van de Vier Dienstmarsen. En ook deze drummarsen stammen uit

Elk jaar wordt er
in Nederland 85.000
keer ingebroken.

inbraakbeveiliging

www.deteczeeland.nl

Het lijkt de gaai wel
Een door de straat lopende troep mannen, geen merkbare orde
of regelmaat, bekijks van omstanders, een commandant ernaast
en een tamboer voorop. Op het eerste gezicht denk je dan rond
de kermisdagen niet direct aan droefgeestige kolonialen maar
onwillekeurig aan de Westkappelse gaaischieters. Want daar lijkt
de groep op het schilderij toch wel sterk op, al zijn er buiten deze
eerste impressie weinig andere overeenkomsten.

Detec adviseert u
graag over de
beveiliging van
uw woning of
bedrijfspand.

noodverlichting
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loopt. En dat is geen toeval. Zonder tamboer geen militair vertoon.
Geen beter instrument om indruk te maken en gezag en ontzag in te
boezemen dan een trommel. Al vanaf de oudheid is de tamboer een
vanzelfsprekende en toonaangevende persoonlijkheid in legers en
schutterijen. Het is een onontbeerlijke autoriteit voor het aankondigen of bekrachtigen van bevelen en manoeuvres.

•

0118-651750

www.slagerijkoets.nl

tamboer opdraven. Wat je noemt met de
moed der wanhoop; enkele weken na de
kermis van 1962 pleegde hij zelfmoord in
zijn huisje aan de Rookstraat...
Bij de herstart van de gaai in 1948 was
Jan Lous (1912-1983) de tamboer. Jan was
toen nog vrijgezel en hij woonde met
zijn vader in een noodwoning op het
Noordervroon. Op de kermisvrijdag had
hij zich niet onbetuigd gelaten, waardoor hij het gaaireveil ’verbroekte’, een
hoofdzonde voor de tamboer. Zonder
tamboer geen gaai maar goede raad
is bij de gaai niet duur. Met vereende
krachten sleepten enkele vroegopgekomen gaaischieters de tamboer via een
openstaand raam uit bed en noodwoning naar de gaaibaan. Een echte rondHet transport der gaaischieters 1977; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
gang schoot er bij in, want helemaal fit
de militaire en schutterstraditie; het waren ooit signalen voor resp. werd Jan niet, ondanks dat hij voor de frisse kermisochtend wat
de 1e, 2e, 3e en 4e compagnie.
al te luchtigjes gekleed was. Ook dat werd opgelost; hij kreeg een
Een eenvoudige taak heeft de gaaitamboer niet. Net als in het jasje van Kees Huibregtse, de kastelein van Het Kasteel van Bataleger moet hij commando’s aankondigen of verduidelijken. Hij via. Het was hem vier maten te groot maar dat donderde niet. De
is een soort secondant van de kapitein, die hem met een nadruk- tamboer bleef de hele dag gedesoriënteerd in het voor iedereen
kelijk ’Tamboerrrr!!’ tot aandacht en activiteit brengt. Schijnbaar nog wat vreemde dorp in wederopbouw. Op weg naar Het Kasteel
heeft de tamboer een nogal slaafs baantje en moet hij voortdu- vroeg hij welke kant hij op moest….
rend naar ’s kapiteins pijpen dansen. Maar vergis je niet. Zowel De liefde voor de kermis en de gaai raakte Jan er niet door kwijt.
kapitein als tamboer speelt zijn rol zeer overtuigend. En misschien Na zijn huwelijk schoot hij niet meer mee, maar hij bleef zijn leven
is de tamboer wel het meest onmisbaar. Al uren voordat het eigen- lang supporter en hij zou, samen met zijn vrouw, nog vaak present
lijke gaaischieten begint, is hij in actie om de schutters te wekken. zijn en een prijs schenken bij gaaibijeenkomsten.
Voor dag en dauw, omstreeks half vier in de ochtend, begint hij zijn In 1953 katapulteerde Kees Huibregtse van het Kasteel zijn kleinrondgang. De roffel sloeg zij kwamen …
zoon Jan Lievense (1934-1996) als tamboer. Hij zag daar wel een
Tot de late avond wordt hij geacht alert en paraat te zijn, zijn dorst extra omzet in, want samen met Jan traden meerdere van zijn
is daaraan ondergeschikt. En trommelen natuurlijk.… een slaande vrienden toe tot het gaaigilde. Jan was ook slagwerker bij OKK en
trom is alles. Het moet ook nog goed klinken met vlijmscherpe rof- de kwaliteit van het gaaidrummen maakte een sprong omhoog.
fels en vlamslagen; zonder degelijke slagwerkopleiding red je het Acht jaar lang bleef hij de gaaitrom roeren; er kwam een einde aan
niet. Gaaitamboers hadden vroeger soms zelfs een opleiding en in 1962 toen hij zelf het Kasteel overnam van zijn opa.
carrière als militair tamboer, achter de rug.
De volgende jaren zat de mot erin; echt goede tamboers waren
niet voorhanden. Geen scherpe roffels meer, maar gebroken stokDe tamboer toen
ken en gescheurde tromvellen. Maar in 1965 kwam er schot in. Ko
De gaaigeschiedenis heeft heel wat
markante en met anekdotes omgeven tamboers opgeleverd. Vòòr de
oorlog was Daniël de Pagter (Dôône
Nagel) eerst tamboer en later kapitein. De tamboer in 1939 was Jakob
Brasser (Jôôp Das). Beide mannen
overleefden de oorlog niet. De Pagter
sneuvelde door het bombardement
op 3 oktober 1944, Brasser werd op
20 juli 1943 als verzetsstrijder gefusilleerd op de Leusderheide. Een
andere, wat tragische, tamboer uit de
jaren 30 was Andries Louwerse (19031962) alias Riesje de Bôde. Hij was
ongehuwd en tamboer en bekkenslager van OKK. Na de oorlog, in 1951,
maakte hij zijn comeback en door
bloedarmoede bij de gaaischieters
moest hij in 1961 en 1962 opnieuw als Tamboer en schutters in de jaren 30; wie zijn het?
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Gabriëlse (1946-2019) begon zijn lange en glorierijke gaaicarriëre
direct als tamboer. In 1973 promoveerde hij tot kapitein, waarna
zijn vriend en leeftijdgenoot Piet Toutenhoofd het overnam. Diens
gedreven geroffel op de vroege kermisochtend kwam hem bijna
op een arrestatie wegens ordeverstoring te staan.
En toen kwam Frits Dieleman, net als zijn voorgangers een tamboer uit de OKK-school. En ook hij was niet overal graag gezien als
hij in de vroege ochtend zijn ronde deed. Frits vestigde een duurrecord. Van 1985 tot 2012 liep hij aan het hoofd van de schutterij. Voor
een hele generatie is hij daardoor het archetype van de gaaitamboer. Frits maakte zoveel indruk dat Maikel Harte een column in de
PZC aan hem wijdde.
De laatste drummerboy van dienst
was Leo Alewijnse,
alweer een OKK-er.
Het laat zich aanzien
dat we zijn gaaibeat
deze coronakermis
moeten missen.
Frits Dieleman in witte
broek en pilo buis, de
traditionele tamboeroutfit; 2011, collectie
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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(Advertorial)

Dromen over schatten zoeken of het ook echt kunnen
doen? Luctor et Detector biedt deze kans nu voor de schatzoeker, avonturier en diegene die even helemaal tot rust
wil komen. Lekker kunnen struinen op land of strand op
zoek naar dat ene signaal van goud, zilver of andere tastbare bewijzen uit het soms verre verleden.
Dit jaar weer het standaard uitje met werk, familie of
vrienden? Of een hele nieuwe ervaring opdoen en spanning en ontspanning combineren?
Ook voor unieke educatieve activiteiten zoals presentaties
en lezingen biedt Luctor et Detector een wisselend boeiend programma waar het accent ligt op tastbaar bewijs.
Ooit stil gestaan wat voor waardevolle items er nog in de
grond verstopt ligt op uw land/weiland of grote tuin? Ook
daarvoor kunt u mijn expertise inschakelen.
Kortom; Luctor et Detector is verrassend veelzijdig en
uniek in zijn soort in Nederland en ver daarbuiten.
Geschiedenis stoffig en niets zeggend?
Ik nodig u uit om dit zelf te beoordelen en te beleven op
www.metaalzoekworkshop.nl, de plek waar geschiedenis
tot leven komt.
Meer informatie of op de hoogte blijven van het laatste
nieuws? volg mij dan op Facebook;
https://www.facebook.com/johan.elzinga.737
Hopelijk tot ziens bij één van mijn activiteiten.
Johan Elzinga

Het volgende nummer verschijnt in oktober 2020; kopij vòòr 12 september
2020.

H O O F D S P O N S O R :

PROFCOM-IT
Voor alles op computergebied!
Torenstraat 34
4361CV Westkapelle
0118-572249
info@profcom-it.nl
www.profcom-it.nl
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Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie
Systeem- en netwerkbeheer

Autobedrijf Faasse
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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

