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De bekende schrijver W.F. Hermans weigerde ooit de P.C. 
Hooftprijs, omdat het daaraan verbonden bedrag niet 
18.000 gulden was, zoals hem aanvankelijk was toege-
zegd, maar slechts 8.000 gulden. In het door de redactie 
zo trots gepresenteerde lentenummer van het Polderhuis-
blad staat dat vorig jaar 6.000 kaartjes voor het museum 
zijn verkocht. Dat was, net als bij die P.C. Hooftprijs, een 
vergissing van 10.000. Want natuurlijk kwamen er in 2012 
tenminste 16.000 mensen naar het museum en dat was 
eigenlijk nog te weinig. Dit redactionele missertje paste 
binnen andere aanloopproblemen van het Polderhuisblad 
nieuwe stijl, dat door uiteenlopende oorzaken ook nog 
eens weken later verscheen dan de bedoeling was. Daar-
door veranderde een deel van de inhoud in mosterd na 
de maaltijd. De redactie hoopt nu maar dat deze storende 
fouten er niet toe zullen leiden dat mensen gaan weigeren 
het Polderhuisblad te ontvangen.
Na een lente die, door het koude natte weer maar vooral 
door het overlijden van enkele jonge inwoners, nogal in 
mineur stond, staan we nu aan het begin van een zomer, 
die belooft heet en zinderend te worden.
De zomerhitte is al begonnen, zij het niet met hoge tem-
peraturen, met een fraaie en welkome onderscheiding 
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Zomerhitte

voor Het Polderhuis. De redactie feliciteert het museum 
met de Stimuleringsprijs van € 10.000 die het Prins Bern-
hard Cultuurfonds heeft toegekend. De Commissaris van 
de Koning, Han Polman, heeft die prijs op 25 mei 2013 uit-
gereikt aan Ada van Hoof en Jan van Beekhuizen. 
In dit zomernummer van het Polderhuisblad kunt u ken-
nisnemen van de talloze en originele zomeractiviteiten, 
die het Polderhuis en anderen gaan organiseren. 

Onze gastschrijfster Edith Ramakers, de Westkappelse 
journaliste van de PZC, betrekt u in haar altijd zomerse 
Westkapelle-gevoel. U krijgt een uitnodigende introductie 
van de wisseltentoonstelling in het museumcafé, die deze 
zomer is gewijd aan het werk van de Zoutelandse schilder 
Maurits Schoenmaker. En natuurlijk kunnen we niet heen 
om de mijlpaal, die traditioneel het begin van het vakan-
tieseizoen markeert, de kermis. Wel een ambivalente mijl-
paal; geadoreerd door de een, verafschuwd door de ander. 
Maar hoe dan ook is de Westkappelse kermis een cultuur-
fenomeen, dat voortdurend veel mensen en gemoederen 
bezig houdt en bij kunstenaars tot de verbeelding spreekt. 
Dit Polderhuisblad doet met enkele plaatjes en artikelen 
een duit in het kermiszakje. 

 

Commissaris van de Koning Han 
Polman (rechts) heeft de prijs uitge-
reikt aan Ada van Hoof en Jan van 
Beekhuizen.
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ten. Boven het bord staat een afbeelding die illustratief is 
voor het dorp. In Westkapelle is dat een foto van de ken-
merkende rode daken, op de voorgrond het standbeeld 
van de dijkwerker, bijgenaamd Bôôsje. 

De dorpsraad, de Ondernemersvereniging en Polderhuis 
Westkapelle beheren de borden. Deze organisaties leve-
ren de teksten, wisselen de borden en zorgen voor trans-
port naar en van Middelburg voor de belettering. Ze heb-
ben voor dat karwei nog wat extra handjes hulp nodig. Wie 
interesse heeft kan contact opnemen met 0118-570500 of 
via email info@polderhuiswestkapelle.nl

dromen van de zee
Het is al weer heel wat jaren geleden dat we vanuit Eind-
hoven met de bus naar Westkapelle gingen. Met vakantie 
gaan was toen geen vanzelfsprekendheid. Het is decennia 
geleden; ik liep zelfs nog in luiers. Mijn ouders wilden wel-
eens iets anders zien dan de bossen en zandgronden van 
Zuidoost Brabant en omdat mijn vader bij Philips werkte en 
Philips zijn werknemers in de watten legde door een goed-
kope zeevakantie aan te bieden, stapten heel wat Braban-
ders in de vakantiebus. Daar en in die periode is mijn liefde 
voor Walcheren geboren. Ik kan sindsdien de zilte geur dro-
men. Dat leer je het beste als de zee ver weg is.
Ons gezin had het geluk om in een van de weinige cara-
vans op camping ’t Hoekje in Westkapelle te mogen ver-
blijven. In mijn herinnering stonden er drie of vier ‘eitjes’ 
en een handvol tenten. Ik zag er voor de eerste keer de 
zee, zoveel water had ik nog nooit gezien. En dan het gele 
strand, het nattige zand waar ik met mijn vader onduide-
lijke kastelen van bouwde, die na een paar uurtjes door het 
water verzwolgen werden.      ▼

Wasschappel in aquarellen

In de ontmoetingsruimte van 
Het Polderhuis exposeert Mau-
rits Schoenmaker aquarellen. Hij 
doet dat onder de titel Rondje 
Wasschappel van 30 juni tot en 
met 1 september.

Al op jonge leeftijd is Maurits 
Schoenmaker (Zoutelande, 
1944) in aanraking gekomen 
met tekenen en schilderen. Zijn 
vader, meester Schoenmaker uit 
Zoutelande, was een enthousi-
ast amateurschilder.
Op verzoek van Het Polderhuis 
verplaatste hij zijn schilders blik 
van Zoutelande naar buurdorp 
Westkapelle. Het werd een ont-
dekkingstocht in en rondom 

een dorp dat hij als snelle bezoeker met de auto altijd vrij 
saai vond. Maar hij keek niet goed. “Aan de zuidkant op het 
duin heb je een prachtig panorama, aan de noordkant een 
nieuw natuurgebied, het platteland met grazende paar-
den en koeien, er is een schitterend krekengebied, een 
aandachttrekkende vuurtoren met gotische elementen en 
de kleine rode vuurtoren aan de dijk. Genoeg inspiratie en 
een mooie uitdaging”.
En zo is Rondje Wasschappel ontstaan, een expositie met 
alleen werk van Westkapelle en directe omgeving, geschil-
derd met aquarelverf alsof het olieverf is, dus niet transpa-
rant, maar het hele papier vol, sommige werken met felle 
vlakken en dikke belijning. 
Het dorp is hier weergegeven als een verzameling werken 
die niet meer aan een saai dorp doet denken, maar als een 
plek op aarde waar het leven goed is. Kijk en geniet. Alle 
werken zijn te koop. 

Hulp nodig bij welkomstborden
Het Polderhuis zoekt vrijwilligers die zich willen bezig-
houden met het wel en wee van de welkomstborden. Die 
zijn kortgeleden vernieuwd en geplaatst  bij de dorps-
grenzen op de Prelaatweg, de Grindweg en op de Zeedijk. 
Alle kernen in de gemeente Veere hebben nu soortgelijke 
borden. De borden houden bezoekers en bewoners op de 
hoogte van de kerkdiensten en aanstaande evenemen-
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Bij ’t Hoekje
Zeeland zette zich vast in mijn geheugen. Bij die ene va-
kantie bleef het niet. We kwamen terug, telkens weer. We 
groetten de mannen, met zwarte petjes op en zwarte jas-
jes aan, diepgegroefde gelaten en een getaande huid, die 
steevast bij de duinovergang bij ’t Hoekje zaten. Na ver-
loop van tijd groetten ze ons terug. Altijd vriendelijk en 
altijd iets te bepraten. 
Het zijn de vertrouwde beelden, die het gemakkelijk ma-
ken om er een blij gevoel van te krijgen. Al die keren dat 
we op blote voeten na een warm dagje aan ’t strand weer 
naar de camping teruggingen. Ook vaak rennend en sprin-
gend om geen verbrande voeten te krijgen van het zacht 
geworden asfalt, waarop gelukkig altijd wat zandkorrels 
lagen. En als we zoet waren geweest, stopten we bij de 
frietkraam van ‘ik zeg maar zo, eet frietjes van Willeboo’.  
’s Avonds als ik naar bed ging, keek ik altijd eerst onder 
mijn kussen om zeker te weten dat er geen oorwurmen 
onder verscholen zaten. Die waren hier wel, maar niet bij 
ons thuis in Brabant. Met mijn vingers in mijn oren ben ik 
nogal eens in slaap gevallen. Tot mijn vijftiende was West-
kapelle het vakantieadres, waar we ten minste een keer 
per jaar naar toe moesten gaan. Het was ver weg, maar ook 
heel dichtbij. Ondanks de reis van zeker drie-en-half uur 
over de voorloper van de A58 en ten leste de kronkelige 
weg die naar zowat alle Walcherse dorpjes voerde voordat 
we aankwamen bij ’t Hoekje. Daar waren we thuis en was 
de lange zit vergeten. Weer jaren daarna stond ik voor mijn 
werk voor de keuze om naar Oost-Nederland of Zeeland te 
verhuizen. Het kiezen ging me gemakkelijk af, geholpen 
door de mooie dromen over de zee. 
Laatst zei ik tegen een Westkappelse hoe mooi het hier 
is en hoe lekker het hier toch ruikt. Reetjes en hazen die 
voor je neus oversteken in het krekengebied. Ze knikte 
en beaamde het, maar ze klonk niet erg enthousiast. Toen 
ik vroeg of ze de schoonheid van de omgeving nog wel 
zag, antwoordde ze dat ze de zee en alles wat erbij hoort 
misschien minder waardeert dan ik dat doe. De zee is hier 
immers altijd al. Tsja, voor ons ten minste. En ze zei: “Wij 
hoeven er niet van te dromen”.

Edith Ramakers

Geschiedenis van gewone mensen
Voor de journalist en schrijver Kees Slager is nog heel veel 
verleden onvoltooid. Dat blijkt onder meer uit zijn recent ge-
boekte publicatie  ‘Verjaagd door vuur en water’. Daarin te-
kent de 75-jarige Tholenaar verhalen op van oorlogs-evacu-
ees die het ‘nog op het nippertje’ kunnen navertellen. Slager 
presenteerde zijn boek half maart in Het Polderhuis, bij de 
opening van de Boekenweek. 
Slager schrijft de geschiedenis 
anders. Hij toont het leven van 
toen uit de herinneringen van 
gewone mensen met interviews 
en foto’s. 
Onder meer in de boeken Land-
arbeiders, Hongerwinter, Vissers-
verhalen en het lijvige werk over 
de watersnood van 1953 krijgen 
de anoniemen uit de traditionele 
geschiedschrijving een stem. 
Zo ook in Verjaagd door vuur en 
water. Daarin glijdt hij van eiland 
naar eiland en schildert er een fil-
misch panorama uit de monden 
van de nu hoog bejaarde geïn-
terviewden.  Tussendoor legt hij 
de smadelijke tekortkomingen 
van een slecht voorbereide over-
heid bloot en stelt vast dat de dagbladen bij de eerste oor-
logsdreigingen in 1939 niet schreven over de voorgenomen 
inundatie van een deel van Beveland. Oorlogsgeheim!
Uiteraard krijgen ook het drama van Westkapelle bij de be-
vrijding en andere gevolgen in het dijkdorp ruimschoots 
aandacht in het kader van de verplichte verhuizing. Aan 
het woord is onder andere Wanne Lievense. Ze was 28 en 
acht maanden zwanger van haar tweede in 1944. “We lazen 
in de pamfletten dat de mensen langs de monding van De 
Schelde moesten zorgen dat ze wegkwamen”, citeert Slager 
de Westkappelse. Ook zij verwoordt de hoop die iedereen in 
die trieste periode van de geschiedenis had, dat ondanks de 
waarschuwingen niet gebombardeerd zou worden. Maar het 
gebeurde. De gevolgen zijn bekend en zichtbaar in het boek 
en in Het Polderhuis.
Het boek is boeiend en vertelt wat nodig is om de geschie-
denis compleet te maken: wat onvoltooid was boven water 
te halen. Feitelijk past een groot deel van het journalistieke 
werk van Slager in die filosofie. Hij stond dan ook ooit aan de 
wieg van het nu zo populaire Radio 1 VPRO-programma OVT 
(Onvoltooid Verleden Tijd) op zondagochtend.
Uiteraard is Verjaagd door vuur en water te koop in Het Pol-
derhuis. Het Van de Velde publicatie Fonds en het Prins Ber-
nard Cultuurfonds maakten het voor uitgever Den Boer/de 
Ruiter in Vlissingen mogelijk om het product van Kees Slager 
op 303 pagina’s te laten drukken. De prijs: 18,90 euro.

Ad Hanneman

Frankrijk-Noord aan de Prelaatweg, de residentie van Lille Wagen-
makers en Edith Ramakers

..

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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ehore op ‘t ‘oekje 
Leen Wouters (1943-2004), wethouder van de gemeente 
Westkapelle van 1974-1994, was gefascineerd door West- 
kappelse dorpsverhalen, mythes en anekdotes, die wer-
den verteld en aangedikt op de straathoeken. Hier kwa-
men mannen ’s avonds samen om nieuwtjes uit te wis-
selen. Leen stond zelf niet op ‘t ‘oekje. Zijn bronnen vond 
hij vooral in zijn familiekring en in zijn sociale netwerk. De 
verhalen die hij opving tekende hij in beknopte vorm op. 

Het is geen wonder dat een aantal 
van die verhalen gaan over Leens 
grootvader Willeboord Huibregtse 
(1875-1961). Want deze Westkappe-
laar, alias Boordje Fret, was in West-
kapelle een spraakmakende figuur, 
tijdens zijn leven en nog lang daarna. 
Hij onderscheidde zich met gevatte 
oneliners, eigenlijk diepe wijsheden 
of filosofische inzichten. Eén van zijn 
nog steeds vaak toegepaste uitspra-
ken is “De weegbrug zal ’t uitmaken”, 
waarmee hij ooit een discussie be-
slechtte, tussen twee mannen die el-
kaar probeerden te overtroeven met 
de grootte van hun peeën. 
Boordje stond bovendien in Westka-
pelle bekend als iemand, die zijn ei-
gen plan trok en zich niet veel gele-
gen liet liggen aan wat de algemene 

norm was en wat de mensen vonden van hem en zijn doen 
en laten. Hij figureerde ook in de film “De dijk is dicht”.
Een ware paradijsvogel dus, deze Willeboord, en dat wordt 
door enkele van de door Leen Wouters opgetekende anek-
dotes fraai geïllustreerd.  
 
In zijn jonge jaren werkte Boordje, zoals veel Westkappelse 
mannen, aan de dijk. Maar het dijkwerk was, zoals we nu 
zouden zeggen, niet zijn ding. Liever was Boordje zelfstan-
dig, al ontbraken hem daartoe eigenlijk de middelen. Op 
een goede dag, op zijn zesentwintigste jaar, hing het dijk-
werk en het koeioneren door de baas hem zover de keel 
uit, dat hij zijn zware ambam met een zwierige zwaai de 
zee in zeilerde. Hij sprak daarbij de woorden: “Zo, noe wêrk 
‘k vô ginnêên mih. Hij ging huiswaarts, voegde de daad bij 
het woord en is, met vallen en opstaan, voor zichzelf be-
gonnen. 

Om aan de kost te komen moest Boordje alles aanpakken 
wat zich aandiende. Zo pachtte hij de regenbak van de 
kerk, waarmee hij in droge tijden voor een halfje  “een gank 
waeter” (een juk met twee volle emmers) aan de inwoners 
kon verkopen. Hij deed ook in krabben, die hij af en toe 
kon slijten aan een bedrijf in Yerseke.
Jaren na zijn afscheid van de dijk was Boordje op verjaar-
dagsvisite bij zijn één van zijn dochters. Daar was ook een 
man die, omdat hij met stokvis en droge scharren leurde, 
Kees Vis werd genoemd. In de tijd, nog voor de oorlog, was 
het gebruikelijk dat de mannen ook binnenshuis hun pet 
ophielden, behalve natuurlijk bij het bidden en danken. 
Maar op die avond droeg Boordje geen hoofddeksel. Kees 
vond dat ongepast en hij vroeg daarom recht op de man 
af: “Wirrom draeg jie gin pet, Boord Fret?” Boord hoefde 
niet lang na te denken en repliceerde: “Omdat dat zo is, 
Kees Vis”. 

Jan Kaland

Leen Wouters (1943-2004); 
collectie Ineke Wouters-Speijer

Willeboord Huibregtse (Boordje Fret), 1875-1961;  
Fotoverzameling St. Cultuurbehoud Westkapelle

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
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polderhuis wil nieuwe gidsen 

‘…vooral leuk om met geïnteres-
seerde mensen om te gaan…’
Toen Lou Minderhoud aankondigde om minder te gaan 
werken, greep Ada van Hoof hem onmiddellijk bij zijn klad-
den. Dat is inmiddels acht jaar geleden. Sindsdien functi-
oneert de zeventigjarige Westkappelse juwelier als gids in 
Het Polderhuis. Hij en zijn collega’s zoeken versterking, naar 
hen die het Westkappelse verhaal over oorlog en dijk kun-
nen doorvertellen.
Een gids is er om groepen op gezette en afgesproken tijden 
door en langs de museale wetenswaardigheden te leiden. 
Lou Minderhoud – in het dorp beter bekend als Lou de Gou 
– doet dat met verve. “Voordat ik gids werd in Het Polder-
huis, verzorgde ik her en der in de provincie lezingen over 
antiek goud en zilver. Dus dat spreken ging me wel goed af”. 
Hoewel hij al veel wist van wat Het Polderhuis tentoonstelt, 
moest hij toch nog even in de leer bij iemand met ervaring.  
Vooral de kleine geschiedenis en de details zijn belang-
rijk om de bezoekers gedurende pakweg anderhalf uur te 
blijven boeien. De nieuwe gidsen, zo belooft Lou de Gou, 
worden niet zo maar voor de leeuwen gegooid. “Ze worden 
grondig voorbereid”.
“Het leuke van gids zijn is vooral het omgaan met geïnte-
resseerde mensen”, betoogt Minderhoud. En het is steeds 
weer anders. “Kortgeleden begeleide ik een groep ouderen 
uit Arnemuiden. In het begin sprak ik gewoon Nederlands. 
Schoorvoetend werden vragen gesteld. Toen bleek dat het 
ook in dialect kon, praatten de mensen veel gemakkelijker 
en stelden ze ook veel vragen. Maar de ene groep is de an-
dere niet; het scheelt soms 
dag en nacht”. Lou Minder-
houd wijst er ook nog op dat 
Het Polderhuis regelmatig 
nieuwe toonbare spullen ver-
werft.  “Dat wordt ons natuur-
lijk verteld. Wij gidsen moeten 
dus ook up to date blijven”. 
Het tekort aan gidsen wordt 
vooral veroorzaakt door het 
wegvallen van enkele oude-
ren. Wie belangstelling heeft 
om als vrijwilliger gids te wor-
den bij Het Polderhuis, kan 
contact opnemen via de balie, 
de telefoon of email. Voor de 
gegevens zie achterpagina.

Interview: Ad Hanneman

Grafsteen verhuisde naar polderhuis
Een niet zo opvallend, maar 
toch bijzonder straat-
beeld in d’ Arke is ver-
dwenen. 
De oude natuurstenen 
plaat, die was inge-
metseld in een tuin-
muur, recht voor de 
Utrechtsestraat, kon daar 
vanwege een ingrijpen-
de verbouwing van de 
woning niet blijven. Ge-
lukkig is de steen behouden en heeft die een plaatsje in 
het Polderhuis gekregen. 
Wat is er zo bijzonder aan dit stuk hardsteen? Het gaat om 
de onderste helft van een grafsteen met een breedte van 
88 cm, afkomstig uit de Willibrorduskerk, die tot 1831 een 
geheel vormde met de toren. Uit de in gotische letters ge-
stelde tekst is op te maken, dat het een grafmonument is 
van een meisje, dat in het jaar 1516 is overleden. Op de 
hoeken staan de symbolen van de evangelisten Marcus 
en Lucas. Het graf bevond zich waarschijnlijk in het koor 
van de kerk. Dit  werd al in 1737 gesloopt en de daar aan-
wezige grafstenen werden op verschillende manieren her-
gebruikt, de meeste, met het opschrift naar beneden, als 
stoep. 

De steen van d’ Arke is bij de wederopbouw gevonden in 
het puin en als monumentje ingemetseld in de muur. De 
achtergrond daarvan kent twee lezingen. De officiële is, 
dat de architecten van de woningen aan d’ Arke, H. de Rijk 
en J. de Vries uit Amsterdam, de uit het puin geredde steen 
zo bijzonder vonden, dat ze die een in het oog springende 
plaats wilden geven. De triviale versie is, dat de toekom-
stige eigenaar van de woning onvoldoende middelen had 
om ook nog een schuur te laten bouwen. De open ruimte  
werd afgesloten met een muur. De bouwvakkers, waar-
onder twee zonen van de eigenaar, zouden de gevonden 
steen als grap hebben ingemetseld als een soort “eerste 
steen” voor een denkbeeldige schuur. 
De nieuwe aanwinst van het Polderhuis is overigens niet 
de eerste grafsteen uit de kerk, die in het museum te-
recht is gekomen. In 2004 werd de als schampsteen in de 
Zuidstraat, tegenover de toren, geplaatste grafsteen, na 
beschadiging door aanrijdingen, naar het Polderhuis over-
gebracht. 

In De Wete van april 2010 is een artikel van de hand van Sa-
rina Hendrikse gewijd aan de beide bewaarde grafstenen. 

Lou Minderhoud

PeBo
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Zomerevenementen en –activiteiten, georganiseerd door 
Het Polderhuis, de Westkappelse Evenementenstichting, 
de plaatselijke ondernemers en diverse verenigingen

Woensdag Westkapelle 3 juli; Zoet en lekkers 
Tijdens de eerste Woensdag Westkapelle is er ’s middags 
in de tuin van het Polderhuismuseum allerlei zoet en lek-
kers te zien en gratis te proeven. Ook is er bij deze seizoen 
opening de jaarlijks taartenbakwedstrijd en een cup cake-
wedstrijd voor de jeugd. Een smakelijk middagje vermaak 
dus. Tevens is het mogelijk om zelf cupcakes te leren de-
coreren. Daarnaast is het smullen van zelfgebakken wafels 
en smouters en zijn er Zeeuwse biologische producten te 
koop.
’s Avonds staat de traditionele muzikale kermisrondwan-
deling van de fanfare OKK op het programma.

Zaterdag 13 juli; ringrijden XL 
Tussen 08 tot 18 uur het traditionele ringrijden op de 
Markt. Dit jaarlijkse evenement wordt omlijst met een ‘van 
alles wat’ markt in de directe omgeving van het marktplein 
en in de Kloosterstraat. Particulieren, verenigingen en en-
kele ondernemers verkopen hun producten. Voor de lek-
kere trek worden verse wafels gebakken en paling gerookt. 
Deze markt duurt van 11-17 uur. 
Bij voldoende animo wordt tussen 13 en 17 uur een kin-
dermarkt gehouden uur op het kerkplein. Kinderen mo-
gen ook zelf de ring te steken en ze kunnen van 14.30 en 
15.30 uur pony rijden, vertrek bij de kerk. 
Tussen 11 en 17 rijdt er een paardentram door het dorp en 
naar de campings aan de Joossesweg.

Woensdag Westkapelle 17 juli; Wielerdag!
Deze woensdag staat in het teken van alles wat wielen 
heeft.
Van 11 tot 17 uur zitten de mensen in Westkapelle weer 
klaar met hun rommel: in de garage, schuur of op hun op-
rit en is er een fietsrommeltocht uitgezet om per fiets de 
aangeboden spullen te bekijken. De route is verkrijgbaar 
bij Het Polderhuis. Overigens vindt er tegelijkertijd op de 
parkeerplaats aan de Joossesweg een kofferbakverkoop 
plaats. Daar worden tussen de twintig en dertig deelne-
mers verwacht.
Tussen 13.30 en 16 uur is er op dijk bij de tank een show 
van oldtimers. Allerlei auto’s, motoren en brommers met 
hun eigen stijl en een sterk karakter schitteren hier in hun 
volle glorie. Hun eigenaren delen de passie met elkaar en 
met iedere belangstellende.

De Wielerstichting heeft die dag de 38e Wielerronde van 
Westkapelle georganiseerd. Start (20.15 uur) en finish op 
de Markt. Daarvoor op het wielerparkoers  twee stratenlo-
pen, start om 18.30 en 19.00 uur. 

Woensdag Westkapelle 24 juli; Zeeuwse Traditiedag! 
Dit is een bruisende themadag, gebaseerd op allerlei ge-
bruiken en gewoontes van vroeger en een ode aan de 
schoonheid van het Zeeuwse land. Op de Markt is er van 
11 tot 20 uur een Traditiemarkt met demonstraties van de 
heiploeg, Zeeuws bier brouwen en andere oude ambach-
ten. Daarnaast is er in de tuin van het Polderhuis tot 18 
uur een Zeeuwse markt met een verrassend aanbod aan 
Zeeuwse producten. Ook hier diverse demonstraties. 
De twee markten worden verbonden met een lint van bra-
deriekramen met acties van de ondernemers van Westka-
pelle. 
Tussen 11 en 19 uur rijdt (gratis) een paardentram door het 
dorp en naar de Joossesweg. Van 11 tot 17 uur is er een 
creatieve kinderactiviteit op de Markt, óók gratis! 
En de kinderen kunnen deze dag ook zelf proberen om de 
ring te steken.
Vanaf 13 uur tonen leden van Het Walchers Costuum  kle-
derdracht uit de afgelopen 200 jaar; om 16 uur een show 
op de Markt. Liefhebbers van mossels kunnen terecht bij 
de XL mosselpan.

Woensdag Westkapelle 31 juli; Zee- en dijkdag!
De Westkappelse Hengelsportvereniging verzorgt diverse 
demonstraties vistechnieken op het strand bij het ‘Groot 
‘ôôd’. Daar kunnen kinderen ook meedoen met krabben 
vissen. Mogelijk is dan ook een strandjutter actief.
Tussen 11 en 16 uur is er een vliegerfestijn op de dijk. Bij-
zondere en enorm grote vliegers versieren dan de lucht.
Op het strand aan de Joossesweg een Wedstrijd zandfi-
guren maken. Opgave bij camping het Hoge Licht aan de 
Joossesweg Westkapelle. Vertrek vanaf de camping om 13 
uur. Prijsuitreiking 14.15 uur.
Van 13 tot 16 uur is het mogelijk zelf een vlieger te ma-
ken in de tuin van Het Polderhuis.  De reddingspost van de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bij Erika is 
tussen 16 en 20 uur te bekijken. 
’s Avonds, om acht uur ‘Zing maar mee’ met zeemanslied-
jes, in de tuin van Het Polderhuis.

ZoMerproGrAMMA
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Woensdag Westkapelle 7 augustus; Zeeuwse kunst, mu-
ziek en folklore!
In de tuin van het Polderhuis is een ‘Zeeuwse kunst’ markt, 
waarbij een groot en gevarieerd aantal deelnemers zich 
met Zeeuwse kunst aan het publiek presenteert! Er zijn 
diverse demonstraties en workshops, ook voor kinderen. 
Deze Kunstmarkt krijgt een Montmartre-uitstraling, het is 
mogelijk uzelf te laten portretteren voor een klein prijsje. 
Tussen 11 en 17 uur rijdt er een paardentram door het 
dorp en naar de campings aan de Joossesweg; gratis!
Op de Markt is er muziek vanaf 11 uur. U kunt genieten van 
diverse optredens van onder anderen de Zeeuwse Muzi-
kanten en het shantykoor de IJsselmannen. De mondhar-
monicaclub ‘de Krekels’  speelt liedjes van vroeger en ook 
de dweilband van OKK geeft acte de précence. Tot 17 uur 
een feest voor de oren! Bij slecht weer is het concert te be-
luisteren in de Moriakerk op de Markt. Daar is tevens een 
expositie van de Zeeuwse Muzikanten te bewonderen.
De twee markten worden verbonden met een lint van bra-
deriekramen, ook nu weer met leuke acties van de Westk-
appelse ondernemers. 
Voor kinderen is er een speurtocht door een deel van 
Westkapelle met Guusje Cultuur. Start en eindpunt in Het 
Polderhuis. 
In Westkapelle Herrijst aan de Markt openen  om 13 uur 
de Westkappelse teken- en schilderclub, en de Stichting 
Cultuurbehoud hun jaarlijkse expositie. Thema dit jaar is 
‘Westkappelse kunst en Westkappelse dracht’. Hier is ook 
een foto-expositie van Wim-Paul Lievense. Voor de kinde-
ren is er buiten een workshop schilderen Westkappelse 
Kunst van 18.30 tot 20 uur. De tentoonstelling loopt tot en 
met zaterdag 10 augustus
Vanaf 17 uur start vanaf de Markt het sjezenrijden. Met 
versierde sjezen en paarden proberen de deelnemers in de 
Zeeuwse klederdracht de ringen te steken. Prijsuitreiking 
omstreeks 20 uur.

Woensdag Westkapelle 14 augustus, ‘ouwe sannie’ dag!
Deze druk bezochte dag is absoluut de moeite waard om 
Westkapelle te bezoeken. 
Op de Markt is er een Ouwe Sannie Markt, onder meer met 
antiek, curiosa, brocante en overtollige huisraad. Deze markt 
straalt gezelligheid uit, mede door de uitnodigende terrassen 
en restaurants aan de rand. Het begint om 11 uur en is rond 
17 uur afgelopen. Op de markt worden uitsluitend gebruikte 
artikelen verkocht en er worden ook wafels en smouters ge-
bakken!
In de Zuidstraat, onderaan de dijk, vindt op dezelfde tijd een 
kofferbakverkoop plaats. Daar worden tussen de twintig en 
dertig deelnemers verwacht, die vanuit hun auto op een 
kleedje of tafeltje hun tweedehands waar aan de man bren-
gen. 
Op de dijk, van 11 tot 17 uur is er een show van oude leger-
voertuigen. In de tuin van het Polderhuismuseum is er ’s mid-
dags tussen één en vijf uur een kleedjesmarkt voor kinderen, 
tevens verkoop van Zeeuwse klederdracht. 

Woensdag Westkapelle 21 augustus, Badgastendag!
De activiteiten voor deze speciale toeristendag worden alle-
maal aangeboden in de tuin van het Polderhuis. De Neder-
landse scholen zijn al weer begonnen, maar voor de Duitse en 
Belgische vakantiegasten en natuurliijk ook voor alle liefheb-
bers van Walcheren wordt er nog een leuke dag gehouden.
Tussen 11 en 17 uur tonen de Westkappelaars hun hobby’s 
en verzamelingen in de museumtuin. Er zijn diverse demon-
straties, onder meer. smouters en platte koeken bakken, maar 
ook een Brötchen Bratwurst is er te koop! 
‘s Middags wordt het heel gezellig met een muzikaal optre-
den van Jo Theune op zijn accordeon.
Voor de fietsrommeltocht, de kofferbakverkoop en de ouwe 
sannie markt kunt u zich al aanmelden.
En heeft u een hobby of verzameling en wilt u deze graag een 
keer laten zien? Dan kan dat dus op 21 augustus in de tuin.
Meldt u zich aan via evenement@polderhuiswestkapelle.nl 
of bel: 06-27204368.

Zuidstraat 101
4361 AH Westkapelle
0118-570057
0118-570546

info@zeezot.nl
www.zeezot.nl

tel
fax

mail
web
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Kermisvreugd ophanden 
maar niemand op steek

De echte liefhebbers 
hebben er maanden-
lang naar uitgekeken 
en eindelijk, daar is 
ie dan bijna, de ker-
mis. Kermisvreugd 
ophanden dus. Ker-
misvreugd die nauw 
samenhangt met  
volksspelen, die 
overal, ook in West-
kapelle, de kermis 
opluisteren. Veel ver-
maak verdween in de 
loop van de tijd. Wie 
kent nog spelletjes 

als de kat uit de ton knuppelen en de bal door de beugel 
werpen? Misschien maar goed ook, maar sinds een halve 
eeuw is ook aan het ringrijden geen kermisvreugde meer te 
beleven. En dat ligt minder voor de hand, want er is wel een 
actieve ringrijdersvereniging en aan paarden is in Westka-
pelle evenmin een tekort. 
Tot ver in de twintigste eeuw was een kermiszaterdag zon-
der ringrijden iets onbestaanbaars en was dit misschien nog 
wel populairder dan het gaaischieten. Was het gaaischieten 
het domein van de dijkwerkers, het ringrijden was voor de 
jongens uit de boerenstand en ook boerenknechten. Maar 
in de jaren vijftig werd het moeilijk en schijnbaar ineens was 
het verdwenen. Intussen is het goeddeels uit het collectieve 
geheugen gewist. 
Daarom gaan we een virtueel uitstapje maken naar de ker-
miszaterdagen van vlak voor en vlak na de oorlog om te 
zien hoe dat ringrijden er aan toe ging en hoe zo’n rijke tra-
ditie toch aan zijn einde kon komen.   

Vroeger vrijer
Is het ringrijden nu aan strenge, door de overkoepelende 
organisatie opgelegde regels gebonden, in vroeger tijd 
ging het er veel vrijer aan toe. Ieder dorp had zijn eigen re-
gels, gebruiken en tradities, die ook nog al eens aan de om-
standigheden werden aangepast. 
Anders dan nu ging het er niet om wie de meeste ringen 
van de dag instak. Wie een vooraf bepaald aantal ringen, in 
Westkapelle meestal 3 of 4, had gestoken, had een prijs. 
De ringrijrituelen startten op de woensdag vóór de ker-
mis. De deelnemers moesten zich dan inschrijven in café “t 
Koffiehuis; hun naam werd op ‘de rolle geplaatst en ze be-
taalden hun ƒ 2,50 inleggeld. Gemiddeld waren er zo’n 20 
deelnemers. Aanvankelijk waren die  allemaal ongehuwd, 
maar vanwege de te geringe deelname mochten later 
ook getrouwden meedoen. De ringpasser was de belang-
rijkste bobo. Hij beheerde de financiën en samen met de 
voorman-ringrijder, soms ook kaptein genoemd, nam hij 
het leeuwendeel van de organisatie voor zijn rekening. Hij 
regelde met zijn vervanger de prijzen, die voor het grootste 
deel beschikbaar werden gesteld door neringdoenden en 
notabelen. Onder de sponsors ook diverse Middelburgse 

ondernemers met Westkappelse roots, veelal caféhouders. 
Onder leiding van de ringpasser werd op vrijdag de ring-
baan uitgezet in de Zuidstraat, voor het nu nog bestaande 
‘eeren’uus en de openbare school. De materialen werden uit 
de opslagplaats van ’t Koffiehuis gehaald en in de Zuidstraat 
geïnstalleerd. Met de afmetingen van de baan nam men het 
niet zo nauw. De baan was wel breder dan tegenwoordig, 
zo’n twee meter. ’s-Zaterdags was het voor de ringrijders, 
van wie de meesten zich ook vrijdags niet onbetuigd had-
den gelaten, vroeg dag. De aanvangstijd was 7 uur, maar al 
uren daarvoor moesten ze hun paard uit de wei halen en die 
in de stal versieren en breistaarten. De rijders haalden el-
kaar op, waarbij in ieder stalraam wel een ‘halfje bitter’ met 
een sampetter gereed stond. Na het ontbijt verzamelden 
de ringrijders zich in de schuur van ’t Koffiehuis, dat omge-
doopt was tot Bierkot. Hier werd een ‘sukerkomme’ bereid, 
een grote, geëmailleerde ‘klokke’  met jenever, fruit, suiker 
en zoutbolletjes. Er waren er zelfs bij die al durfden te proe-
ven. 

slokjesman met sukerkomme
En dan op naar de baan. Voordat de eerste rijder met goed 
fatsoen van start kon, moest de slokjesman rond met de su-
kerkomme. Ook de toeschouwers konden daarvan meege-
nieten. Pas toen was men voldoende gesterkt om de ring te 
gaan steken. Want vooraf geoefend had  niemand en na de 
vrolijke stal- en breistaartcermonies zag niet iedereen even 
scherp waar en hoe groot de ring was. 
De ringrijders waren gekleed in hun normale dagelijkse 
goed. Enkelen verwisselden halverwege de dag hun pilo-
broek voor een witte. 
De eerste prijs, beschikbaar gesteld door de burgemeester, 
was voor de rijder die het eerst vier ringen had gestoken. Hij 
werd gejonast en als tegenprestatie betaalde hij een pintje 
(een halve liter) jenever of bitter. Dit ging, voor het rijden 
werd hervat, soepel door de kelen. Daarna won iedereen 
die drie ringen had gestoken een prijs. De prijswinnaars 
werden onderscheiden met een gekleurde sjerp om de 
schouder. De meeste prijzen waren geldprijzen maar er wa-
ren ook gebruiksvoorwerpen. Die werden opgehangen aan 
een van de staanders van de ring. Hierbij ook de pollepel, 
anders dan nu geen felbegeerde prijs, maar een troostprijs 
voor degene die geen of de laatste prijs had behaald.  
Regelmatig werd er gepauzeerd om in het bierkot de inwen-
dige mens te versterken. ’s-Morgens brachten de gaaischie-
ters, die twee dagen actief waren, een beleefdheidsbezoek 
en een prijs. Tijdens die pauzes mochten ook niet-deelne-
mers hun ringrijkwaliteiten testen. Tegen betaling en onder 
toezicht van de ringpasser kon iedereen een ommekeer 
door de baan maken. Ook sommige gaaischieters stegen 
daarvoor te paard en dat was niet zonder risico. 
Vanaf 12 uur was er ruim een uur lunchpauze. Daarna ging 
het ringen insteken nog minder vlot dan voor de middag. 
De pauzes werden langer; de rijders bleven in het bierkot 
hangen en lieten meer en meer verstek gaan. Op hun beurt 
togen de ringrijders te paard en met een prijs naar de gaai-
schieters. De ringrijders mochten ook enkele schoten op 
de gaai lossen, maar omdat de paarden het niet erg op die 
knallen hadden, duurde het bezoek meestal niet lang. 

Kermis in Westkapelle; collectie Stichting 
Cultuurbehoud Westkapelle
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discreet naar toilet
De ringrijders gebruikten de toiletten achter ’t Koffiehuis. 
Vlak daarnaast in de Papestraat woonde een winkelier en 
om een toiletgang op discrete wijze aan te kondigen zei 
men dan: “Kwah, ik gae ik ‘s even toet bie Arjôôn Jut”. 
Tegen het einde waren er nog enkele rijders zonder prijs. 
Voor hen werd een extra grote ring opgehangen en als het 
dan nog niet lukte, een fietsband. De afsluiting trok veel 
bekijks en natuurlijk waren ook de groupies van de ringrij-
ders van de partij. Zij stegen bij hun vriend te paard en zo 
trok men naar het huis van de burgemeester om die te be-
danken voor zijn toestemming en de geschonken prijs. De 
burgemeester ontving iedereen in zijn achtertuin, waarbij 
sigaren en drank werden uitgedeeld en het ene lied na het 
andere werd aangeheven. Natuurlijk “ging er een hoeraatje 
op” voor de burgemeester, een eerbetoon waarbij de kapi-
tein de burgemeester en de ringrijders toesprak met: 
Op steek, op steek, dat roep ik een ‘ele week
Lang leve de burgemeester van Wasschappel (en ‘oera)
Dat ’n nog vele jaeren zo’n mooie pries aan de rienkrieërs mag 
geve (en ‘oera)
Dir ‘eie de man, wat ‘eit ’n an
Grauw, blauw,  (‘oera)

Bekende ringpassers van voor en na de oorlog waren Jan 
Pieter Janse, (kortweg Jan-Piet), Adriaan Verhulst (Arjôôntje 
van Bette) en Abraham Verhulst (Bram Kerjuit). Diens broer 
Willem Verhulst was lange tijd kapitein, ook nog na de oor-
log, tot hij werd opgevolgd door een jongere telg uit de 
Kerjuit-familie, Huibregt Verhulst. Jakob Cijsouw was toen 
ringpasser. Een markante verschijning was ook lange tijd 
de ringloper Lourus Lievense (Loutje Kakkebie). Hij had een 
verstandelijke beperking en kon aan de toch niet onbelang-
rijke functie enige status en verantwoordelijkheidsgevoel 
ontlenen. Hij genoot ervan om mee te doen met de suker-
komme en de pintjes jenever. 
De eerste kermis na de oorlog was in 1947. Als vanzelfspre-
kend reed men toen direct op de oude locatie weer de ring. 
Het gaaischieten kon pas een jaar later een herstart maken. 
Soms werd er nu niet meer individueel maar in groepjes van 
vijf tegen elkaar gereden. Het Koffiehuis was nog niet her-
bouwd en voor het bierkot verhuisde men naar De Valk. 

de klad er in
Maar al na enkele jaren kwam de klad erin. Er waren in West-
kapelle, in vergelijking met andere dorpen op Walcheren, al 
betrekkelijk weinig boeren en paarden en dat werd door de 
veranderingen in de landbouw nog minder. Bloedarmoe-
de dus en bovendien was er concurrentie. Tegelijk met de 
Westkappelse kermis rijden ze traditioneel ook op Aagte-
kerke de ring en daar kon je Westkappelse toprijders als de 
gebroeders Leen en Noach Minderhoud aantreffen.  Vanaf 
1956 organiseerde de VVV later in juli een ringrijderij met 
een vrije inschrijving en die was voor de serieuze ringrijders 
interessanter dan de toch wat losbandige kermisrijderij. 
6 juli 1957 was de heetste kermiszaterdag uit de geschiede-
nis. Er waren nog net genoeg ringrijders gerekruteerd om 
het spektakel door te kunnen laten gaan. De onweerswol-
ken die zich aan het einde van de dag boven Westkapelle en 
de ringrijbaan samenpakten, waren symbolisch. Want het 

jaar daarop waren er ’s woensdags nog maar acht deelne-
mers. Dat was te weinig en dus hadden we in 1958 de eerste 
ringrijloze kermis. Dat ging enkele verstokte ringrijders te 
erg aan het hart. In 1959 huurden die bij de toen bekende 
stalhouder Koeman enkele paarden en werden mensen 
aangespoord om het festijn nieuw leven in te blazen. Maar 
ook deze wild horses konden het ringrijden niet uit het slop 
sleuren. Integendeel, Koemans klippers gedroegen zich 
niet zoals ringrijrossen betaamt en dat deed enkele rijders 
al voor de middag in het zand bijten. Met het vorderen van 
de dag en de drankinname daalde de animo van de heren 
ringrijders. Al halverwege de ochtend kwamen ze het bier-
kot niet meer uit. Omstreeks het middaguur besloot een 
door teleurstelling en drank wat opgefokte ringrijder de 
paarden compleet de vrije teugel te laten, waarna die in een 
vliegende galop door de Zuidstraat richting toren stoven. 
Wat er van de edele dieren terecht is gekomen vermeldt de 
historie niet, maar dit betekende het definitieve (?) einde 
van het kermisringrijden in Westkapelle. 

Jan Kaland

Naschrift: De reconstructie van het ringrijden is gemaakt 
aan de hand van gefragmenteerde  documentatie en herin-
neringen van betrokkenen. De redactie stelt prijs op aanvul-
lingen en correcties van mensen die er meer van weten. 

Ringrijders omstreeks 1932 met op de achtergrond het bier-
kot van ’t Koffiehuis;
Fotocollectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Ringrijders in 1947, te midden van oorlogs- en wederopbouw-
materiaal; fotocollectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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een oude bekende
De schilder, tekenaar en illustrator Johannes Gabriëlse 
(1881-1945) was een Westkappelaar van geboorte en een 
telg uit de familie met de bijnaam Tesse. Evenals veel van 
zijn familieleden is zijn vader met zijn gezin verhuisd naar 
Middelburg, waar hij de oprichter was van de later beken-
de meubelzaak Gabriëlse.
Een groot deel van zijn leven verbleef Gabriëlse in Neder-
lands-Indie. De bekende schoolplaten van de “gordel van 
smaragd” waren van zijn  hand, evenals veel illustraties van 
schoolboeken. Maar hij maakte ook fraaie olieverfschilde-
rijen, met Indische taferelen, landschappen en portretten. 
Over zijn werk schrijft een tijdgenoot in 1937: “Gabriëlse is 
in zijn kunst een aristocraat en dikwijls ook een salonjon-
ker. Hij schildert vaak mooie en zorgvuldig gecultiveerde 
vrouwen. In zijn portretten kan hij soms verrassen door de 
scherpe kijk die hij op de mensen heeft”. 
Mede door zijn kunstwerken kwam Gabriëlse in de oorlog 
in een Jappenkamp op Java terecht, waar hij op 16 juni 
1945 stierf aan uitputting.

Lommerijke Zuidstraat
De afgebeelde tekening toont sfeervol en gedetailleerd 
een vooroorlogse ringrijderij in een lommerrijke Zuids-
traat. Op het eerste gezicht komt het tafereel over als een 
vrij ernstige bedoening en zou je niet zeggen dat het ker-

mis is. Ook toen had de vergrijzing Westkapelle al in haar 
greep, zo lijkt het. Maar inzoomend op het rechtergedeelte 
ontwaren we toch enkele ringrijders die de fles hanteren 
enig kermisvuur vertonen. Verder zijn alle ingrediënten 
van het toenmalige ringrijden in beeld gebracht: een ge-
mêleerd publiek, gebreistaarte paarden, prijzen aan de 
staander, lint om de schouder, ringpasser, schrijvers en de 
Westkappelse keienbestrating. 
In 1936 schonk Gabriëlse, toen woonachtig in Utrecht, het 
werk aan zijn geboorteplaats. Hij was niet helemaal vrij 
van zelfingenomenheid. Hij stelde als voorwaarde dat zijn 
werk in de raadzaal zou worden opgehangen. Het gemeen-
tebestuur aanvaardde de schenking en gaf die een voor-
aanstaande plaats in het oude stadhuis. De tekening heeft 
de oorlog overleefd en ook in het nieuwe gemeentehuis 
kwam ze in de raadszaal te hangen Een stille getuige van 
veel huwelijken en beraadslagingen. Na de gemeentelijke 
herindeling heeft ook de gemeente Veere de voorwaarde 
van de schilder een beetje gerespecteerd en de lijst met 
de tekening, die helaas wat geleden heeft van vocht, op-
gehangen in de commissiekamer van het gemeentehuis in 
Domburg. Maar het Westkappelse ringrijden in een Dom-
burgse nevenzaal, of Gabriëlse daar nu zo blij mee zou zijn 
geweest ……..

Jan Kaland

Johannes Gabriëlse, Ringrijden in Westkapelle, 1935. Krijttekening op papier, 68x148 cm; collectie gemeente Veere

www.slagerijkoets.nl
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Machtswisseling bij de gaai
“…de gaai is meer dan drinken…”
De gaaischieters krijgen een nieuwe kapitein. Wie dat 
wordt, bepalen de schutters pas een week voor de kermis. 
Maar bij het blond schuimend bier gaat de naam in het 
rond van Jordy Conté als de kansrijkste kandidaat. De kapi-
teinsfunctie is in Westkapelle nog belangrijker en invloed-
rijker dan die van Prins Carnaval in Maastricht en daarom 
zochten we Jordy op en stelden hem een paar vragen.
Als geboren en getogen Westkappelaar met Indische roots 
noemt hij zichzelf schertsend een allochtoon. Lachend: “Ik 
ga de eerste allochtoon worden die het tot kapitein van de 
gaaischieters schopt”. Het gaaischieten was geen traditie 
in Jordy’s familie. “Mijn vader heeft nooit meegedaan, hoe-
wel die het kermis vieren wel altijd leuk vond”.   
Jordi is nu 37 jaar oud en al 19 jaar lid van de Gaaischieters. 
“Ik was er vroeg bij. Mijn neven Marcel en Maurice Faasse 
hebben me met het gaaivirus besmet. Als kind las ik een 
boek waarin de gaai werd geschoten en ik speelde al gaai-
schietertje in een t-shirtje zonder mouwen en met linten 
om van de vrijgaai”. 
Dion, Jordy’s zoon van acht, is er nog helemaal niet mee 
bezig. “Wel met de botsautootjes”.  “Ik heb tegen hem ge-
zegd, dat hij dit jaar zijn fiets maar eens moet pakken en 
gaan kijken op de dijk. Het is maar vijf minuten”. 
“Toen ikzelf twaalf was mocht ik met de kermis voor het 
eerst met mijn vader mee naar het  café,  zaterdagochtend 
om tien uur. Vrouwen zag je toen nog niet veel.
Het was spannend ... wachten totdat de gaaischieters bin-
nen kwamen en dan het zingen. Indrukwekkend”.
 “Hoe het zal gaan als ik kaptein ben, weet ik niet. Ze zullen 
het er mee moeten doen. De regels staan in de statuten, 
ook wanneer het scheepje er afgeschoten is. Het scheepje 
zit vastgespijkerd aan de tronk en de kapitein moet beoor-
delen of er misschien nog een flinter hout vastzit”. Jordy 
benadrukt de niet onbelangrijke representatieve rol van 
de kapitein. “Op zo’n dag komen er allerhande mensen, 
voornamelijk middenstanders, een prijs schenken aan de 
schutterij. Die prijzen variëren van geld tot elektrische 
apparatuur. Ik weet wat ik dan moet zeggen en hoe ik de 
prijsgevers moet bedanken. Daarvoor zijn vaste en beken-
de rituelen en formules”.
“Als kapitein sta je er niet alleen voor. Je hebt de tamboer, 
de slokjesjongens en natuurlijk de foerier, herkenbaar aan 
een groen lint. Dat is al jaren Adrie Lievense. Hij registreert 
de geschonken prijzen en natuurlijk het uitreiken van de 
prijzen. En dan hebben de overige bestuursleden die dag 
natuurlijk ook hun taak.”
De kapitein moet nuchter blijven. Hij is verantwoordelijk. 

“Geen enkel probleem. Het gaai-
schieten is meer dan drinken”. 
 “De rol moet nog opgemaakt 
worden maar de vereniging telt 
op dit moment 105 actieve le-
den. Een paar gasten varen en 
kunnen er niet zijn. Maar som-
mige komen ook niet omdat de 
gezinssituatie het niet toe laat of 
omdat ze ziek zijn. Vroeger was 
er een ledenstop. 80 was het 
maximum. Maar toen Evert Wis-
se kapitein werd, vond hij dat we 
er gemakkelijk ieder jaar twee of 
drie bij konden hebben. En dat is 
gebleken”. 
Jordy is niet van plan zijn functie snel neer te leggen. “Je 
moet dat niet voor maar één keer willen doen. Eigenlijk 
zou je, net als mijn voorganger Evert Wisse, toch zeker zo’n 
tien jaar in functie moeten blijven. Daar moet ik overigens 
wel bijzeggen, dat het eerste jaar voor mezelf een uitpro-
beren is. Ik wil me niet doodongelukkig voelen. Net als 
mijn voorganger ben ik ook leider van voetbalelftal. En dat 
is wel handig want dan ken je de jonge gasten die er bij 
komen kun je ad rem op ze reageren”. 
Gaaischieters zullen blijven in Westkapelle. Daar is Jordy 
van overtuigd. “De traditie is sterk en zal in stand blijven, 
daar ben ik niet bang voor. Je moet met elkaar kunnen ac-
corderen. Hoe de toekomst eruit zal zien, weet niemand en 
dat zullen we van jaar tot jaar bekijken. Ik hoop dat er ieder 
jaar ludieke dingen gebeuren”. 
En vrouwelijke gaaischieters? “Daar ben ik niet zo’n voor-
stander van. Ik hecht te zeer aan de oude traditie.”
Ten slotte is Jordy heel reëel als het om de veiligheid gaat. 
“Er moet hier of in Domburg niets verkeerd gaan want 
dan zou het traditionele geweer wel eens voor een pijl en 
boog of desnoods een waterpistool ingewisseld moeten 
worden” . “Daarom is de veiligheid mijn eerste prioriteit en 
wordt die op allerlei manieren goed bewaakt. Zo mag je  
bijvoorbeeld niet zelf je geweer laden en je krijgt dat ge-
weer pas als je er klaar voor zit”.
Jordy heeft er zin in. “Op facebook verschijnen in die aan-
loop al verschillende berichtjes. Ik zie er naar uit dat we 
de rol gaan opmaken. Nog even en dan gaan we naar de 
burgemeester om toestemming te vragen om op 6 juli te 
schieten”.
Het spreekwoord “’t Is een slecht dorp waar ’t nooit kermis 
is!” is Jordy uit het hart gegrepen. 

Interview Lieneke van den Heuvel 

Gaaischieter Jordy Conté als bowl-
bereider. Foto Bram Westerbeke
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VVV-informatiepunt
voor allerlei weetjes

Westkapelle heeft dan wel-
iswaar geen VVV-balie meer, 
maar wel een uitgekiend 
VVV-inspiratiepunt. Dat is 
geplaatst in Het Polderhuis 
alwaar zijn bezoekers via een 
eenvoudige druk op de knop 
te weten komen welke ac-
commodatie beschikbaar is, 
welke evenementen er wor-
den gehouden en zijn tips 
voorhanden voor een dagje 
uit. Adressen voor het natje 
en droogje worden eveneens 
digitaal vermeld. 
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pau Lous weer op de been
Pau Lous heeft al op vele manieren zijn kennis van 
en ervaringen in de Westkappelse oorlogsgeschie-
denis overgedragen aan inwoners, toeristen, scho-
len en het Polderhuis. In augustus vorig jaar kwam 
aan zijn activiteiten een (voorlopig) einde doordat 
hij tijdens een vakantiereis een gecompliceerde 
beenbreuk opliep. Na een lange revalidatieperiode 
gaat het nu weer wat beter. Pau is tijdens zijn bles-
sure op voor hem hartverwarmende wijze over-
stelpt met beterschapwensen, kaarten en andere 
betoon van medeleven en hij bedankt iedereen 
voor de getoonde belangstelling. 
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