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NAAR BUITEN

Foto Jan de Jonge
Het ouderwetse weerhuisje loog er niet om: als de zon
scheen, kwam de vrouw naar buiten, regende het, dan verscheen het mannetje. Maar dat was vroeger. Vandaag de
dag is het weerbericht altijd goed, zeker voor het weekend.
En het zijn niet meer alleen de vrouwen die de zon zoeken.
Vrouw en man, rijp en groen, dik en dun, iedereen vliegt naar
buiten, nog voor de eerste groene blaadjes verschijnen.
Buiten, daar was het vroeger altijd ievallig. “We gaan naar binnen”, was synoniem voor een gezellig en comfortabel drankje
in het café. Op dat punt is er de afgelopen decennia veel veranderd. We zoeken nu eerst en vooral een plekje op het terras, dat
vaak groter is dan het café zelf. Dat wringt soms met het aloude
adagium dat de straat van iedereen is, maar gezellig is het wel.
Recreëren doen we onder de blote hemel. Fietsen en wandelen maar ook eten, drinken, slapen, spelen, vrijen, feesten,
barbecueën, internetten. De mensen hebben er heel hun
leefomgeving naar ingericht. Trouwens, Westkappelaars
gingen altijd al voor alles naar buiten, weer of geen weer.
Vòòr de TV ons dwong meer binnenskamers te blijven, was
er de typisch Westkappelse buitengewoonte “op ’t ‘oekje
stae”; dit Polderhuisblad haalt hieraan herinneringen op.

Met de nieuwe digitale verworvenheden hoeven we voor de
TV niet meer in huis te blijven. Dus, als u dat al niet van plan
was, kom naar buiten, het wordt weer een keileuke zomer!
En Bruce Springsteen zong het lang geleden al: Every year
when summer comes around, we ‘re gettin’ ready for the
county fair, ofwel: zo gauw het gaat zomeren, geraken we
in de ban van de kermis. Ook die kermis is tegenwoordig
veel meer dan vroeger een outdoor-evenement. Dat niet
iedereen de kermis altijd juichend tegemoet zag, leest u in
dit zomernummer. Hierin laten we natuurlijk ook weer een
markante Westkappelse, de sportvrijwilligster van het jaar,
aan het woord. De redactie is blij met de bijdrage van de
Zeeuwse historicus Jan Zwemer; hopelijk krijgt dat een vervolg en is het een aanmoediging voor andere scribenten.
Deze zomer moet je ook weer in en om het Polderhuis zijn
voor een bijzondere schilderijententoonstelling en een uitpuilend evenementenprogramma.
De redactie wenst u een aangename en zomerse zomer toe
met een groot aantal buitenuren, hoopt dat dit blad daaraan nog wat kan bijdragen en is overigens van mening dat
de Prelaatweg al zijn groen moet houden.
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Frieda
Door Ans Dingemanse
Zomertentoonstelling in het museumcafé van het Polderhuis, 27 juni t/m 4 oktober 2015
Herontdekt Zeeuws werk van Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner (1877-1948)
bij haar als dienstmeisje gewerkt. Dit weten we door een
bijzonder koffertje, gevonden
op de zolder van de familie
Cijsouw. Daarin bewaarde
Marie alle aan haar gerichte
brieven van Frieda en een aan
Frieda opgedragen gedicht
dat Marie schreef in 1936
n.a.v. Frieda’s vertrek uit Westkapelle.
Eén van de dichtregels luidt:
“Want door ons stille dorpje,
verspreidde zich den roem /
Van ’t kleine, vreemde vrouwtje, zoo lieflijk als een bloem.”
Nadat Frieda vertrokken
was, heeft Marie regelmatig
met haar gecorrespondeerd.
Veelzeggend is de verandering van het adres. In 1944
Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner, Zeeuwse familie, jaartal onbekend, particuliere collectie is de adressering nog Zuidstraat A. 105, dan Bunker
Noordduin en in 1947 Noodwoning 341. De laatste brief
Een vergeten kunstenares
Soms doe je wel eens bijzondere ontdekkingen. Als de Kal- van Frieda is gedateerd 12-9-1948, Ze stierf 21 november
denkirchse Wochenpost uit 1932 niet in een van de kran- van dat jaar. Marie heeft haar gedichtje voorgelezen op de
tenmappen van het Polderhuis had gezeten met een artikel begrafenis.
over Westkapelle en zijn bewoners, dan zouden we nooit
van Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner hebben gehoord. Wie was deze Frieda?
Toch heeft deze kunstenares regel- Door contacten met haar kleinkinderen (kinderen van haar
matig tussen 1920 en 1940 enkele zoon René Rulf ) en een artikel in het boek “De Bergensche
weken of soms een maand achter school” van D.A. Klomp zijn we veel te weten gekomen.
elkaar in Westkapelle getekend en Wat opvalt, is dat ze door bijna iedereen die haar ontmoet
geschilderd. Waarschijnlijk huurde heeft, wordt omschreven als een tenger, vitaal, beweeglijk,
ze dan een huisje en het toen nog vriendelijk, klein vrouwtje. Schilderen is haar passie. De
jonge meisje Marietje Kaland heeft kunstrecensenten zijn vaak verbaasd dat zo’n klein vrouwtje zulke grote, krachtige doeken kan schilderen. Overal
Maria Johanna Cijsouw-Kaland (1909- waar ze woonde, heeft ze gewerkt en ook geëxposeerd.
1975) op jeugdige leeftijd; Collectie Haar schilderijen wilde ze echter nooit verkopen. Ze beschouwde ze als haar kinderen en kon er geen afstand van
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Zie vervolg pagina 3 ▼
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doen. Dat verklaart waarom zo weinig mensen van haar
hebben gehoord. Haar werk is voornamelijk te zien bij familie en bij particulieren. Volgens onze informatie heeft
alleen het Limburgs Museum, het Zeeuws Museum en
Kunsthotel Spaander in Volendam werk van haar in bezit.
Levensloop
Frieda werd geboren in Braunschweig, Duitsland uit een
Deense vader en een Italiaanse moeder. Ze kreeg een strenge Duitse opvoeding, die niet zo bij haar levenslustige karakter paste. Daarom ging ze na de middelbare school studeren
aan de Kunstacademie te Kopenhagen. Na haar huwelijk in
1902 met Ari Rulf woonde en werkte ze jarenlang in Brussel.
Ze kregen samen twee dochters en een zoon. Haar oudste
dochtertje stierf op vijfjarige leeftijd aan difterie en haar andere dochter stierf later in 1944 in een concentratiekamp.
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd
ze als ongewenste vreemdeling vanwege haar Duits staatsburgerschap samen met haar kinderen bij Sluis de grens
overgezet. Haar man bleef in Brussel wonen en stierf daar
enkele jaren later. Na wat omzwervingen door ZeeuwsVlaanderen kwam ze in Middelburg terecht, waar zij in 1918
opnieuw trouwde met kapitein M. Rutgers van der Loeff.
Zeeuwse jaren
In Middelburg nam ze deel aan het kunstenaarsleven van die
tijd en leerde daar o.a. Reimond Kimpe en Louis Heymans
kennen. In Vlissingen kreeg ze jarenlang les van de schilder
Gerard Jacobs. Zelf zegt ze hierover: “Daar heb ik veel geleerd
en in een club van tien, waarin wij naar model tekenden, gewerkt. Dat was een gelukkige tijd. Ik heb daar ook Jan Toorop
ontmoet, aan wie ik de prettigste herinneringen bewaar.”
In die periode leerde ze “het stugge volk der Westkappelaars” kennen. Ze voelde zich tot het dorp en de bewoners
aangetrokken. Ze tekende en schilderde talrijke portretten, soms grote groepsportretten, straatjes en stillevens.
Maar ook in Middelburg werkte ze veel en schilderde het
stadhuis, de mooie gevels, de pittoreske straatjes en achtertuinen of de boeren en boerinnen op de markt.

Frieda Rutgers
van der Loeff
Mielziner,
Breiend meisje,
jaartal onbkend,
particuliere collectie

waar ze de vissersbevolking schilderde. Hier raakte ze net
zo bevriend met de bevolking als in Westkapelle.
In 1939 werd haar man overgeplaatst naar Bergen (NH).
Daar zou ze tot aan haar dood in 1948 blijven wonen en
werken, met een korte onderbreking van drie jaar tijdens
de Tweede Wereldoorlog, toen ze in Friesland verbleef. In
1948 kreeg ze een ernstige ziekte. Na een verblijf van acht
maanden in het ziekenhuis in Alkmaar, is ze daar, omringd
door haar schilderijen, gestorven. Op 14 januari 1949 werd
een herdenkingstentoonstelling van werken van Frieda
geopend in het Vondelpaviljoen in Amsterdam.
De werkgroep wisselexpositie is er bijzonder trots op dat
door intensief onderzoek veel van haar Zeeuwse werken,
waaronder enkele topstukken, zijn teruggevonden. Samen
met talrijke schetsjes, tekeningen, brieven, artikelen en
foto’s kunt u de schilderijen allemaal bewonderen op deze
unieke expositie. We hopen u te mogen begroeten.

Overplaatsing naar Venlo en Bergen(NH)
In 1930 werd haar man overgeplaatst naar Venlo. Tijdens
haar verblijf in Venlo schreef ze wekelijks artikelen voor het
Duitse streekblad de Kaldenkirchse Wochenpost, die ook
in Venlo werd gelezen. Daar is het artikel ontstaan “Westkapelle und seine Bewohner. Aus einem der interessantesten
Dörfer Hollands.” Inmiddels had ze Volendam ontdekt,

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
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Opsporing verzocht
Het Polderhuis heeft nevenstaande tekening ten geschenke gekregen van mevrouw
Verhagen uit Vlissingen. De tekening zou gemaakt zijn door een kunstenaar met de
naam Damen, die zo’n honderd jaar geleden in Westkapelle tekende en schilderde.
Hij heeft de tekening verkocht of geschonken aan de vader van mevrouw Verhagen,
genaamd Hansen, die hier in de eerste wereldoorlog was ingekwartierd als militair
van de kustbewaking. Het Polderhuis zou graag meer informatie hebben. Iedereen
die meer weet of vermoedt over dit opmerkelijke kunstwerk, de kunstenaar of de
geportretteerde Westkappelaar wordt verzocht dit met het Polderhuis te delen.
Reacties: info@polderhuiswestkapelle.nl.

Giften aan Het Polderhuis
Zonder nu direct de vragende hand op te houden wil het bestuur van Het Polderhuis graag de aandacht vestigen op de mogelijkheden voor fiscaal aantrekkelijke giften aan het museum. De Stichting Het Polderhuis heeft de status van “culturele ANBI”. De gever kan een gift aan zo’n instelling met
een verhoging van 25% opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De aftrek is wel afhankelijk
van de hoogte van het inkomen. Voor giften geldt een drempel van 1% van het inkomen met een
minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van het drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag is vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging
voor giften aan culturele ANBI’s, met een maximum van € 1.250.
U kunt ook periodiek een gift doen; die moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst,
voor een periode van minimaal van 5 jaar. Ieder jaar moet minimaal 1 keer een bedrag worden overgemaakt. De gift stopt uiterlijk bij overlijden. U ontvangt geen tegenprestatie voor deze giften. Een
periodieke gift aan een culturele ANBI mag worden verhoogd met 25%. Bij een periodieke gift is er geen sprake van een drempel
en een maximum aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.
Voorbeeld gewone gift aan culturele ANBI (Bron belastingdienst)
U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000.
Drempel voor berekening aftrek € 350, maximale aftrek
€ 3.500. Totaal bedrag giften € 50.000, waarvan € 200 aan een
culturele ANBI. Verhoging: 25% van 200 = € 50.
Berekening aftrek:
Bedrag giften
€ 5.000
Verhoging 25% van € 200
50
Totaal bedrag giften
€ 5.050
Af: drempel
350
Subtotaal
€ 4.700
Maximaal aftrekbaar
€ 3.500
Bij: verhoging maximum aftrek
50
Totaal maximum aftrekbaar
€ 3.550

Voorbeeld periodieke gift (Bron belastingdienst)
U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van
€ 6.000 per jaar.
Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
1.
Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
2.
Maximale verhoging: € 1.250
U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .
Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn kunt u
deze mailen aan info@polderhuiswestkapelle.nl.
Peter Huibregtse, penningmeester Het Polderhuis
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Adriaan Virulystraat 9
4361 GA Westkapelle
GSM : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Woensdag Westkapelle, een formule die borg staat voor
talloze evenementen en activiteiten, samen georganiseerd door het Polderhuis, de Westkappelse Evenementen Stichting en de plaatselijke ondernemers en verenigingen
Zaterdag 11 juli: Ringrijden XL; 7.30-17 uur,
Markt en omgeving
De jaarlijkse ringrijdag met ook van-alles-wat-markt,
kleedjesmarkt en activiteiten voor kinderen.
Woensdag 15 juli: Alles-op-de-fiets-dag; 11-17 uur,
Polderhuis
Feestelijke fietsdag met een fietsrommeltocht, kofferbakverkoop, een solex- en brommershow en natuurlijk de 40e
Wielerronde en stratenloop van Westkapelle.
Fietsrommeltocht ook op 29 augustus.
Woensdag 22 juli: Smikkeldag, 11-17 uur,
Polderhuis en Markt
Lekkernijenmarkt met cupcake- en taartenwedstrijd en
overal uitgebreid smikkelen.
Woensdag 29 juli: Zee- en dijkdag, vanaf 10 uur
Van alles te doen en te ontdekken op en bij de zee: Vliegers
maken en oplaten, zandfigurenwedstrijd, vissen, enz.
Ook: Open middag in het KNRM-gebouw met o.a. een

KNRM-demonstratie bij het Grote Hoofd; foto Jan de Jonge
scheepsmodellenshow en een demonstratie met SARhelicopter.
’s-Avonds 19.30 uur: Zing maar mee in de Polderhuistuin.

Woensdag Westkapelle
Woensdag 5 augustus: Zeeuwse traditiedag,
vanaf 11 uur, diverse locaties
Optredens van shantykoren en troubadour, demonstraties
van klederdrachten en van de heiploeg, kleine braderie met
oude ambachten, schilderijen- en foto-expositie, activiteiten voor kinderen met gratis ritten van de paardentram.
Woensdag 12 augustus: Brocante en ouwe-sanniedag, 11-17 uur Polderhuis
Heel veel brocante, curiosia, antiek en koopjes, opgeluisterd met militaire oldtimers, de paardentram en livemuziek van Zuidwest 5.
Woensdag 19 augustus: Van A naar B naar C-dag, 11-16 uur
Een fiets- en wandeltocht langs de campings met diverse
activiteiten en een prijsvraag. Ook promotieactiviteiten
van de KNRM bij het KNRM-gebouw.
Woensdag 26 augustus: Aan-de-kust-dag,
vanaf 9.30 uur, Polderhuis en strand
Gevarieerd programma: Strandjutten met vrouwe Pimpernel, zandfigurenwedstrijd, vliegers maken en vliegershow,
modeshow van visserstruien, kustwandelingen, wandeling
met gids naar het ijzeren torentje. Deze dag komt ook de
heiploeg in actie en is het open middag van de KNRM.

Vliegerfestival op de dijk; foto Jan de Jonge
Voor meer details over de programmering en informatie over tijden, deelname en inschrijving zie website
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/evenementen.
Zie vervolg pagina 12 ▼
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Alles viel op zijn plaats…
Door Lieneke van den Heuvel
Als trainster bij gymnastiekvereniging Hygiëa heeft Marije Jongepier Westkapelle in beweging gekregen, sportief,
artistiek, charmant, zoals zij dat als geen ander kan. Terecht werd zij door de gemeente Veere verkozen tot sportvrijwilligster van het jaar 2014. De jonge moeder vertelt hoe ze in het leven staat.
Ze heeft een gaatje kunnen vinden in haar overvolle agenda. Ik kom binnen in een huis dat helemaal in het teken van de vier maanden jonge,
nieuwe Westkappelse baby staat. Fay lacht vrolijk als ik boven haar box hang… helemaal een
kind van haar moeder Marije Jongepier: uitbundig en energiek.
We hebben hetzelfde beroep en dat schept meteen een band. Marije weet het zeker: ze blijft in
Westkapelle wonen. Ze is jaren weggeweest,
heeft communicatie gestudeerd in Tilburg en
kreeg daarna een baan bij RTL in Hilversum. Marije blikt terug: “Dat was ook een leuke tijd met
bijzondere feestjes en mooie tv-opnames”. Ze
woonde er graag maar bouwde er geen echt
“nieuw” leven op. Tijdens haar studietijd had ze
jarenlang bij het VVV in Zoutelande achter de
balie gewerkt en… “daar kon ik weer terug komen, maar dan in mijn vakgebied”. Ze greep die
kans met beide handen aan. Toen bij terugkomst
bleek dat er bij Hygiëa een mooie plek vrij kwam
als trainster van de volwassen groepen, viel voor
Marije alles op zijn plaats! Ondertussen werkt
Marije al jaren bij de grote zorginstelling SVRZ.
Toch terug in Westkapelle
Op mijn opmerking dat het toch wel bijzonder
is dat ze als hoogopgeleide jongere teruggekomen is naar Westkapelle, reageert ze verbaasd.
“Ik ervaar dat helemaal niet zo! Van mijn vriendengroep, acht personen, zijn er maar twee niet
teruggekomen: die wonen en werken (nog) in
Rotterdam en Breda. Twee wonen in Domburg Marije Jongepier, sportvrijwilligster van 2014; foto Jeroen de Pagter
en Middelburg en dat is ook niet zo ver weg”,
zegt ze lachend. “Ook ben ik niet uit heimwee terug ge- leuker! Het voelt als een warm bad”. Marije zit al van kinds
komen”, zegt ze beslist. “Ik kwam ieder weekend al thuis af aan bij deze vereniging. Haar opa was één van de opwant ik ben altijd les blijven geven bij de “vereniging”. Toen richters. Ook haar zus en moeder waren er actief. “Ik kreeg
ze in Tilburg studeerde volgde ze ondertussen een oplei- gymles van mijn moeder… best bijzonder en zo ben ik er
ding tot steps- en pilatesdocente en ook werkte ze bij een vanzelf ingerold”.
sportschool. Daar kreeg ze geld voor. Ze kon deze lessen
Zie vervolg pagina 7 ▼
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Marije weet het zeker: ze wil hier
absoluut niet meer weg. “Toen
ik ‘thuiskwam’ vanuit Hilversum
besefte ik pas hoe graag ik eigenlijk terug wilde naar Westkapelle”. Bob Redelijk, haar partner, moest kiezen… had z’n hele
leven in Gorinchem gewoond,
had een leuke baan en wilde
daar blijven wonen. “Toch vonden we vrij snel en spontaan een
baan voor hem in zijn vak. En nu
heeft hij het ook helemaal naar
zijn zin hier”. “Het is zo makkelijk
hè”, vertrouwt ze me toe. “Mijn
vader en moeder wonen een
straat verder en kunnen lekker
gemakkelijk oppassen op Fay”.
Marije in haar element bij Hygiëa; foto www.gymnastiekvereniginghygiea.nl
Dorpsvisie Westkapelle
Opa en oma Jongepier zullen het nog druk genoeg krij- ring die ik van de leden van Hygiëa kreeg… heel bijzonder! Ik
gen. Want naast haar baan en haar sportactiviteiten helpt kreeg een heleboel kaartjes en reacties op straat. Dat vind ik
Marije ook nog mee aan de Dorpsvisie voor Westkapelle. nou zo bijzonder aan het verenigingsleven: het voelt als een
Samen met Wendy Minderhoud adviseert ze over de com- soort familie. Het voelt trouwens helemaal niet als “vrijwillimunicatie van het plan. Een dorpsvisie ontwikkelen is best gerswerk”. Het kost me zo weinig moeite… ik doe het omdat
een ingewikkelde klus en ze breekt nu haar hoofd over de mijn hart er ligt. Ik stond te trappelen om weer te mogen bemanier waarop ze de inwoners verder moet gaan betrek- ginnen na mijn bevallingsverlof. Als ik ooit zou stoppen met
ken bij het plan. Marije legt uit: “Hoe laat je de Westkappe- mijn werk… nou dan weet ik wel wat ik zou gaan doen”. Ik
laars nou meepraten? Het is ook moeilijk om met een hele krijg zoveel energie van die lessen” zegt ze. Ze is erg tevreden
groep te focussen. Want wat maakt ons nou Westkapelle? over haar “steps groepen”. “De steppers zijn zo goed en ik heb
Waar moeten we het accent op gaan leggen? Op de wa- professionele spullen tot mijn beschikking. Met spiegels in de
tersport? Op het bewaren van de authenticiteit? Het moet zaal, een goede geluidsinstallatie en ik draag een “headset”!
in ieder geval een concreet plan worden van en voor alle Maar ook op haar pilatesgroep is ze bijzonder trots. Iedereen
Westkappelaars. Een hele uitdaging!”
moet mee kunnen doen… dat vind ik zo belangrijk”!
Sportvrijwilligster van het jaar
Op mijn vraag hoe ze het vindt dat ze officieel “sportvrijwilliger van het jaar” is geworden, reageert ze nuchter. “Toen ik in
de gaten kreeg dat ik genomineerd was, schrok ik. Ik gilde en
er vielen wat onwelvoeglijke woorden”, glimlacht ze. “Vond
het helemaal niet nodig… ik doe niets meer dan een ander.
Zo vind ik dat onze voorzitter Petra de Witte het nog veel meer
verdient, maar daar moet ik niet mee aankomen bij haar. Iedereen zei ‘geniet er nou maar van’. Dus dat heb ik dan ook
gedaan. Uiteindelijk ben ik toch met Bob, twee vriendinnen,
mijn moeder en twee bestuursleden gegaan. Het was een
geweldige ervaring. Je krijgt toch waardering voor je werk…
en ik was tot tranen geroerd moet ik zeggen. Ook de waarde-

Bob en Fay komen thuis… ze zijn naar de Spar geweest. Ik
werp nog een blik in de kinderwagen… en ze lacht weer!

PROFCOM-IT
Voor alles op computergebied!
Torenstraat 34
4361CV Westkapelle
0118-572249
info@profcom-it.nl
www.profcom-it.nl

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie
Systeem- en netwerkbeheer
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Niet alle jaren kermis
Door Jan Kaland
“’t Is alle dagen geen kermis”, zegt een oud Vlaams spreekwoord. Een waar woord. Maar nooit meer kermis? Ondenkbaar? Toch niet voor iedereen.
De kermiskoorts loopt op, en zo hoort het ook aan het begin
van de zomer. Maar zo vanzelfsprekend als ze nu lijkt, is de kermis niet altijd geweest. Aan het bestaansrecht is nogal eens
getornd, vooral uit religieuze en moralistische overwegingen.
Religie, handel en vermaak
De kermis, of de jaarmarkt zoals ze ook wel heette, was
ooit een drietrapsraket: religie-handel-vermaak. Ook in
Westkapelle was het een kerkelijk feest, waar iedereen een
week lang vrijelijk handel mocht drijven. Theater, liedjeszangers, katknuppelen, gaaischieten, ringrijden boden het
broodnodige vermaak. Van heel Walcheren stroomden
burgers en buitenlui toe om voor even zorgen en leed te
vergeten. Lachen en spelen, zingen en dansen, vrijen en
vechten en kopen wat je hartje begeert.

Op naar de kermis anno 1870; naar een tekening van Adolf Dillens
Mikpunt van beschavingsoffensief
Na de Reformatie in 1574 waren missen en processies taboe
en verviel de religieuze poot van de jaarmarkt. Dominees en
ouderlingen protesteerden tegen het liederlijke feest dat
overbleef. Maar de kermis liet zich niet verdrijven, totdat in
de 19e eeuw ook de tweede poot, de handel terugliep. De
opkomst van winkels ondermijnde het belang van de jaarmarkten. Wat niet in Westkapelle zelf te koop was, kon je
donderdags op de Middelburgse markt bekomen. Zo bleef
van de kermis alleen het vermaak over en dat werd een

twistappel tussen fatsoensrakkers en dronkaards.
In de loop van de 19e eeuw barstte in alle hevigheid een
beschavingsoffensief los. Weg met de dronken armoedzaaier! Drank verslindt wat arbeid wint. Het plebs verheffen tot oppassende en rechtschapen arbeiders, dat was
het credo van de gegoede burgerij. Burgemeesters, kerken, onderwijzers en ook vakbonden spanden samen om
het verderfelijke, duivelse feest voorgoed uit te bannen
ten gunste van oranje- en vaderlandsgezinde gedenkdagen, handwerkgezelschappen en zangfeesten.
Van de weeromstuit veranderde ook het karakter van de
kermis zelf. De burgemeester van Middelburg laat in 1877
noteren: “De geheele kermis onderscheidt zich hier door bedaardheid. Trouwens ook de vroeger vermaarde plattelandskermissen te Domburg en te Westkapelle beteekenen weinig
meer en schijnen aan een vliegende tering te zullen sterven”.
Misschien was de wens de vader van de gedachte, maar
het tekent de kermisstemming van die tijd.
Tien jaar later is de afschuw van de kermis er niet minder op
geworden. Een wat sarcastisch krantenbericht uit 1887: “Men
schrijft ons uit Westkapelle. Wij kunnen gelukkig zeggen dat de
kermis dit jaar weder tot het verleden behoort. Hoe wel het aantal belangstellenden of dwazen die in die dagen onze gemeente
bezocht hebben, niet zoo groot was als anders, zoo zag men nog
enkelen die van buiten gekomen waren om dat heerlijke feest
mede te vieren. Zoo achterlijk in beschaving als andere gemeenten zijn wij ook niet. Op andere plaatsen toch mag het des Zondags geen kermis zijn; maar ons gemeentebestuur, dat altoos de
zedelijke en stoffelijke belangen van de plaats onzer inwoning
op het oog heeft, is van oordeel dat de Dag des Heeren het meest
geschikt is voor zulke dronkemanspartijen. Wanneer toch zal de
tijd aanbreken dat de liberalen fatsoenlijk en beschaafd worden
en niet langer hun heil zoeken in mallemolens?”
Op veel plaatsen lukte het de kermis officieel af te schaffen. Tegen die stroom in boden twee kleine dorpjes moedig weerstand, Domburg en Westkapelle. Maar van harte
ging het niet. In 1866 was de extreme armoede onder de
bevolking aanleiding om de Westkappelse kermis niet
door te laten gaan. Zelfs in het mondaine Domburg van
Zie vervolg pagina 9 ▼
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1914 deed burgemeester L.J. van Voorthuijsen er alles aan
om de kermis af te schaffen of in te perken.
De raad van Westkapelle verwierp in 1921 met 4 tegen 3
stemmen een voorstel tot afschaffing. Een narrow escape
maar tot in de tweede helft van de 20e eeuw volgden met
enige regelmaat nieuwe afschaffinginitiatieven. De meerderheid van de voorstanders was en bleef krap.
The carnival is over in oorlogstijd
Oorlog en kermis gaan niet samen. Dus zelfs geen koude
kermis van 1915 tot 1919. Maar vindingrijk is de mens;
mag het geen kermis zijn dan maar onder een andere
naam. Een krantenberichtje van 11 juli 1917: “Toen de te
Westkapelle gestationneerde maréchaussee zaterdagavond
j.l. bezig was met het sluiten der herbergen, ondervond ze
daarbij verzet van de zijde van een deel der bevolking, die
den kermisdag welke dit jaar verboden is had omgezet in een
“drankdag’. Er werd met straatsteenen naar Hermandad geworpen en deze was genoodzaakt met
geweld op te treden en een charge te
maken. Een onderzoek naar de belhamels wordt ingesteld”.
Verhitte gemoederen in Westkapelle,
dat viel ook de hier gelegerde soldaat
F.R. van Rosevelt op. Poëzie is overal,
zeker in het leger. Lees zijn Tegenslag
voor Westkapelle en huiver:

Het einde van de eerste wereldoorlog was in alle opzichten een verademing. De gaaischieters luchtten hun hart
met een ludieke, lyrische leuze: “Na vier bange jaren. ’t Oog
helder en de tromp omhoog”.
De keuze tussen kermis en oorlog is niet moeilijk, zou je
zeggen. Maar vanaf 1940 lijkt alle plezier voorgoed uitgebannen. Toch stond in 1947 de zweef weer in Westkapelle,
tussen de puinhopen en de bouwplaatsen.
De op religieuze gronden gestoelde afkeer van de kermis
was niet verdwenen. Onder de kermisliefhebbers heerste
nog lang de overtuiging, dat het met een “rechtse” raad,
d.w.z. met een meerderheid van de confessionele partijen, gebeurd zou zijn met de pret. Er is in die tijd een
raadslid geweest, dat zich slechts één missie had gesteld:
hij was de doorslaggevende kermisstem. Het begin van
de one-issuepartijen lag in Westkapelle. Pas na 1965 verdween beetje bij beetje de maatschappelijke angst voor
de kermis en begon zij te lijken op een volksfeest van “allen met allen”.

“Het is een dorp aan Walch’rens kusten
Menig brave ligt daar te rusten
Nu had de burgerij, je mag het weten
een hele week in draf gezeten.
Ze waren namelijk van plan
om feest te vieren als het kan.
De kermis moest in dezen tijd
doorgehaald worden met zwart krijt.
Toch wilden ze een klein verzetje
want ze houden hier ook van een pretje.
Ze wilden op een paard gezeten
Westkappelse kermis in de 21e eeuw; foto Ruben Oreel
de ring op een lans gaan steken.
Het is een zeer vermakelijk spel
Ik dacht misschien och kent u ’t wel
Ook nog, dat zou ik haast vergeten
wilden ze ook tobbetje steken.
Gaai werpen stond ook op het program
maar ik zal je zeggen wat of er van kwam.
Geen bal, want in de mobilisatietijden
mag een mensch zich niet verblijden.
Oud en jong was opgetogen
en voor den feestdag erg gejogen.
Maar ongelukkig wat een schrik!
Op de feestviering werd afwijzend beschikt.
De burgemeester, een beste man
dacht bij zichzelf: ach wat een pan!
Maar ja daar kwam hij aangereden
den burgers viel het heusch niet mede
Ze zagen aan zijn gezicht en aan zijn houden
dat er geen kermis mocht worden gehouden.”
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Het kwam voor de Hoge Raad
Door Jan Zwemer | www.janzwemerschrijft.nl
Kornelis Kaland had vermoedelijk nog nooit
gehoord van de Hoge Raad der Nederlanden toen hij die ochtend van de 21e januari
1870 zijn strikken ging controleren. Helaas,
dijkwerker Kaland werd betrapt bij een strik
die hij een paar dagen tevoren had gezet op
een dam van een stuk land, in eigendom bij
jonkheer W.C.M. de Jonge van Ellemeet, één
van de voornaamste inwoners van Zeeland.
De veldwachter of de jachtopziener vond ook
nog een strik in één van zijn zakken. Kornelis
werd veroordeeld tot een boete van twintig
gulden of drie dagen hechtenis. Eerst door de
kantonrechter in Vlissingen, een maand later,
in maart, opnieuw door de arrondissementsrechtbank in Middelburg.

Westkappelse stroper zoals geschilderd door Reimond Kimpe
(geen verder informatie over schilderij)

De rechters waren van mening geweest dat
Kornelis één overtreding tegen de Jachtwet had begaan.
De laatste aanklager, de Officier van Justitie te Middelburg,
meende echter dat de Westkappelaar niet schuldig was
aan één, maar aan twee overtredingen tegen de Jachtwet.
Hij vond dus dat er twee boetes opgelegd hadden moeten
worden en ging in beroep bij de Hoge Raad. Zo werden de
twee strikken van Kaland de inzet van een principieel robbertje vechten tussen juristen onderling - een strijd met
woorden die voor de twintigjarige dijkwerker goed afliep.
De Officier van Justitie vond dat er sprake was van 1. ‘het
aanwenden van pogingen om wild te bemagtigen door
middel van wildstrikken’ en 2. ‘het zich met wildstrikken
in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden’. De laatste overtreding zou dan betrekking hebben op
de strik die bij de dijkwerker in zijn zak was gevonden. De
rechter had hem echter veroordeeld op wegens een ‘poging om wild te bemagtigen, door een bij wet verboden
middel.’
Hier ging het duidelijk om de letter van de wet. De Hoge
Raad stelde dat het in het buitengebied lopen met een strik
op zak inderdaad een ‘misdrijf’ zou zijn geweest wanneer
het niet in combinatie met het zetten en herstellen van
de eerste strik zou zijn gebeurd. En inderdaad stond in de
Jachtwet dat het bij zich hebben van strikken op het moment van bekeurd worden voor een overtreding van die
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wet, als een verzwarende omstandigheid kon gelden die
een dubbele boete eiste. Maar de wetgever, aldus de Hoge
Raad, moest bij het maken van die bepaling niet hebben
gedacht aan precies dit delict van het (her)stellen van strikken. Want natuurlijk hadden degenen die dáárop waren
betrapt, ‘wel meestal’ andere strikken bij zich. De dubbele
straf had dus betrekking op het bij je hebben van strikken
bij het betrapt worden op een ándere jachtovertreding, bijvoorbeeld het jagen in iemands anders jachtgebied.
Het beroep van de Middelburgse Officier van Justitie was
dus verworpen. De kosten van het beroep werden door de
Staat gedragen. Het arrest, van 8 juni 1870, werd gepubliceerd in de ‘Nederlandsche regtspraak, of verzameling arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere rechtscollegiën’ van 1870. Dit van 1839 tot
1912 jaarlijks verschijnende verzamelwerk bevatte de ‘jurisprudentie’ oftewel de vonnissen die van belang werden
geacht voor de latere rechtspraak over vergelijkbare zaken.
De stroper, Kornelis Kaland Leinszoon, was overigens ten
onrechte door de veldwachter of de jachtopziener als Cornelis Kaland ‘opgeschreven’. Boerenzoon Kornelis was geboren in 1849 en trouwde in 1873 met boerendochter Johanna Verhage. Na haar overlijden hertrouwde hij met haar
zuster Leuntje, in 1884. Kaland, steeds van beroep dijkwerker, overleed in 1918.

www.slagerijkoets.nl

Op ’t oekje
Door Jan Kaland
Facebook of niet, voor de echte
sociale contacten en voor alle detailinformatie is er een hangplek.
Vroeger stonden de mensen, mannen vooral, gewoon op ’t ‘oekje en
dat ontging de in het dorp verblijvende kunstenaars niet.
Facebook, twitter, whatsapp weblogs, webfora dat zijn de eigentijdse sociale media. Iedereen gebruikt
ze om nieuwtjes en persoonlijke
boodschappen uit te wisselen. Voor
een groot deel hebben de nieuwe
media de ouderwetse sociale con- Wim Oepts, Dorp in Zeeland (Westkapelle), olieverf op doek, 46x61 cm, 1930, collectie
tacten verdrongen. Het heeft ook Stedelijk Museum Amsterdam
de plaats ingenomen van een Westkappels straatbeeld, dat nog bij velen op het netvlies staat. genstelling tot de mannen op hun zondags gekleed zijn.
Iedere avond -en soms ook overdag- stonden mannen in Huizen zonder glinten, heel schetsmatig weergegeven. De
klederdracht of in schone werkkleding op de straathoe- gezichten van de mensen vertonen geen enkele uitdrukken. Kletsen en opscheppen over het weer en de plaatse- king en missen ook enigszins herkenbare trekken. Als er
lijke nieuwsitems, ontaardend in “stomme prôôt”, een ab- niet een stoomschip boven de dijk zichtbaar was, waande
surdistische Westkappelse conversatie.
je je eerder in een middeleeuwse kloostergang dan in de
“Ze stae op ’t ‘oekje”, zo heette dat eenvoudigweg. Na het Zuidstraat. De kunstenaar had talent maar was duidelijk
avondeten kwamen de mannen een voor een te voor- nog niet op de top van zijn kunnen.
schijn. Iedereen had in een zijn buurt wel een straathoek Toch is het wel echt Westkappels, wat hij heeft verbeeld,
als favoriet trefpunt. Op de hoek Noordstaat-Papestraat getuige ook de foto die enkele decennia daarvoor gestonden Jirre van Janpiet en Keesje Puut met hun buren. maakt is van dezelfde locatie.
Tegen de gevel op de hoek Koestraat-Krekelstraat kon je En nu hebben we andere dingen dan een straathoek. Hoede groep van Fooitje de Vos en Kadaai Willeboordse wel
schilderen. Bij Jo Tjip, op de hoek Koudorpstraat-Koestraat
kon je zelfs tegen winkelprijs een biertje bekomen. Na acht
uur gingen de mannen huiswaarts. Achter bleven de neuteschellen en tabaksroggels.
De kunstenaar Wim Oepts (1904-1988) staat bekend als de
schilder van het zonnige zuiden. Hij woonde en werkte lang
in Zuid-Frankrijk en maakte daar veel kleurrijke, verabstraheerde landschapsschilderijen met aparte vlakverdelingen
en kleurencontrasten. Maar in zijn jonge jaren schilderde
hij voornamelijk donkere straatscènes en stadsgezichten en
ook sociaal-realistische onderwerpen en arbeiders, alles in
bedekte kleuren. Hij was een leerling en beschermeling van
Charley Toorop. Zij gaf hem een plaats op haar beroemde
“Maaltijd der vrienden”. Charleys invloed is zichtbaar in Oepts
werk, met name in de manier waarop hij figuren weergeeft.
In het spoor van Charley kwam hij omstreeks 1930 naar
Westkapelle, natuurlijk in De Valk, en daar werd zijn oog
getroffen door dit typisch Westkappels fenomeen, een
groep mannen op de straathoek, vlak onder zijn hotelraam. Hij schilderde bovenstaande straatscène, een blik
in de Zuidstraat, richting dijk. De mannen hebben niets
te doen, want we zitten dan midden in de crisistijd. Ze
hangen schijnbaar doel- en lusteloos voor de gevel van
De Valk. Het hele tafereel is verre van opgewekt. Een naargeestige, kale straat met nog enkele vrouwen, die in te-

Hoek Zuidstraat-Papestraat ca. 1905;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
wel…, nog steeds zijn er overal hangplaatsen, altijd buiten.
Een hoekje bij de dijk aan het eind van de Krekelstraat, het
Leugenkot in het KNRM-gebouw, een bankje bij de toren.
En onze jongere dorpsgenoten hebben het overdekte terras van het Polderhuis ontdekt als een aanlokkelijke plaats
van samenkomst en plezier.
Zitten in de schaduw van je eigen appelboom, dat is volgens een wijsgeer uit het oosten het hoogst haalbare
geluk; maar samenscholen op een ‘oekje, dat komt daar
dicht bij in de buurt.
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Tentoonstelling Zwart-wit weerzien in Westkapelle, in
samenwerking met Jan de Jonge; 4 t/m 8 augustus 2015;
Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst
Deze zomer presenteren de Westkappelse Schilderclub
en de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle weer hun traditionele dubbeltentoonstelling. Onze amateurschilders
tonen hun werk en tegelijkertijd is er een fototentoonstelling met als titel Zwart-wit weerzien in Westkapelle.
Oude straat- en landschapsbeelden uit de collectie van de
stichting worden geplaatst naast foto’s, die de plaatselijke
fotograaf Jan de Jonge dit voorjaar maakte op precies de
zelfde locatie. Jan geeft zijn foto’s altijd een bijzondere

sfeer mee en ook de confrontatie toen-nu levert verrassende en intrigerende beelden op. Zwart-wit krijgt met
deze expositie een extra dimensie.

▲ Vervolg van pagina 5

Evenementen andere dagen:
Alle vrijdagen: toeristen- en warenmarkt op de Markt, met
op 10 juli tevens Goede-doelen-markt.
1 juli: Inblazen van de kermis door OKK, vertrek 19.30, Markt.
3, 4 en 6 juli: kermis met op zaterdag gaaischieten op het
A. Calandplein.
8 juli en 5 augustus: Open huis KNRM, 19-21 uur, KNRMgebouw.
21 juli: Ringrijden in Walcherse klederdracht, 14-21 uur,
camping ’t Hoge Licht.
25 juli: Prestatieloop v.v. De Noormannen, inschrijven tot
18.45 uur in Het Kasteel van Batavia.
30 juli, 13 en 27 augustus: Zomeravondviswedstrijd, 19-21
uur, strand Aardappeldal.
4 t/m 8 augustus: Schilderijen- en foto-expositie, “Westkapelle Herrijst”.
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7 augustus: Dijkfeest met braderie,
vliegershow, zeepkistenrace, livemuziek en vuurwerk,
vanaf 13 uur, zeedijk bij Polderhuis.
19 augustus: zomeravondconcert Dijkfeest met livemuziek;
brassband
OKK, onbekende fotograaf
20 uur, camping ’t
Hoge Licht (bij slecht weer op 26 augustus).
22 augustus: ringrijden, 8-18 uur, Markt.
25 t/m 28 augustus: Avondvierdaagse, start 18-18.45 uur,
kantine k.v. Stormvogels, sportpark Prelaat.
5 september: Motormosseltocht, start 10.30 uur, Markt.
5 september: Zeeuwse Molendag; openstelling molen de
Noorman.
5 september: ATB Zomercup, mountainbikewedstrijd, start
12 uur, Erika.
12 september: Open Monumentendag; openstelling vuurtoren en molen.
12 september: Viswedstrijd, 9.30 uur, strand Joossesweg
2, 3 en 4 oktober: Kustmarathon.
14 oktober: Pompoenendag, Polderhuistuin, 11-16 uur.
H O O F D S P O N S O R :

