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Eeuwig zomer 
De zomer is uitgebroken, ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van dit 
Polderhuisblad. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat deze zomer in alle 
opzichten hot en steamy zijn, een ‘aawerwesse’ zomer, maar toch ook weer niet. 
Vanaf nu worden de nieuwe ambities van Het Polderhuis echt goed zichtbaar, 
o.a. in het op 3 juni 2017 officieel geopende ijzeren torentje. En kijk eens naar 
het overladen expositie-, sport- en evenementenprogramma, er is weer wat te 
doen op Wasschappel. 
Aan het begin van de zomer loopt traditiegetrouw de kermiskoorts flink op, 
ook in het Polderhuisblad. Op Bram Westerbekes foto op deze voorpagina zien 
we hoe de kermis en de zomer worden afgekondigd en gastschrijver Willem 
Cijsouw neemt ons mee in zijn vroegste kermisbeleving. U maakt kennis met 
de Westkappelse wijnkoningin. En dat het er in vroegere zomers in Westkapel-
le ook heet aan toe kon gaan, kunt u lezen in verhalen over die van een hele en 
een halve eeuw geleden. Zie hier een zomers Polderhuisblad, met informatie 
en recreatie en ook enkele greintjes ironie en summertimeblues. 
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Jan van Beekhuizen benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 

Voordat voorzitter Jan van Beekhuizen zelf aan het woord 
komt, feliciteert de redactie hem van harte met de Koninklijke 
onderscheiding die hij recent heeft gekregen. Zeer verdiend! 
Zijn inspanningen en leiderschap bij de oprichting en expan-
sie van Het Polderhuis zijn onbetaalbaar. Daarnaast heeft hij 
zich ingezet voor de Oranjevereniging en staat hij vooraan bij 
de Heiploeg. Buiten Westkapelle was hij actief voor ‘De Beurs-
vloer’, een instelling gericht op maatschappelijk ondernemen, 
was hij medeoprichter van de Kenniswerf Vlissingen en pen-
ningmeester van De Kenniswerf/Dok41 en van de Stichting 
Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland. Een grandioze staat 
van vrijwilligersdienst. Maar dat hoeft hem niet te beletten, 
integendeel laat het een stimulans zijn om het Polderhuis nog 
verder te brengen.

Van de voorzitter
In het Polderhuisblad van januari schreef ik al over de veran-
deringen die nodig zijn voor ons Polderhuis. De ingrediënten 
die tot bezinning leidden, waren afname museumbezoekers, 
verkrijgen van de vuurtorens, steeds groter wordende groep 
vrijwilligers, veranderende behoefte van het publiek en andere 
verhoudingen inkomsten tussen museum, winkel en horeca. 
Om er achter te komen hoe de nieuwe koers eruit zou moeten 
zien, hebben vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken en een 
enquête onder onze bezoekers uitgezet.
De groep heeft eerst op zich genomen om, met bovenstaande 
ingrediënten in gedachten, een nieuwe weg te vinden. Een 
boeiend proces en ongelofelijk spannend, want hier moet het 
succes van morgen uit ontstaan. 
In meerdere sessies is gezocht naar de juiste koers. Daarbij spra-
ken we af dat conclusies van een gehouden sessie de volgende 
keer weer in twijfel mochten worden getrokken. Het risico is 
dat je dan niet vooruit komt, maar anderzijds gaf het allen de 
ruimte om het beste naar boven te halen.
De nieuwe visie/zienswijze hebben we als volgt vastgesteld:

✔	 Met het verkrijgen van de vuurtorens verandert ons werkge-
bied van Zuidstraat 154-156 naar de kop van Walcheren.

✔	 Het oorlogsaquarium en het natuurgebied ‘t Vroon zullen 
onderdeel uitmaken van het geheel.

✔	 We kunnen het publiek een breder pakket bieden.
✔	 We gaan koppelingen/arrangementen maken tussen de 

ons beschikbaar zijnde locaties.
✔	 Het huidig museum krijgt een spil-/ ontmoetingsfunctie 

van waaruit alles wordt georganiseerd.
✔	 We gaan meer inzetten op interactie voor en met het 

publiek.
✔	 Door groei van het aantal vrijwilligers de taakvelden her-

verdelen en zelfstandigheid van de teams vergroten (is 
inmiddels al doorgevoerd).

✔	 Het verdienmodel wordt aangepast om onze financiële 
continuïteit zeker te stellen.

Vervolgens hebben we bovenstaande in vier bijeenkomsten 
met onze vrijwilligers besproken. Al snel werd duidelijk dat er 
draagvlak was voor deze koers. We werden zelfs overladen met 
aanvullende ideeën en uitwerkingen voor de plannen.
Nu gaan we vol van energie de plannen verder uitwerken om 
het meer tastbaar te maken.
Ja, het knettert onderaan den diek.
Jan van Beekhuizen

Expositie ‘Kleurrijk Westkapelle’, schilderijen van Michiel Paalvast
1 juli t/m 1 oktober 2017 in het Museumcafé van Het Polderhuis 

De afgelopen periode is Michiel Paalvast (1976) weer druk aan 
het schilderen geweest in en om Westkapelle. Met zijn karak-
teristieke manier van schilderen en zijn trefzekere toets laat hij 
het dorp en de omgeving zien zoals het is: eerlijk, open, kleur-
rijk en direct.
Hoe is Michiel tot schilderen gekomen en waarom heeft hij het 
beroep van kunstschilder gekozen? 
Na de middelbare school gaat Michiel op zoek naar een ver-
volgopleiding. Zoals zoveel jongeren heeft hij geen idee wat hij 
wil worden en bezoekt hij allerlei scholen, ook de kunstacade-
mie. Hij heeft tekenen en schilderen altijd wel leuk gevonden 
en daar op die academie begint het bij hem te dagen dat je ook 
gewoon je hele dag ermee kan vullen en er je beroep van kan 
maken. Wel wordt Michiel gestimuleerd om ook de docenten-
opleiding te doen, want dan kan je in ieder geval in tijden van 

Jan van Beekhuizen (l) getooid met de onderscheiding; 
naast hem burgemeester Rob van der Zwaag en de andere gedecoreerden 

J.J. Kusse-van der Vreugde en Bram Theune; foto gemeente Veere

Michiel Paalvast, Westkapelle, acryl en olieverf op linnen, 50x60cm 
2017
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ten, maar je hebt er nog nooit zo naar gekeken. Zijn werk roept 
een bepaalde emotie op. Om met Michiel te spreken: ‘Ik zie iets 
anders in al die voor de bezoekers bekende plekjes. Ik zie er de 
wereld in.’ 
Laat u verwonderen door deze tentoonstelling. En zin gekregen 
in een echte Paalvast aan de muur? Alle werken zijn te koop.
Ans Dingemanse

Expositie ‘Walcherse Impressies’, schilderijen van Jo Dumon 
Tak en Frans van der Hagen; 1 juli t/m 31 oktober 2017 in de 
vuurtoren

Jo Dumon Tak is vooral bekend als artistiek leider en schilder 
van het Panorama Walcheren. Sinds 2010 werkt hij, samen 
met Frans van der Hagen en andere assistenten, in de voorma-
lige machinefabriek van scheepswerf De Schelde aan enorme 
doeken die alle Walcheren als onderwerp hebben. De meer dan 
manshoge schilderijen zijn tientallen meters breed en opge-
steld in een halve of driekwart cirkel. Ze geven je het gevoel dat 
je daadwerkelijk ter plekke bent. Panorama Walcheren is met 
een beschilderde oppervlakte van ruim 500 m2 daarmee een 
van de grootste kunstwerken in Zeeland.
Jo Dumon Tak en zijn team scheppen een illusie van de realiteit 
op een expressieve impressionistische wijze, waarbij het vangen 
van het licht op het doek een belangrijke rol speelt. Naast Pano-
rama Walcheren is Jo Dumon Tak teken- en schilderleraar. 
Frans van der Hagen werkt vanaf 2010 mee aan het Panorama 
Walcheren. Hij volgde schilderlessen bij MIKV en VIKV te Mid-
delburg en Vlissingen en ook bij Jo. 
Beide schilders laten in de vuurtoren werk op kleiner formaat 
zien.
Anneke Frenks, gastconservator

nood je geld verdienen. Tijdens de opleiding kiest Michiel voor 
de afstudeerrichting schilderen en wordt hij geïnspireerd door 
de klassieke schildertraditie van het landschap, een bijzondere 
keuze voor een jonge kunstenaar in deze tijd. Vanuit Rotterdam, 
waar hij zijn opleiding volgt, keert hij regelmatig terug naar 
Zeeland om landschappen te schilderen. Zo komt hij bij toeval 
in Veere terecht en wordt daar overvallen door een helder toe-
komstbeeld van hoe zijn leven zou kunnen worden. Rationeel 
kan hij het niet verklaren, want wat moet je in dat slaperige, 
kleine stadje en toch doet het iets met hem. Michiel gaat zuiver 
op zijn gevoel af en een half jaar later woont hij in Veere, in een 
huisje achter een snoepwinkeltje. En met een kleine, kleurrijke 
achtertuin, die hij al tientallen malen geschilderd heeft en hem 
nog steeds inspireert.. 
Inmiddels heeft Michiel Paalvast zich ontwikkeld tot een 
moderne landschapschilder, die afstand heeft genomen van 
de wetten en regels van de klassieke landschapschilderkunst. 
Hij werd op dit vrije spoor gezet door een ontmoeting met de 
Amerikaanse schilder Jason Berger (1924-2010). Toen hij deze 
kunstenaar heel onbevangen en vrij zag werken, kreeg Michiel 
ook het lef om veel vrijer aan de slag te gaan. 
Zelf zegt hij hierover: ‘Ik probeer met de formele attributen - 
verf, canvas, een kwast- iets tastbaars neer te zetten en tegelij-
kertijd alles los te laten van hoe het hoort.’ Voor hem is schilde-
ren inmiddels tot een soort meditatie geworden. Sinds hij zich 
meer door zijn gevoel laat leiden, merkt hij aan de reacties dat 
zijn werk de mensen meer raakt. 
Het resultaat van deze manier van werken is te zien op de 
expositie. Alle schilderijen zijn ‘en plein air’ (in de open lucht) 
geschilderd. Zijn werk laat zich omschrijven als intuïtief en 
kleurrijk, hedendaags realisme.

De locaties zijn herkenbaar, maar zo bijzonder, verrassend en 
kleurrijk afgebeeld. Honderden keren rijd je door deze stra-

Michiel Paalvast, Zuidstraat Westkapelle, 50x60 cm, acryl en olieverf 
op linnen, 2017

Jo Dumon Tak, Domburg
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vandaag aan de dag zo aan toe zou zijn als toen, gold er voor vrijwel 
elk land een negatief reisadvies. Zo beschouwd hebben de wereld-
verbeteraars van toen er nog heel wat van gemaakt. 
Misschien wel dankzij al die mondiale ellende was er die zomer wel 
een hoogconjunctuur in de muziek. Een kleine bloemlezing: Brown 
eyed girl van Van Morrison, The wind cries Mary van Jimi Hendrikx, Res-
pect van Aretha Franklin, A whiter shade of pale van Procul Harum, For 
what it’s worth van Buffalo Springfield, Light my fire van The Doors, On 
the road again van Canned Heat en albums als Younger than yesterday 
van The Byrds en de onovertroffen Sergeant Pepper van The Beatles. 
Muziek die nooit meer zou verdwijnen en na vijftig jaar nog niets 
aan schoonheid en zeggingskracht heeft ingeboet.

En in Westkapelle? 
Zomer 1967. Westkapelle stond nog met anderhalf been in de jaren 
vijftig. Het had 2421 inwoners, waarbij nog heel wat dames en heren 
in klederdracht. Af en toe was er een schip of een dolfijn of stookolie 
op het strand. Een biertje kostte omgerekend 25 eurocent, evenveel 
als een liter benzine en voor 22 euro had je 10 autorijlessen in een 
VW-kever. Vrijwel alles wat je nodig had, zelfs naaimachines of een 
complete houten barak, kon je in het dorp zelf kopen. Net als nu 
waren de Noormannen net geen kampioen geworden. De Storm-
vogels gelukkig wèl. Sam Minderhoud was de beste ringrijder van 
Zeeland maar in zijn thuiswedstrijd moest hij de zege laten aan 
Domburger Hans van Eijzeren. Er was pas een nieuwe burgemees-
ter, Folkert Bulder, die zich evenals veel van zijn onderdanen opwond 

Wie mocht menen dat we in de met mystiek omgeven zomer van 
een halve eeuw geleden woonden in een sprookjesachtige bloe-
menwereld van pais en vree en vol van vrijmoedig vrijende vrijbui-
ters, was er niet helemaal bij. 
Nee, buiten het hippiepark in San Francisco was de wereld wreed en 
luguber. De zomer begon met de Zesdaagse Oorlog tussen Israel en 
zijn Arabische buren. In de Verenigde Staten had de burgeroorlog 
een vervolg met de strijd om burgerrechten voor de zwarte bevol-
king. Vrijwel geheel Latijns Amerika werd met wapengeweld onder-
drukt door militaire junta’s, die naast vele onschuldige mensen en 
passant ook Che Guevara vermoordden. Achter het ijzeren gordijn 
was het donker en kil en in China kostte de culturele revolutie mil-
joenen het leven. Geen tempo doeloe in Indonesië maar massa-
moorden alleen op vermoeden van linkse sympathieën. In Spanje 
en Portugal heersten fascistische regimes en in Griekenland moest 
de koning vluchten na een kolonelscoup. Verder apartheid en neo-
koloniale oorlogen in Afrika en niet te vergeten was er de horror-
oorlog in Vietnam. Niet echt een wonderful world. Als de wereld er 

Summer of love

door Jan Kaland

Je zit er dicht opeen gepakt, je zweet je er kapot. 
Maar je vindt ‘t er gezellig ook al is alles even rot. 
En met zonnebril en lange haren zijn ze artistiek 
En niet door schilderkunst of dichtwerk of muziek. 
En als men vraagt hoe oud ze zijn, dan geven ze geen kik 
Nee, dan knijpen ze ‘m allemaal en één van hen ben ik!
(Armand 1967)

Affiche van het 
legendarische pop-
festival in Monterey 
in juni 1967

PeBo

Zomer in Westkapelle 1967, 
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

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

betaalbaar tarief, bent u bij 
Autobedrijf Faasse aan het 

juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle

     0118 – 57 13 82

     0118 - 57 24 59

     auto-faasse@zeelandnet.nl

     www.auto-faasse.nl

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

over de niet te harden stank, waar-
mee een kippenbedrijf het dorps-
centrum teisterde. De strandwacht 
ging niet over de veiligheid van de 
zwemmers maar was ingesteld 
om de nachtelijke baldadigheid de 
kop in te drukken. 
Al met al was het Westkappelse 
bestaan van een ondragelijke licht-
heid. Geen psychedelische rock 
maar meer het ook in dat jaar uit-
gebrachte Je bent niet hip, je bent niet 
knap van Patricia Paay. 
Hoewel...
Wereldvreemd was Westkapelle 
nou ook weer niet en stap voor stap kreeg de nieuwe, omgeturnde 
wereld ook in Westkapelle vaste voet aan de grond. En die zette de 
Westkappelse cultuur en de leefwereld behoorlijk onder druk. Een 
gemeenteraadslid stelde in alle ernst voor om bij de ingang van de 
campings een kapper te posteren om het langharig tuig een lokje 
korter te maken. De popmuziek drong OKK en het Dameskoor sterk 
in het defensief en André Louwerse, die in Hilversum bij de radio 
werkte, had waargenomen dat de ‘aawerwesse’ volksliedjes op het 
punt stonden om voor goed te verdwijnen. Daarom had hij ze in een 
archief verzameld en zo voor de vergetelheid behoed. 
Wat Westkapelle zeker gemeen had met de veranderende buiten-
wereld was een ongebreideld optimisme en vooruitgangsdenken. 
Expansie in toerisme, werkgelegenheid en woningbouw en de ene 
zaak na de andere voorziening werd geopend. De sportverenigin-
gen verhuisden van het vroon naar de Prelaatweg en op de Markt 
vestigde zich de hypermoderne grillbar ’t Raedthuys. De fifties 
werden definitief begraven met de opening van café-bar De Schuur 
dicht bij de vuurtoren. De vooroorlogse boerderij van Noach ‘de 
Kastel’ Minderhoud was herschapen in een jeugdhonk, zoals we dat 
op Wasschappel nog nooit hadden gezien. Een dorsvloer vol seks en 
drugs en rock ’n roll. Wat een verademing!
Maar niet voor de buurt. Want hier brak de pleuris uit over de tot 
(toch niet al te diep) in de nacht klinkende, opzwepende muziek en 
het geraas van Puchs en Kreidlers over het losse grint. De verhuur-
baarheid van de zomerhuizen, daar waren de buren ook bang voor. 
De nieuwe burgemeester, die bij de opening geruststellend had 
gesproken over een jeugdcentrum voor lezen en dammen, was de 
kwaaie pier. De honden blaften maar de karavaan trok verder; West-
kapelle was toegetreden tot het nieuwe tijdperk. 

Kermisweer
Er bestond toentertijd een weertraditie die eruit bestond dat het op 

en rondom de kermisdagen altijd guur, nat en stormachtig was. Ker-
misweer, en ook in 1967 was het raak. 
Zaterdag 8 juli 1967, omstreeks 10 uur -de gaaischieters waren juist 
herbegonnen na het vieren van de burgemeestersprijs- begon het 
te regenen. En niet zo’n beetje ook. De kermis viel letterlijk in het 
water, maar de gaaischieters deerde dat nauwelijks. Een toen furore 
makend sloop- en handelsbedrijf had een grote partij lange solda-
tenjassen in de aanbieding, ook zeer geschikt als regenkleding. Het 
geval wilde dat de voltallige directie van dat bedrijf zich onder de 
gaaischieters bevond. Dus stante pede werd geregeld dat de jassen 
hun weg vonden naar de gaaibaan. De dikwollen groene jassen 
dateerden nog uit de 1e Wereldoorlog en het waterabsorberend ver-
mogen was onbegrensd. Wel hadden ze allemaal maat XXXL. De 
klein van stuk zijnde gaaischieters verdwenen er in van top tot teen, 
waardoor dezen zich over de baan voortbewogen als lopers op het 
schaakbord. Een Belgische toerist, die weleens wou weten wat dat 
allemaal te betekenen had, deinsde lichtelijk verbijsterd terug bij de 
surrealistische repliek ‘Wij zijn huurlingen van de Kongo’. 

Vijftig jaar later
We were so much older then, we ‘re younger than that now, nooit 
meer zo oud zijn als je al bent geweest, weet je wel, zo was toen de 
levenshouding. Dat extatische idealisme en de hoop zijn nu vervlo-
gen. Er blijkt toch meer nodig te zijn dan liefde. De wereldverbete-
raars van toen zijn van angry young men verworden tot grumpy old 
men. Afijn, iedereen is grumpy. Jammer, want er blijft nog heel wat 
te doen aan stad en wereld. Maar mooi is het zonlicht. 

De gaaischieters van 1967 in hun doorwerkkleding; foto Jan Lievense, collectie Ko Gabriëlse
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omgeving van het KNRM-gebouw, met demonstraties van vis-
technieken en een proeverij uit zee. Op de dijk een vliegershow. 
In de Polderhuistuin kunnen kinderen hun eigen vlieger maken 
en spelletjes doen met ‘Bakvis’. 
Organisatie door de KNRM en Hengelsportvereniging Westka-
pelle. Om 19.30 uur ‘Zing maar mee’ in de Polderhuistuin

Woensdag 2 augustus t/m vrijdag 4 augustus: Dijkfeesten XL 
De dijkfeesten, georganiseerd door de v.v. De Noormannen, de 
k.v. Stormvogels, de g.v. Hygiëa en het Kasteel van Batavia zijn 
gevuld met sportieve activiteiten, o.a. voetvolley, korfbal en 
zeepkistenrace. Vrijdagsavonds wordt het 3-daagse dijkfeest 
afgesloten met live muziek en een vuurwerkshow op de dijk. 

Woensdag 9 augustus: Nostalgisch Westkapelle, vanaf 11 uur 
Markt, Zuidstraat, Polderhuis
Met o.a. een Brocante en ouwe-sanniemarkt, Tuus emaekt 
markt, klederdrachtenshow en klederdrachten, kleedjesmarkt 
en oldtimershow. ’s Avonds sjezenrijden en in de Zuidstraat ver-
rassen de Horecaondernemers u met een proeverij. 
Organisatie het Polderhuis, musea & meer. Info en aanmelden 
voor brocante en ouwe-sanniemarkt: evenement@polderhuis-
westkapelle.nl

Woensdag 16 augustus: Van-Alles-Wat-Dag, 11-17 uur
Deze woensdag kunt u via een wandel- en fietsroute kennis 
maken met de diverse Westkappelse campings. Op en bij de 
campings zijn activiteiten en bijzondere markten en koffer-
bakverkoop. Organisatie door diverse Westkappelse campings. 
Meer info: info@campinghethogelicht.nl; vermeld hierbij dat 
het om informatie over deze woensdag gaat

Woensdag 23 augustus: Diekersdag. 9.30 – 17 uur; Polderhuis
Deze woensdag staat in het teken van het traditionele Westk-

Woensdag 12 juli: Westkapelle laat zich zien en horen; vanaf 
12 uur, Markt
De muziekvereniging OKK organiseert een dag vol muzikale en 
gastronomische evenementen en een kleedjesmarkt met om 18 
uur een concert door de brassband. Voor meer info: okk@zee-
landnet.nl

Zaterdag 15 juli: Ringrijden XL; 7.30-18 uur, Markt en omgeving
De jaarlijkse ringrijdag met ook een van-alles-wat-markt, 
wafels en activiteiten voor kinderen. 
Speciale acties i.v.m. het 40-jarig jubileum van de 
Ringrijdersvereniging. 

Woensdag 19 juli: Westkapelle op de fiets, vanaf 10 uur
Met een fietsrommeltocht, Tuus emaekt markt met verkoop 
klederdracht en ’s avonds de traditionele stratenloop en Wie-
lerronde van Westkapelle.
Aanmelden deelname fietsrommeltocht via e-mail: tevelm@
hotmail.com en via sms/whatsapp 06-22467927; route ophalen 
in Het Polderhuis. 

Woensdag 26 juli: Zee- en Dijkdag
Allerlei leuke en leerzame maritieme activiteiten bij en in de 

De zomerwoensdagen in Westkapelle staan traditioneel bol van de 
activiteiten en zijn een begrip geworden bij inwoners en toeristen. 
Ook in de komende zomer bieden de Wasschappelse Evenemen-
tenstichting, Het Polderhuis en diverse verenigingen u weer veel-
zijdige en aantrekkelijk woensdagse themadagen, mede mogelijk 
gemaakt de Westkappelse ondernemers.

Woensdag Westkapelle

De woensdag van OKK in 2016; fotoarchief OKK

De wielrenners passeren Het Polderhuis in 2016; foto Leo Jobse
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appelse dijkwerk, met demonstraties van de heiploeg, strand-
jutten en een dijkgids brengt u naar het ijzeren torentje. Verder 
o.m. een maritieme markt en een vliegershow. Organisatie door 
het Polderhuis musea & meer. 

Woensdag 30 augustus: Tuus emaekt markt, 11-17 uur; 
Polderhuis
Verkoop van zelfgemaakte spullen, wafels en smouters.
Organisatie door het Polderhuis musea & meer.

Op alle woensdagmiddagen zijn de vuurtoren en de molen 
de Noorman open voor het publiek, al kan de molen wegens 
technische problemen helaas niet draaien.
Meer programmadetails en informatie over tijden, deelname, 
prijzen en inschrijving op http://www.polderhuiswestkapelle.
nl/nl/cultuur-en-evenementen/woensdag-westkapelle

Zomerprogramma andere dagen:
Iedere vrijdag: Toeristen- en warenmarkt op het   
 marktplein.
Iedere woensdag: Rondleiding door Westkapelle en Het  
 Polderhuis en hobbymarkt op het   
 marktplein.
27 juni:  Zomeravondconcert brassband OKK,  
 19.30 uur, Markt (uitwijkdatum 4 juli)
1 juli t/m 1 oktober: Schilderijenexpositie ‘Walcherse Impres- 
 sies’ van Jo Dumon Tak en Frans van der  
 Hagen, Vuurtoren (openingstijden op  
 www.polderhuiswestkapelle.nl) 
1 juli t/m 1 oktober: Schilderijenexpositie Michiel Paalvast;  
 Polderhuis
5 juli: Inblazen van de kermis door OKK, 
 vertrek 19.30, Markt
7, 8 en 10 juli: Kermis met op zaterdag gaaischieten op  
 het A. Calandplein
Vanaf 8 juli: Expositie schilderijen uit collectie   
 gemeente Veere en eigen collectie; Marie  
 Tak van Poortvlietmuseum Domburg
14 juli: Goededoelenmarkt
20 juli, 3 en 17 aug.: Zomeravondviswedstrijd
28 juli: Noormannenprestatieloop; 19.30 uur,  
 start Zeedijk
31 juli: Ringrijden, Camping De Boomgaard  
 Domineeshofweg, 14-21 uur
31 juli en 8 en 15 aug.: Open huis KNRM; 19.21 uur, KNRM-  
 gebouw Erika
9 en 23 augustus: Kreekloop, 19.30, start Ridderkerklaan
14 augustus: Ringrijden in Walcherse klederdracht,   
 14-21 uur, camping ’t Hoge Licht, Joossesweg
22 t/m 25 augustus: Avondvierdaagse, vanaf 18.15 uur, start  
 Sportpark Prelaat
26 augustus: Ringrijden, Markt, 8-18 uur
26 augustus: Fietsrommeltocht en kofferbakverkoop  
 op de dijk; aanmelden na 1 augustus bij  
 resp. rommelmarkt@gmail.com en 
 evenement@polderhuiswestkapelle.nl 
2 september: Walcherse molendag
3 september: ATB-Zomercup, 12 uur, start Erika
9 september: Grote viswedstrijd, 9.30 uur, Zuiderstrand
16 september: Zeeuws kampioenschap sjezen rijden,  
 9.30-17 uur, Markt
23 september: Optreden Groot Oranjekoor, Wozoco De Kreek
6 t/m 8 oktober: Wedstrijden en recreatieve tochten   
 Kustmarathon

Kijk voor openingstijden van Het Polderhuis, de vuurtoren 
en het ijzeren torentje op www.polderhuiswestkapelle.nl

Schafttijd voor de diekers; foto Het Polderhuis

www.dominicus.nl

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

HAARDEN TEGELS SANITAIR GEDENKTEKENS NATUURSTEEN

www.slagerijkoets.nl
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On top of the world

door Willem Cijsouw

stuk groter en drukker leek) over rennen, van gekheid niet weten 
waar je in moet. Alles was even mooi. De hoogtepunten regen 
zich aaneen: na een tijdje sparen punten inwisselen voor een bal-
letjespistool, raak gooien bij het darten, en het allermooiste: dat 
iemand die al groter was aan je vroeg of je zin had om een rondje 
mee in de botsers te gaan. 

Jezelf ‘on top of the world’ voelen was in Wasschappel al vanaf 
je vroege jeugd mogelijk. Uiteraard gingen de emoties ook wel 
eens de andere kant op, vooral wanneer je in je enthousiasme 
struikelde en viel, of wanneer je nog niet zo goed met geld om 
kon gaan (en alles er te snel doorheen jaagde). Klein leed dat in 
dat weekend gelukkig niet al te lang aanhield.
Op zaterdag gaven je ouders je aan een oppas, want de zaterdag 
was toch maar voor volwassenen, dan was er voor jou niets op de 
markt te doen (werd je verteld). Gelukkig was de laatste dag weer 
van jou en kon je nog één keer helemaal los. Tot uiteindelijk het 
grote feest weer voorbij was, en met het wegrijden van de karren 
op de markt, ook je opwinding weer langzaam naar het normale 
punt daalde. 
Dan ging alles weer terug naar het normale. Je genoot nog een 
beetje na en was alweer vol met plannen in afwachting tot vol-
gend jaar. Tot je weer op je fietsje door de Zuus zou vliegen, 
waarna het hele feest weer van voor af aan zou beginnen. Er is 
sindsdien weinig veranderd.

Het zonnetje valt op mijn neus. Vol 
spanning rijd ik op mijn fietsje rich-
ting de markt, staand op de trappers. 
M’n beuzetje in mijn linkerbroekzak, 
een paar auto’s met Duitse nummer-
borden ontwijkend, onder de bomen 
in de Zuus door. De doffe dreunen van 
de muziek in de verte klinken steeds 
harder. Hijgend van het harde trappen 
zet ik mijn fiets bij de kerk neer. Met 
ogen groot van opwinding kijk ik naar 
de drukte voor me. Na een lang jaar 
van wachten gaat het eindelijk weer 
beginnen.
Dat wil zeggen; de kermis zelf was dan 
weer begonnen. De voorpret begon 
natuurlijk al eerder - een kleine week 
eerder ongeveer. Dat was en is nog 
steeds het moment dat het schiet-
kraam vanaf de Domburgse kermis z’n tijdelijke plaats op de 
parkeerplaats bij het Vroonbos in het noorden inneemt. En dan 
op het schoolplein om het hardst tegen je vriendjes roepen dat je 
hem al hebt zien staan. Niet dat er dat jaar ook maar iets nieuws 
te zien was, maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging om 
de opwinding, dat gevoel dat er eindelijk weer eens iets ging 
gebeuren in je kleine leventje van juffen, meesters en ouders die 
je onder de duim hielden.
De volgende dagen ging je ’s middags vanuit school meteen 
naar de markt, die zich in de loop van de week langzaam vulde 
met kramen, karren en krachtige mannen die alles naar de juiste 
plekken aan het slepen waren. Je vond jezelf heel wat, want de 
kermis was natuurlijk het centrum van ieders bestaan en deze 
week lag dit centrum in joùw dorp, waar je alles en iedereen kent. 
Elke middag was je bezig dit stoere gevoel te voeden en uit te 
buiten. Stoer doen tegen de meisjes uit je klas, grappig doen voor 
je maatjes, en natuurlijk de kermislui lastig vallen. Vragen of je 
wat muntjes voor de botsers mocht, of wat dit jaar de prijzen bij 
het darten waren. Zien en gezien worden, ook dan al, maar nog 
in het klein. 
En dan was het weekend eindelijk daar, en de ontlading groot. 
Je had netjes je geldpotje over drie dagen verdeeld, en als je een 
beetje geluk had kreeg je nog een extraatje van een familielid dat 
je toevallig tegen kwam. Steeds de hele markt (die toen nog een 

Markt 82 - Westkapelle
Tel. 0118 -571539

E-mail info@houmesmakelaars.nl

HOUMESMAKELAARS.NL

M A K E L A A R S

• Bemiddel ing 
 bi j  aan- 
 en verkoop

• Taxat ie

• Advies

HOUMES 
MAKELAARS

Actieve makelaars
         die de markt 
      in beweging houden...

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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Het is ongeveer een jaar geleden dat ik een telefoontje kreeg van 
wijnboer Johan met de vraag of ik de nieuwe Zeeuwse Wijnko-
ningin wilde worden. De nieuwe wat? Wijnkoningin, ik? ‘Jazeker, 
je wordt die dag om 13 uur opgehaald en met een helikopter ingevlo-
gen.’ Dit moet een grap zijn.  
Maar nee, het bleek hartstikke echt. Op 6 augustus 2016 werd ik 
gekroond tot Zeeuwse Wijnkoningin op Wijnhoeve de Kleine 
Schorre. Mijn entree maakte ik dus -geheel in stijl- per heli-
kopter samen met Wasschappelse vriendinnen Hanneke en 
Christien.  Sinds die dag ben ik een jaar lang ambassadrice van 
de wijnen van de Kleine Schorre, een wijngaard op Schouwen- 
D(r)uivenland. Een taak die ik met alle liefde vervul, want het zit 
wel snor met die wijnen. Zo worden ze onder andere geschonken 
in de World Business Class van KLM en sterrenrestaurant Ama-
rone in Rotterdam.  

Wie had dat ooit gedacht? 
Zes jaar geleden begon het allemaal. Ik pakte mijn koffers en ver-
trok voor m’n studie naar de Provence. Niet voor de wijn, daar had 
ik helemaal niets mee, ik wilde gewoon een beetje Frans leren. 
Maar het eerste slokje rosé onder de Provençaalse zon veran-
derde mijn leven. Zoiets had ik nog nooit geproefd. Hier moest ik 

Nadien de Visser: En dan word je ineens wijnkoningin...

meer van weten! Eenmaal thuis organiseerde ik een wijnproeve-
rij voor vrienden. Een feest was geboren en daarmee ook Le Club 
des Vins.  
Le Club des Vins is mijn wijnblog. Hier vind je alles over wijn. Van 
proefnotities tot smakelijke wijnspijs-combinaties, wijnreizen en 
favoriete restaurants. In de tussentijd heb ik mijn kennis uitge-
breid en getoetst met het SDEN-3 en WSET-3 diploma. Vanuit Le 
Club organiseer ik af en toe wijnproeverijen en ga ik na de zomer 
voor het eerst lesgeven aan andere wijnliefhebbers.  
Wie had er ooit gedacht dat ik een paar jaar later met een kroon 
op sta te proosten naast de Commissaris van de Koning en wijn-
schrijver Harold Hamersma? Ik niet, maar mooi was het wel!  

Zeeuwse Wijnfeesten
Nog een paar maanden en dan geef ik mijn kroon weer af. Op 
vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus vinden de Zeeuwse Wijnfeesten 
opnieuw plaats en wordt op de zaterdag de nieuwe Wijnkonin-
gin gekroond. Oké, het is geen kermis, maar het komt aardig in 
de buurt. Dreischor staat op z’n kop. 
Naast de wijnen kun je je te buiten gaan aan al het goede van 
Zeeland. Oesters, mosselen, paling - het is er allemaal. Je kunt 
nog een verdiepingsslag aan je bezoek toevoegen door een proe-
verij bij te wonen of mee te doen met de rondleiding door de 
wijngaarden en -kelder. En ’s avonds? Dan kun je lekker los op de 
dansvloer! Zie ik jullie daar in augustus? 

Meer lezen over wijn? Check Nadien’s wijnblog: www.leclubdesvins.nl

Nadien de Visser, wijnkoningin van Zeeland en Westkapelle

Colofon
Jaargang 18, nr. 75; april 2017
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Regelmatig spoelden op het strand en de dijk lichamen aan van 
buitenlandse oorlogsslachtoffers en ook losgeslagen zeemijnen 
brachten de oorlog wel heel dichtbij. Aangespoelde mijnen waren de 
zorg van de militaire mijnopruimingsdienst maar in de middag van 
16 november 1914 ging dat goed fout. Een demontagepoging in de 
buurt van het ‘Kriekel’ôôd’ veroorzaakte een buitengewoon zware en 
rampzalige explosie. De zeven bij de demontage betrokken militai-
ren kwamen allen om het leven. Ook twee dichtbij staande Westkap-
pelaars, dijkwerker Leunis Roelse en de dijkopzichter Marinus van 
Elsacker, overleefden de explosie niet. Deze ‘ramp van Westkapelle’, 
zoals de kranten meldden, was landelijk nieuws. Koningin Wilhel-
mina herdacht de slachtoffers en in de Tweede kamer werden vragen 
gesteld over hoe dit nu allemaal had kunnen gebeuren. Uiteraard 
maakte de ontploffing en de begrafenis van de slachtoffers met veel 
militair vertoon ook op de bevolking van Westkapelle diepe indruk. 

Je gaat het pas zien als je het door hebt
Het culturele leven leed aanvankelijk allerminst onder de oorlog. 
Al dan niet gedwongen door de oorlog waren er steeds meer 
kunstenaars die het pittoreske van Wasschappel ontdekten. Het 
was een internationaal artistiek kooitje dat zich voor kortere of 
langere tijd in Westkapelle ophield: de Engelsman Denis Gallo-
way, de Duitser Max Cramer, de Amerikaanse Fannie Montague 
Morse, de Belg Emmanuel Viérin en de Nederlanders Jan Heijse 
en Ferdinand Hart Nibbrig.
De Middelburgse Courant schreef in 1916 over de Westkappelse 
kunstenaarsscene: 
‘Het zal ongetwijfeld velen verwonderen dat artisten hunne schre-
den naar dit onaanzienlijke vlek aan de uiterste punt van Walcherens 
Westkust richten, en inderdaad zal de gemiddelde vluchtige bezoeker 
met de hem eigenen oppervlakkigen blik al heel weinig bijzonders in dit 
plaatsje ontdekken. Toch heeft dit oord veel schoons voor hen die, hetzij 
intuïtief, hetzij tengevolge van lessen in de kunst van waarneming, oog 
hebben voor het mooie in de natuur en het pittoreske in huizenbouw en 
groepeering. 
In het dorp treft men vele aardige straatjes aan, gevormd door mini-
atuurhuisjes, alle met slechts één verdieping en soms van elkander 
gescheiden door geheimzinnige gangetjes, die toegang geven tot de 
wederzijdse erven. Wanneer men die gangetjes betreden heeft, ziet men 
eerst Westkapelle op zijn schilderachtigst.’

In zijn quasiautobiografische roman Weerzien bij Passchendaele 
beschrijft de oud-Westkappelaar Jons Viruly het contrast in 1917 
tussen de vrede op Walcheren met de romantiek van zijn toen-
malige verkering op Domburg en anderzijds de gelijktijdige gru-
welen van de 1e Wereldoorlog in Vlaanderen. Maar die serene 
romantiek was een fictie. Ook Westkapelle was in oorlog. 

Opeens een schok…
De aanslag in Sarajevo op 28 juni 1914 zette ook de Westkappelse 
wereld op z’n kop. Het was een week voor de kermis; die stond wel 
even op lossen schroeven maar ging toch gewoon door. 
Op 1 augustus 1914 volgde de algehele mobilisatie van de Neder-
landse strijdkrachten, waarbij ook veel Westkappelaars onder 
de wapenen werden geroepen. Westkapelle kreeg door de stra-
tegische ligging een eigen garnizoen. Een groot aantal militairen 
werd bij burgers ingekwartierd en op het ‘Zuuverse vrôôn’, de 
vroonweide tussen de dijk en D’ Arke, werd een militair kamp 
van tenten en barakken opgericht. De garnizoenscommandant 
was majoor Wilhelmus Goldie, een voormalige KNIL-officier. Een 
houten barak op de Kapelle was zijn commandopost. 
Tegelijk met de mobilisatie verklaarde de regering een deel 
van het land, waaronder Zeeland in staat van oorlog, wat extra 
bevoegdheden gaf aan het militair gezag. 

Door de Duitse opmars in België, vooral na de val van Antwerpen 
op 28 augustus 1914,  zocht een stroom Belgen een goed heen-
komen naar de Nederlandse grensprovincies. In Westkappelse 
gezinnen werden 125 vluchtelingen in gezinnen opgevangen.

‘Die Dardanellen, dat bin kaerels’

door Jan Kaland

‘Die avond stond de volle maan sereen in een wolkenloze zomerhemel boven de Schelde. Er woei een zachte warme zuidenwind. Bij zulke wind 
hoorde je donker gerommel in het verre Vlaanderen; hand in hand luisterden we naar de kanonnen. We stonden stil vóór het Badpaviljoen en daar 
bovenaan het trapje naar het strand, heb ik haar gekust.’ (A. Viruly).

Majoor W. Goldie voor zijn commandobarak. Tussen de spijlen is het 
oude Polderhuis zichtbaar; foto J. van den Hoonert/www.europeana.eu

Hulpactie 
voor de 
weduwe 
van een 
van de 
slachtoffers
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Ook muzikaal was er in 
de mobilisatietijd veel 
te genieten. Regelmatig 
waren militaire muziek-
korpsen te beluisteren en 
de plaatselijke fanfare OKK, 
opgericht in 1908, kreeg 
een boost nadat in 1915 een 
nieuwe dirigent was aange-
treden: Piet de Rooij, een uit 
Noord-Brabant afkomstige 
en hier ingekwartierde mili-
taire kapelmeester. 

’t Zonlicht daalt in ’t westen 
neer
De oorlogstoestand nam 
Westkapelle steeds meer 
in zijn greep. In maart 1916 
torpedeerden de Duitsers 
de Tubantia, het mooiste 
passagiersschip van de Hollandsche Lloyd, zo’n 25 mijl uit de kust 
van Westkapelle. Het nieuws over de slachtpartijen in Vlaande-
ren, aan de Somme en in het Balkangebied waren ook op ‘t ‘oekje 
een dagelijks gespreksonderwerp. Soms had er wel wat ruis op de 
lijn gezeten. Arjôôn: ‘Wat oort ‘r bie Ei Peren toch  ‘ard  evochte’. Pier: 
‘Jae, mê die Dardanellen, dàt bin ôôk kaerels, ‘oor’. 
De Nederlandse economie kwam goeddeels tot stilstand en 
levensmiddelen werden alsmaar schaarser. In het toch al tame-
lijk berooide Westkapelle kwam dat des te harder aan. 
Het dorpsleven werd gaandeweg overgenomen door de militai-
ren. Op de dijk en in de duinen kwamen militaire versterkingen 
en geschut. In juli 1916 verbood de militaire commandant het 
lopen in de duinen en op het strand. Door de staat van oorlog 
waren samenscholingen van meer dan 3 personen verboden. 
Weliswaar waren diverse vriendschappen ontstaan tussen inge-
kwartierde militairen en hun hospessen en -meer nog- hun hos-
pita’s, de verhouding tussen Westkappelaars en het soldaten-
dom is traditioneel nogal moeizaam. Er ontstonden spanningen, 
wederzijdes provocaties en opstootjes, wat nog werd verergerd 
door de schaarste en de opgelegde beperkingen. Soms waren 
militairen uit op pesterij, als ze met een beroep op het samen-
scholingsverbod, de mannen wegjoegen van hun praathoekje. 
Noach ‘Manus’ Roelse, die bekendstond als een van de potigste 
Westkappelaars en niet echt voor een kleintje vervaard was, liet 
zich hierbij verleiden tot een krachtmeting met een van de mili-
tairen maar moest tot ontzetting van de omstanders, door een in 
Westkapelle nooit eerder vertoonde judoworp, in het stof bijten. 
De kermis was verboden, maar vindingrijk is de mens. Zaterdag 
8 juli 1916 was omgedoopt tot ‘drankdag’ en de Westkappelse ker-

misadepten probeerden er in de plaatselijke etablissementen zo 
toch wat van te maken. Maar om 10 uur was het ‘sluuten’ en dat viel 
in kwade aarde. De Marechaussee kwam er aan te pas en die werd 
bekogeld met stenen, wat, naar de geest van de tijd, beantwoord 
werd met grof geweld en charges. De verslaggever eindigde zijn 
bericht hierover met ‘Een onderzoek naar de belhamels wordt ingesteld.’
Naar het einde van het jaar 1916 ging het van kwaad naar erger. 
Vechtpartijen, brandstichtingen en andere ongeregeldheden 
waren aan de orde van de dag, vooral in en om de cafés. Een West-
kappelse jongeman kreeg een messteek in de rug en soldaten 
drongen bij een huis binnen, op jacht naar één van de bewoners. 
Tijdens de jaarwisseling 1916-1917 ging het echt mis. Die oudejaars-
avond was de straat een oorlogstoneel. Westkappelaars en militai-
ren gingen elkaar te lijf met messen, bajonetten, bijlen en spaden, 
met zware bloedende verwondingen als gevolg. De 21-jarige Daniël 
‘de Kuul’ Lievense werd met een bierfles hard op z’n hoofd gesla-
gen. Hevig bloedend is hij een huis van bekenden in de Papestraat 
binnengegaan voor eerste hulp en ging toen op weg naar huis in de 
Krekelstraat. Daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. Alleen 
zijn klompen werden de andere dag op de dijkglooiing gevonden. 
Een grootschalig onderzoek door politie en militairen volgde, maar 
zonder resultaat. De officiële slotsom was dat Dôône had geprobeerd 
in zee zijn wonden af te wassen en daarbij te water was geraakt. Een 
niet al te waarschijnlijk scenario. In Westkapelle dacht men er dan 
ook heel anders over. Hier was een brute moord begaan en militairen 
hadden het lichaam verdonkeremaand. Een beruchte soldaat met de 
bijnaam ‘Rotje’, afkomstig uit Souburg, gold als de moordenaar.
Maar zoals we uit Midsomer Murders weten, zonder lijk geen 
moord en de zaak werd gesloten. 

Max Cramer (1882-1960), Sicht auf Westkapelle, olieverf op doek, ca. 1917; particuliere collectie

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL 
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Lees verder op pagina 12 >
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zodra zij er niet zijn en jij er wel bent. Met de poes van zijn tante 
loopt het natuurlijk niet goed af. 
Over elders zijn, het tweede Westkappelse essay, lijkt te gaan 
over de kermis. Wat hij als ingewijde outsider op en rondom 
het Kasteel van Batavia waarneemt en hoe hij het kermisgedrag 
beschrijft, is heel herkenbaar en tegelijkertijd ook een eyeope-
ner. Eigenlijk gaat het verhaal over weten waar je thuis bent en 
de emoties die daarbij spelen. Zoals zijn vader zich thuisweet 
op de Westkappelse kermis als hij daar ‘moeiteloos terugschakelt 
naar het accent van zijn jeugd’. 

Piet Minderhoud - Van de goudsmid

Het streeksieradenboek Van 
de goudsmid van de West-
kappelaar Piet ‘de Gou’ Min-
derhoud (1967) verscheen 
in 2009 en was in korte tijd 
uitverkocht, maar de vraag 
ernaar bleef. Hoog tijd dus 
voor een uitgebreide en her-
ziene derde druk, geïllus-
treerd met veel mooie foto’s. 
En veel informatie over 
Zeeuwse voorhoofdsnaal-
den, stikken en strikken, 
bol- en filigrain spelden, 
dop- en trouwringen, faaljehaken en schortensloten, punt-
schedes, schoengespen, krullen, hemd- of keelknopen, mans-
broches, broekstukken, bloedkoralen en granaten. Compleet 
nieuw is het hoofdstuk over de punthaak, die vrouwen gebruik-
ten om de schort vast te zetten aan het korset. 
De klederdrachten en de bijbehorende sieraden zijn vrijwel uit 
het straatbeeld verdwenen. De kennis erover blijft, mede dank-
zij dit fraaie boek.

Jan Postma - Vroege werken

Terecht 
heeft het 
boek Vroege 
werken, het 
debuut van 
Jan Postma 
(1985) al heel 
wat aandacht 
gekregen in 
de landelijke 

pers. Zijdelings werd daarbij gerefereerd aan de Westkappelse 
roots van de auteur. Jan is een zoon van Bertus Postma, die 
opgroeide in het Polderhuis en al jong verhuisde van Westka-
pelle naar Delft. En van diens vrouw natuurlijk, die om het inge-
wikkeld te maken, ook zelf familie heeft in Westkapelle. 
Vroege werken is een bundel essays die ‘neigen naar waarge-
beurde verhalen’. Die verhalen zijn geschreven in de ik-vorm en 
ze neigen zo ook naar wat narcisme, althans volgens de schrij-
ver zelf. De titel zegt al genoeg, maar hier en overal klinkt de 
ironie door. Ook de lezer wordt gefascineerd door de vraag ‘Wie 
is Jan Postma nu helemaal’? 
Wat daarop het antwoord ook moge zijn, Jan schrijft echt goed, 
met mooie zinnen, een verrassende woordkeus en fijne nuan-
ces. Hij neemt de lezer mee in zijn observaties van wat er om 
hen heen passeert met zijn fascinaties, herkende emoties en 
bruggetjes naar universele thema’s. 
Bijzonder interessant voor de Westkappelse lezer zijn natuur-
lijk de lotgevallen van Jan in het geboortedorp van zijn vader. 
In Over een kat, logeert Jan in Westkapelle in het huis van fami-
lie, die zelf met vakantie is, om op de kat te passen. Helemaal 
senang voelt hij zich niet: Huizen van andere mensen zijn leeg 

Lezenswaardig

Voorbij trekt iedere wolk
Mede door interne maatregelen van het militair commando 
waren de gemoederen in de loop van 1917 wat bedaard. De zomer 
van 1917 was mooi en groeizaam, wat weer maar meer voedsel op 
tafel bracht en het dorpsleven was gestabiliseerd. Maar de Grote 
Oorlog bleef hoor- en zichtbaar dichtbij. Voor de kust opduikende 
onderzeeërs, mijnen die aanspoelden en ontploften, overko-
mende vliegtuigen met angst voor vergissingbombardementen. 
Uiteraard was er ook veel militair vertoon, zoals bij een, overigens 

nogal ingetogen bezoek van koningin Wilhelmina aan het West-
kappelse garnizoen. 
De Verenigde Staten hadden zich in de oorlog gemengd en dat 
leek het einde ervan dichterbij, te brengen maar uiteindelijke 
duurde dat toch nog meer dan een jaar. 
Westkapelle herpakte zich, wakker geschud uit zijn isolement, 
maar met voortzetting van zijn tradities. In 1919 was het weer 
kermis. Op de gaai stond in vlammende letters ‘Na vier bange jaren 
’t oog helder en de tromp omhoog’, een motto waarmee Westkapelle 
de ‘Roaring twenties’ tegemoet trad.
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