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Nieuw’ aerepels
Veel schoons overal in het rond, aan het begin van de zomer. De loverrijke bossen en hagen van Walcheren lachen ons aan. Geen lodderijn kan tippen aan
de odeur van de woest bloeiende boereproenkers en rode rozen, al schuilt met
al die pracht omgeven bij de laatste altijd wel een doorn in het verschiet. Kermisvreugd is op handen en tegelijkertijd het gastronomische hoogseizoen met
de laatste asperges en de eerste kersen, nieuwe haring en natuurlijk nieuw’
aerepels, als het even kan met stokvis en mênsepeetjes of zêêkrael.
Dit zomernummer van het Polderhuisblad zweeft mee met alle zwoele zomergeneugten, in woord en in beeld. En we verwelkomen Nelleke Wouters als
nieuwe gastschrijver uit de Westkappelse diaspora.
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Ada van Hoof stopt bij Polderhuis
Jarenlang was Ada van
Hoof één met Het Polderhuis, nu heeft zij besloten haar inspanningen
ervoor te beëindigen. Zij
gaat met vrijwilligerspensioen, zoals zij dat
zelf noemt. Vanaf het
eerste nummer van het
Polderhuisblad maakte
zij deel uit van de redactie. Ook daaraan komt nu
helaas een einde.
Ada:
Ook als vrijwilliger kun je met pensioen gaan, dat wil ik laten zien.
Na 20 jaar ga ik weg bij het Polderhuis om aan een nieuwe carrière te
bouwen. Het Polderhuis is zo groot en sterk geworden, er zijn zoveel
mensen die het een warm hart toedragen, dat het verder kan zonder
mij. Ik volg mijn hart en ga weer schrijven, verhalen waar fictie en
realiteit gemixt worden met geschiedenis.
Verder ga ik meer tijd steken in het ontwerpen van hoeden, tassen
en kleding voor mensen die graag iets totaal anders willen dan de
middenmoot.
Voor iedereen: bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Tot ziens in
de tuin van het Polderhuis en ik laat van me horen als ik wat te vertellen heb.

Zeeuwse Zaken
Zomerexpositie in Het Polderhuis en Vuurtoren ’t Hoge Licht,
29 juni t/m 29 september 2019
Voor deze zomerexpositie heeft Het Polderhuismuseum een viertal
amateur kunstschilders uitgenodigd hun werk te exposeren in zowel
het museumcafé van Het Polderhuis alsook in vuurtoren ’t Hoge Licht.
Alle exposanten hebben door hun jarenlange ervaring inmiddels
een eigen stijl ontwikkeld en hierdoor is een interessante tentoonstelling ontstaan. De onderwerpen zijn divers, maar hebben allen
een relatie met Zeeland.
De exposanten zijn Maurien Bart, Cocky Wattel, Frans van der
Hagen en Henk Kloosterziel.
Maurien Bart won in 2015 de publieksprijs met de schilderwedstrijd Torenwacht in vuurtoren ’t Hoge Licht. Het werk van Maurien
is realistisch en wordt gekenmerkt door een levendig kleurgebruik.
De onderwerpen zijn landschappen, stadsgezichten en portretten.
Cocky Wattel won in 2015 de juryprijs met de schilderwedstrijd
Torenwacht. Haar inspiratiebron is Zeeland met alles wat daarbij
hoort, zoals klederdrachten, paarden en koeien. Verder schildert
zij portretten van mens en dier. Ze werkt figuratief met acryl- of
olieverf op doek.

Ada van Hoof
Reactie van de voorzitter:
Ada heeft besloten om met pensioen te gaan. Wij betreuren, maar
respecteren dat. Hierboven komt ze daarover zelf aan het woord.
Ada stond in 1999 aan de wieg van ons museum. En in de jaren die
volgden was ze de stuwende kracht om het Polderhuis verder op de
kaart te zetten. Een mens en vriend met bijzondere kwaliteiten en
een grote drijfveer.
Namens het Polderhuis en al zijn vrijwilligers wil ik Ada bedanken
voor haar inzet en bevlogenheid waardoor het Polderhuis een vaste
plaats heeft weten te veroveren in de samenleving van Westkapelle
en voor de gehele omgeving een gerenommeerd educatief centrum is
geworden.
Jan van Beekhuizen, voorzitter Het Polderhuis Musea & Meer

Cocky Wattel, Kermis in Westkapelle (naar Galloway; acryl 90x120 cm;
particuliere collectie
Frans van der Hagen is medewerker bij Panorama Walcheren te
Vlissingen. Enkele jaren geleden exposeerde hij samen met Jo
Dumon Tak in de vuurtoren. In zijn werk wordt Frans gegrepen
door het licht in het landschap en de natuur op Walcheren. Hij
probeert dit te vangen en weer te geven in zijn olieverfschilderijen.
Henk Kloosterziel werkt figuratief en expressionistisch. Opvallend
is het gebruik van het primaire kleurenpalet. Het gebruik van de
felle, primaire kleuren geeft het werk een spontane en vrolijke
uitstraling.
Ans Dingemanse-Dieleman

PeBo
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Meer exposities
De tentoonstelling ’De reizende kunstenaar’ met schilderijen
en foto’s die de de Franse kunstenaar Albert Depré in 1907 o.a. in
Westkapelle maakte, loopt nog t/m 13 januari 2020.
Het boekje over Albert Depré en zijn Voyage en Hollande is in het
Polderhuis te koop voor € 12,50.
In het najaar van 2019 is in de vuurtoren een tentoonstelling te
zien over het onderbelichte aandeel van de Noorse Commando’s
bij de strijd om Westkapelle en de verdere opmars richting Domburg en Oostkapelle. De samensteller van deze expositie is Marcel
van Hoepen, die daarin ook diverse spullen uit zijn eigen collectie
heeft opgenomen. De opening is op 3 oktober, tegelijk met de opening van het oorlogsaquarium in het Polderhuis.

gramma, van 8.00 tot 12.00 uur. Met zo’n ontbijt kunnen mannen
de zaterdagochtend eens op een andere manier beleven. Makkelijk, gezellig en niet duur (€ 8 per persoon). Daarvoor krijg je dan
ook nog een presentatie van Hans Sakkers over artsen in de 2e
Wereldoorlog en een excursie naar de hospitaalbunker in Dishoek.
Als je dit berichtje nog op tijd leest, geef je dan op via
info@polderhuiswestkapelle.nl of bel 0118-570700.
Op 7 september 2019 is er weer een mannenontbijt; dan komt er
een vertegenwoordiger van het bedrijf Ørsted die vertelt over het
voor de kust van Westkapelle geplande windmolenpark.
Museumrondleiders gevraagd

De tentoonstelling ’Westkapelle en haar kerken, toen en nu’, die dit
voorjaar te zien was in het Polderhuis, krijgt een vervolg. Hebt u deze
bijzondere en informatieve expositie gemist, dan kunt u die nu bewonderen op de vrijdagmiddagen van 28 juni t/m 13 september 2019 in de
Moriakerk. U maakt dan kennis met de geschiedenis en het geloofsleven van de drie kerken van Westkapelle: de Protestantse Gemeente,
de Vrije Evangelische Gemeente en de Gereformeerde Gemeente.
Tegelijkertijd geniet u van orgelspel. Kerk en tentoonstelling zijn ook
te bezoeken op 14 september 2019, de Open Monumentendag.
Zonen van Westkapelle
Ook al zijn ze in Westkapelle allergisch voor rangen en standen, toch
leefden rondom de vorige eeuwwisseling de ’gewone’ Westkappelaars tamelijk apart van de dorpsnotabelen en hun familieleden.
Desondanks voelden veel van die ’notabelen’ zich wel degelijk Westkappelaars en toonden zij zich hun leven lang betrokken bij dijk en
dorp. Drie Westkappelse heren verwierven zich een plek in het artistieke milieu: Koos van Elsäcker (1883-1972), Adriaan Viruly, (19041986) en Jan Campert (1902-1943), zonen van resp. de bovenmeester,
de burgemeester en de huisarts. De drie kunstenaars woonden en
kenden elkaar in het Westkapelle van rond de Eerste Wereldoorlog.
Bij alle drie is hun Westkappelse inslag van grote invloed op hun
werk.
Edo Hebinck, conservator van het museum Droom en Geheugen heeft
een boekje geschreven over deze bijzondere ’zonen van Westkapelle’.
Hij heeft dit boek gepresenteerd in het Polderhuis op 24 april 2019.
Tegelijkertijd opende hij de eerste thema-expositie van een gastmuseum, zijn eigen Museum Droom en Geheugen, met als thema Zonen
van Westkapelle. Het boek is te koop in het Polderhuis voor € 19,95.
Mannenontbijt
Zaterdagochtend 29 juni 2019 verandert het Polderhuis weer in
’a man’s world’. Want dan staat er een mannenontbijt op het pro-

Het gaat goed met het Polderhuis: veel bezoekers en daarbij ook
steeds meer groepen. Voor het informeren en rondleiden van
deze groepen hebben we meer vrijwilligers nodig. Een leuke job,
waarbij je je kennis van en betrokkenheid bij Westkapelle en zijn
geschiedenis kunt vergroten en overdragen aan een geïnteresseerd en dankbaar publiek. Elders in dit blad vertelt een museumgids over zijn belevenissen.
Is het ook iets voor jou? Loop eens mee met een rondleider en
vraag meer informatie of meld je aan in het Polderhuis: 
0118-570700; info@polderhuiswestkapelle.nl
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Woensdag Westkapelle
De komende zomer valt er weer te genieten van een rijk scala aan evenementen, georganiseerd door het evenementencomité van Het
Polderhuis, plaatselijke verenigingen en ondernemers. Onder het motto Woensdag Westkapelle ligt het accent opnieuw op woensdagse activiteiten.

Het zomerprogramma 2019 ziet er samengevat als volgt uit:
Woensdag 3 juli: Inblazen kermis
De traditionele kermisprelude op de 1e woensdag van juli met een
muzikale rondgang van OKK; vertrek 19.30 uur, Markt
Vrijdag 12 juli: Goede-doelen-markt
10.00 - 17.30 uur, kerkplein Moria
Zaterdag 13 juli: Ringrijden XL dag
Ringrijden op de Markt van 7.30 tot 18.00 uur, met ook een ringsteekbaantje voor de kinderen. Verder vanaf 11 uur een ’van-alleswat-markt’ op de parkeerplaats en het kerkplein.
Dinsdag 16 juli: Campingconcert
De brassband OKK concerteert op de camping het Hoge Licht aan
de Joossesweg; 19.30 uur
Woensdag 17 juli: Westkapelle op de fiets-dag

De 44e Wielerronde van Westkapelle raast over het Westkappelse
stratenparkoers vanaf 20.00 uur. Daaraan voorafgaande is er een
stratenloop over hetzelfde parkoers, met start en finish op de Markt.
Woensdag 24 juli: Camping- en cultuurdag
Cultuursnuiven in het dorp met o.a. de koppelwedstrijd ringrijden
vanaf 10.00 uur op de Markt. Tussen 10.00 en 17.00 uur start een
wandeltocht van ca. 1 uur en 15 minuten door Westkappels natuurgebied naar de culinaire markt op camping Het Hoge Licht.
Terug naar het dorp kan met de gratis paardentram.
Woensdag 31 juli t/m vrijdag 2 augustus: Dijkfeesten XL
De dijkfeesten starten op woensdag 31 juli met de Zee- en Dijkdag,
met diverse activiteiten bij het KNRM-gebouw, in samenwerking
met de KNRM en de Hengelsportvereniging. De kinderen kunnen
die dag vliegers maken bij het Polderhuis en die oplaten voor de
vliegershow.
Voor de Dijkfeesten wordt een deel van de dijk omgetoverd in een
zandstrand met allerlei sportieve activiteiten.
Op 1 augustus vanaf 19.30 uur ’Zing maar mee’ in het Polderhuis, op
2 augustus de Zeepkistenrace en live muziek, DJ ’s en een spectaculaire vuurwerkshow.
Woensdag 7 augustus: Nostalgisch Westkapelle
Diverse activiteiten op de Markt en bij het Polderhuis, met vanaf
11 uur o.a. Brocante, Vintage en Ouwesannie-markt op het Marktplein, ’Tuus-emaekt-markt’ en demonstraties van de Heiploeg in
de Polderhuistuin, oldtimers in de Zuidstraat en vanaf 15.00 uur
Sjezenrijden.

Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Veel te fietsen op deze dag. Tussen 10.00 en 17.00 uur is een ’fietsrommeltocht’ uitgezet langs diverse adressen waar inwoners oude
spulletjes verkopen. Route verkrijgbaar in het Polderhuis. Hier is ook
de ’Tuus-emaekt-markt’ waar je zelfgemaakte spullen en klederdracht kunt kopen.

Woensdag 14 augustus: Rommel en meer moois
Fietsrommeltocht vanaf 10.00 uur; route verkrijgbaar in het Polderhuis. Kofferbak verkoop vanaf 11.00 uur in de Zuidstraat.
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus: Lighthouse-weekend voor
zendamateurs
Woensdag 21 augustus: Polderhuisdag
Diverse activiteiten in en om het Polderhuis, tussen 11.00 en 17.00

Adrie
Huibregtse



0118 571482



info@brasseriedetijd.nl



www.brasseriedetijd.nl

Markt 91, 4361 AE Westkapelle
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Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl | W: www.a3h.nl

Lach en vergeet
door Nelleke Wouters

De Merke in Rauwerd; foto Nelleke Wouters
Lach en vergeet
Het is zover. Westkapelle is bijna #indieaanloop. De wagens
van de kermisexploitanten zullen arriveren, de botsauto’s opgebouwd worden en de onrust is ongetwijfeld al voelbaar. Nog
even en dan barst het geweld in volle hevigheid los!
In Friesland doen we ook aan volksvermaak. Gedurende de
zomermaanden wordt in haast elk Fries dorp de ’Merke’ gehouden. Iets dat het beste omschreven wordt als dorpsfeest +
draaimolen. Drie dagen lang (van vrijdag- tot maandagavond)
strijden de buurten, onder het genot van ettelijke biertjes, om

uur o.a. vliegershow, ’Tuus-emaekt-markt’, bakken van blokjes,
smouters en wafels, heidemonstraties, en vanaf 14 uur zingt het
shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan de IJssel.

de Merkebokaal. Het hele dorp wordt versierd volgens een
jaarlijks veranderend thema. Uiteenlopend van ’griezelen’ tot
’Kerst’. Dat laatste is in augustus nog best lastig. Onze buurt
regelde ooit een Pipowagen (thema ‘seventies’), we bakten als
een gek vlaaien en soervleis (thema provincies) en toverden
onze buurt om in een Glamping-camping (geen idee wat toen
het thema was). Een van de hoogtepunten van de Merke is het
zaterdagochtendontbijt. Van de 600 inwoners van ons dorp
doen er zeker 300 mee met dit ontbijt op het dorpsplein.
Gezellig, absoluut. Maar het is niet zoals de keremesse. Er
zijn bijvoorbeeld geen ouwerwesse. Wat op zich opmerkelijk
is, want de Friezen hechten ontzettend aan hun afkomst en
geschiedenis. Geen gaaischieter te bekennen hier. Botsauto’s
evenmin. Ik vier dan ook geen Merke, maar gewoon Keremesse.
En zing uit volle borst mijn favoriete ouwerwesse ’Mooi is het
zonlicht’. Dit lied raakt zo de essentie van het leven. Het is juist
die blijmoedigheid, die joie de vivre, die in dit prachtige lied
bezongen wordt, die ik in het hoge noorden zo mis. In Westkapelle gaan jullie binnenkort genieten van de kermis, de zorgen
worden aan de kant geschoven, normen en waarden ook en
iedereen gaat gewoon genieten!
Ik wens jullie ontzettend veel plezier.
Meer weten over mijn leven in Friesland of mijn werk?
www.nellekewouters.nl

Zaterdag 14 september: Open monumentendag
Zaterdag 21 september: Last Summernight-festival
Muziek, culinaire en andere geneugten bij het KNRM-gebouw
georganiseerd door de muziekvereniging OKK.
Kijk voor meer informatie over activiteiten, evenementen, aanvangstijden en aanmelding voor deelname op de website van Het
Polderhuis, www.polderhuiswestkapelle.nl/activiteiten/agenda.

Foto www.de-ijsselmannen.nl
Woensdag 28 augustus: Beleef Westkapelle
Diverse activiteiten aangeboden door de ondernemers van
Westkapelle.

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

Vroonwegeling 2 • Westkapelle
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De sabel en de kapitein
door Jan Kaland

Abraham Liedts (1604-1668), Schutterij van Hoorn; olieverf op linnen,
1653, Westfries Museum Hoorn

Een schutterskapitein is een man van gezag en dat laat hij graag zien. Ook bij de Westkappelse gaaischieters hoef je niet te twijfelen wie
de baas is. Eén onderscheidingsteken springt er uit. Het is zijn sabel die van de kapitein een imposante autoriteit maakt.
Het handgebaar van de vaandrig van de Hoornse schutterij op
bovenstaand schilderij is veelbetekenend. Zie hier: de man van
aanzien, kapitein Dirck Veen en let vooral op zijn sabel.
De stedelijke schutterij was, in Hoorn en ook in Westkapelle, lange
tijd de trots van de stad, waartoe alleen de vooraanstaande en
stoutmoedigste poorters werden toegelaten. Om dat te onderstrepen lieten de schutters uit de 16e en 17e eeuw zich in volle
glorie portretteren door de toenmalige meesters. Frans Hals en
Rembrandt dankten een deel van hun roem aan hun in opdracht
gemaakte schuttersstukken. Mooie mannetjes allemaal en het
stralende middelpunt is de kapitein. Wie kent niet Frans Banninck
Cocq van de Amsterdamse Nachtwacht en de Hoornse kapitein
Veen doet daar zichtbaar niet veel voor onder.
Een schuttersstuk van de Westkappelse schutterij uit die tijd is niet
overgeleverd, dus hoe de toenmalige kapitein zich uitdoste weten
we niet. Maar een sabel heeft hij gedragen, daar hoeven we niet
aan te twijfelen. En een sabel heeft hij vandaag de dag nog.
De Westkappelse sabel
Een vertrouwd tafereel tijdens de kermis. Een peloton vrolijke gaaischieters marcheert (of sleept zich, al naar gelang het tijdstip) door
het dorp, aangevoerd door de aan houding en sabel goed als zoda-

nig herkenbare kapitein. Een gouden traditie, al kan iedereen zien
dat de sabel niet erg lijkt op die van de Hoornse schutters, geen
fraai bewerkt, met edel metaal en edelstenen beslagen wapen.
De Westkappelse kapiteinssabel is eigenlijk geen echte sabel maar
een klewang. Dit is een Indonesisch wapen dat ook werd gebruikt
door de marechaussee en het KNIL in het voormalige Nederlands
Indië. De klewang kenmerkt zich door de typische punt in het
midden van de kling die aan de bovenkant bolvormig is uitgehold, een zgn. snavelpunt. Dat maakt het wapen geschikt om er
zowel mee te steken als te slaan. De kapiteinssabel behoorde een
eeuw geleden tot de uitrusting van de dijkwachter en was dan ook
eigendom van de Polder Walcheren. Vermoedelijk is hij ergens in
de 19e eeuw op onnavolgbare wijze vanuit Indonesië in Westkapelle beland. De handbeugel is in de strijd gebleven.

Klewang van het KNIL uit 1911; bron Wikipedia

• WANDTEGELS
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www.slagerijkoets.nl

• VLOERTEGELS
• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA Westkapelle
GSM : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Tot in de dertiger jaren van de 20e eeuw hadden de gaaischieters
niet één maar twee sabels in gebruik. Naast de kapitein had ook
diens rechterhand, de foerier, er een. Willem Gabriëlse, lange tijd
wethouder van Westkapelle begon zijn bestuurlijke carrière als
gaaikapitein en sloeg in die functie naar eigen zeggen zijn sabel
letterlijk in stukken op de rug van een onwillige gaaischieter.
Sindsdien moet de foerier het zonder stellen.
					
De kapitein en zijn gezag
In de eerste helft van de 20e eeuw was de functie van gaaikapitein er niet een die je jaren achtereen vervulde. Om niet telkens
dezelfde persoon op te zadelen met de verantwoordelijkheden en
beperkingen die er nu eenmaal bij hoorden, werd in de regel ieder
jaar of om de twee jaar een ander gekozen. Een onbezorgde kermis
had (en heb) je als kapitein niet. Ook andere functies als tamboer
en foerier wisselden om die reden nog al eens.
Een Westkappels schuttersstuk uit 1922
met staande links kapitein Daniël de
Pagter (Dôône Nagel, 1892-1944) en
foerier Levinus Verstraate (Fien de Buin,
1893-1959) allebei met sabel; collectie
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

de penitentiaire eigenschappen van de sabel worden aangewend.
Met soms wel erg forse klappen werd de onwillige gaaischieter in
het gareel gedwongen. Meestal werd het geweldsmonopolie van
de kapitein wel aanvaard en ook andere privileges die hij had of
zich toe eigende, gunden de anderen hem van harte.
Na de tweede wereldoorlog veranderde er veel, ook de taak van
de kapitein. De functie kreeg een meer permanent karakter, met
ambtstermijnen van gemiddeld 15 jaar. Het is nu een algemene
bestuursfunctie die verder strekt dan de kermis, de kapitein is een
manager geworden. Door de democratisering die ook de gaaischieters doormaakten - nee, nog geen vrouwenemancipatie - is het
accent dat lag op ordehandhaving verschoven naar representatie.
De gesabelde kapitein is het krijgshaftige, zo niet erotiserende
boegbeeld van de schutterij. Je kunt niet om hem heen. Zie hem
staan op zijn speciaal voor hem gemaakte sokkel, als hij met stemen sabelverheffing zijn instructies geeft of een belangrijke bezoeker aankondigt.
De 21e eeuwse kapitein zal zijn
sabel niet meer zo snel als houwdegen gebruiken. De wapenwetgeving is streng. Zo kan zelfs
de kapitein onderweg naar huis
door de politie staande worden
gehouden wegens wapenbezit.
’Ja, maar ik ben de kapitein’, stamelde hij. ’Dat kan iedereen wel
zeggen’, was de barse repliek.
De kapitein moet het nu van zijn
natuurlijke leiderschapskwaliteiten hebben. Een vleugje ijdelheid
komt bij dat alles ook goed van
pas, maar dat is in Westkapelle
wel snel een valkuil.
De sabel is dus een onontbeerlijk attribuut. Zonder sabel is de
kapitein onzichtbaar, bestaat
hij eigenlijk niet. De sabel is
voor hem als de revolver voor de
cowboy, de Harley voor de Hells
Angel, de stropdas voor het mannetje, de regenmeter voor de
Westkappelaar. Het maakt hem in alles groter en…, nee, nu wagen
we ons te ver op de permafrost van de amateurpsychologie.

Bekende kapiteins uit die tijd waren Daan Minderhoud, Daan de
Pagter, Wannes Brasser, Willem Gabriëlse, Kees Lous en Ries van
Rooijen. Voordat ze kapitein werden hadden ze vaak al dienst
gedaan als foerier of tamboer. Het was
maar een klein groepje, dat bereid of
in staat was de staffuncties op zich te
nemen.
De taak van de kapitein was tweeledig;
het bepalen en handhaven van de dagindeling en de orde onder de schutterij
en, niet minder belangrijk, het vervullen van de representatieve verplichtingen. De sabel verschafte het daarbij vereiste gezag, al leed het respect
ervoor niet weinig onder het nevengebruik dat bestond uit het in schuttersporties hakken van kaas en worst.
Als de statuur en de uitstraling van de Twee eigentijdse gaaikapiteins met de sabel fier omhoog,
kapitein ontoereikend waren, moesten Foto links Mattie Geschiere-Verhulst, foto rechts Ruben Oreel
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Huilen om de kermis
door Jan Kaland

Kermisvreugd in Westkapelle; anonieme fotograaf
County fair, county fair
Everybody in town ‘ll be there, so come on
Hey we’re goin’ down there
Little girl with the long blond hair
Come win your daddy one of them stuffed bears
Baby, down at the county fair.
(Bruce Springsteen)
Aanstonds zal het weer kermis zijn. Het is zo vanzelfsprekend, eeuwenlang viert het volk kermis, in Westkapelle en op nog zo’n 1700
andere plaatsen in Nederland. Iedereen is er bij, meedraaien met
de mallemolen en naar de schiettent voor een teddybeer.
Maar die vanzelfsprekendheid is in een rap tempo aan het verdwijnen. Overal staat de dorpskermis onder druk. Naar schatting
hebben in Nederland de afgelopen jaren elk seizoen dertig kermissen opgehouden te bestaan, dit jaar bijv. in Elst, Heteren en
Ravenstein. Is het einde van de kermis nabij?
Weg met de kermis!
Het is niet voor het eerst dat het kermisleven wordt bedreigd. Al
eeuwen geleden was er veel weerstand tegen het losbandige,
onkuise en godslasterlijke kermisgedoe. De plaatselijke gezagsdragers moesten (en moeten!) niet veel hebben van volksfeesten
die gemakkelijk uit de hand lopen. Vooral omdat de oorsprong lag
in het ’rijke roomse leven’, kwam er na de reformatie in de 16e eeuw
veel verzet tegen vanuit religieuze kringen. Maarten Luther vond
dat het bezoeken van een kermis gelijkstond met het bezoeken
van de duivel.
De kerkenraad van Middelburg klaagt in 1687 bij de Classis van
Walcheren dat op Pinksteren ’op verscheidene dorpen op Walcheren door de boersche jeugd en anderen, die het minst betaamt,

• Be midde l i n g
b ij a an en verkoop
ca. 1980

• Ta x a t i e

den ring gestoken was en vele wulpsch- en ongerijmdheden van
danserijen en drinkerijen gepleegd waren, zelfs met verachting
van der predikanten vermaningen daartegen’.
De aanval was niet zonder succes, in veel calvinistische streken
werden kermissen afgeschaft of in het gunstigste geval een randverschijnsel.
Een nieuwe aanval kreeg de kermisviering te verduren in de 19e
eeuw, als een vervolg op de Verlichting en de burgerlijke beschavingsdrang. In het vooruitgangsdenken van die tijd zou geen
plaats meer zijn voor middeleeuwse euforische uitspattingen die
met de kermis gepaard gaan. Wederom verdwenen veel kermissen, zo ook die van Veere in 1871.
Maar de kermis, de wakes, de fairs, ze tonen veerkracht en ze overleven de culturele revoluties die met de Reformatie en de Verlichting over het land trekken. Het volk kan niet zonder, omdat kermis
past in het natuurlijk ritme van zaaien en oogsten, van werken en
ontspannen. Ze overleven omdat de mensen tegenover de moeite
en zorgen van het dagelijks bestaan ééns per jaar een roes der vrijheid willen ondergaan.
Opnieuw in de gevarenzone
In de tweede helft van de 20e eeuw rijpte gaandeweg het besef,
dat een waardevolle traditie is, die zijn oorsprong al in de middeleeuwen vindt. De kermiscultuur is daarom al geruime tijd geleden
op de lijst van beschermd immaterieel erfgoed geplaatst. De coulantere opstelling van overheid en kerken deed zelfs een diversiteit aan pseudokermissen ontstaan onder namen als trekkertrek,
solexrace en Vrouwenpolderse of Zoutelandse dagen.
Toch gaat het dus al langer niet goed met het kermisleven en het
lijkt steeds sneller achteruit te gaan. Met de grote kermissen in
steden als Tilburg en Vlissingen gaat het nog wel, maar de kermis-
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Al ruim 140 jaar
het vertrouwde adres
in Westkapelle

Markt 82 - Westkapelle
Tel. 0118 - 571 539
E-mail info@houmesmakelaars.nl

HOUMESMAKELAARS.NL

ca. 2019

M A K E L A A R S

Zeeuwse kermis in de ’goeie ouwe’ tijd; uit De Huisvriend 1888
exploitanten mijden steeds meer de kleine dorpskermis omdat die
niet meer genoeg oplevert. De oorzaak ligt wederom deels bij de
regelzucht van de overheid, nu op het gebied van veiligheid, milieu
en overlast. Een kermisexploitant: ’Vroeger stortten de kermisfamilies
hun afvalwater gewoon in de goot, maar daar moet je nu voorzieningen
voor treffen. Diesel is veel duurder geworden. Dat moet allemaal terugverdiend met een ritje in de rups van twee euro.’
Hogere kosten, hogere ritprijzen, minder bezoekers, weer prijsverhogingen, een desastreuze kermisinflatie. Maar een nog ernstiger
bedreiging is de vergrijzing, immers de kermisattracties moeten
het vooral hebben van de kinderen. Voor de wat oudere
jeugd is de kermis een achterhaalde manier om uit je
dak te gaan. Er moeten wel heel uitdagende, pretparkachtige toestellen staan, wil de kermis kunnen concurreren met de beleving die festivals en dance-events elke
weekend in ruime mate bieden.

Maar ook in Westkapelle is de
kermis niet meer wat zij ooit was.
Er zit weinig of geen variatie in de
attracties en het worden er ook
minder. Vorig jaar was er zelf geen
draaimolen meer voor de kleine kinderen, traditioneel toch het kloppend
hart van het kermisvermaak. Van het
ooit zo grote aantal kermiscafé’s is
er eigenlijk maar één overgebleven.
Een bijzonder kenmerk van de Westkappelse kermis was ooit het dweilgedrag van de kermisvierders, het
sjouwen van kroegje naar kroegje,
van de Markt naar de dijk en met tussenstoppen weer terug. Ook dit is vergane glorie. De kermisbeleving is veel
eenzijdiger geworden; alles speelt
zich af rondom de gaaischietersbaan
en het Kasteel van Batavia, ver weg
van het kermisterrein.
Het wankele evenwicht tussen kermisattracties en kermisfeest
begint verstoord te raken. En als er weinig of geen kermisattracties
meer komen, mogen we ook ons hart vasthouden voor de andere
kermistradities. Hoogste tijd dus om het tij te keren. De gemeente
en ook plaatselijke ondernemers en instellingen kunnen meer
doen om de kermis in stand en leuk te houden. Vrijdom van pachtgeld en een actief beleid om meer en mooiere kermisattracties
naar hier te lokken. En de hoogste prioriteit? Zorg voor een kinderkuresèl!

Maar wat voor de een oud en belegen is, is traditie en
folklore voor de ander. Er zijn gemeenten die daarom
zuinig zijn op hun kermis en geen standplaatsgeld
vragen. En er zijn zelfs kermismecenassen, zoals de
bekende advocatentweeling Anker. Als dank voor de
gastvrijheid die ze genieten in Slenaken sponsoren ze
de daar kermis.
En de Westkappelse kermis?
Op eerste gezicht lijkt het met de kermis in Westkapelle nog wel
mee te vallen. Het meest bedreigd is de zgn. stand alone-kermis,
een klein aantal attracties op een plein of een grasveld, zonder
verder vertier. In Westkapelle is de kermis veel breder, een intensief
beleefd dorpsfeest met bijzondere activiteiten en tradities en daar
profiteren ook de kermisexploitanten van.

De kuresèl in zwaar weer; onbekende fotograaf
Geraadpleegde literatuur:
Anneke Stoffelen, ’Wil er dan niemand in de Shaker?’, in: De
Volkskrant (4 mei 2019)
G.H. Jansen, Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland (Meppel/
Amsterdam 1987)
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Ge(d)(m)artel in insectentuin
door Ad Hanneman

Foto https://pixabay.com
Er woonden twee vlinders in mijn tuin, meende ik. Gemakshalve
gaf ik ze voor de hand liggende namen: Job en Ria. Dit bij gebrek
aan ook maar enige kennis van insecten. Het duo duikt telkens
weer op, denk ik. Een tikkeltje verontrust omdat ik me aan het
tweetal had gehecht deze zomer mijmerde ik dat het ook twee
andere fladdermutsjes zouden kunnen zijn die me verblijdden.

molm van hout net als alle andere jaren de ‘echte’ pissebedden
zelf , spinnen in velerlei variaties, een gemêleerd gezelschap rasvliegen, een eenzame hommel, enkele soorten wespen, libellen, een veelheid spinnen en natuurlijk de vleermuizen die in
de schemer de kleine vliegertjes net voor bedtijd in de kraag
grepen.
En dat alles ontsproten uit een voor nop verkregen zaadmengsel, verpakt in een toepasselijk alternatief gestileerd kringlooppapieren zakje.
Toen ik Job en Ria tegen de avond volgde terwijl ik de was voor
de nacht wilde ophangen aan mijn molen, stond ik bijna oogin-oog met een spinnetje dat kennelijk fragiel aanmatigend
observeerde hoe een mogelijk prooi zich in zijn minuscule web
-tussen de draden van de waslijn- verzette tegen dit geboeide
doodsvonnis. Aanvalshouding na aanvalshouding volgden
elkaar met korte tussenpozen. Verder dan twee treden in zijn rag
kwam het niet. Ik geloofde even dat het spinnetje zich verbaasde
over dit vreemde insect dat spartelde bij elk windvlaagje, maar
geen enkel signaal van eetbaar leven uitstraalde.
Ook vermoedde ik -overigens met datzelfde flauwe realiteitsbesef- een verbaasde spinnenblik. Het niet te bejagen of te
slachten ding was in zijn eerste zelfgemaakte web gevlogen,
fantaseerde ik verder. Ik bestudeerde het getentakelde ding en
meende een zaadpluis van een paardenbloem te herkennen.
Job en Ria hadden geen boodschap aan het onzekere spinnetje.
Ze verdwenen. Over het dak naar de overburen ergens. Een torretje houdt zich op tussen de rozen.

Enfin. Wat zou het. Ook die heten dan maar Job en Ria.
Er veranderde dit jaar het een en ander in mijn hof. Vrijwel zeker
dankzij de in de supermarkt meegekregen aroma van de insecten lokkende royaal ontkiemde bloemetjes. Optisch. En dientengevolge rende ik steeds vaker naar mijn laptop om de insectologie in Wikipedia te raadplegen. Weinig succes. Want als je
geen naam weet, vind je ook niks. Zoeken is dan een straf.
Waar gratis zaadjes al niet goed voor zijn: Een hof vol flora en
fauna; de keerzijden van ongedierte en onkruid.
Bij een dichtbij vliegende wesp overviel me wat angst. Het insect
verloor zijn dreiging nadat ik me een wespenuitzending bij
Vroege Vogels herinnerde waarin Middas Dekker ons aanraadde
om vooral stoïcijns te blijven. Dan zou de wesp zich niet aangevallen voelen en niet van zich af zou steken. Aldus geschiedde.
En zo waren daar tegelijkertijd de in Wikipedia verkregen eenvoudige kennis van kruipsels als de kleinere uitgaven van de
pissebedden met een wat stuntelig vliegvermogen en onder de
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Foto https://pixabay.com
Aldus zonder enige kennis van zaken waargenomen op een
warme zomerse schemerige juni-avond van dit jaar, bij de glinstering van de eerste sterren in een steeds donker wordende
wolkeloze hemel.
Dichtbij straalt de vuurtoren zijn geijkte geruststellende rondje
Westkapelle.
De dagelijkse slobber whiskey verdiende ik die avond vol verzinsel. Een tweede minder gevuld gaat er ook nog in.
Als bloedverdunner…
Zou een insect bloed hebben?

Belevenissen van een gids
door Kees Huiszoon

Bovenverdieping Het Polderhuis; foto Wim Verhulst
Wat beleef je nu zoal als gids in het Polderhuis of op de torens?
Het makkelijkste is dan om te antwoorden van alles, of: het is altijd
gezellig. Dat werkt echter niet, want iedere gids heeft zijn eigen
aanpak. Iedereen heeft ook zijn eigen voorkeuren. Een rondleiding
duurt door de band genomen één tot anderhalf uur. Langer kun je
de aandacht van mensen niet vasthouden. Er is genoeg in het Polderhuis om een hele dag te vullen, dus je moet wel keuzes maken.
Ik kan daarom alleen voor mijzelf spreken.
Ik ben ongeveer zes jaar geleden, na mijn pensionering, begonnen
met het geven van rondleidingen. Na een paar keer te hebben meegelopen heb ik mij afgevraagd wat nu het belangrijkste is van een
rondleiding.
De gasten komen voor het verhaal van Westkapelle en met name
het verhaal van de oorlog. Ook de geschiedenis van de dijkwerkers
is geliefd. Gasten die komen voor de exposities nemen meestal
geen gids. Het zijn daardoor best zware onderwerpen. Mijn streven
is om ervoor te zorgen dat de mensen die het Polderhuis bezoeken
de volgende dag tegen anderen zeggen, dat het leuk was, of interessant, of gezellig. In ieder geval moet het een uitnodiging zijn voor
die ander om het Polderhuis ook te bezoeken.
Het zijn bijna altijd groepen die een gids boeken. Deze groepen
hebben altijd een dagprogramma. Het bezoek aan het Polderhuis is
onderdeel van dat programma. Bij het begin van de rondleiding zal
een gids zich altijd voorstellen. De groep stelt zich dan afwachtend
op. Door vervolgens te vragen naar de groep en het programma zie
je die houding veranderen. Ze gaan dan meedoen. Gedurende de
rondleiding probeer ik dat vast te houden. Dus steeds proberen een
gesprek te voeren in plaats van les geven. Wanneer dat lukt heb ik
meestal ook mijn streven waargemaakt. Een actieve groep is bijna
altijd tevreden.
Hoe doe je dat dan? Anekdotes, persoonlijke zaken delen. Bij de
dijkwerken vertel ik dat mijn opa voor de oorlog steenzetter was
en ook aan het IJsselmeer basaltstenen heeft gezet. Bij de noodwoning vertel ik dat ik in een noodwoning ben geboren. Bij de eeuwige
zuidwestenwind vertel ik hoe ik terug van school en werk altijd
tegen de wind in moest fietsen.

Ook vragen helpt. Door de westenwind is bijvoorbeeld de kerk verbrand en is de toren gespaard gebleven. Bij een kerk met een toren
waar je onderdoor moet om in de kerk te komen staat de toren altijd
aan de westkant van de kerk. Waarom eigenlijk? Op deze vraag krijg
je veel verschillende antwoorden. Volgens een bezoekende dominee
had dit te maken met opkomst en ondergang van de zon.
Wat maak je als gids allemaal mee? Iedere groep is anders. Je leert
daardoor steeds andere mensen kennen. Dat alleen al maakt het
enorm leuk om te doen.
Hilarisch was het bezoek van een groep Amerikanen. Zij waren lid van
een vuurtorenvereniging (echt waar). Zij bezochten vuurtorens over
de hele wereld. Zij hadden nu een programma om in dertien dagen
alle vuurtorens in België en Nederland te bezoeken. Daarvoor hadden
zij een gids uit België ingehuurd die alles geregeld en gepland had.
Die dag zouden ze in Westkapelle beginnen, lunchen in Hellevoetsluis en slapen in Rotterdam. Ze kwamen om te beginnen een uur te
laat want één van hen had gezien dat er in Valkenisse in de duinen
ook een soort vuurtoren stond. In Westkapelle moesten beide vuurtorens bezichtigd worden. Om tijd te besparen stelde de gids voor om
de toren niet te beklimmen. Helaas voor haar besloot de klant anders.
Hetzelfde gebeurde bij het ijzeren torentje. Het liep toen al tegen
twaalf uur. De gids vroeg of de toren van Haamstede wel wat voorstelde en of deze makkelijk te bereiken was. Ik antwoordde dat het
een mooie vuurtoren was die zelfs op een bankbiljet was afgedrukt,
Vervolg op pagina 12 >
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Aan de toog 2019
Charley Toorop wist de Westkappelse sfeer en karakters in haar werk goed te treffen, zoals op het bekende schilderij Aan de toog uit
1933. De fotograaf Johan Geerse uit Serooskerke, publicerend onder de naam Johan verbeeld, deed het onlangs dunnetjes over.

Charley Toorop, Aan de toog, 1933

Johan verbeeld, Aan de toog, 2019

Op de ’Verklederdrachtendag’ op 25 augustus 2018 kreeg
Johan een déjà vu. Hier ontmoette hij als het ware de personages van Charley Toorop en dat bracht hem op het idee om
een eigentijdse versie maar toch traditioneel getinte versie
van de caféscène te maken, Aan de toog 2019.
Jeanine van Marion, Koos Provoost, Adrie Kleinepier, Piet
Minderhoud en Veerle van Maurik, wilden zich best nog een
keer in hun Westkappelse klederdracht hullen en voor de
camera van Johan poseren.
Met een serie kunstfoto’s als prachtig resultaat, een verbeelding, een mengeling van toen en nu, verleden en heden,
oud en modern, Aan de toog 2019, net als toen maar net een
beetje anders.

> Vervolg van pagina 11
maar dat hij niet makkelijk te bereiken was met een bus. Hierop ging
zij met de leider van de Amerikanen in conclaaf om maar direct naar
de lunch in Hellevoetsluis te rijden. Deze zei echter dat hij eigenlijk al
honger had en vroeg mij of ze ook in Westkapelle iets konden eten.
Dit was natuurlijk geen probleem. De Belgische gids was een zenuwinzinking nabij en moest het restaurant in Hellevoetsluis annuleren
en ik moest mee naar de Markt om te adviseren over de bierkeuze.
Aangrijpend was het bezoek van een groep bewoners van een verpleeghuis in Middelburg. Het geheugen van deze mensen was duidelijk niet meer wat het geweest was. Tot ik bij het stuk over het bombardement en de inundatie kwam. In één keer waren velen zeer alert

Johan Geerse, Aan de toog 2019.

en begonnen spontaan over hun belevenissen in die tijd te vertellen.
Waar ze waarschijnlijk niet meer konden vertellen wat ze die morgen
hadden gegeten, kwamen de verhalen uit die tijd tot in detail naar
boven. Voor mij weer een extra motivatie om dit vrijwilligerswerk te
doen.
De laatste groep was een 55+ groep uit ’s-Heer Abtskerke (Sgrabbekerke). Hier kwam ik twee mensen tegen die ik vorig jaar heb leren
kennen op een Franse camping. Leuk om hen weer te zien.
Dus ook voor de gids valt er veel te leren. Het omgaan met mensen
geeft de meeste voldoening. Ik heb in die zes jaar nog geen enkele
negatieve ervaring gehad.
Het is gewoon leuk om te doen.

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

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

Autobedrijf Faasse
Voor kwalitatief full service
auto-onderhoud aan alle
merken auto’s tegen een
betaalbaar tarief, bent u bij
Autobedrijf Faasse aan het
juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle
0118 – 57 13 82
0118 - 57 24 59
auto-faasse@zeelandnet.nl
www.auto-faasse.nl

Uw adres voor:

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

