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HOOFDSPONSORS:

Renaissance                      
Niet alles uit het precoronatijdperk hoeft terug te komen, maar een zwoele zotte zomer 
net als vroeger, ja daar smachten we wel naar.  Als de voortekenen ons niet wèèr bedriegen, 
dan staat ons een wedergeboorte te wachten van alle Westkappelse zomergeneugten, een ware 
renaissance ook van de culturele en folkloristische hoogtepunten als Westkapelle Woensdag 
en andere Polderhuisactiviteiten, het ring- en sjezenrijden, de roemruchte Westkappelse kermis 
en al het andere. Veel voorpret in dit Polderhuisblad.
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Walcheren en Westkapelle staan in de zomermodus. Warm 
weer, vakantiedrukte, strandvertier, zoals we dat gewend zijn. 
Duinen en stranden en strelende handen, die niets willen weten van 
aardse zorgen, zo bezongen Saskia en Serge de Zeeuwse zomer. 
Tja, aardse zorgen genoeg en die weten ons ook wel te vinden. 
Maar de coronasores zetten we wel even opzij. Daarom hopen 
we na enkele bedaagde jaren weer op een zomerseizoen vol en 
bruisend van activiteiten en evenementen. Het Polderhuis gaat 
er in ieder geval alles aan doen. 

Wasschappelse Heiploeg
Een cultuurfenomeen dat we zeker node hebben gemist, is 
het werk van de Wasschappelse Heiploeg. Met de heidemon-
straties wil het Polderhuis het vroegere handheiwerk in stand 
houden en laten zien hoe tot ca. 50 jaar geleden de paalhoof-
den op de Westkappelse zeedijk werden gebouwd. 

De groep bestaat uit mannen van alle leeftijden en is actief op 
folkloristische dagen van het Polderhuis. De ploeg is beschik-
baar voor het heien van eerste palen van bouwwerken of 
demonstraties bij speciale festiviteiten. Bij een demonstratie 
zijn tegelijkertijd negen heiers en een ’kaptein’ aan het werk, 
allen gekleed in de originele Westkappelse dijkwerkerskle-
ding. De kaptein staat aan de ’staart’ van de heistelling en geeft 
de heiers opdrachten. Hij moet een goede stem hebben want 
door het zingen van ’aawerwesse’, de traditionele volksliede-

ren, moet hij het ritme van de slagen aangeven. Een voorman 
ziet toe of de palen op de juiste wijze de grond in gaan.
Toch lijdt de heiploeg, mede door de coronaperikelen, enigs-
zins aan bloedarmoede. Er zijn heiers te kort en nieuwe mensen 
zijn dringend gewenst. Voor meer informatie, aanmelding en 
boekingen: info@polderhuiswestkapelle.nl of  0118-570700

Expositie Zeeuws Meisje 
Met foto’s van Rem van den Bosch
Cultuurmuur museumcafé Het Polderhuis, t/m 9 oktober 2022 

Fotograaf Rem van den Bosch (Rotterdam, 1974) heeft het 
Zeeuws Meisje een nieuw gezicht gegeven. Weg met ’ons 
Zeeuwen bin zuunig’. Op zijn foto’s is zij uitgegroeid tot een 
veelkleurig icoon van de Zeeuwse identiteit. Het begon in 2019 
met het project #Gelijkheid, de uitgave van een boek en een 
lesprogramma met als thema ’Kan het Zeeuws Meisje een jongen 
zijn’. De respons in Zeeland en ver daarbuiten was zo groot dat 
Van den Bosch het project in 2020 vervolgde met het thema 
#Vrijheid, geïnspireerd door de vier vrijheden van president 
Roosevelt. Het boek en het lesprogramma benadrukken 75 jaar 
vrijheid in Nederland en geven aandacht aan de ervaringen van 

There’s magic in the air 
Greet us everywhere 
It’s summer

(Gladys Knight)

De Westkappelse heiploeg in actie; foto Het Polderhuis

Maurice Góth, Strandbeeld, 1915, olieverf op doek, 
particuliere collectie. 
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kinderen die hun huis en land zijn ontvlucht om hier in vrijheid 
te kunnen leven. Met het boek Zeeuws Meisje #Broederschap met 
als thema ’zorg voor de wereld, voor jezelf en voor elkaar’ is het 
drieluik compleet. Met de drie boeken Zeeuws Meisje #Vrijheid, 
#Gelijkheid en #Broederschap probeert Van den Bosch antwoord 
te geven op de vraag: wat betekenen de kernwaarden vrijheid, 
gelijkheid en broederschap in onze samenleving en hoe geven 
we er vorm aan?
De fotoseries blazen nieuw leven in het erfgoed van de streek-
dracht. Vrouwen, mannen en kinderen poseren in een perfect 
kloppende Walcherse dracht met alle authentieke sieraden, 
maar gemaakt met stoffen in alle kleuren van de regenboog. De 
drie fotoboeken en alle getoonde foto’s zijn te koop in de muse-
umwinkel. 
Geïnspireerd door de kleurrijke dracht heeft de handwerkgroep 
’De Mutsen’ doekjes en armbedekkingen, de zogenaamde 
labadissen, gehaakt in allerlei kleuren; tijdens de tentoonstel-
ling verkrijgbaar in de museumwinkel. 

Expositie Een nieuwe lente in 1933, Henk Chabot en Charley 
Toorop op Walcheren 
Met houtsnijwerk van Adriaan Jongepier
Bovenverdieping Het Polderhuis tot voorjaar 2023 
De tentoonstelling staat in het teken van de vriendschap tussen 
Henk Chabot en Charley Toorop. Beide kunstenaars kennen 
en waarderen elkaars werk, maar in 1933 leren ze elkaar beter 
kennen tijdens hun gezamenlijk verblijf op Walcheren. In de 
lente van 1933 besluit Chabot enkele huisjes in Vrouwenpolder 
te huren om er langere tijd te wonen en te werken. Zijn werk 
maakt in die tijd een grote ontwikkeling door. Naast het schil-
deren houdt hij zich ook bezig met het maken van beelden uit 
steen en hout.  De buurjongen Adriaan Jongepier (1913-2006) 
gaat in de leer bij hem en besluit ook kunstenaar te worden. 
Van hem zijn enkele houtsnijwerken te zien uit de schenking 
van Maatje Kesteloo.
In 1933 maakte Chabot een foto van Charley Toorop, terwijl ze 
in Westkapelle bezig is aan het in de oorlog verloren gegane 
schilderij ’Dorsmachine’.
Deze bijzondere foto uit de collectie van het Chabotmuseum 
Rotterdam, vormt het uitgangspunt van de tentoonstelling. 

Expositie Jan van Schalkwijk Ziet het Anders
Olieverfschilderijen Jan van Schalkwijk
Vuurtoren ’t Hoge Licht, t/m 5 november 2022
 Jan van Schalkwijk maakt olieverfschilderijen van landschap-
pen met herkenbare elementen zoals bijzondere bomen, 
zuilen, tegels. Ook vuurtorens zoals die van Westkapelle, Bres-
kens en Haamstede zijn op de schilderijen terug vinden.

RA AM
DECORATIE
zee land

W e s t k a p e l l e  |  0 6 - 1 5 4 3 7 5 9 4
w w w . r a a m d e c o r a t i e z e e l a n d . n l

De schilderijen hebben vaak een vervreemdende theatrale 
sfeer over zich en zullen zij het publiek zeker stimuleren om net 
even langer naar de doeken te blijven kijken. 
Te bezichtigen tijdens de openingstijden van de vuurtoren. 

Expositie De Mix Nederland / Ons dorp en de zee
Foto’s van Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008) en Annegien van 
Doorn (1982) 
Zeeuws Museum Middelburg en NS-station Middelburg, t/m 8 
januari 2023
In het kader van De Mix Nederland, waarbij historische fotocol-
lecties inspiratiebron zijn voor hedendaagse fotografen is in het 
Zeeuws Museum en op het station van Middelburg te zien de ten-
toonstelling Ons dorp en de zee. Uitgangspunt voor deze Zeeuwse 
editie is het werk van de Westkappelse Neeltje Flipse-Roelse 
(1921-2008). De van oorsprong Walcherse kunstenaar Annegien 
van Doorn (1982) reageert er met nieuwe foto’s op. Met een scherp 
oog en veel gevoel voor humor legde Neeltje Flipse-Roelse vanaf 
haar 15de jaar, decennia lang het lokale leven op de allesbepa-
lende dijk in Westkapelle vast. Het zijn juist die foto’s die Anne-
gien van Doorn intrigeren. Wat betekent deze plek tegenwoordig 
voor de lokalen en hoe bepalend is de zee als je er zo dichtbij 
woont? Vanuit het huis van haar ouders in Serooskerke, zoekt en 
vindt ze vele (ex)dorpsbewoners met ieder hun eigen verhaal. Ze 
vertaalt ze in een speelse, tot de verbeelding sprekende fotoreeks 
die wordt versterkt door geluidsfragmenten van de gesprekken. 

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse
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De tentoonstelling bestaat uit twee delen en heeft, naast het 
Zeeuws Museum, ook een prominente plek op Station Middel-
burg. Deze Stationspresentaties zijn altijd een onderdeel omdat 
NS en ProRail partners zijn van De Mix Nederland. 

Over De Mix Nederland 
De Mix Nederland is een initiatief van stichting Beeldmix samen 
met NS en ProRail ondersteund door het Mondriaan Fonds en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij iedere editie van De Mix worden 
historische fotocollecties gebruikt als bron van inspiratie voor 
hedendaagse Nederlandse fotografen, met als resultaat een ver-
rassende ontdekkingsreis door het Nederland van toen en nu. 

Audiotour
Door de beperkingen die corona met zich meebracht zijn we 
gaan onderzoeken of we een audiotour konden toepassen in het 
museum. Verschillende rondleiders zijn gevraagd om ’hun’ rond-
leiding op te schrijven zodat we die tekst konden gebruiken als 
leidraad. Echter bleek een audiotour toch heel anders te zijn dan 
een persoonlijke rondleiding. Na vele aanpassingen en het her-
schrijven waarbij objecten, boeken en filmpjes werden meegeno-
men, kunnen we met trots zeggen dat we een audiotour hebben 
in ons museum! De audiotour is (gratis) te verkrijgen in het 
Nederlands, Duits en Engels. Naast de gesproken tekst kunnen 
de bezoekers ook zelf de tekst lezen. 
Benieuwd wat het is geworden? Kom dan een keer langs en maak 
gebruik van de audiotour. 

Vuurtoren Het Hoge Licht 

De grote vuurtoren van Westkapelle is op geregelde tijden te 
bezoeken en te beklimmen. De toren biedt een weids uitzicht 
over de Noordzee, het strand, Walcheren en Zeeland. Bij helder 
weer kun je de kustlijn van Zeeuws-Vlaanderen zien. 

Ook is er een vuurtorenmuseum en een expositiezaal voor schil-
derijen en foto’s. De entreeprijs is € 3,-. Kinderen jonger dan 6 jaar 
gratis, t/m 12 jaar € 2,-. 
Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.polderhuiswestkapelle.nl/bezoek/vuurtoren-t-hoge-licht. 

Penny press
In de vuurtoren staat een penny press-machine. Bezoekers 
kunnen in deze machine met een muntstuk van € 1,00 en € 0,05 
één van de drie verschillende afbeeldingen van de vuurtoren 
kiezen. Een uniek en leuk souvenir van het bezoek aan de toren; 
er zijn verzamelaars die er speciaal voor komen. 

Calamiteitenoefening op de toren
Zaterdag 14 mei j.l. is in de vuurtoren een calamiteitenoefening 
gehouden. Hierbij werd nagespeeld dat een bezoeker onwel 
werd op de 3e verdieping, het officiersverblijf. Omdat het onmo-
gelijk is om met een brandcard via het smalle trappenhuis het 
slachtoffer te evacueren moest het hoogte reddingsteam van 
de brandweer Zeeland  er aan te pas komen. Voor het afvoeren 
van het slachtoffer werd gebruik gemaakt van de stijgschacht. 
Hiertoe moesten alle luiken op de diverse verdiepingen geopend 
worden. Een goed sleutelbeheer is hierbij essentieel, omdat de 
afgesloten ruimtes op de 2e en -mocht het slachtoffer zich op de 
5e verdieping bevinden- ook de 4e verdieping geopend moeten 
worden. Op de 5e verdieping is een installatie van de brandweer 
aangebracht, waarna het slachtoffer, goed ingepakt en voorzien 
van een helm, via de stijgschacht naar beneden werd gebracht. 

Ook onze vrijwilliger Piet Lievense is via de stijgschacht afgedaald. 
Daarna heeft de brandweer nog een evacuatie vanaf de buite-
nomloop geoefend middels abseilen via de buitenkant. Al met al 
voor allen een geslaagde oefening met de nodige leerpunten. 

Oude Zandweg 24  |  4361 SK Westkapelle  |  0118 - 572 427      

info@aangeenbrugelectro.nl  | www.aangeenbrugelectro.nl 
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De stand van zaken op het IJzeren torentje
Zoals bekend is deze vuurtoren door Rijkswaterstaat (RWS) 
gesloten in verband met geconstateerde scheurvorming in de 
vloeren. Het Polderhuis is in nauw overleg met RWS om te horen 
hoe en vooral wanneer ze dit willen oplossen. Immers het seizoen 
staat voor de deur en het IJzeren torentje is een grote attractie 
voor toeristen. Helaas duurt het allemaal wat langer dan gehoopt 
omdat RWS de technische staat van alle Nederlandse vuurtorens 
aan het bekijken is. Vanuit het Polderhuis is er op aangedrongen 
om het IJzeren torentje als één van de eerste te herstellen vuurto-
rens mee te nemen.
RWS kijkt voor het veilig openstellen naar drie scenario’s:
1. Blootleggen scheurvorming vloeren + tijdelijke maatregelen
2. Plaatsen versterkingsliggers
3. Beperking aantal personen
RWS kan helaas nog geen tijdsverwachting opgeven, vanwege 
lopende onderzoeken en de technische complexiteit van het 
object. Zodra er een planning beschikbaar is, zal RWS het Polder-
huis op de hoogte stellen. 

Ontdek Westkapelle met de Westkapelle card 
Weer wat nieuws om je kennis te laten maken met Westkapelle: 
de Westkapelle card. 
Die leert je van alles over de geschiedenis van dit bijzonder saam-
horige en vindingrijke dijkdorp en je kunt allerlei lekkers proeven. 
De Westkapelle card (zowel in het Duits als in het Nederlands te 
verkrijgen) koop je voor €12,50 bij het Polderhuis en je krijgt daar-
voor een rondleiding met gids door Westkapelle van ongeveer 
één uur, bezoeken aan Polderhuis Dijk- en Oorlogsmuseum en de 
vuurtoren ’t Hoge Licht (tijdens reguliere openingstijden). Inbe-
grepen zijn koffie met gebak bij het Polderhuis en een bol schep-
ijs naar keuze bij Brasserie de Fontein
De Duitse rondleiding start om 10.30 uur en de Nederlandse om 
11.30 uur bij het Polderhuis. De rondleidingen vinden van mei t/m 
oktober gemiddeld twee maal per maand plaats. Meer informa-
tie vind je op www.polderhuiswestkapelle.nl 

Excursies in samenwerking met Instituut voor Natuureducatie 
(IVN)
Westkapelle is omringd met natuur, de zee, het Noordervroon, 
de kreek en duinen. In die omgeving gebeurt altijd wel wat en 
elk jaargetijde heeft zijn eigen charme. De Westkappelse natuur 
heeft dus veel te bieden en daarom organiseert Het Polderhuis 
in samenwerking met het IVN enkele natuurexcursies. Dit jaar 
staan er twee verschillende op het programma. 

Geheimen van het getij
Dit is een excursie van ca. 1,5 uur onder leiding van een ervaren 

IVN-gids over de bijzondere wereld van het getij. Tussen eb en 
vloed tilt de zee een tipje van de sluier van het onderwaterleven 
op. Iedere dag weer spoelen er andere dingen uit de zee aan op 
het strand. Bij laagwater zijn bij de paalhoofden en aan dijken 
dieren en planten te ontdekken die leven in deze dynamische 
zone tussen land en zee. 
Data: 11 augustus 19 uur, 11 september 9 uur, 15 oktober 11 uur,  
18 oktober 14.30 uur, 28 oktober 10 uur, 2 november 14 uur.
Deelnamekosten € 4,50 per persoon.

Wandeling door de tijd over de Westkappelse dijk, duin en kreek
Ook deze excursie duurt ca. 1,5 uur en staat onder leiding van een 
ervaren gids. Tijdens de wandeling zal de gids toelichting geven 
over het ontstaan van de duinen, geschiedenis van de dijk en 
de natuur rondom dit bijzondere gebied. Het bos bij de kreek is 
van Staatsbosbeheer en daar zijn verschillende planten, bomen, 
vogels en andere dieren te vinden waar veel over te vertellen en 
te leren valt.
Tijdstip: zondag 17 juli, 11 uur. 
Deelnamekosten € 6 per persoon, inclusief koffie/thee. 

Voor alle excursies minimaal twee dagen van tevoren aanmelden 
via info@polderhuiswestkapelle.nl of  0118-570700. 
Betaling van de deelnamekosten gelijk met de aanmelding. Mini-
maal 4, maximaal 15 deelnemers per excursie. 

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
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Vogelexcursies

De vogelexcursies van het Polderhuis en de Vogel Werkgroep 
Walcheren voorzien in de behoefde van mensen die de natuur in 
willen en meer willen weten over vogels. 
Ook in 2022 gaan we weer op pad naar Noordervroon en de Sint 
Laurens Weihoek. 
Deze natte natuurgebieden bieden plaats aan vele vogels die 
daar een heel jaar door zitten of komen foerageren op weg naar 
het noorden of zuiden. 
De enthousiaste gidsen van de Vogelwerkgroep hebben al vele 
mensen kennis laten maken met en veel geleerd over de vogels 
in deze gebieden. Er staan nog enkele excursies in het Noorder-
vroon op het programma. 
Data: 16 juli 7 uur, 20 augustus 8 uur en 15 oktober 9 uur
Deelname kost € 6,00 per persoon en aanmelden via 
info@polderhuiswestkapelle.nl.
Meer info op polderhuiswestkapelle.nl 

Vacatures bij Het Polderhuis
Naast nieuwe leden van de Wasschappelse Heiploeg kunnen we bij 
het Polderhuis altijd extra hulp gebruiken. In het museumcafé, 
de winkel en op ons terras. Dit kan vrijwillig, als parttime- of als 
vakantiebaantje. 
Er zijn nog geen mensen genoeg voor de organisatie van West-
kapelle 800 jaar stadsrechten in 2023. Mensen die mee willen 
denken over de te organiseren activiteiten, evenementen en 
feestelijkheden. 
Ook zoeken we nog een Coördinator Natuur en Milieu. Haar of 
zijn taak is samen met andere (natuur)organisaties opzetten 
van natuur- en milieuprogramma’s. 

Interesse? Meld je dan aan via ivo@polderhuiswestkapelle.nl

Zomeractiviteiten 2022
De komende zomer wordt er weer een van het ouder-
wetse slag met veel activiteiten, met de nadruk op de 
woensdagen onder het bekende motto Westkapelle 
Woensdag. Het zomerprogramma op hoofdlijnen:

13 juli: Polderhuisdag: De eerste Westkapelle woensdag 
is de gezellige Polderhuisdag met uiteenlopende activi-
teiten en hapjes en drankjes in en rondom het Polderhuis.

20 juli: Fietsrommeltocht: Fietsroute langs diverse 
thuisverkooppunten. 

27 juli: Westkapelle on wheels: De opstarter is West-
kapelle on tour, een rondrit langs alle bezienswaardig-
heden van Westkapelle op de fiets met een gids. Deze 
rondrit wordt herhaald op 3 en 10 augustus. 

3 augustus: Traditie, Passie & Plezier: Brocantemarkt 
op het marktplein. Bij het Polderhuis is er in de tuin een 
’Creatief van eigen bodem’ markt en verkoop van kleder-
dracht. Op gezette tijden demonstraties van de Westk-
appelse heiploeg. Vanaf 15 uur sjezen rijden. 

10 augustus: Westkapelle on tour en Vliegerdag; 
Fietsrommeltocht: Na de fietstour hoef je niet af te stap-
pen en rij je de fietsrommeltocht. Op de dijk laten de 
vliegervrienden hun mooiste vliegers zien. Verder veel 
activiteiten in de Polderhuistuin.

17 augustus: Polderhuisdag: Diverse activiteiten, onder 
andere de traditionele presentatie van de old timers in 
de Zuidstraat en een kofferbakverkoop. Hoogtepunt van 
de dag is het optreden van het Shantykoor De IJsselman-
nen vanaf 14 uur.

24 augustus: Westkappelse taartendag: De hele dag lek-
kere dingen proeven met natuurlijk de Westkappelse taar-
tenbakwedstrijd. Muzikale bijdragen van ’De Troubaboer’.

Iedere woensdagmiddag laat molenaar Piet Roelse de 
wieken van De Noorman lustig gaan en is de molen te 
bezoeken. Kijk voor meer details en actuele activiteiten 
op www.polderhuiswestkapelle.nl.
Mail voor vragen of specifieke informatie naar 
activiteiten@polderhuiswestkapelle.nl
Ellen Hansma, activiteitencoördinator
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Nog een keer het Zwartboek Westkapelle

Het artikel ‘Zwartboek Westkapelle’ in het vorige nummer 
van het Polderhuisblad heeft nogal wat stof doen opwaaien. 
Daar was het droge weer ook naar, maar Westkapelle en zeker 
’t Grôôt ’Ôôd mochten zich verheugen in een warme belang-
stelling van de pers. Heel veel Westkappelaars herkenden de 
gesignaleerde achteruitgang van de dorpsvoorzieningen en 
de slechte staat van onderhoud en betuigden hun instemming 
met de noodkreet. Het zwartboek bereikte ook de gemeente 
Veere en daar werd er iets anders naar gekeken. 
Op uitnodiging van de gemeente hadden Henk Kloosterziel, 
bestuurslid van het Polderhuis en Jan Kaland, de schrijver van 
het zwartboek, op 20 april 2022 een gesprek met de wethou-
ders Pieter Wisse en Chris Maas. De wethouders toonden zich 
zeer teleurgesteld over deze publicatie. Want, zo stelden zij, 
de gemeente heeft in de afgelopen jaren miljoenen geïnves-
teerd in Westkapelle. Als voorbeelden werden genoemd de 
vernieuwing van de riolering en de aanpak van de waterover-
last, nieuwe duintrappen naar het badstrand, asfaltering van 
de wegen in het zomerwoningenpark Joossesweg, de restau-
ratie van de tank en de reserveringen voor het speelterrein op 
de dijk, nieuwe scholen en sport- en culturele accommodaties. 
Deze positieve dingen hadden ook in het artikel genoemd 
kunnen worden. Inderdaad, deze investeringen zijn gedaan of 
gepland en de inspanningen van de wethouders op dit gebied 
zijn lovenswaardig. Maar daar zit de pijn niet. De inwoners erva-
ren vooral het aftands raken van de normale, dagelijkse voorzie-
ningen. De kwaliteit van de openbare ruimte is op veel plaat-
sen onvoldoende en noden en problemen van het dorp en de 
gemeenschap worden niet herkend. De in het stuk genoemde 
voorbeelden liegen er niet om. De gemeentelijke politiek en 
ambtenarij lijken zich vooral te richten op processturing, dit ten 
koste van waar het echt om gaat.
Dit alles neemt niet weg dat ook de inbreng vanuit de Westk-
appelse bevolking (dorpsraad, burgers, dorpscomité’s, andere 
overlegorganen) vaak tekort schiet. 

Twee waarheden dus, zo was de conclusie van het overleg dat 
verder in een vriendschappelijke sfeer verliep, met wederzijds de 
wil om resultaten te boeken met draagvlak in de samenleving. 
Intussen zijn er door het Westkappelse gemeenteraadslid 
Jakko van Maldegem vragen gesteld over de onderhoudstoe-
stand in Westkapelle en wat de gemeente eraan gaat doen.
Wethouder Wisse en zijn opvolger Marcel Steketee zijn hierop 
ingegaan in de raadsvergaderingen van 27 april en 2 juni. Een 
reconstructie van de Markt en het Abraham Calandplein lijkt, 
afgaande op de antwoorden, nog ver weg. Wel is het de bedoe-
ling dat in het komende najaar nieuwe iepen worden bijge-
plant in de Zuidstraat. Ook de gemeente kent een hoge cultuur-
historische waarde toe aan het ’Grôôt ’Ôôd’ en zij voert overleg 
met het waterschap over de toekomst ervan. 

Hoe dan ook, het zwartboek heeft er zeker toe geleid dat zowel 
de gemeente als de inwoners zich meer bewust zijn van de 
Westkappelse toestanden. En natuurlijk koesteren we wat we 
hebben en werken we aan verbetering van wat er schort, hope-
lijk ook herstel van het ’Grôôt ’Ôôd’, dit zo mooie, onmisbare en 
identiteitbepalende Westkappelse monument.

Jan Kaland

Er komen nieuwe iepen op de lege plekken; foto Jan Kaland

Lezenswaardig 
Een geslepen diamant tussen een volk van basalt - 
Jubileumboek 100 jaar Westkappels Koor 
Westkapelle, 2020, hardcover, 38 pagina’s, Prijs € 10,-. 

In 2019 vierde het Westkappels Koor zijn 100-jarig bestaan. 
Helaas kwam de jubileumvoering zwaar in de verdrukking doordat 
tegelijk met de geplande start van de jubileumactiviteiten de coro-
namaatregelen van kracht werden. De feestelijke opening van de 
jubileumtentoonstelling in Het Polderhuis werd afgelast. 
Later in het jaar 2019 kon de tentoonstelling nog wel worden beke-
ken. Maar ook de jubileumuitvoering moest worden afgelast. 
Op 11 juni 2022 kon die uitvoering eindelijk wel doorgaan. 
Een feestelijk concert in ’Westkapelle Herrijst’ met een geweldige 
bijdrage van het shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan den IJssel. 
Aan het eeuwfeest van het koor werd een jubileumboekje gewijd, genaamd Een geslepen diamant tussen een volk van basalt. 
Een fraai lees- en kijkboekje met historische foto’s en informatie over de hoogtepunten van het koor en de rijke geschiedenis. 
Het jubileumboek is te koop bij de voorzitter, mevr. Jozien Slabber,  0118-571762,  E-mail: jlslabber@zeelandnet.nl
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Geïnspireerd door het lied Het Dorp van Wim Sonneveld maakten we tijdreizen door Westkapelle en zagen we de veranderingen 
en ontwikkelingen door de tijd heen. We waren natuurlijk al op de oude markt, de Kapelle, de plaats waar de dijk en het dorp elkaar 
ontmoeten en traditioneel ook een economisch en cultureel trefpunt. Zouden we die plaats en de sfeer opnieuw kunnen beleven?

Direct in het oog sprongen het oude Polderhuis en de herberg 
Het Kasteel van Batavia, die het decor vormden van evenemen-
ten als Oranjefeesten, de kermis en circusvoorstellingen.

Een dynamisch pleintje dus, die Kapelle en de bebouwing en het 
gebruik veranderden voortdurend. Van het uiterlijk en het karak-
ter van het zuidoostelijke deel in de 18e eeuw krijgen we een 
indruk door een oude prent. 

Helaas, hoe we ook zoeken, de echte Kapelle van vroeger kunnen 
we niet meer vinden. Rigoureus weggevaagd door oorlogsge-
weld en dijkherstel ligt ze nu onder het dijklichaam. Bij de naoor-
logse wederopbouw is meer oostlijk in de Zuidstraat, tussen de 
Koestraat en de Achterweg, een straatverbreding gecreëerd, 
bedoeld als een vervanging. Stedenbouwkundig gezien geen 
slecht idee en niet eens zo ver van de oude locatie. Maar wel met 
een heel andere entourage waardoor de naoorlogse generaties 
zich de oude Kapelle niet meer voor de geest kunnen halen. 

De oude markt verloor haar eerste slag met de zee al in de 15e 
eeuw. De toen al nodige extra inlaagdijk doorsneed het toen-
malige dorpscentrum en slokte ook de kerk op. Lange tijd moest 
men zich hier behelpen met een noodkerk, een kapel, waarmee 
de oude markt tegelijk een nieuwe naam kreeg. Zelfs in de afge-
slankte vorm klopte hier nog eeuwenlang het warme dorpshart. 

Langs het tuinpad van mijn vader

Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd 
Deel 12 -     Waar dorp en dijk samenvloeien

Jan Bulthuis, Westkapelle van den dyk te zien, 
kopergravure 9x11 cm, 1790-1792; Zelandia Illustrata /
Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen



Dezelfde plaats maar dan ruim een eeuw later komen we tegen 
op een oude ansichtkaart. Herkenbaar, maar wel mag je gerust 
spreken van een metamorfose. 

En weer een heel andere sfeer ademt het hier als in 1938 de riole-
ring wordt aangelegd.

Diagonaal tegenover deze locatie stonden het Polderhuis alias  
’s Lands ‘Uus en Het Kasteel van Batavia en ook die werden al in 
een vroeg stadium vereeuwigd. 

Anoniem, Gezicht te Westkapelle, 18e eeuw, potlood en penseel in grijs, 
247 × 332 mm, Rijksmuseum Amsterdam

Op een ansichtkaart uit omstreeks 1900 heeft het Polderhuis een 
heel andere gedaante gekregen. Het Kasteel is wel nog duidelijk 
herkenbaar met alleen een iets hogere voorgevel.

Op Westkappelse hoogtijdagen kwam de Kapelle pas tot leven. 
Weliswaar had ook de brede Zuidstraat voor het oude stadhuis 
-de Markt noemden ze het hier al vòòr de oorlog- zich ontwik-
keld als een tweede dorpscentrum, als de draaimolen in het dorp 
kwam was dat op de Kapelle. 

Of een circus. In juli 1931 vereerde het bekende circus Van Bever 
Westkapelle met zijn bezoek. We zien de circuswagens op de 
Kapelle en de grote tent in opbouw vanuit de dijkmolen. 

Vervolg op blz. 10 >

De luchtfoto in de kop komt uit het Beeldarchief van Rijkswaterstaat, de overige foto’s zonder bronvermelding bevinden zich in de collecties 
van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en/of Piet Minderhoud. 

Foutje: Enkele lezers hebben gewezen op een onwaarheid in de tijdreis naar de Noordkerkepad. Het huis in aanbouw op de foto vanaf de 
toren werd ten onrechte aangezien voor de huidige woning op de hoek van het Dreefje.
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> Vervolg van blz. 9

Acht jaar later stroomde een grote menigte samen om de 
geboorte van prinses Irene te vieren. 

De ruiters met hun partners te paard staan opgesteld voor het 
Polderhuis. Men is kennelijk in afwachting van de prijsuitreiking, 
want op de voorgrond loopt een man met een grote overwin-
ningskrans. De foto geeft ons een mooie indruk van de Kapelle 
in de laatste jaren van haar bestaan, met een prominente plaats 

voor het Kasteel van Batavia, enkele jaren daarvoor ingrijpend 
verbouwd.

Nee, een wedergeboorte van de Kapelle zullen we niet meer 
meemaken. Wel is haar functie als centrum van handel, cultuur 
en vertier deels overgenomen door het Abraham Calandplein, 
nu de plek waar dijk en dorp elkaar ontmoeten en waar het volk 
zich op de kermis verzamelt bij rokende geweren. 

Poseren voor het Polderhuis
 Het Polderhuis stond en staat op een boeiende locatie, het trefpunt 
van dijk en dorp. Geen wonder dat deze plek op veel ansichtkaar-
ten staat en populair is voor de dagelijkse kiekjes. Ook op deze foto, 
gemaakt omstreeks 1940, zien we op de achtergrond het oude Pol-
derhuis. Rechts staat het Kasteel van Batavia en tussen de gebouwen 
is de ingang van de Dijkstraat, met iets verder de ‘slaege’ de oprit naar 
de dijk.
Maar wie zijn de drie jonge Westkappelsen en de twee kinderen, die 
hier zo bevallig poseren? 
Herkent u iemand, deel dan uw informatie met de SCW en het Pol-
derhuisblad; reacties naar redactie@polderhuiswestkapelle.nl

Op bijna dezelfde plaats 
stonden Kobus Lous en 
zijn vrienden met hun 
fiets op de vraagfoto in 
vorige Polderhuisblad. 

Kennelijk riep deze foto 
niet veel herkenning op 
want er kwamen maar enkele reacties, die ook nog heel verschillend waren. 
Meerdere namen werden genoemd, maar vrijwel zeker is de jongen links op de foto Adriaan Verhage (1928-2003), die net als Kobus 
in de Noordstraat woonde en met hem bevriend was. De jongen in de korte broek in het midden is met vrij grote 
zekerheid geïdentificeerd als Jan Lievense (1929-1985). Hij woonde in Rotterdam maar hij logeerde nog al eens bij zijn oom en 
tante in de Noordstraat en was dan de overbuurman van de andere twee jongens.
Dank aan degenen die hebben bijgedragen aan de identificatie.
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Never a dull moment
door Nelleke Wouters

Vanochtend moest ik remmen voor een complete ganzenfami-
lie; vader, moeder en wel zes kuikens. Gisteren vloog er een bui-
zerd over met een muis in zijn bek en regelmatig spot ik witte 
reigers die langs de waterkant staan te wachten tot hun ontbijt 
langs zwemt. Never a dull moment in Friesland, zogezegd. Zelfs 
als ik een dag weinig actie zie op weg naar mijn werk, dan nog 
staat er altijd nog wel een agent-met-lasergun op de oprit van 
een van de vier boerderijen die ik op weg naar het werk passeer. 
De kaarsrechte ruilverkavelingsweg nodigt uit tot hard rijden 
en daar houden ze hier in Friesland niet zo van. Ook al heeft elk 
jaargetijde zijn charme, vooral in het late voorjaar is deze route 
op zijn mooist. Pompeblêden in de sloot, een kudde koeien die 
van de schuur naar het weiland gaan en, met een beetje geluk, 
zachte  nevel over de oneindige Fryske Greiden (weilanden). 
Steeds weer fijn begin van de werkdag, zeker nu elke rit weer 
een dag dichter bij de zomer is! 
Een zomer die ook hier in Friesland veelbelovend lijkt te zijn. 
Zelfs zonder de voorspellingen van wijlen ús Piet weten we alle-
maal dat het een prachtige zomer gaat worden. Niet alleen van-
wege het weer, maar ook omdat alles weer mag. Alles. 24 uur 
per dag jolijt. En daar zijn we weer aan toe. De eerste muziek-
festivals zijn achter de rug en de bekende Friese evenementen 
als de Sneekweek, het Skûtsjesilen, het Veenhoopfestival (een 
soort Grieps, maar dan zonder Hugo Kramer) en de Freule, zijn 
volop ’in die aanloop’. Er is geen provincie ter wereld waar ze 

zoveel grootschalige evenementen in een maand gepropt krij-
gen als in Friesland. Sport, cultuur, folklore, muziek, er is echt 
voor elk wat wils. Wat fijn dat dit weer kan!
Het mooie van een provincie die nog niet helemaal volge-
bouwd is, is dat er ook volop ruimte is voor mensen die de rust 
wel op willen zoeken. Dat doen veel Friezen en toeristen op het 
water. Als ik vanuit mijn kantoor aan de Houkesloot in Sneek 
naar buiten kijk zie ik de sloepen, zeiljachten en rondvaart-
boten langsvaren. En ook in de Fryske Wâlden, het zuidelijke 
deel van de provincie bestaat voor een groot deel uit bos, is het 
goed toeven. Niet verbazingwekkend dus, dat veel Friezen in 
de zomer gewoon in eigen provincie blijven. Ze trekken, op de 
fiets of met hun boot, van festival naar evenement. Vaak met 
een groep vrienden. 
Ook in huize Wouters-Keuning is het merkbaar dat de lock-
down nu echt voorbij is. We vierden afgelopen week Nelsons 
verjaardag, inclusief het kinderfeestje. De agenda staat weer 
vol met ’dingen om naar uit te kijken’. En hoe fijn de rust was, 
het is ook weer geweldig om feest te vieren. Nu alles weer kan 
en mag kan eindelijk de musical van groep 7/8 weer voor groot 
publiek opgevoerd worden. Al weken zijn de kinderen aan het 
oefenen op hun rol. Voor het eerst sinds de kerstviering van 
2019 zullen alle leerlingen en ouders weer samenkomen. 
Nu ik dat zo typ, vind ik dat vooral heel erg bijzonder. 
Ik wens jullie een zonnige zomer vol vertier!
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Wisseltentoonstellingen, 
Het Polderhuis kan niet zonder…

door Lieneke van den Heuvel

Een museum kan niet zonder wisseltentoonstellingen. 
Ook het Polderhuis niet. Maar die krijg je niet zo maar …
De kunstcommissie van het Polderhuis presenteert zich.

De prachtige wisseltentoonstellingen in Het Polderhuis werden 
jarenlang verzorgd door Ans Dingemanse, Marjan Minder-
houd, Anneke Frenks en Daan Hengst. Zowel in de caféruimte 
als op de zolderverdieping van het museum en bovendien in 
de vuurtoren. Maar door verschillende oorzaken was het aantal 
leden gereduceerd naar twee en ook die vonden dat hun tijd 
er zo langzamerhand op zat. Gelukkig zijn er nieuwe mensen 
gevonden. Nelly Postma, Lies Gabriëlse en Jorien Kastelein 
hebben aangegeven het wel te willen proberen. Nu deze drie 
dames niet langer werkzaam zijn als respectievelijk leerkracht, 
fysiotherapeut en grafisch ontwerpster, hebben ze voldoende 
tijd gevonden om zich geleidelijk in te werken in de kunstcom-
missie van het Polderhuis. Gelukkig kunnen ze daarbij handig 
gebruik blijven maken van de ervaringen van Ans.

De huidige tentoonstelling in het Polderhuis heet ’Een nieuwe 
lente’ en toont werk van Henk Chabot, Charley Toorop en Adri-
aan Jongepier. Bij deze tentoonstelling is dankbaar gebruik 

gemaakt van de hulp en het advies van Jiska Bijlsma, directeur 
van Chabot Museum, Rotterdam. De dames hebben toen ook 
ervaren hoe moeilijk het is om originele kunstwerken naar het 
museum te halen, omdat je te maken krijgt met auteursrech-
ten, vervoer en beveiliging van kunstwerken. Het is wat dat 
betreft een behoorlijk ingewikkelde en dure wereld.
De commissie werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
opening op 6 mei van de tentoonstelling ’Het wordt geweldig 
goed’, de duo-expositie van Chabot en Toorop in Rotterdam. 
Voor de commissie was dit een uitgelezen kans om een bezoek 
te brengen aan het Depot (kunstopslag van het Boijmans van 
Beuningen). 

Allemaal redenen voor mij om eens een bezoek aan de dames 
Postma en Gabriëlse te brengen en naar hun motivatie en 
inspiratie te vissen. Het gesprek met hen vindt plaats tijdens 
de eerste hevige regenbui na een verschrikkelijk droog begin 
van het voorjaar. Dat bracht de dames meteen in een blije 
stemming want naast hun nieuwe kunsthobby hebben ze ook 
beiden al lang een grote passie voor tuinieren. Er heerste dus 
een vrolijke stemming tijdens ons gesprek. ’Het is goud dat 
valt’!
Om te beginnen was ik er benieuwd naar wat hun favoriete 
kunstwerk is. ’Dat is meteen best wel een moeilijke vraag’, ver-
zuchtten ze beiden. Dit vanwege de verschillende disciplines 

Charley Toorop, Landschap met korenschoven in Zeeland, 1933, 
olieverf op doek; Centraal Museum Utrecht, 
reproductie te zien in Het Polderhuis

Bezoek aan het depot van het Museum Boymans van Beuningen; 
v.l.n.r. Jan de Jonge, Jiska Bijlsma, Anneke Frenks, Ans Dingemanse,  
Lies Gabriëlse en Nelly Postma; foto Jan de Jonge

www.slagerijkoets.nl
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binnen de kunst. Lies zegt dat ze van veel soorten kunst houdt, 
schilderijen, beelden enz. ’Eigenlijk wil ik me niet te veel beper-
ken. Maar als ik dan toch iets moet noemen komt Het Joodse 
bruidje van Rembrandt bij me op en het Impressionisme als 
stroming’. Ze valt Nel direct bij als die als favoriete kunstwer-
ken de beelden van Auguste Rodin noemt. Ze is vooral onder de 
indruk van De Burgers van Calais.

 
Het is een eerbetoon aan 5 mannen, die bereid waren hun leven 
te offeren voor de beëindiging van de belegering van Calais 
ten tijde van de 100-jarige oorlog. Rodin heeft dit gemaakt in 
opdracht van het gemeentebestuur van Calais. Ook werden De 
Verwoeste Stad van Zadkine en Guernica van Picasso genoemd. 
Ook deze kunstwerken zijn gemaakt naar aanleiding van lang-
durige oorlogen. Kunst die ontroert en emoties oproept spreekt 
vaak het meeste aan. Ze zijn het wat dat betreft roerend met 
elkaar eens.
Op mijn vraag welke plannen en ambities Nel en Lies voor de 
toekomst van de tentoonstellingen hebben, vullen ze elkaar 
steeds enthousiast aan: ’De expositieruimtes zijn in eerste 
instantie vooral bedoeld voor exposanten uit de regio of 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de omgeving, historie 
en cultuur van Westkapelle. Zoals nu de exposities van Van 
Schalkwijk in de vuurtoren en van Chabot, Toorop en Jongepier 
in het museum. Dus we willen graag een podium bieden aan 
alle beeldende kunstenaars die in deze doelgroep vallen, zodat 
we ook belangstellenden ’van achter de toren’ stimuleren om 
het Polderhuis en de vuurtoren te bezichtigen’.

In 2023 is het 800 jaar geleden dat Westkapelle stadsrechten 
kreeg en in 2024 is het 80 jaar geleden dat het dorp geïnun-
deerd werd. Belangrijke gebeurtenissen in de Westkappelse 

geschiedenis en het idee is om rond die thema’s exposities 
samen te stellen. ’Van de inundatie hebben we bijvoorbeeld al 
behoorlijk wat materiaal en we kunnen ons voorstellen dat er 
in het dorp genoeg mensen zijn die materiaal aan kunnen leve-
ren voor 800 jaar stadsrechten’. 

Een ander idee is het opzetten van een Kunstuitleen. Er staan 
best veel werken in de opslag van het museum. Nel kwam op 
het idee door een opmerking van Piet Willeboordse. Bij het leeg-
halen van de expositieruimte in de toren zag Piet een schilderij 
waar hij al heel lang enthousiast van was en hij verzuchtte: ’Als 
dat toch eens bij je aan de muur zou kunnen hangen…’ ’Het is toch 
zonde dat alles maar opgeslagen staat en nooit allemaal geëxpo-
seerd kan worden? Daarom dachten we dat het mogelijk moest 
zijn om een systeem op te zetten waarbij onze inwoners foto’s en 
kunst kunnen lenen voor een bepaalde tijd. Zo beleven er veel 
meer mensen plezier aan’. ’Maar zover is het nog niet’, vult Lies 
aan, ’want dat moeten we allemaal nog zorgvuldig inventarise-
ren en een systeem voor opzetten’. ’Daar komen op enig moment 
zeker nog mededelingen over. Ook hier geldt: Als je mooi werk 
hebt wat uitgeleend mag worden, meld je bij ons aan!’.

Tot zover de plannen en ideeën voor de toekomst. Concreet is 
de eerstvolgende tentoonstelling in het museumcafé getiteld 
Zeeuws Meisje, met foto’s van Rem van de Bosch. Lees hierover 
het stukje elders in het Polderhuisblad. De Mutsen hebben hun 
medewerking aan deze tentoonstelling verleend en voor kleur-
rijke labadissen en doekjes gezorgd. Kom kijken, want deze 
zijn erg leuk geworden.

’Overigens gaat er natuurlijk ook veel tijd zitten in het leggen 
van contacten met andere musea, lokaal maar ook landelijk. 
We moeten op zoek naar materiaal en ideeën… en daar krij-
gen we het druk genoeg mee volgens onze voorgangsters. Wij 
hebben er echt zin in’, besluiten Nel Postma en Lies Gabrielse 
ons gesprek.

• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

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

Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais, beeldhouwwerk, 1888; 
Place de l’ Hotel de Ville Calais, Rodin Museum Parijs e.a.

ca. 2019 

ca. 1935 
ca. 1945 

Al ruim 140 jaar  
het vertrouwde adres 
in Westkapelle 

ca. 1980 

PeBo
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De kasteleins ziet men verheugen
Als ’t volk maar lustig drinkt
’t Gaat alles door in kermisvreugde
Dat men met de glazen klinkt
Zij tappen wijn, bier en genever
’t Is kermisnat al wat men ziet
Allemaal larie, allemaal larie
Allemaal larie en anders niet. 

(19e-eeuws kermislied; Nederlandse Liederenbank)

De kermis is niet meer dan lariekoek. Welzeker, maar dan toch 
wel van de soort die in alle tijden oneindig veel mensen bezig 
houdt en, al is het maar voor even, laat wegvluchten naar betere 
tijden, met spanning en sensatie, met ontspanning en verstrooi-
ing, met een overvloed aan spijs en drank. Romantiek van het zui-
verste water, een roes van vrijheid die op jong en oud, op burgers 
en buitenlui, een grote aantrekkingskracht uitoefent en eeuwen-
lang de zorgen van het armoedige bestaan wat heeft verlicht. 
Het woord ’kermis’ komt van ’kerckemis’, een mis waarbij de 
verjaardag van de beschermheilige van de kerk of een bijzon-
dere gebeurtenis werd gevierd. Volgens de geschiedschrijvers 
is in Westkapelle de kermis een overblijfsel van de oorspronke-
lijke vrije jaarmarkt, een stedelijk privilege uit 1361, waarmee 
tot de reformatie in 1572 een processie en inderdaad een grote 
kerkmis gepaard gingen. De jaarmarkt trok veel volk en bijge-
volg ook handelaren, toneelspelers, kunstenmakers en speel-
mannen.
Vroegere geschiedschrijvers vermoeden dat de kermissen of 
jaarmarkten van nog oudere datum zijn. Het zouden de Bata-
vieren zijn geweest die de Romeinen verlof hadden gevraagd 

’t Zal aanstonds kermis zijn…
Eindelijk
door Jan Kaland

 Foto Jan de Jonge

tot het houden van vrije markten, om vreemde kooplieden 
de gelegenheid te geven hun waren aan Romeinse legerscha-
ren aan te bieden. De Romeinen gebruikten de markten niet 
alleen om te kopen maar ook te verkopen, om nieuwe wetten 
en decreten af te kondigen en om zich te amuseren. Deze mark-
ten noemden ze ’Forum’, waaruit het Engelse ’fair’ is ontstaan 
en ook het Franse ’foire’ en het in Vlaanderen nog gebruikelijke 
’foor’. In Frans Vlaanderen hebben ze het over ’la kermesse’ en 
dat klinkt ons dan weer vertrouwd in de oren. 

De kermislarie heeft dus een indrukwekkende geschiedenis en 
zeker voor Westkappelse kermisadepten is het een hoogtepunt 
in het jaar. 
K. Baart, de plaatselijke geschiedschrijver, constateerde in 1889: 
’Voor den oorspronkelijken Westkappelaar is zijn kermis alles. Van 
geen andere neemt hij nota, zelfs die te Middelburg, die als hoofd-
plaats tal van personen uit geheel Zeeland trekt, heeft voor hem niets 
begeerlijks. Te Middelburg vindt men thans veel dochters van dijk-
werkers als dienstboden, doch zoo men er prijs op stelt zoo’n dienst-
bode te behouden, dan moet men zich het ongerief getroosten om 
haar naar de kermis te Westkapelle te doen gaan. Weigert men, dan 
verbreekt zij zelve de overeenkomst, gaat heen en komt niet meer in 
haar dienst terug’. 

Eigenlijk is er in anderhalve eeuw niet zo veel veranderd. Op de 
Westkappelse kermis zindert, zingt, dreunt en danst het dorp. 
Als je net als de 19e-eeuwse dienstboden besmet bent met het 
kermisvirus, dan mòet je erbij zijn. Met z’n allen naar de bots-
autootjes en de draaimolen. En natuurlijk: wie naar de kermis 
gaat, stort zich in een nergens anders vertoonde, massale 
samenzang van ouderwetse volksliederen en ballades. Liederen 
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over rampspoed en misère, ze fungeren als een soort van cathar-
sis, verhogen zo de euforie en de saamhorigheid en maken de 
Westkappelse kermis juist zo anders dan gewone kermissen.
Toch zijn er virussen die sterker zijn dan het kermisvirus en het 
festijn lam weten te leggen. Maar, als het apenpokkenvirus en 
zijn soortgenoten zich koest houden, als er nog kermisexploi-
tanten naar Westkapelle willen komen en als we alle kermistra-
dities in ere herstellen, dan beleven we aanstonds de wederge-
boorte van de Westkappelse kermis. 
Dat betekent vanzelfsprekend ook dat de gaaischieters de 
tromp weer omhoog kunnen steken. Na drie lange en bange 
jaren, je zou bijna vergeten hoe dat ook weer ging. 

Hoe was het ook al weer? 
Oud-gaaischieter Jo Lievense brengt ons in de sfeer. 
De 85-jarige Jo Lievense is een telg uit een familie waarin de 
Westkappelse kermis een belangrijke rol speelde. Zijn vader, 
zijn schoonvader en zijn oom waren actief als gaaischieter dus 
bijna automatisch en al heel jong kwam hij daar zelf ook mee in 
aanraking. Hij weet veel oude kermis- en gaaiherinneringen op 
te halen. Altijd leuk om in de stemming te komen. 
 
Van kinds af aan was de kermis een onderdeel van het leven van 
Jo. Al weken vòòr de kermis was die hèt onderwerp van gesprek 
op visites en andere familiegelegenheden. Iedereen was er vol 
van en beleefde een geweldige voorpret. Geen wonder dus dat 
Jo er ook als gaaischieter vroeg bij was. 
’In 1954 ben ik begonnen, samen met Jaap Hengst. Pas vanaf 
de middag want ik was nog geen 18 jaar oud. Eigenlijk mocht 
het dus nog niet. Maar er waren weinig deelnemers en aan 
de gemeente werd gevraagd of het toch niet kon. Ambtenaar 
Bram Roelse gaf het goede woord. Het jaar daarop deed ik 
’gewoon’ mee’. 
Dat begon net als nu op de zondagavond vòòr de kermis, dan 
was het rol opmaken. 
Jo: Hoe de organisatie toen was, was niet zo heel duidelijk, maar 
in het Kasteel van Batavia zaten dan de kapitein en de foerier 
van het vorige jaar, Ries van Rooijen en Willem Lievense, m’n 
oom Willem. Als je binnen kwam kon je je direct opgeven. In de 
volgorde van het aanmelden, werd ‘s zaterdags ook geschoten. 
Niet iedereen kwam nu al opdagen. Er waren er ook die zich 
op de zaterdag zelf pas aanmeldden. Totaal waren er toen niet 
meer dan zo’n 20 deelnemers’. 
’Bij het rol opmaken werden ook afspraken gemaakt over het 
gaan vragen van prijzen en bijdragen aan ondernemers in 
Middelburg, bijv. leveranciers, een zaadhandel en de limo-
nadefabriek. En ook caféhouders, dikwijls Westkappelaars 
van geboorte, dus je fietste makkelijker heen dan terug’. Die 
mannen haalden heel wat geld op, meer dan genoeg om ook 
hun daggeld te vergoeden’. 
Jo was al snel betrokken bij de voorbereidingen die aan het 
gaaischieten vooraf gingen. Het gaaiterrein was toen aan de 
Zuidstraat waar later het Polderhuis zou komen. Jo: ’In de loop 
van de week vòòr de kermis werd ’het kot’ opgezet. Er werden 
gaten gegraven en daarin kwamen dijkpalen te staan. ’s Zater-
dagsochtends ging daar een zeil over, een dekzeil afkomstig 
van de bodeauto van Jôôpje van Jan Piet’. 
Het ’kot’ deed dienst als opslag van bier. Dat werd er voor de 
hele dag ingezet, zonder koeling. Jo: ’Als het buiten meer dan 
20° was, dan was het bier dat ook’. 

’Vrijdags al werd de ’pit’ gegraven, want een stoel om uit te 

schieten hadden we niet. De pit werd gevuld met stro, een 
keurig zitje, behalve als het regende’. Hoe comfortabel de pit 
was, bleek bij een andere gelegenheid: ’We kwamen een keer 
aan op de vroege zaterdagochtend en toen lag er al iemand in’. 
De gaaischieter, die het vrijdags laat had gemaakt, dacht: ’Ik 
gae mer alvast’. Later op de dag zou deze nachtwaker van een 
ringrijderspaard vallen, wat het einde betekende van de tradi-
tie van elkaar bezoekende ringrijders en gaaischieters. 
Bij de voorbereidingen hoorde ook het maken van het scheepje. 
Dat was ooit een eer als je dat mocht doen, maar dat heeft Jo 
zelf niet meer meegemaakt. ’Het is een keer voorgekomen dat 
het maken van een scheepje er bij in schoot; toen moesten we 
er vrijdags nog een timmerman bijhalen. Daarna was het altijd 
mijn zwager Jaap die het scheepje voor zijn rekening nam’. 
Natuurlijk moest het scheepje ook een naam krijgen.
Jo: ’Soms was die voorspelbaar. Toen de Benares op de dijk was 
gelopen, heette het gaaischeepje ook Benares. Maar er was ook 
wel eens gedoe over. Ten tijde van het proces tegen de oorlogs-
misdadiger Eichmann, heette het scheepje ook Eichmann en 
dat schoot in het verkeerde keelgat van enkele Duitse toeristen, 
die nog niet helemaal los waren van hun naziverleden. 
’In de kermisweek moesten de tronken met een trekzaag 
worden gezaagd uit dijkpalen. En om de beurt boren met een 
handboor. Dat duurde een hele avond. Kogels smelten deden 
we bij Jaap Lous in ’t schuurtje, later in een loods van sloopbe-
drijf De Witte. Denk niet dat je dan de hele avond kon drinken; 
hooguit één flesje bier’.
Jo heeft nog samen de gaai geschoten met diverse legendari-
sche gaaischieters die we nu alleen nog kennen uit sterke ver-
halen. Hij herinnert zich Eine ’Spekkoeke’ Verhulst die, gekweld 
door reuma, alleen met zijn pink de trekker kon overhalen, Jirre 
’van Jan Piet’ Janse, die zich nogal eens op allerlei manieren 
te buiten ging en na de kermis van schaamte dagenlang niet 
buiten kwam, Willem Rewijk de altijd attente en begripvolle 
slokjesjoen, Bo ’de Buin’ Verstraate, die zich altijd zo druk en 
zenuwachtig maakte, Riesje ’de Bôde’ Louwerse, de wat tra-
gische tamboer, die zich enkele weken na een kermis van het 
leven benam, de even tragische Karel van Breda, waar altijd wat 
mee aan de hand was en die zelfs op de kermis zou overlijden 
aan een hartaanval, Kobus de Pagter, de razendsnelle linksbui-
ten uit de oertijd van de Noormannen. 

Gaaischieters voor hun ’kot’ in de jaren vijftig. 
Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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H O O F D S P O N S O R :

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

 
Computerreparatie 

ondersteuning 
& onderhoud  

  

De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke 
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl 

0118-572249 

COMPUTERREPARATIE

ONDERSTEUNING & ONDERHOUD

Die oude mannen beleefden de kermis wat anders dan de jon-
geren. Jo: ’Als er een prijs afgeschoten was, dronken ze bitter uit 
een sampetter. Allemaal uit hetzelfde glas. Er waren nog gaai-
schieters bij die tabak pruimden, dus dan weet je het wel …’

In Jo z’n tijd was er ook de zogeheten vrijgaai. Hier konden 
mensen die niet aan het echte gaaischieten meededen toch 
tegen betaling een of meer schoten wagen. 
De vrijgaai was een zaak van de plaatselijke jagers Kees ’Nôôn’ 
Roelse en Arjaan ’Dotje’ Huibregtse. Zij konden beschikken 
over geweren en munitie en konden zo een extraatje verdie-
nen. Maar omstreeks 1960 mocht dat niet meer op die manier 
en gingen de gaaischieters zelf de vrijgaai organiseren. Jo: ’En 
dat ging ik toen doen, eerst samen met mijn oom Willem, maar 
dan met mijn vader. Die was eigenlijk al met het gaaischieten 
gestopt, maar is toen weer begonnen. Daarna heb ik de vrijgaai 
nog jaren gerund met Lou Gabriëlse en Lou Jobse, tot ik eind 
jaren zeventig om diverse redenen met de gaai gestopt ben’.
De vrijgaai is om veiligheidsredenen afgeschaft in 2008. 

Op de kermis was het nog al eens ’kermisweer’, met veel regen 
en wind. Twee jaren achtereen, in 1967 en 1968, was het raak en 
regende het zo hard dat de gaaischieters zich er tegen moesten 
kleden. Leus de Witte wist wel een oplossing: op zijn handelster-
rein lag een partij oude soldatenjassen, voor iedere gaaischieter 
één. Jo: ’De zondag daarop was het prachtig weer en liepen we 
met de jassen aan over het strand. Veel bekijks natuurlijk’. 

De zondag na het gaaischieten vond Jo altijd heel gezellig. Een 
hele middag drukte in het Kasteel en in de tussentijd de prijzen 
verdelen. ’En ’s maandags gingen we dan naar het huis van de 
burgemeester om deze te bedanken voor zijn welwillendheid. 
Niet alle burgemeesters vonden dat even leuk’. 
De maandag vonden velen eigenlijk de gezelligste dag van de 
kermis omdat het toen niet zo overweldigend druk was. En 
zowel de zondag als de maandag was niet bepaald alcoholvrij 
en “de volgende dag moest je weer naar je werk, soms zelfs met 
de eerste boot naar de overkant’.

Jo kijkt ook met enige weemoed terug. ’Het is allemaal zo alle-
machtig lang geleden’. Vroeger vond hij de gaai wel spontaner 
dan nu, vooral ook omdat het toen maar een ’klein kooitje’ was. 
Nu zijn er honderd. 
Maar hij volgt het gaaischieten nog steeds van nabij. Al vroeg in 
de ochtend is Jo present bij de gaaibaan; de eerste tronk ziet hij 
meestal wel vallen.
En gelukkig doet zijn zoon altijd mee en die houdt zo de rijke 
familietraditie hoog.

De soldatenjassen voor het Kasteel van Batavia; 1967. 
Jo Lievense zit rechts voor de glintpaal. 
Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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