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LAATBLOEIER

het wel. Hij ligt er al eeuwen en is toch zo dynamisch….ziet er steeds
anders uit, hoger, breder en langer, af en toe
groen, dan weer zwart,
bestoven door het zand
of onder het meisop.
Vreemde vogels vliegen
voorbij en vinden hier
voedsel. Veel vis voor de
kust, zelfs een reuzenhaai. En de zeehonden
voelen zich hier thuis.
Saai is het bepaald
niet. De kermis komt
eraan en daarmee het
bruisende badseizoen.
De agenda voor de
The living is easy in Westkapelle; foto Jan de Jonge
zomer is overvol en elke
Vakantie, Ferien, Urlaub, vacances, holiday, vacaciones, woensdag organiseren de Polderhuisvrijwilligers weer fanvacanza, wakacje. Welke nationaliteit ook en toerist of tastische evenementen.
niet, in Westkapelle is iedereen welkom.
Maar het is alle dagen geen kermis, er spelen ook serieuze
Welbeschouwd is Westkapelle het kakkernistje, het nako- zaken. “Minder overheid en meer samenleving”, dat is het
mertje onder de Walcherse badplaatsen. Maar of dat erg motto van deze tijd. Wij, de inwoners, krijgen meer directe
is…. Westkapelle is wèl een toeristische laatbloeier. En die invloed op de manier waarop het dorp zich gaat ontwikkebloeit uitbundig en lang, des te meer doordat Westkapelle len. Er moet een toekomstvisie komen en daarvoor is een
er tot nu toe in slaagt de “toeristenindustrie” te combineren denktank opgericht. Burgerparticipatie is een kans, die we
met een authentiek sociaal-cultureel dorpsleven.
niet voorbij moeten laten gaan.
Een laatbloeier dus, met mooi gelegen stranden, dijk en dui- Dit zomernummer van het Polderhuisblad staat in het teken
nen, vis- en surffaciliteiten, omringd door natuurgebieden, van het toerisme en de toekomst van het dorp. Dat het hier
een kustweg van Zuid-Europese allure en natuurlijk een nu goed toeven is, leest u in de bijdrage van onze gastschrijdiversiteit aan toeristische verblijfsaccommodatie en voor- ver Edith Ramakers. Hoe Westkapelle als badplaats begon,
zieningen.
vertelt Ans Dingemanse.
Kortom, springtime, wintertime, summertime, the living is Over het richting geven aan de toekomst praten Ronald
easy in Westkapelle.
van de Sande en Ad Hanneman u bij. Natuurlijk kunnen en
Zelfs als je niet van zand tussen je tenen houdt, kun je in moeten we over de toekomst van Westkapelle ook durven
Westkapelle liggend op het “zwarte gras” van de zee genie- dromen…… De molen terug op de dijk? Wat vindt u ervan?
ten. De dijk loopt dagelijks vol met campers, caravans, vis- Veel te genieten en te overdenken; dat het voor iedereen
sers en andere genieters. De dijk is steeds populairder lijkt een fijne zomer mag worden.
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Polderhuisvaria
Expositie “Westkapelle door de ogen van de toerist”;
5 juli – 31 augustus

Toeristische kustroute. Foto Waterschap Scheldestromen

In juli en augustus is het ook aan de wanden van Het Polderhuis volop zomer. We kijken dan naar Westkapelle door
de ogen van de toerist. De expositie toont bijzondere foto’s die door de jaren heen gemaakt zijn door toeristen en
andere bezoekers van Westkapelle. De meeste foto’s zijn
afkomstig uit de collectie van
particulieren, waaronder ook
Westkappelaars, die de foto’s
toegestuurd kregen van hun
badgasten. De expositie geeft
een mooi beeld van de ontwikkeling van dijkdorp naar badplaats gedurende de periode
1914–2014. Nostalgie, humor,
vertedering, zomergevoel…. Het
zit er allemaal in!
Over de aarzelende start van
Westkapelle als badplaats in
1914 vertelt Ans Dingemanse
meer in een apart artikel.
Expositie Johan den Hollander,
“Gewapend in beton en staal”;
3 september t/m 3 oktober.
Johan den Hollander is als kunstenaar nog onbekend maar hij
heeft wel eerder meegewerkt
aan boeken over bunkers en de Foto Johan den Hollander
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

bevrijding van Walcheren. In de expositie ”Gewapend in beton en staal” laat hij de schoonheid van vergane oorlogskolossen zien. Verrassende detailfoto’s in bijzondere lijsten.
De foto’s zijn binnen én buiten in de tuin te bewonderen,
aan de muur en op stalen poten!
Oorlogsaquarium
Het Polderhuis wil in 2015 het oorlogstuig dat bij de
geallieerde landing in 1944 is achtergebleven in ‘t
dijkgat en nu onder water ligt, toegankelijk maken
voor een breed publiek. U kunt dan een blik werpen
in het oorlogsaquarium, een historisch stilleven op
de zeebodem. Dat bewerkstelligt letterlijk een verdieping van het verhaal dat Het Polderhuis vertelt.
De onderwaterexpositie betekent een bijzondere
uitbreiding van het museum, die tegelijkertijd het
schrijnende ruimtetekort min of meer oplost. Het
unieke oorlogsaquarium komt tot stand door een
vruchtbare samenwerking met Roel en Astrid van
der Mast van de Nederlandse Onderwatersport Bond.
Korenavond
De Korenavond op 14 mei j.l. was een groot succes. De
bijna 200 bezoekers en de ca. 145 koorleden hebben er
gezamenlijk een waar genoegen aan
beleefd. En met een kippenvelafsluiting
als climax; iedereen staand, samen zingen: Het kleine café aan de haven en natuurlijk Mooi is het zonlicht.
Een dergelijk cultureel hoogtepunt eist
een herhaling en die komt er beslist
ook. Maar waarschijnlijk niet eerder dan
in 2016 of 2017.
Het Polderhuis bedankt Exaudi, Westkappels Koor en Sing@Sea voor dit bijzondere verjaardagscadeautje.
Oproep
Hulp gevraagd bij kinderspelletjes, bij
het kinder-ringloopbaantje op 12 juli,
23 juli, 6 augustus en 27 augustus en bij
de spelletjes in de Polderhuistuin op alle
Woensdag Westkapelle-dagen van 9 juli
t/m 27 augustus 2014. Aanmelden (vanaf 15 jaar) bij Jeanine van Marion, e-mail
evenement@polderhuiswestkapelle.nl

Van dijkdorp naar badplaats. 1914 – 2014
Het jaar 1914 was een opmerkelijk jaar voor Westkapelle in zijn ontwikkeling tot badplaats. De vereniging “Zeebad
Westkapelle” zag het licht.
Door Ans Dingemanse
Het doel van de vereniging was het vreemdelingenverkeer te bevorderen en een zeebad-inrichting te exploiteren. Voorzitter was burgemeester J.D. Viruly. De andere
bestuursleden waren K. Dekker, G. Houtekamer, dokter
P.R. Campert en M. Dieleman.
Hoe kwamen ze op dat idee, zult u zich afvragen. Westkapelle was een echt dijkdorp. Het huidige badstrand
bestond nog niet. De stranden van Westkapelle lagen
ten zuiden van het dorp, richting Zoutelande en ver van
de bebouwde kom. Toch wilde men ook hier proberen, in
navolging van Domburg, het vreemdelingenverkeer te bevorderen. Het zou meer welvaart brengen in het dorp, zo
was de redenering.
Nu wil het geval dat er in 1914 iets aan de hand was in
Domburg dat de Westkappelse plannen in de kaart speel-

Horecaondernemer Hendrik Minderhoud van café “‘t Kasteel van Batavia zag er meteen brood in en hij adverteerde
in de Middelburgsche Courant dat hij vergunning had gekregen“ om aan het strand ten Zuiden van Westkapelle een
eenvoudige gelegenheid in te richten, waar liefhebbers van baden zich kunnen ontkleeden. Morgen Zondagochtend te half
elf zal deze gelegenheid geopend worden. Er zijn daar ook badcostuums verkrijgbaar en er zal ook gezorgd worden voor een
buffet. Personen die zich morgenmiddag niet te Domburg in
‘t water wagen vanwege het burgemeesterlijk verbod, zullen dus
door een reisje naar Westkapelle daartoe gelegenheid vinden.”
De opening van het “Zeebad Westkapelle” op die zondag
was een feestelijke aangelegenheid waarbij, behalve het
bestuur van de nieuwe badinrichting, ook vele inwoners
aanwezig waren. Dit weten we doordat de Britse kunstenaar
Denis Galloway, die net was neergestreken in Westkapelle,
een hele serie foto’s van de opening heeft gemaakt.
In Domburg waren ze minder blij en tamelijk in hun
wiek geschoten, getuige een sarcastisch stukje in het
Domburgsch Badnieuws van 25 juli 1914, van een zekere E. (vermoedelijk P.J. Elout), getiteld: ‘Aan de badplaats Westkapelle’ en waarvan de eerste zin luidde:
‘Welkom in der zusteren kring, lieve kleine!’

Zeebad Westkapelle, 19 juli 1914; foto Denis Galloway

de. De ARP-burgemeester L.J. Van Voorthuijzen bepaalde
dat er ‘s zondags niet meer gebaad mocht worden, dit tot
grote ergernis van de Domburgse baddirectie. Dat gaf aan
de initiatiefnemers in Westkapelle een extra stimulans om
het idee van een zeebad-inrichting door te zetten en deze
te openen op een zondag. Als datum voor de opening van
het “Zeebad Westkapelle” werd gekozen zondag 19 juli
1914.

Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog later
in dat jaar, waarbij de kust zwaar bewaakt werd en de
grenzen werden gesloten, kwam er van de verdere
ontwikkeling tot badplaats niet veel meer terecht.
Dat zou pas een vlucht gaan nemen na de volgende
wereldoorlog. Daarvoor moesten eerst de dijk en het
dorp verwoest worden door de bombardementen in
1944. Daarna kreeg Westkapelle door het dichten van
het gat in de dijk pas een echt badstrand met de toepasselijke naam ‘t Gat.
Na een periode van bezetting, destructie en veel leed volgde een periode van wederopbouw, creatie en bloei. Van een
arm dijkdorp veranderde Westkapelle in de loop der jaren
in een welvarende badplaats. Door de ontwikkeling van het
toerisme kregen de inwoners het veel beter dan voor de
oorlog. Zo heeft de verwoesting van dijk en dorp toch iets
goeds voortgebracht.
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Het ritme van de zeekant
Door Edith Ramakers
Razend nieuwsgierig zijn toeristen uit de Randstad naar
Westkapelle. Ze willen alles van het dorp weten, over de
kerk, over de geschiedenis, de oorlog, de manier van samenleven en zeker over de winter. Want hoe kom je die
hier door?

Meisop op het Walcherse strand; foto Jan de Jonge

Ze begrijpen wel dat het in de andere jaargetijden hier
heerlijk moet zijn. In de lente als het fluitekruid opkomt,
de zee meisop op het strand gooit en de in-en-in zilte geur
de atmosfeer verkwikt. En ook in de zomer als de bodem
geel kleurt en de aarde opgewarmd is. Bij de herfst kun
je verrast worden door een zomerse nagloei, afgewisseld
met een verfrissende krachtige wind. Maar dan die winter,
als het stil wordt, de cafés en restaurant meer dicht dan
open zijn, de kerkklokken intens klinken en de verlatenheid zwaar ademt. Dan moet het hier toch wel eenzaam
zijn.
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Ze hebben ongelijk, zeggen we dan als trotse eigenaressen van een B&B. De wisseling van jaargetijden maakt het
wonen juist prettig in een dorp als Westkapelle. Je past je
aan de mogelijkheden aan, verandert het rondje wandelen
met de honden; in zomertijd naar het rustige achterland
en de bossen -als op het strand de badgasten bivakkerenom in het naseizoen weer vaker naar ‘ons’ strand te gaan.
En als de avonden vroeg invallen, vertragen we ons tempo
en geven we ons eindelijk tijd om de dvd’s met goeie films
te draaien. Zo doe je dat op het platteland.
Maar er is meer, want alleen op een thuisbioscoop en een
goede wandeling kan je toch niet lang teren. Middelburg
en Vlissingen zijn onze ‘buitenwijken’. Je bent er sneller
dan van Rotterdam-zuid naar Rotterdam-centrum en daar
is vertier als je wilt. Maar we hoeven de auto niet te pakken, ook hier in Westkapelle is genoeg te doen. Dan kijken

de vraagstellers ons met een blik aan waarin ongeloof en
interesse samenvallen.
Er is toch geen bioscoop en geen theater? Dat klopt, maar
Westkapelle heeft een rijk verenigingsleven, zeggen we
dan en beseffen dat dat een beetje saai klinkt voor de
stadse toerist.
Hygiea is zo’n vereniging
waar heel wat Westkapellaars
die iets willen met gymnastiek en bewegen lid van zijn.
Twee jaar terug werd ik door
een vriendin in Nijmegen
spontaan meegenomen naar
een lesje Pilates. Ik was meteen verkocht en wilde dat
thuis ook gaan doen. Ik weet
nog dat ik dacht dat ik voor
Pilates naar Middelburg of
Vlissingen zou moeten gaan.
Dat zou hier in Westkapelle
toch niet gegeven worden?
Een verkeerde gedachte,
weet ik nu. Bij Hygiea wordt
Pilates gegeven, waar ze in
Nijmegen nog iets van kunnen leren. En dat is voor mij
dankzij onze bevlogen juf
Marije Jongepier.
We sommen moeiteloos nog meer voordelen op. Midden in de nacht ging het brandalarm af in onze B&B. Loos
alarm, maar een schrille herrie die door merg en been ging.
De gasten waren wakker geschrokken en chagrijnig, maar
met thee en bier en de woorden dat het zo voorbij zou zijn,
werd de stemming beter. Maar door een technisch probleem konden we het niet zelf oplossen. We belden een
vriend om drie uur ‘s nachts, die vlakbij woont. Binnen een
mum was hij er en was er weer stilte in de nacht.
En nog meer? Ja nog meer, de supermarkt is super, voor
veel boodschappen kun je trouwens vlakbij terecht voor
verse en ambachtelijke producten, voor schroeven en
moeren. De middenstand stelt niet teleur en als je er via
officiële weg niet uitkomt, vraag je wat rond en is er altijd
wel iemand in de buurt die raad weet. Als je denkt dat je
zin in mosselen hebt, staat er een emmertje voor de deur
met mosselen die recht uit de zee komen. Soms zit er ook
nog een krab bij.
Die winter? Die is heerlijk, net als de andere jaargetijden.
Als de toerist ons dan nog niet gelooft, dan zeggen we nog
dat mijn nichtje uit Eindhoven en een vriendin uit Amsterdam naarstig op zoek zijn naar werk en woonruimte in of
vlakbij Westkapelle. Die willen verhuizen naar de zee, net
als wij jaren terug deden. Het Zeeuwse platteland lonkt,
inclusief de gemeenschap en een favoriete club met wel
de eigen kracht om je te laten leiden door het ritme van
de jaargetijden.

Denktank bewaakt voorzieningenniveau

Een toekomstvisie voor Westkapelle
Het voorzieningenniveau in Westkapelle moet de komende twintig jaar minstens op peil blijven en waar mogelijk
opgewaardeerd.
Om dat te bewerkstelligen worden bewoners opgeroepen
hun meningen te ventileren en uiteindelijk prioriteiten vast
te stellen. Een dozijn inwoners, de gemeente en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij hebben daarvoor een
innig samenwerkingsverband gesloten. De groep verenigde zich 22 april in – wat genoemd wordt - een Denktank.
Eind mei werd nog een bijeenkomst gehouden.
Het idee om samen met de bevolking daadkracht te genereren voor eventueel “een nog beter“ Westkapelle suddert
al enige tijd. Twee jaar geleden doopte de Dorpsraad een
Klankbordgroep. Helaas zonder resultaat, hoewel vanuit de

groep het initiatief kwam voor de nu in het leven geroepen
Denktank. Het Eureka klinkt echter ook nu nog niet, mede
omdat voor dit soort zaken met een schuin oog naar de
Dorpsraad wordt gekeken.
De wil om een mooi meergangenmenu voor Westkapelle
te presenteren borrelt, hier en daar zelfs onstuimig. “Er zit
energie in deze groep”, stelde de landelijke vertegenwoordiger Eric van Essen van de Heidemaatschappij halverwege
de eerste bijeenkomst enthousiast vast. Maar zoals eten
en drinken zijn welzijn en voorzieningen een kwestie van
smaak en prioriteiten. Om vooral goede keuzes te maken
in het belang van de Westkappelaars treffen de leden van
de denktank voorbereidingen. Alles wat van waarde lijkt
Zie vervolg pagina 7 ▼

Ronald van de Sande: Toekomst Westkapelle in handen van bewoners
Als het aan Ronald van
de Sande ligt gaan de
bewoners van Westkapelle stevig wedijveren voor behoud en
ontwikkeling van allerlei voorzieningen. De
Denktank is daarvoor
de eerste aanzet. “Daar
moet de toekomstvisie
uit komen”, verwoordt
hij. Ronald is een van de initiatiefnemers van de Denktank. En: “Daarna kunnen allerlei clubjes in het leven worden geroepen, die deelbelangen onder de loep nemen
om er een toekomstvisie uit te destilleren”.
Er zijn in Westkapelle allerlei zaken die goed gaan. Maar
ook zaken die geen voldoende halen of onder de rooie
streep dreigen te belanden. Ronald noemt als eerste
voorbeeld de basisscholen. Het voortbestaan daarvan
staat onder druk. “Stel je eens voor dat de kinderen straks
in een ander dorp naar school moeten. Dat zou zomaar
kunnen, maar met zulke veranderingen bloedt een kern
dood. En het heeft nog veel meer gevolgen”.
De kastelein van het Kasteel van Batavia heeft nog meer
onderwerpen die zorgen baren. De jongeren bijvoor-

beeld. Die hebben geen echte eigen plek, dus creëren ze
zelf een plaats om wat rond te hangen. Ook noemt Ronald de huisvesting voor jongeren die op een zeer laag
peil staat. In de vergadering van april trad het onderwerp
‘jongeren’ een aantal keren voor het voetlicht. “Wil je dat
oplossen, dan zullen jongeren bij het denken over de
toekomst intensief betrokken moeten worden”.
Ronald weet ook dat sportverenigingen allerlei problemen hebben. “Westkapelle heeft bijvoorbeeld een prima
korfbalvereniging. Maar de teams sporten ’s winters
in een sporthal in Koudekerke. Je zou kunnen overwegen om de accommodatie flink aan te passen, zodat de
mensen hier makkelijker naar hun eigen club kunnen
gaan kijken. En zo kunnen we doorgaan met allerlei andere grote en kleine zaken. Ik hoop van harte dat we een
vruchtbare tijd tegemoet gaan met plannen maken. Hoe
lang we er over doen om een duidelijk toekomstbeeld te
schetsen, weet ik niet. Misschien wel twee jaar”.
Ronald van de Sande rekent er op dat de diverse verenigingen, organisaties en maatschappelijke groeperingen
deel gaan uitmaken van de gespreksgroepjes die volgen.
Hijzelf is begonnen in een oriënterende Klankbordgroep,
samen met Jan Minderhoud, Jan Reijnhoudt, Floor Arts
en Leo Wisse. Uit die groep is het idee voor de Denktank
ontstaan.
Interview Ad Hanneman

• WANDTEGELS
• VLOERTEGELS
• NATUURSTEEN

Adriaan Virulystraat 9
4361 GA Westkapelle
GSM : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl
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Onder het motto Woensdag Westkapelle lopen de zomerwoensdagen weer over van evenementen en activiteiten, georganiseerd door Het Polderhuis in samenwerking met plaatselijke ondernemers en verenigingen.
Woensdag 9 juli: “Wereldse lekkernijen dag”; 10-17 uur
Op de 1e Woensdag Westkapelle is er in de tuin van het Polderhuismuseum allerlei lekkers te zien, te ruiken, te koop en
gratis te proeven, o.a. uit Marokko, Thailand, Italië, Turkije.
Natuurlijk ook uit Nederland: vers gerookte paling, wafels,
smouters en biologische producten. Voor de kinderen diverse spelletjes en er is een heuse streekproducten quiz
Zaterdag 12 juli: Ringrijden XL; 7.30-18 uur
Het traditionele jaarlijks ringrijden wordt gecompleteerd
door een ‘van alles wat markt’ , op de parkeerplaats van de
Markt en in de Kloosterstraat. Hier verkopen particulieren,
verenigingen en enkele ondernemers hun producten. Er
worden verse wafels gebakken en paling gerookt. Deze
markt duurt van 11-17 uur. Voor kinderen is er deze dag de
mogelijkheid om zelf de ring te steken. Van 13-17 uur is er
een kleedjesmarkt en pony rijden van 14.30-16 uur bij de
Moriakerk.
Woensdag 16 juli: Kom op de fiets; 11-17 uur
U kunt op de fiets meedoen aan de ‘fietsrommeltocht’; veel
mensen zitten dan klaar met hun waardevolle rommel: in
de garage, schuur of op hun oprit. De route, die u vanaf 10
uur kunt ophalen bij Het Polderhuis, voert door het dorp en
naar de parkeerplaats aan de Joossesweg, de plek van de
kofferbakverkoop. Hier staan ruim 20 deelnemers die vanuit
hun auto allerlei tweedehandse spullen aan de man brengen. Op de Markt kunt u ook de Wereldse lekkernijenmarkt
bezoeken. Met zoveel geuren, smaken… allerlei lekkernijen
uit o.a. Argentinië, Thailand, Italië en Zeeland… Zeker de
moeite waard!
’s Avonds, vanaf 18.30 uur, is er de jaarlijkse wielerwedstrijd
met stratenloop, georganiseerd door de Wielerstichting
Westkapelle.
Woensdag 23 juli: Westkappelse dag; 11-18 uur
Op de Markt zijn diverse ambachten te zien met o.a. demonstraties van ‘de Heiploeg’ en Zeeuws bierbrouwen. Ook zijn
er een leuke creatieve kinderactiviteiten op de Markt en bij
het museum. In de tuin van het Polderhuis is de Wereldse
lekkernijenmarkt en klederdrachtverkoop. Tussen de twee
markten een lint van braderiekramen, waar Westkappelse
winkeliers en marktkooplieden hun waren aanprijzen. In
de Zuidstraat kunt u ook genieten van het 1e Westkappelse
Standwerkersconcours. Prijsuitreiking om 18.15 uur in het
Kasteel van Batavia. De Westkappelse horeca presenteert
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een proeverij route.
Van 13-17 uur kunt u
bij alle horecazaken
terecht voor een heerlijke
versnapering.
De route is bij iedere
horecadeelnemer te
verkrijgen. De gratis
paardentram rijdt tussen 11 en 17 uur; instappen Polderhuis.
’s Avonds om 20 uur
“Zing maar mee” in de
tuin van het Polderhuis.
Woensdag 30 juli: Zee- en Dijkdag
Op het strand aan de Joossesweg gaan we strandjutten,
waarbij u verrast zult worden door het vele natuurschoon.
Organisatie in samenwerking met de IVN.
Ook die dag, van 11-17 uur, is er een Wereldse lekkernijenmarkt, nu op de parkeerplaats bij de Joossesweg, met zeker
ook Zeeuwse fruits de mer.
Van 11-16.30 uur is er een vliegerfestijn op de dijk. ’s Middags kun je ook je eigen vlieger maken in de tuin van het
Polderhuis.
Vanaf 13 uur zijn demonstreert de hengelsportvereniging
vistechnieken en garnalen slepen en mogelijk kunt u ook wat
proeven uit de zee.
Voor kinderen ook
krabben vissen.
Het KNRM-gebouw
op de dijk is te bezichtigen van 13-17 uur. Indien mogelijk is
er ook een demonstratie.
Woensdag 6 augustus: Zeeuwse Traditiedag
Dit is de dag van de verkiezing van de Prontste boer en boerin van Walcheren, georganiseerd door “Het Walcherse Costuum”. Van 13-14.15 uur kunt u in de tuin van het museum
en op de dijk de deelnemers bewonderen. Daarna volgt een
Zie vervolg pagina 7 ▼
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klederdrachtpresentatie op de Liberty-bridge. Prijsuitreiking vanaf 15.30 uur vanaf de Liberty-bridge. Bij slecht weer
is de verkiezing in de Moriakerk op de Markt. In de museumtuin vindt u oude ambachten met o.a. de ouderwetse was.
Op deze dag opnieuw verkoop van Zeeuwse klederdrachtstukken én vers gebakken wafels.
Voor de kinderen is er o.a. een ringsteek-loopbaantje.
Van 11-20 uur een Wereldse lekkernijenmarkt op het Marktplein. De twee locaties worden verbonden met een lint van
kramen in de Zuidstraat. De Westkappelse Horeca pakt vandaag ook extra uit: zij bieden u een Proeverij-route aan, van
13-17 uur. Tussen 11 en 17 uur rijdt de gratis paardentram
door het dorp en naar de campings aan de Joossesweg.
In ‘Westkapelle Herrijst’ aan de Markt zijn de jaarlijkse exposities van de Westkappelse teken- en schilderclub en de
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle (4 t/m 9 augustus).
Ook zijn er prachtige quilts te zien.
Vanaf 17 uur op en rondom de Markt het folkloristische sjezenrijden. Aansluitend, om 20.15 uur, treedt in de Moriakerk
het Westkappels koor voor u op. Toegang vrij!
Woensdag 13 augustus: ‘Ouwe Sannie’ dag; 11-17 uur
Brocante en ouwe sannie op de Markt, met antiek en overtollig huisraad. Tegelijkertijd is er in de Zuidstraat een kofferbakverkoop. Ruim 20 verkopers brengen vanuit hun
auto, op een kleedje of tafeltje hun tweedehands waar aan
de man. In de tuin van het Polderhuis ook vandaag de Wereldse lekkernijenmarkt, van 11-17.00 uur. Vòòr het museum

is er van 13-17 uur een kleedjesmarkt voor de kinderen.
Onder aan de zeedijk staan van 13-16.30 uur de mooiste
oldtimer tractoren.
Woensdag 20 augustus: Zeeuwse Kunst en lekkernijendag; 11-17 uur
Deze markt in de tuin van het Polderhuis heeft een echte
Montmartre-uitstraling. Bezoekers worden erbij betrokken via diverse demonstraties en kleine workshops. U kunt
uzelf voor weinig geld laten portretteren. Aanwezig is ook
Herman Nauta, een heuse karikatuur- en cartoontekenaar.
Taarten bakken is ook een kunst en daarom vandaag ook de
taarten- en cupcake wedstrijd. Voor de kinderen altijd prijs!
Om 14 uur jurering door de bakker, vanaf 15 uur bent u zelf
de jury: kom gratis proeven.
Op de Markt vindt u een Wereldse lekkernijenmarkt. Tussen
de twee marktlocaties loopt een lint van braderiekramen.
Vandaag de laatste kans om allerlei lekkers te proeven die
de Westkappelse Horeca u aanbiedt in de Proeverijroute,
van 13-17 uur.
Woensdag 27 augustus: Badgastendag, 11-17 uur
Onder aan de dijk en in de Polderhuistuin heeft u vandaag
de laatste kans om de heerlijkste exotische producten te
ruiken, te proeven en te kopen op de Wereldse lekkerijenmarkt. Naast het museum toont ‘de Heiploeg’ het heien van
de palen die nog steeds dienen als kustverdediging. In de
tuin is er ‘een van alles wat markt’, er zijn diverse demonstraties, o.a. smouters en platte koeken bakken, maar ook een
Brötchen Bratwurst is er te koop! ‘s Middags wordt het extra
gezellig met een muzikaal optreden!

▲ Vervolg van pagina 5

voor ons dijkdorp, krijgt een plaats op een flip-over. In de
discussie die over de gekozen onderwerpen volgt, wordt de
omschrijving van het wat en waarom gedestilleerd. Het hoe,
zo benadrukten de gemeentevertegenwoordigers Lisette
Kaashoek en Denise Nuhaan-van Amelsfoort, komt later aan
de orde. Uiteindelijk zal andermaal blijken dat meer wegen
naar Rome leiden.
Overigens verwoordde eerder Oostkapelle al vergevorderde
toekomstplannen in een Dorpsplan. Centraal bij de totstandkoming van dat plan stond de Oostkappelaar zelf. Rond de
vierhonderd inwoners namen op de een of andere manier
deel aan een discussie in een groep. Wonen, scholen, jongeren, sport, verkeer en ouderen zijn onder meer onderwerpen
waar een toekomstvisie is opgeplakt. In totaal werden 31

doelstellingen geformuleerd. Biggekerke is eveneens met een dorpslan
bezig. De Westkappelse Denktank
gaat de Rabobank om een financiele ondersteuning vragen. In de vergadering van april leek het er op dat
de Westkappelse denktank de werkwijze van Oostkapelle wel eens zou
kunnen overnemen. Wat de inhoud
betreft vaart Westkapelle uiteraard
een geheel eigen koers. Onder meer
via het Polderhuisblad zullen de
inwoners van Westkapelle op de
hoogte blijven van de voortgang in
de Denktank en de initiatieven die
worden genomen.

Basisschool = basisvoorziening;
foto Jan Kaland

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

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie
Systeem- en netwerkbeheer
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Een café zonder bier is erger; hoewel ….

Geen dijk zonder molen
Door Jan Kaland

Als er iets is wat symbool staat voor het door het bombardement op 3 oktober 1944 verdwenen oude Westkapelle, dan is het de dijkmolen.
Die molen, die meer dan twee eeuwen het silhouet van
Westkapelle bepaalde en het dorp een unieke aanblik bood,
is voorgoed verdwenen. Of toch niet? “Zouden we de molen
herbouwen?”, dat riep ik in een debat over de inhoud van
een eventueel dorpsplan, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoongelach was mijn deel. “Die loopt met molentjes”, hoorde ik ergens, maar gelukkig waren er ook enthousiaste reacties. Het maakte in ieder geval de tongen los en dat noopt
tot enige toelichting en visualisering van het eerst nog vage
idee.
De knappe fotomontage van Jan de Jonge laat zien hoe
het kan worden en die maakt ook meteen duidelijk dat op
de dijk zonder meer een molen thuishoort. Het is zo vanzelfsprekend, alsof hij er altijd heeft gestaan en zo bezien

verbaast het mij achteraf, dat er nooit eerder plannen en
initiatieven zijn geweest om tot herbouw van de molen te
komen.
Waarom zou je dat willen, zo’n ongetwijfeld problematische
herbouw?
De Prins Hendrik -of De Vijf Gebroeders, zoals hij daarvoor
heette- dateerde van 1773 en was de herenmolen van Westkapelle. Ambachtsheer Martinus Johan Veth van de Perre
gaf opdracht tot de bouw en tot 1848 gold een ambachtsheerlijk verbod op andere graanmolens in Westkapelle. Hij
was, met een kaphoogte van zo’n 12 meter en een buitendiameter van 8,5 meter, kleiner dan hij nu op afbeeldingen
lijkt.
Zie vervolg pagina 9 ▼
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De dijkmolen met relaxende Westkappelaars, ca. 1935;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Westkapelle en de molen op gravure “Gros Temps Zélande”, onbekende kunstenaar, 1890;
Collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

De lotgevallen van de molen gedurende bijna twee eeuwen
liepen gelijk op met de geschiedenis van Westkapelle. Enkele molenaars werden legendarisch, al moet gezegd, niet om
hun brave levenswijze. Westkapelle, dijk en molen waren
zogezegd onafscheidelijk. De molen was een landmark voor
Westkappelaars en anderen, ter land, ter zee of waar ook ter
wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk de dijkmolen met
het daardoor bepaalde dorpssilhouet een rijke inspiratie
was voor kunstenaars en dat er in de loop van de tijd talloze
ansichtkaarten en andere afbeeldingen van zijn gemaakt.
Wat is de bedoeling?
Het is ondoenlijk de molen te herbouwen op de oorspronkelijke plaats. Die ligt vrijwel geheel in zee en door de veel hogere dijk dan vroeger zou het beoogde beeldbepalende effect niet bereikt worden. Hoger dus, op de kruin van de dijk.
Alleen met cultuur- en monumentensubsidies bouw je
geen molen. Om het over draaien maar niet te hebben. Er
moeten dus eigentijdse commerciële baten komen en aan
de Walcherse kust denk je dan al gauw aan verblijfsrecreatie
en horeca. De fotomontage toont hoe dat op een aantrekkelijke manier zou kunnen. Het asfalt en het strand onder
de molen zijn met weinig ingrepen om te vormen tot een
prachtig terrein voor concerten en andere evenementen.
Het complex dat zo ontstaat, bestaat uit appartementen in
de molen, horeca op de begane grond, aangevuld met een
terras met strand- en zeezicht en een openluchtpodium. Bij
elkaar een geweldige aanvulling op de voorzieningen voor

toeristen en inwoners. Het Polderhuis, het oorlogsmonument met tank en het Charley Toorop-beeld versterken het
geheel over en weer. De omgeving wordt, nog meer dan
het nu al is, een waar attractiepunt, een gebied voor eigentijdse cultuur, recreatie en toerisme, met een traditioneel
decor. En niet onbelangrijk, zon en wind leveren gratis energie voor het molenbedrijf nieuwe stijl.
Natuurlijk, het zijn nog maar een primitieve hersenspinsels.
Hoeveel het allemaal gaat kosten, kan ik niet overzien en
ook niet wie in zo’n investering zou willen meebetalen. En ik
weet het, bezwaren en problemen genoeg, financiële, technische, waterbouwkundige, juridische, politieke en nog veel
meer.
En toch, een beetje creatieve ondernemer moet in dit concept toch bruin brood zien en er een eigen invulling aan
kunnen geven. Aan veel dingen twijfel ik, daaraan niet.
Trouwens, bovenal denk ik aan nieuwe kansen voor een
culturele onderneming als Het Polderhuis. Een horecapoot
annex uniek monument biedt het museum een bredere
economische basis.
Voor nu zou het al wat zijn als deze wensdroom en het pleidooi voor een aantrekkelijker en authentieker Westkapelle
weerklank vinden en vorm krijgen in een dorpsplan. Als de
betrokken overheidsinstanties het idee en natuurlijk ook
eventuele initiatieven gaan ondersteunen en zich bereid
tonen wat te doen aan de formele belemmeringen, laat de
molenaar dan maar komen!
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’t Zal aanstonds kermis zijn
Hoe komen we toch aan die eerste woensdag van juli als indicatiedatum voor de kermis? En is dat echt al een
eeuwenoude traditie?
Door Jan Kaland

Zomerse dagen, ze waren er dit jaar al in mei. Maar de
zomer en het vakantieseizoen beginnen pas echt als de
kermiskoorts in Westkapelle hoog oploopt. Wanneer dat
zover is, dat hoeft de ware liefhebber niet in de agenda te
zetten. Het daverende en traditionele festijn begint dit jaar op
4 juli; dat is immers de eerste vrijdag na de eerste woensdag
in juli. Toch een nogal omslachtige tijdsaanduiding; zou dat
echt al een eeuwenoude traditie zijn?

Kermisvertier op de Markt; foto Jan de Jonge

Als we in de historische documenten duiken om achter
het wanneer van de kermis te komen, vinden we weinig
eenduidigheid.
In 1792 wijdde ene Mr. Jacobus Jaspersen Brasser een
studie aan de Zeeuwse kermissen. In zijn Geschied- en
Rechtkundige Verhandeling van de Week- en Jaarmarkten,
mitsgaders van zoo genaamde kermissen komt ook die van
Westkapelle aan de orde. Brasser spreekt overigens van
“Jaarmarkt”, want Westkapelle was een smalstad; kermis
was iets voor een dorp. Hij schrijft: “Immers Westkapelle, in
’t midden der 14e en vroegere eeuwen, ene der volkrijksten
steden van deze provincie, verwierf bij enen openen brief van
den jare 1361, de vrijheid van ene vrije Jaarmarkt, te houden
voor 4 achtereenvolgende dagen, aanvang nemende met den
tweeden van Hooimaand of den dag van onze Lieve Vrouwe
Visitatie” (= 2 juli).

Als bron noemt Brasser het Groot Charterboek der graaven
van Holland, van Zeeland, en heeren van Vrieslan, van Frans
van Mieris uit 1753. Dit charterboek bevat inderdaad de
privilegebrief van Albrecht van Beieren uit 1361, waarmee
Westkapelle werd begunstigd met een vrije jaarmarkt. Als
tijdstip noemt die echter: alle jare up unser Vrouwe-dach
Nativitas, durende vier daghe. D.w.z. vier dagen lang, te
beginnen op Mariageboorte, ofwel 8 september.
Mogelijk dat Brasser de Rooms-katholieke feestdagen
Mariageboorte en Maria Visitatie door elkaar haalt, omdat
de Westkappelse kermis in de 18e eeuw altijd al in juli werd
gehouden.
De jaarmarkt was in eerste instantie dus in september maar
ook in juli was er al lang geleden wat gaande. Jaarlijks op
4 juli was de “kerkmis” met een processie ter herdenking
van een middeleeuwse veldslag bij Westkapelle. Na de
reformatie (1572-1574) was men niet meer zo dol op
Roomse festiviteiten en zijn kermis en jaarmarkt in elkaar
opgegaan, niet meer in september maar in juli.
Maar welke julidagen? Volgens Brasser van 2 t/m 5 juli.
Een eeuw later vermeldt K. Baart in zijn onvolprezen
Westkappelse geschiedschrijving dat de kermis “invalt op
den eersten zaterdag in juli en den volgenden zaterdag eindigt”.
Een hele week dus, maar, zegt hij erbij “het eigenlijke feest
wordt gevierd op het eind, des vrijdags en zaterdags”. Niets dus
over die befaamde eerste woensdag in juli.
Uit de 19e eeuw kunnen we een aantal concrete kermisdata
terugvinden. Die vielen aanvankelijk steeds op de eerste
vrijdag van juli en de daarop volgende zaterdag. Soms was
dat al op 1 en 2 juli, dus vóór de eerste woensdag. In 1858 is
er wat veranderd: de kermis valt dan later, op 9 en 10 juli. De
aanpassing hield waarschijnlijk verband met de data van de
Domburgse kermis, de eerste vrijdag en zaterdag na 24 juni
(Sint Jansdag). In sommige jaren vallen deze dagen samen
met het eerste weekend van juli, waardoor de Domburgse
en Westkappelse kermis tegelijkertijd zouden zijn. Het lijkt
erop, dat in de eerste helft van de 19e eeuw de Domburgse
kermis zich aanpaste aan de Westkappelse, want in jaren
dat het probleem zich voordeed werd in Domburg al op
en zelfs vóór Sint Jansdag kermis gehouden, ook in 1853.
Zie vervolg pagina 11 ▼
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Kennelijk heeft men om van dergelijke onduidelijkheden
af te zijn toen nieuwe afspraken gemaakt. Het waren toen
geen datumfetisjisten. Westkapelle toonde zich flexibel en
bepaalde de kermis na de eerste woensdag van juli. Men
nam voor lief dat er daardoor om de zoveel tijd een interval
was van twee weken tussen de beide kermissen.
Om geen twijfel over het tijdstip van de jaarmarkt te laten
bestaan, kondigde een stad in vroeger eeuwen die extra
nadrukkelijk aan. Baart schrijft hierover: “Het oorspronkelijke
voorschrift om de opening der vrije jaarmarkt door eenig
teeken kenbaar te maken, aanvankelijk door het oprichten
van een kruis en later door het stadswapen op een paal te
plaatsen met het onderschrift
“vrije jaarmarkt” heeft te
Westkapelle tot den jongsten tijd
stand gehouden. Des Zaterdags
vòòr de kermisweek zag men,
des middags te 12 uren, den
gemeente¬bode uit het stadhuis
komen met een paal op den
schouder, waaraan bovenaan
een bordje was bevestigd. Deze
paal werd tot groot pleizier van
de bijstaande kinderen, recht
voor het stadhuis in den grond
geplant.

Tentoonstelling “Westkapelle anno 1914”
Net als heel de wereld beleefde Westkapelle in 1914 een
memorabel en aangrijpend jaar. De SCW laat dat zien
met de bijzondere fototentoonstelling “Westkapelle anno
1914”. Te zien zijn impressies van het dorpskarakter en
het dorpsleven. Er zijn beelden van de grote oorlog, die
ook hier verre van onopgemerkt voorbij is gegaan, met
mobilisatie en inkwartiering van een groot aantal militairen.
De tentoonstelling loopt van 4 t/m 9 augustus 2014 in het
Verenigingsgebouw “Westkapelle Herrijst”.
Eigenlijk is dit een dubbeltentoonstelling; tegelijkertijd
exposeert de Westkappelse schilder- en tekenclub werken
van haar leden.

www.slagerijkoets.nl

Met enige spijt moet Baart echter ook constateren: “Weinige
jaren geleden is de paal door het kermisgedrang onder den voet
geraakt en sedert niet meer opgericht. Dit teeken uit de oudheid
is verdwenen en uitgewischt.”
Het duurde tot 1995 voordat de uitgewiste traditie in ere
werd hersteld. Sinds dat jaar prijkt iedere kermisweek
weer een bord op de Markt met een aankondiging van de
jaarmarkt. De gemeentebode komt daar niet meer aan te
pas. Het zijn de gaaischieters die deze taak op zich hebben
genomen. Over het bord uit 1995, eigenlijk niet meer dan
een soort verkeersbord, waren die mannen niet meer zo
tevreden. Dat moest beter en artistieker kunnen. Een kolfje
naar de hand van de schutters Kees Janse en Joos de Nooijer.
Zij hebben nu een fraai nieuw maar traditioneel ogend
jaarmarktbord gemaakt. Een duidelijke aankondiging met
historische informatie en
natuurlijk ook voorzien van het
stadswapen.
Op zaterdag 28 juni a.s., een
week voor de kermis, gaan
de gaaischieters met het
nodige uiterlijk vertoon het
nieuwe jaarmarktbord op de
Markt “in den grond planten”,
en daarmee de kermisweek
inluiden. Opdat niemand
eraan kan twijfelen: ’t zal
aanstonds kermis zijn.

Pasfoto’s persoonsbewijzen
De SCW heeft de beschikking gekregen over de negatieven
van pasfoto’s, die Neeltje Flipse-Roelse maakte vanaf 1940
in verband met de door de Duitse bezetters verplicht
gestelde persoonsbewijzen. Na omzetting van de
negatieven in digitale foto’s kwamen de gezichten van
zo’n 600 vooroorlogse mensen voor de dag, soms zelfs
hele families. Het merendeel is geïdentificeerd. Veel van die
mensen leven uiteraard niet meer, maar een aantal nog wel.
De gefotografeerden en/of familieleden kunnen foto’s, in
afgedrukte of digitale vorm, bekomen tegen betaling van
de kosten. Tijdens de bovengenoemde tentoonstelling is
een deel van de pasfoto’s te zien en ligt een namenlijst ter
inzage. Meer informatie: Ko Gabriëlse, tel. 018-571685 of per
e-mail: info@westkapellecultuurbehoud.nl
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Agenda
24 juni: Zomeravondconcert brassband OKK, 20 uur,
Markt reservedatum 1 juli
28 juni: Oldtimer-rit, zeedijk, vanaf 12 uur, terugkomst
omstreeks 16.30 uur

Westkapelle Oldtimersdorp; foto Jan de Jonge

5 juli-31 augustus: Expositie Westkapelle door de ogen
van de toerist, Polderhuis
2 juli: Muzikale rondgang OKK ter inluiding van de kermis, 19.30 uur
4, 5 en 7 juli: Kermis, Markt; gaaischieten 5 juli, Abraham
Calandplein
9 , 16, 23, 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus: Woensdag
Westkapelle (zie elders in dit blad)
11 juli: Verenigingenmarkt
12 juli: Ringrijden XL, Markt en Kloosterstraat
16 juli: Open avond KNRM, reddingspost op de dijk
24 juli, 7 en 21 augustus: Zomeravond viswedstrijd
25 juli: Prestatieloop v.v. De Noormannen
29 juli: Ringrijden in klederdracht, camping ‘t Hoge
Licht, Joossesweg
4 t/m/ 9 augustus: Exposities Westkappelse Teken- en
schilderclub en Stichting Cultuurbehoud Westkapelle,
Westkapelle Herrijst
5 augustus: Dorpenfietstocht Terre des Hommes; start
bij Polderhuis
8 augustus: Dijkfeest
13 augustus: Open avond KNRM
14 augustus: Ringrijden, camping De Boomgaard

19 augustus: Zomeravondconcert brassband OKK, 20
uur, Markt reservedatum 26 augustus
26, 27, 28, 29 augustus: Avondvierdaagse
30 augustus: Ringrijden, Markt
3 september t/m 3 oktober: Expositie “Gewapend in
beton en staal”, Polderhuis
6 september: Mosselrit voor motoren en kleine braderie
13 september: Grote viswedstrijd
13 september: ATB Wedstrijd Zomercup Xtreme, BBQ
party
4 en 5 oktober: Kustmarathon
6 t/m 25 oktober: Expositie Dijkwacht Westkapelle, Polderhuis
10 oktober: Lampionoptocht met OKK, 19.30 u Markt
16 oktober: Pompoenendag 11-16 uur, Polderhuis
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contactpersoon:
Huibrecht Wouters
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Mob. 06 120 83 229
www.woutersstuc.nl
stuc.wouters@zeelandnet.nl
stucadoor.wouters@gmail.com

12

