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Es geht los
It giet oan, es geht los, me stae an, zeg maar, voor de summer in the city.
Zomer in Westkapelle en dat betekent niet alleen zee en
strand, maar ook veel cultuur en folklore en een overdaad
aan activiteiten en evenementen. In en om het Polderhuis
is veel te beleven, de kermis is aanstaande, de ring wordt
gereden, de woensdagen kleuren Westkappels en natuurlijk is er veel sport en muziek. Mooi is het zonlicht en the
living is easy; soms.
In dit zomernummer van het Polderhuisblad is er natuurlijk aandacht voor het voor ons liggende seizoen en
verder zeer gewaardeerde bijdragen van gastschrijvers Jan
Zwemer en Adrie Provoost.

HOOFDSPONSORS:
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op. Een tafeltje reserveren voor groepen van maximaal 7 personen kan bij het Polderhuis.

Foto-expositie ‘De zee geeft, het licht schijnt… Wil Albertz neemt
waar’ 30 juni - 4 november 2018; Museumcafé Het Polderhuis en
Vuurtoren ’t Hoge Licht

Werk van Wil Albertz
De Duitse kunstenaar Wil Albertz (Mönchengladbach, 1951) is
naast fotograaf ook beeldhouwer. Hij volgde zijn opleiding in fotografie en beeldhouwen aan de Hoge School voor Beeldende Kunst
in Braunschweig. Hij woont en werkt in Mönchengladbach.
Al op vroege leeftijd bezocht hij met zijn familie de Nederlandse
kust en vooral Walcheren maakte op hem grote indruk. Zo ontstond zijn fascinatie voor het maritieme, voor alles wat met de
zee te maken heeft. De laatste jaren trekt hij in het voorjaar en de
herfst altijd naar Walcheren, waar de foto’s voor deze expositie zijn
gemaakt.
In het museumcafé van het Polderhuis toont Wil Albertz kleurrijke
foto’s van o.a. touwen, kettingen, draden en netten die zijn aangespoeld of op aangemeerde boten te vinden zijn. De beelden zijn met
oog voor detail en van heel dichtbij gefotografeerd, zodat de omgeving niet te zien is. Op deze manier neigen de foto’s naar abstractie.
Het doel van de kunstenaar is een effect van vervreemding oproepen, zodat de kijker zijn fantasie de vrije loop kan laten gaan.
In vuurtoren ’t Hoge Licht worden foto’s getoond van de reflecties
van het licht. Ook deze beelden zijn van zo dichtbij genomen, dat
ze bijna abstract lijken. Deze foto’s hangen hier ter gelegenheid
van het jubileum 200 jaar vuurtorenlicht. Zowel in het museum
als in de vuurtoren zijn alle werken te koop.
Ans Dingemanse-Dieleman
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Polderhuis Quiz
De Polderhuisquiz heeft zich een gewaardeerde plaats
verworven in het Westkappelse recreatiewezen; een
gezellig avondje uit en ook nog je algemene ontwikkeling bijspijkeren en veel leren over Westkapelle en zijn
geschiedenis. Ook in het volgende winterseizoen komen
er weer vijf quizsessies, met elk zeven spelrondes waarin
veel vragen de revue zullen passeren over aardrijkskunde,
actualiteiten, algemene kennis, Nederlandse taal, Westkapelle en Zeeland. Iedere 2e vrijdag van de maand (m.u.v.
november 2018 en februari 2019). Dat alles onder het
genot van een hapje, waar het Polderhuis voor zal zorgen.
Maar eerst komt er een zomerquiz op het terras, op 25 juli
2018, aanvang 19.30 uur. Deelname is gratis. Dus geef je

Zing maar mee
Westkapelle heeft een traditie hoog te houden in het zingen
van ‘Aawerwesse’, oeroude volksliederen ballades, het levenslied
avant la lettre. De vermaarde Zing maar mee-avonden waren dan
ook bijzonder populair in Westkapelle en de ommelanden.
Maar na het overlijden van voorzanger en inspirator Piet van
Rooijen was het even voorbij met de zangpret. Maar gelukkig
kunnen we daar een doorstart mee maken.
De nieuwe voorzangers zijn Jan Theune en Piet Willeboordse.
Accordeonist Jo Theune is opnieuw bereid gevonden de begeleiding voor zijn rekening te nemen.
Erik Cijvat en Piet Willeboordse verzorgen de boeken met liedteksten; zij nemen dit over van Nelles en Jan Jakobsen.
De eerste Zing maar mee-avond is op donderdag 9 augustus
2018, in de tuin van het Polderhuis. Vanaf oktober 2018 weer
maandelijks, de 3e donderdag van de maand. De locaties zijn nog
niet definitief bekend.
Breien en plein air
Samen breien, leren breien, lekker buiten in de open lucht, voor
jong en oud, jongen, meisje, man en vrouw! Een nieuwe, gratis
activiteit van Het Polderhuis.
Maak iets met de ‘luie wijvensteek’, ga ‘wild’ breien of haken, alles
kan en mag. En je mag een steekje laten vallen. Wol en katoen en
breinaalden krijg je erbij!
Kun je al breien en heb je zin om te helpen, graag!
Waar: Polderhuistuin; wanneer: 11 juli 2018 van 11 tot 14 uur.
De tank
Het Polderhuis ziet met lede ogen en enige plaatsvervangende
schaamte dat de tank en eigenlijk het gehele oorlogsmonument
op de dijk, recht voor het Polderhuisterras, er niet goed bijstaan.
De elementen hebben het geheel behoorlijk aangetast; roest,
graffiti, kapotte onderdelen, slecht leesbare teksten. Jammer,
dat er nauwelijks of geen onderhoud aan het monument wordt
gepleegd. In de huidige staat is het monument geen reclame voor
Westkapelle en het doet geen recht aan datgene waarvoor het
monument staat. Het Polderhuis zou graag zien dat de tank een
opknapbeurt krijgt vòòr de oorlogsherdenking in november 2018.
Het Polderhuis onderneemt daarom stappen richting gemeente
om tot een upgrading van tank en monument te komen.
Oorlogsmonument met tank in verwaarloosde staat.

Polderhuis 2.0 ...
met bijzondere
samenwerkingen
door Lieneke van den Heuvel
Artist-impression
Huib Meulblok
Het Polderhuismuseum gaat veranderen zoals Ada van Hoof in het
vorige Polderhuisblad al heeft aangekondigd. Op 3 december 2018
gaan de deuren dicht en op 8 februari 2019 gaat het museum weer
open. Het blijft een museum over de dijk en de oorlog.
‘Maar we gaan het verhaal op een andere manier vertellen. Er ligt
een basisplan… en we zijn nu volop bezig met het zoeken naar
nieuwe ideeën. Soms krijg je zo maar juweeltjes van ideeën in je
schoot geworpen’, zegt Ada enthousiast.
Zonen van Westkapelle
Ada van de Hoof en Jan van Beekhuizen zijn naar Ede geweest voor
een bijzondere en inspirerende ontmoeting met Edo Hebinck. Ada:
‘Een paar weken geleden kwam er een man in het Polderhuismuseum die een enthousiast gesprek aanknoopte. Hij had een enorme
collectie... maar geen museum. Hij had een Stichting Museum,
Droom & Geheugen en was op zoek naar een museum die de collectie -of delen- daarvan zou willen exposeren. We werden meteen
enthousiast en zijn in de auto naar Ede gegaan’.
In zijn collectie had hij stukken van de schrijvers Adriaan Viruly en
Jan Campert en de voordrachtkunstenaar Koos van Elsäcker. Als
zonen van de burgemeester, de dokter en de hoofdonderwijzer
behoorden zij ooit tot de notabelen van het Westkapelle. De drie
oud-inwoners van Westkapelle hadden een bijzondere -literairevriendschap en gezamenlijke hobby.
Koos woonde en werkte in Rotterdam en kwam in zijn vrije tijd naar
zijn geboorteplaats Westkapelle. In de oorlogsjaren had Koos een
vrijgeleidepas om voordrachten te houden voor o.a. verenigingen
van huisvrouwen in het land. Hij had dus ook een pas om te reizen.
Viruly was weg uit Nederland en als vliegenier was hij buiten Nederland actief. Jan Campert stierf in 1943 in een Duits concentratiekamp.
Uit deze periode heeft Edo Hebinck interessante stukken in zijn
collectie. Hij heeft zijn ideeën met Ada en Jan gedeeld over het
inrichten van een kleine expositie op de benedenverdieping. ‘In dit
gedeelte van het museum gaan we straks het oorlogsverhaal laten
zien aan de hand van 19 thema’s en persoonlijke verhalen. Het verhaal over hun bijzondere band met Westkapelle, hun belevenissen
en hun literaire aspiraties kunnen hier een prima vaste plek krijgen. Voor de feestelijke (her)opening van het museum op 8 februari 2019 is Edo Hebinck bezig met een boek over deze ‘Zonen van
Westkapelle’, vertelt Ada trots.
Kindersuppoosten
Een andere bijzondere samenwerking is ontstaan met de basisschool De Lichtstraal. Meester Paul Suijk heeft met 18 leerlingen uit
groep 6,7 en 8 een rondje gemaakt door het huidige museum. De
kinderen hebben een lijst opgesteld met vijf voorwerpen/onderwerpen die moeten blijven en vijf die volgens hen weg kunnen. ‘Ze
zijn enthousiast aan de slag gegaan en konden hun keuzes uitstekend uitleggen en motiveren’, vervolgt Ada. ‘We gaan zeker reke-

ning houden met hun input! Ik ben naar de school gegaan op een
vrijdagmiddag en daar hebben we verdere ideeën uitgewisseld. Ze
hebben een pas als ‘kinderambassadeur’ gekregen zodat ze gratis
het museum en de torens mogen bezoeken om nieuwe inspiratie op
te doen. De kinderen maken tekeningen voor alle thema-eilanden
en gaan teksten inspreken voor de toekomstige nieuwe expositie.
Ze kunnen ook kindersuppoost worden en ze hebben allemaal een
limostempelkaart gekregen. Eén van de kinderen vroeg of moeders
dan ook mee mogen komen.. Natuurlijk, maar dan moeten zij wel
betalen! En ik heb ze ook gewaarschuwd dat ze geen rondjes moesten geven op hun limostempelkaart, want dan is die kaart zo vol’.
Ook meester Paul is erg enthousiast. Hij wil met de kinderen naar
het Molukse monument en hen over de geschiedenis van ‘onze’
Molukkers vertellen. Zij kunnen er dan weer tekeningen van maken
voor het museum. ‘Ik vind het fantastisch om ook deze generatie zo
bij het Polderhuismuseum te kunnen betrekken’, zegt Ada.

Naïr, Kyra,Kim, Liam,Remo, David, Femke, Maud, Annick, Beam, Linn, Noa, Lauren,
Patrycja, Geralda, Ivo, Maarten en Jip, samen groep 6-7-8 van De Lichtstraal
Ontzamelen
Een ander gevolg van de grote verandering en de metamorfose van
museum is dat het Polderhuis noodgedwongen moet gaan ‘ontzamelen’. Eén van de dingen waarvan we afscheid nemen, is het model
van het Britse oorlogsschip HMS Hood. ‘overdragen aan een andere
organisatie omdat het zoveel plaats inneemt en eigenlijk niet bij de
Westkappelse geschiedenis hoort. We hebben een museum met
scheepsmodellen benaderd. Die vonden het model prachtig maar
hadden er ook geen ruimte voor. Een bezoeker bracht ons in contact
met de Britse HMS Hood Association. En weer is er een bijzondere
vorm van samenwerking ontstaan want ze willen hem dolgraag
hebben! Eigenlijk hoort hij daar ook’.
‘Dit soort samenloop van omstandigheden en bijzondere samenwerkingsverbanden geeft ons Polderhuis Musea & Meer weer
extra kleur! We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen’,
belooft Ada me aan het eind van ons gesprek.
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Woensdag Westkapelle
Programma

Woensdag 1 augustus t/m vrijdag 3 augustus: Dijkfeesten XL
De dijkfeesten, georganiseerd door de v.v. De Noormannen, de k.v.
Stormvogels, de g.v. Hygiëa en het Kasteel van Batavia zijn gevuld
met sportieve activiteiten en een zeepkistenrace. Vrijdagsavonds
wordt het 3-daagse dijkfeest afgesloten met live muziek en een
vuurwerkshow op de dijk.

Woensdag 11 juli:
Westkapelle laat zich zien en horen;
vanaf 12 uur, Markt
De Westkappelse ondernemers zijn
er met leuke en ludieke acties. Voor de
kinderen zijn er springkussens en een
kinderdisco! De muziekvereniging OKK
verkoopt wafels en smouters en geeft
om 17 uur een concert.

Woensdag 8 augustus: Nostalgisch Westkapelle, vanaf 11 uur
Markt, Zuidstraat, Polderhuis
Met o.a. een Brocante en ouwe-sanniemarkt.
Naast de beide vuurtorens zijn ook het Solexmuseum en de molen
te bezoeken. De paardentram rijdt gratis rond. Demonstratie oude
ambachten en verkoop boerengoed in de tuin van het Polderhuis.
’s Middags optreden shantykoor ‘het Veerse scheepstuig’ en oldtimershow. Vanaf 15 uur ringrijden met sjezen. Info en/of aanmelden voor een kraam: evenement@polderhuiswestkapelle.nl

Zaterdag 14 juli:
Ringrijden XL; 7.30-18 uur, Markt en omgeving
De jaarlijkse ringrijdag met ook een van-alles-wat-markt, een kinderringsteekbaan, een karikatuurtekenaar en de beste palingroker
van Zeeland.

Woensdag 16 augustus: Rommeltocht & Meer Moois, 10-17 uur
Op deze woensdag vanaf 10 uur een fietsrommeltocht langs diverse
verkooppunten en vanaf 11 een kofferbakverkoop in de Zuidstraat
en een ‘Tuus emaekt markt’ in de tuin van het Polderhuis.
Aanmelden deelname fietsrommeltocht vanaf 20 juli via e-mail:
rommeltocht@gmail.com. Aanmelden kofferbakverkoop via:
evenement@polderhuiswestkapelle.nl

Woensdag 18 juli: Westkapelle op de fiets, vanaf 10 uur, Polderhuis

Foto Polderhuis Westkapelle
Met een fietsrommeltocht langs talloze verkooppunten, een Tuus
emaekt markt met verkoop van klederdracht en ’s avonds de traditionele stratenloop en Wielerronde van Westkapelle.
Aanmelden deelname fietsrommeltocht via e-mail:
tevelm@hotmail.com en via sms/whatsapp 06-22467927;
route ophalen in Het Polderhuis.
Woensdag 25 juli: Zee- en Dijkdag, 11-17 uur,
De KNRM, en de Hengelsportvereniging verzorgen allerlei leuke
en leerzame maritieme activiteiten bij en in de omgeving van het
KNRM-gebouw, waarbij u met deze organisaties nader kennis
kunt maken met demonstraties van vistechnieken en een proeverij uit zee. Op de dijk een vliegershow. In de Polderhuistuin kunnen
kinderen hun eigen vlieger maken en meedoen aan het spelprogramma Scharrelkids.
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De molen De Noorman is weer hersteld en draait op nieuwe
wieken. Iedere woensdagmiddag is de molen in bedrijf en voor het
publiek geopend, evenals de vuurtoren en het ijzeren torentje.

Zomerprogramma andere dagen:
Iedere vrijdag
Toeristen- en warenmarkt op het marktplein
30 juni-4 november:
Foto-expositie Wil Albertz, Museumcafé
		
Het Polderhuis en Vuurtoren ‘t Hoge Licht
		
gedurende openingstijden
30 juni:
Rommelmarkt, 9-16 uur, sportpark Prelaat
4 juli:
Inblazen van de kermis door OKK,
		
vertrek 19.30, Markt
5 en 19 juli:
Rondleiding door Westkapelle met gids,
		
10.30 uur, Polderhuis
Het Westkappels Koor te horen op de klederdrachtendag
Vanaf 9 juli:
Schilderijenexpositie ‘De Wijde Stilte’,
		
Marie Tak van Poortvlietmuseum Domburg
6, 7, en 9 juli:
Kermis met op zaterdag gaaischieten op het A. Calandplein
11 juli 2018:
Breien in de open lucht, 11 tot 14 uur, Polderhuistuin
13 juli:
Goededoelenmarkt, 10-17 uur, Kerkplein Markt
17 juli:
Zomeravondconcert brassband en slagwerkgroep OKK, 19.30 uur, camping Het Hoge Licht, Joossesweg
25 juli:
Ringrijden koppelwedstrijd, Camping De Boomgaard Domineeshofweg, 14-21 uur
30 juli, 7 en 14 augustus: Open huis KNRM, 19-21 uur, KNRM-post Zuiderhoofdweg
4 augustus:
Ringrijden, 14-21 uur, camping ’t Hoge Licht, Joossesweg
7 augustus:
Terre des Hommes-fietstocht, start vanaf 9 uur, o.a. bij Camping De Boomgaard
9 augustus:
Zing maar mee; Polderhuistuin, 19.30 uur
23, 24, 25 en 27 augustus: Foto- en schilderijententoonstelling ‘Oude Westkappelse ambachten’, Westkapelle Herrijst, 16-21 uur (25 aug. 13-21 uur)
25 augustus:
Zeeuwse Streekdrachtendag, met diverse activiteiten, Zuidstraat, Markt, Polderhuis, vanaf 13 uur (zie elders in dit blad)
25 augustus:
Ringrijden, Markt, 8-18 uur
28 augustus:
Zomeravondconcert brassband OKK, 19.30 uur, Markt
28 t/m 31 augustus:
Avondvierdaagse, vanaf 18 uur, start Sportpark Prelaat
8 september:
Mannenontbijt, 8-12 uur, Polderhuis
17 september:
50+-koor De Zilvermeeuwen, 14.30 uur, Wozoco De Kreek
Openingstijden 1 april - 1 november
3 oktober:
Pompoenendag, 11-16 uur, Polderhuis
Het Polderhuis:
5 t/m 7 oktober:
Wedstrijden en recreatieve tochten Kustmarathon
		
dagelijks 10-17 uur
8 oktober:
Bruinisser Visserskoor, 14.30 uur, Wozoco De Kreek
Vuurtoren (‘t Hoge Licht):
		
dinsdag en donderdag 18-20 uur
Zie voor meer informatie ook: www.polderhuiswestkapelle.nl/activiteiten/agenda
		
woensdag 13-16 uur, juli en aug. 11-16 uur
		
zaterdag 11-16 uur
IJzeren toren: (Het Lage Licht):
		
woensdag, zaterdag en zondag, 13-16 uur

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

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

Uw adres voor:

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

Adrie
Huibregtse
Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur
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Basalten jubileum
door Adrie Provoost
In 1868 kreeg d’n diek de eerste basaltglooiing.
Tot op de dag van vandaag zijn de karakteristieke basaltblokken
de basis en het aanzicht van de dijk.
Een 150-jarig basalten jubileum…

Basaltglooiing 1930;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Oorsprong
De oorsprong van basalt ligt in het inwendige van de aarde,
waar dit vulkanisch gesteente in vloeibare vorm voorkomt;
verschijnt het bij uitbarstingen of door aardscheuren aan
de oppervlakte dan ontstaat een stollingsgesteente. Typisch
voor basalt is dat het stollen gebeurt in de vorm van kolommen of zuilen, met drie tot soms wel zes zijden en met een
ongekende hardheid en slijtvastheid. En daarmee uitermate
geschikt voor op de dijk.
Voorkomen
Op alle plaatsen waar zich vulkanische uitbarstingen hebben
voorgedaan, kun je basalt aantreffen. Voor de dijkbouw was
van oudsher centraal Duitsland een winplaats van deze steen.
Daarnaast zijn er ook aan de Atlantische kust bij Ierland en
Schotland plaatsen te vinden, waar de rotskust uit basalt
bestaat. Vaak zijn dit imposante partijen, die tot hoog boven
het zeeniveau reiken en in staat zijn om tot op de dag van
vandaag alle golfklappen moeiteloos te overleven.
In een steengroeve (bijv. in Duitsland) werd meestal de
bovenlaag van onregelmatig gevormde steen weggehaald
om bij de meest rechte zuilen te komen; deze kolommen
werden dan met een springlading los gemaakt, zodat ze op
de grond in verschillende lengtes op een hoop kwamen te
liggen.

• B e m id d e l ing
b ij a a ne n ve r k o o p
• T a x a tie

HOUMES
MAKELAARS

Actieve makelaars

• Ad vie s

die de markt
in beweging houden...

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

HOUMESMAKELAARS.NL

6

M A K E L A A R S

Toepassing
De dijkenbouw in Nederland en Duitsland vond plaats door het
aanleggen van keringen die sterk genoeg waren om het water
tegen te houden. Wanneer de oorspronkelijke duinen werden
opgeslokt door water en golven werd van het restant zand een
schuin aflopend talud gemaakt, waarop de golven konden uitlopen. In het eerst werd daarvoor grond en klei gebruikt, die meer
weerstand aan de sterkte konden bieden; gezien de beperkte
transportmiddelen destijds werd deze grond direct achter de dijk
afgegraven. Op een aantal plaatsen langs de Nederlandse kust
zijn de restanten hiervan nog duidelijk aanwezig: dijkputten en
karrevelden achter de dijk liggen lager dan het aangrenzende
land. Zo ontstonden De Putten (achter de Hondsbossche Zeewering), De Karrevelden (Waterdunen Breskens) en het Noorder- en
het Zuidervroon (Westkapelle).
Op dergelijke lage weitjes was vaak geen landbouw meer
mogelijk, door de te hoge waterstand en soms ook te veel zout.
Deze vroongebieden werden natte en zoute biotopen; voor de
landbouw konden ze alleen gebruikt worden voor extensieve
veeteelt, maar voor de natuur werden het op nationale schaal
gewaardeerde zilte graslanden.
Al vlug was ook een grondlichaam met een schuin talud onvoldoende stevig om schadevrij de golven te keren. Er kwam hulp
van natuurlijke materialen, waarmee de klei werd afgedekt: een
rietlaag en een afdekking met rijshout moest de grond op z’n

PeBo

plaats houden; staken, kramspa en rijsmatten werden kenmerkend voor de dijken. Ook dat bleek onvoldoende, zodat er al
vlug op het rijshout stenen werden gelegd om het dijklichaam
te beschermen door de golfklappen tegen te houden. Ook hier
waren de transportmogelijkheden bepalend van waar de steen
gehaald kon worden; vanuit België kwam achtereenvolgens steen
uit Vilvoorde (Vilvoordse), van de Lesse (Lessinese) en uit Doornik
(Doornikse steen); in later stadium deed basalt en graniet z’n
intrede, waarbij Duitsland, Polen en Portugal in beeld kwamen.
De eerste stenen werden los gestort op een riet- en rijslaag of
werden in vakken van gevlochten rijshout (tuinen) gelegd; dit
is bijv. op oude foto’s nog herkenbaar aan de zijkanten van de
strandhoofden. Wanneer ook hiervoor de golfklappen te groot
werden werd overgegaan naar het zetten van bloksteen zonder
open ruimte en stijf tegen elkaar. Dat was al een stuk beter,
maar wederom werden de stenen van tijd tot tijd uit z’n verband
geslagen. Toen kwam de toepassingsmogelijkheden van basalt
naar voren; de zuilvorm van de basaltstenen en het zonder naden
aansluiten van de onderlinge stenen werd een gespecialiseerd
beroep in de strijd tegen het water. En maakte de Westkappelse
steenzetters een eigen beroepsgroep, die tientallen jaren lang
door heel Nederland aan de dijk werkte.

Westkappelse steenzetter aan het werk, 1945;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Mogelijkheden
Door het in verband zetten van basaltzuilen trad een lange
periode op waarmee lange tijd de meeste aanval op de dijken kon
worden bedwongen. Duidelijk werd dat de golfklappen op het
niveau van de hoogste waterstand de zwaarste aanval met zicht
meebrachten. Om schade te voorkomen werd op vele plaatsen
in het dijktalud zogenaamde ‘tafels’ van perkoenpalen geplaatst,
waarbinnen de gesloten basaltbekleding kwam. Reden was dat
in afgegrensde vakken kon worden gewerkt maar ook uitgebreid
en ook dat mogelijk schade werd beperkt door de palen van
deze vakken; ook al waren deze palen minder sterk dan de steen,
omdat ze regelmatig onder water zaten was dat voor die tijd (en
de ruim beschikbare arbeidskrachten) geen probleem.
Later werden in het dijktalud paalrijen geplaatst (het staket), zelfs
onderling met gordingen en kespen verbonden, vooral met het
doel om de oplopende golven te remmen, waardoor de dijk niet
kon overstromen. Dat lukte, voor zover de waterstand beneden
het hoogste niveau van de paalrijen bleef, maar was onvoldoende
voor de hedendaags voorspelde omstandigheden. Ook het in de

golven staan ‘trillen’ van dergelijke palen door de golven en het
afbreken ervan wrikte vaak de basaltstenen los en gaf daardoor
vaak schade aan de basaltglooiing. [foto] In tijden van grote ploegen dijkwerkers werd dit moeiteloos opgevangen, maar het was
onvoldoende voor een hedendaagse gevraagde sterkte tijdens
een verwachte stormaanval.
Eigenschappen
Wat maakt nu de kenmerken van basalt tot de brede toepassing.
Een steenglooiing onder zware golfbelasting moet of massief en
zwaar zijn (de hedendaagse ingegoten steen met asfalt) of moet
iets kunnen bewegen zonder het onderlinge verband te verliezen.
Basalt van goede kwaliteit -met vlakke zijden zonder uitstulpingen- kunnen met veel vakmanschap naadloos tegen elkaar gezet
worden. En de beschikbare lengte kon gevonden worden van
graderingen 20/30 cm -de kleinste- tot soms een meter, waardoor
er gewichten van ruim over de 100 kg per steen voorkwam. Door
de verschillende aansluitende steenvormen ontstond een zeer
sterk onderling verband tussen de stenen; werd een steen door
de golven iets opgelicht, dan was er altijd wel een van deze vlakke
zijkanten die het uitspoelen wist te voorkomen. Dat vereiste het
juiste vakmanschap die goede steenzetters eigen was; op de best
gezette dijkgedeelten ging het verhaal dat je de inhoud van je
portemonnee kon uitschudden zonder geld tussen de stenen
kwijt te raken. Daar moet bij gezegd worden dat dat veel urenwerk was van kantonniers onder leiding van een dijkbaas in eigen
beheer, maar het gaf wel de behaalde sterkte van basalt aan.
Er waren twee factoren die de kwaliteit van het steenzetwerk snel
deden verminderen; op d’n duur werd de juiste kwaliteit basaltzuilen niet meer leverbaar, zodat de onderlinge ruimte groter
werd en de sterkte afnam. Daarnaast werd er door de aannemer
aan de dijk het zetwerk aangenomen en vaak weer uitgegeven
aan steenzetters(bazen); daarbij werd toch wel verwacht dat een
dijkwerker per week ca 100 m2 zou zetten, waarmee het tempo en
de nauwkeurigheid van het zetwerk werden bepaald. En natuurlijk staat de huidige ARBO-wetgeving niet langer toe dat iemand
meer dan 25 kg mag tillen, wat ook het definitieve einde van
basalt aan de zwaarst aangevallen dijkgedeelten heeft bepaald.
Dit laatste is dan weer opgepakt door de vele vormen van betonzuilen, die op maat gefabriceerd worden, per pallet van ca 1.5 m2
worden aangevoerd en mechanisch worden gezet.

Steenzetten in de 21e eeuw; collectie Adrie Provoost
En dan resteren er voor het beroep steenzetter alleen de aansluitende randjes, en: de tuin van het Polderhuis. En daar komt het
hoogwater ook niet…
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Nachtelijk gewapend toezicht
door Jan Zwemer

R. Kimpe, Westkappelaar met jachtgeweer, 1943; verdere gegevens onbekend
Westkappelaars zijn erg gesteld op hun volkstuin en je moet van
andermans spullen afblijven. ‘Met vergif gespuit’ stond ooit jarenlang te lezen bij de ingang van één van de lapjes tuingrond aan de
noordkant van het dorp. Ter afschrikking van op groente beluste
lieden die zelf niet tuinderden, neem ik aan.
Het moet er al lang in gezeten hebben, de drang om de eigen
teeltproducten te verdedigen. Desnoods gewapend. Westkapelle
is de enige plaats op de Zeeuwse eilanden waarvandaan bericht
werd dat de inwoners ‘zich gewapend verzameld hadden, onder voorgeven van te zullen beletten dat derzelver vruchten te velde door de Militairen niet wierde geroofd.’
Het is 1 september 1806 en Nederland is sinds enkele maanden
een vazalstaat van Frankrijk onder koning Lodewijk Napoleon.
Maar troepen uit Frankrijk, officieel een ‘bevriende natie’, zijn er
al langer. De Fransen hebben zelfs Vlissingen, als belangrijke vesting- en havenstad, bij hun keizerrijk gevoegd. De commandant
van Vlissingen, divisiegeneraal Louis Gabriel Monnet de Lorbeau,
(1766-1819), had ook zeggenschap over de bij Westkapelle gelegerde Hollandse troepen.
Wat er precies voorgevallen is, wordt niet duidelijk, maar Monnet
meldt het bestuur van het Departement Zeeland dat inwoners
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van Westkapelle in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29
augustus zich gewapend hadden verzameld om de daar gelegerde militairen te beletten hun groenten te stelen. Monnet had
tientallen veldslagen meegemaakt en was niet voor de poes. Het
zou niet worden getolereerd, schreef hij, dat men zichzelf recht
ging verschaffen en daartoe de wapens opnam. De generaal
vond dat het gewestbestuur dit op de strengst mogelijke manier
moest verbieden. Had men in Westkapelle klachten, dan kon
men zich tot de militaire commandanten richten. Tegelijkertijd
vaardigde Monnet een dagorder uit, gericht aan de te Westkapelle gelegerde troepen. Zij hadden het disciplinaire systeem ten
zeerste ondermijnd en kregen een week arrest. Het betreffende
detachement werd meteen afgelost oftewel verplaatst.
Het Departementaal bestuur schreef het bestuur van Westkapelle aan met de vraag wat er was voorgevallen. Het verzocht
verder ‘om hunne ingezetenen bij waarschouwing ernstig en expresselijk te verbieden om … gewapenderhand zich tegen de aldaar gecantonneerd leggende militairen onder welk voorwendzel ook te verzetten.’ Bij
ongeregeld gedrag van de militairen moest men het gemeentebestuur inschakelen dat vervolgens de militaire autoriteiten zou
waarschuwen. De baljuw van Westkapelle moest er speciaal op
letten dat het bezit van de inwoners niet zou worden ‘gespolieerd’
oftewel geroofd.
Het antwoord van het gemeentebestuur is niet overgeleverd,
maar we kunnen min of meer raden wat er in heeft gestaan. Op
20 september beantwoordde generaal Monnet namelijk een
brief van het Departementaal bestuur, dat enkele motieven had
opgegeven die de Westkappelaars hadden bewogen om ’s nachts
gewapend op pad te gaan. Die motieven moet het Departementaal bestuur van de Westkappelse bestuurders hebben vernomen. Het kwam er op neer dat de plattelandsbewoners van tijd
tot tijd veel last hadden van wild dat hun oogst aantastte. Blijkbaar had men beweerd dat de Westkappelaars om die reden
’s nachts gewapend buiten het dorp rondgelopen hadden. Ze
hadden het dus niet op de soldaten gemunt gehad, maar op
hazen, konijnen, fazanten en dergelijke.
Monnet reageerde furieus. Het was in hoge mate verboden om in
een land dat in staat van oorlog was (met Engeland in dit geval)
wapens te dragen en op jacht te gaan. Dat was alleen toegestaan
met verlof van hemzelf. Dat zou opnieuw worden aangeplakt
en bij herhaling van een ‘rassemblement armée’, een gewa-

pende samenkomst,
zouden de betrokken
personen als opstandelingen behandeld
worden en zou het
oorlogsrecht
van
kracht zijn. Dat bete-

NB
Voor de jaren 1803-1810 ontbreken zo goed als alle archiefstukken van het bestuur van Westkapelle, terwijl in de wel aanwezige
archiefstukken van Poppekerke / Westkapelle-Buiten niets over
de kwestie is aangetroffen.

Spotprent van een Franse kustverdediger in de Napoleontische tijd
kende de kans op een gewapend
treffen en op executies. Dat verdere
berichten ontbreken, voor zover mij
bekend, zal dan ook wel betekenen
dat de Westkappelaars zich voortaan
gedeisd hielden - en de soldaten ook. 		 Westkappelse volktuinen
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Bruegheliaanse kermis
door Jan Kaland

Pieter Brueghel jr., Boerenkermis met dans om de meiboom;
olieverf op paneel, 52x85 cm, ca. 1620, particuliere collectie
De Westkappelse kermisvierder waant zich waarschijnlijk niet direct op een Bruegheliaans feest.
Maar gaat het er echt zo veel anders aan toe?
Er gebeurde van alles, op die kermissen in vroeger eeuwen en
Brueghel wist dat allemaal in één sfeervol tafereel vast te leggen.
Het moet ergens in de Vlaamse Ardennen gesitueerd zijn, dus de
Westkappelaars kunnen de kermisviering er niet van afgekeken
hebben. Maar er zijn toch wel veel vertrouwd aandoende activiteiten. Weliswaar zijn er geen kermisattracties te ontwaren, maar
in het dorp is veel volk op de been, mannen en vrouwen, van alle

Denis Galloway, Kermisdans,
foto van verloren gegaan schilderij, 1914.
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leeftijden, de meesten swingend en zingend. Er is spijs en drank in
overvloed en enkele kermisgangers zijn, afgaande op hun houding
en gedrag, ‘as een bie’. Aan de rand van het kermisgedruis zien we
amorele amourettes en zelfs wildplassers. Het is al decadentie. Het
middelpunt is de meiboom; al ging het bij de meiboom om vruchtbaarheidsrituelen, er is niet veel fantasie voor nodig om hier een
pendant in te zien van de bij ons even heilig verklaarde gaaien.
De Westkappelse Kermisdans van kunstschilder Denis Galloway,
een helaas verloren gegaan werk, lijkt zo mede geïnspireerd op een
Bruegheliaanse kermis.
Een kermisidylle
‘Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang’,
zou het motto van Maarten Luther was zijn geweest. Drank en
vrouwen, sex and drugs and rock ’n roll, het is van alle tijden en ook
op de Bruegeliaanse kermis draaide het daar meer om dan om
de meiboom. En veel subtieler is dat er op de latere Westkappelse
kermis eigenlijk niet op geworden, al is de rol van de vrouw stapje
voor stapje wel wat eigenzinniger geworden. Toch zouden veel
Bruegelianen zich zoveel eeuwen later en in een andere streek niet
erg op hun gemak voelen.

www.slagerijkoets.nl

Evenzo zouden de Westkappelse kermisvierders van vòòr de oorlog
misschien wel wat herkennen, maar toch even naar adem happen,
zich de ogen uitwrijven en denkelijk ook de oren dichthouden als ze
de 21e-eeuwse kermis mochten beleven.
In de sfeer van de kermis van een eeuw geleden komen we met de
feuilleton ‘Noute van de Sampetter’ in de Middelburgsche Courant
van 1911, in dialect geschreven door ene J.K. Wie kan dat toch
geweest zijn?
Nou, toen ’t dan ok Wasschappelse kerremesse wier, ao d’n an Jaone evroge
of ze ok nie kwam en eêst dee ze net of ze der gin zin in ao. Mè di was ’n nie
ongerust in oor, wan as een vrommes nee zeit, dan bedoel ze juust jae. En
toen ie ‘s Zaeterdagsnachtemiddegs an ’t gaojeschieten was, zag ’n ze deur
de Zuudstraete komme. Joen, joen, wat zag dat meisse der prontjes en gaef
uut. Een mooie nieuwen beuk en een kerremesjak en een gaauwe naelde
op d’r vooroôd. […] Die nachtemiddeg schoot ’n een pries en toen ’t gaojeschieten klaer was, gieng ’n de kerremesse op om Jaone te zoeken. ’t Duurde
nog een stuitje vò dat ’n ze zag, mè eindelingen kwam ze uut een wienkel.
‘Zeit, Jaone, wat zei je noe van m’n pries?’. ‘Ellelle’, zei Jaone, ‘wat een zoetekoeke, krie ‘k een sneetje?‘En toen Noute, ok polletiek: ‘Nee, een sneetje
zoetekoeke krieg je nie, mè je ken we een borrel kriege. Gae je mee nì Semeijn? Neê Noute, dat za ‘k nie doe oor; ‘k bin nie nì Wasschappel ekomme om
uut te gaen.’ […] Mè Noute, die de meissen à langer kende dan vandaege,
ieuw nie op of ze moch meegae om een slokje. ‘Nou, affijn dan’, om joe een
plezier te doen’. […] En zo was ’t ekomme dat Noute mee Jaone in ’t Kasteel
van Batavia binnen goeng en op d’ aoge kaemer een mokje brandewien
mee suker bestelde. […] ‘Jae Jaone’, ao Noute toen ezeid, ‘noe zù ons mè mee
mekaore uutgae é?’En Jaone docht om eêl ’t of van d’r vaoder nie mì en zei
gerisseleveerd: ‘Das eêl goed, Noute, dì was ik eigelik vò ekomme, weet je.’
Noute brocht ze ’s aevens natuurlik tuus en oe of ’t kwam è ze zellef nooit
ewete, mè een maend laeter zei Jaone tegen Noute, dà ze moch getraauwe.
Tja, ze zei er van nee maar ze meende siedewiedewiet, wat een tijd,
wat een wereld!

‘ongetrouwden’, dat wel, want veel meer dan tegenwoordig was
het gaaischieten bij uitstek een zaak voor de vrijgezelle jongelingen.
Nu zijn er gaaischieters die pas op hun 40e jaar debuteren, dat
was in vroeger tijd onbestaanbaar. Je moest wel een heel fanatieke diehard zijn als je je als getrouwd burgerman of boven je
30e jaar nog aan de gaai waagde. Voor die kleine groep gehuwde
hardliners op leeftijd was de zaterdag gereserveerd. Maar
dat was toch maar een soort van slap aftreksel van het echte
gaaischieten. In de loop van de zaterdagochtend werd snel en
provisorisch een baan uitgezet en een gaai gerecht, een scheepje
was er dikwijls niet, ook geen burgemeestersprijs, geschoten
werd er weinig en al vroeg in de middag kwam men het café niet
meer uit. De ongetrouwde volhouders hielden het trouwens niet
bij de vrijdag, maar gingen onverdroten door op de zaterdag.
Het gaaischieten is er nu voor iedereen die iets met Westkapelle
heeft, al moeten we op de eerste vrouwelijke schutters nog
even wachten. Voor alle rangen en standen en dus, maar dat is
niet altijd zo geweest. Op de vooroorlogse kermis waren het de
dijkwerkers en de ambachtsmannen die de gaai schoten, dikwijls
nog de mannen met een anarchistisch trekje. Wie bij de boerenen middenstand hoorde, voelde zich daar niet thuis, laat staan de
dorpsnotabelen. ’s Zaterdags was het ringrijden en dat was dan
weer het domein van de jongens uit de meer bezittende kringen.

Barbarij of cultuur
In het begin van de 20e eeuw stond de kermis in een ongunstig
daglicht. Velen vonden de uitspattingen, de leut en het drankgebruik onchristelijk, barbaars en onzedelijk. En in de loop van
de jaren werd het er niet beter op. Overal in den lande werden
kermissen afgeschaft en ook in Westkapelle is dat herhaaldelijk geprobeerd. Hoewel de kermisliefhebbers de overhand hielden, was er een grote
terughoudendheid om zich volop in het kermisgedruis te storten. Het schijnt voorgekomen te zijn dat mannen zich plotsklaps tot
de bevindelijk gereformeerde religie bekeerden en zich voorgoed afkeerden van de
aardse verzoekingen, toen zij hun zondige
levenswandel onder ogen gingen zien, juist
toen zij op weg waren naar de kermis. Het
gaaischieten leed nog het meest onder die
negatieve kermisbejegening en dat was ook
wel begrijpelijk. Erg fijnbesnaard ging het
er niet aan toe en jenever en bitter vloeiden
rijkelijk. Geen klein bier, voor de echte dorst
Jonge gaaischieters, één met een dubbel prijslint, poseren na afloop van het gaaischieten bij was er toen kouwe thee.
Het gaaischieten kreeg het imago van
de dijkmolen; ca. 1930; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
verderfelijke barbarij, waardoor het aantal
Hetzelfde anders
deelnemers gestaag terugliep en de tradities onder druk
Noute van de Sampetter was een gaaischieter. Dat komt ons
kwamen te staan. Die teloorgang zette zich eigenlijk door tot
bekend voor, maar toch zou Noute raar opkijken als hij in het
in de jaren zestig, toen die dekselse babyboomers ook voor de
hedendaagse schietfestijn verzeild zou raken. Het gaaischieten
kermis en het gaaischieten het tij wisten te keren.
heet bol te staan van de tradities, maar die zijn gaandeweg toch
En kijk nu eens naar de massale deelname en de populariteit
wel sterk aangepast aan de tijd en de omstandigheden.
bij deelnemers en publiek. Van randverschijnsel tot succesforVrijdags is tegenwoordig in de ochtend en middag niet veel van
mule, van bedreiging voor de openbare orde en zedelijkheid
een kermissfeer te merken, maar tot de 2e wereldoorlog was dat
tot hoogwaardig en hooggewaardeerd cultureel erfgoed, dat is
wel anders. Op die dag was het vanaf de vroege uren gaaischieten wel de grootste verandering in het kermis- en gaaiwezen in de
bij de dijkmolen, met alle opwinding die daar bij hoort. Voor de
afgelopen eeuw.
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Foto ’Ons Boeregoed’
Zeeuwse klederdrachten, je moet wel erg veel geluk hebben
wil je ze in Westkapelle nog op straat zien. Maar op zaterdag 25
augustus 2018 zijn er klederdrachten te kust en te keur. Want
dan is hier de jaarlijkse Streekdrachtendag van de Stichting
De Zeeuwse Streekdrachten. De organisator van deze bijzondere dag is de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, zelf in
het bezit van een collectie klederdrachten en bijbehorende
sieraden.
Vanaf het middaguur zullen in het dorpscentrum veel verschillende traditionele Zeeuwse drachten te zien zijn, Walcherse,
Axelse, Cadzandse, Zuid-Bevelandse en natuurlijk de Westkappelse, in al hun pracht en praal.
De deelnemers worden ’s morgens ontvangen in Het Kasteel
van Batavia, waar Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere,
de officiële opening verricht. Hier is ook een presentatie van
en over klederdrachtsieraden door goudsmid Lou Minderhoud. Vanaf 13 uur defileren de deelnemende groepen in de
Zuidstraat en over de Markt. Zij bezoeken Het Polderhuis,
het ringrijden op de Markt en aan andere activiteiten in het
dorpscentrum.
Om 15 uur begint bij het Polderhuis de VERklederdrachtenshow, een op de Zeeuwse streekdrachten geïnspireerde hippe
modeshow. Hier ook een demonstratie van de Westkappelse
Heiploeg en een markt met Zeeuwse artikelen
Het Westkappels Koor, uiteraard ook in de traditionele Westkappelse dracht, treedt op in ‘Westkapelle Herrijst’ om 16 uur. In

dit verenigingsgebouw is ook een ander aantrekkelijk evenement, Foto- en schilderijententoonstelling van de Stichting
Cultuurbehoud Westkapelle en de Westkappelse Schilderclub.
Het thema van deze tentoonstelling is ‘Oude Westkappelse
ambachten’. Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken op 23,
24 en 27 augustus 2018 van 16-21 uur en op zaterdag 25 augustus van 13 tot 21 uur.
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