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Zomer vol verwachting
Tantalus verging van de dorst terwijl het water tot aan zijn kin stond en de sappige druiven voor zijn neus hingen. Maar hij kon er net niet bij. Zou het met de langverbeide kermis
en andere zomerevenementen ook zoiets worden? Na al die inentingen zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar er blijven toch hinderlijke beperkingen en aerosolen in de
lucht hangen. Of wordt het een zomer van jippie met veel reuring en gezelligheid in het
dorp en om het Polderhuis? Dit Polderhuisblad neemt een voorschotje op het laatste.
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Little darling, the smile’s returning to the faces
Little darling, it seems like years since it’s been here
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it’s all right
(George Harrison)
Hoera, het Polderhuis is weer open!
De barre tijden zijn voorbij, de zon is terug, corona lijkt ver
weg. Sinds 5 juni is het Polderhuis weer open. Hard tijd om te
oogsten, tijd ook voor echte zomeractiviteiten in en buiten het
Polderhuis.

zeeland
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Expositie Adri Karman
Van 26 juni t/m 10 oktober 2021 is in het museumcafé een tentoonstelling ingericht met schilderijen en illustratieve aquarellen van Adri Karman (Colijnsplaat 1946).
Enkele jaren geleden heeft Adri in de vuurtoren geëxposeerd.
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Maar reservering van museum en vuurtoren in tijdsblokken
blijft vooralsnog verplicht, evenals het binnen dragen van een
mondkapje. Ook blijft er een limiet aan het maximum aantal
bezoekers per tijdsblok. We hopen op nieuwe versoepelingen
in de loop van de zomer.
De protocollen zijn in het afgelopen jaar diverse malen aangepast aan de steeds wijzigende coronaregels van de overheid.
Voor zowel bezoekers, personeel als vrijwilligers was het steeds
weer wennen aan de nieuwste regels. Onze bedrijfsleider Ivo
heeft af en toe corrigerend moeten optreden. Niet leuk, maar
wel noodzakelijk, zowel om de kans op besmettingen te minimaliseren maar ook vanwege het risico van een forse boete.
Gelukkig is dat niet aan de orde geweest. Laten we hopen dat
we voor het eind van dit jaar en wellicht eerder weer terug
kunnen naar het oude normaal.

Bachweg 2, 4337 XD Middelburg

Wat vooraf ging
In maart 2020 kwam de eerste coronalockdown. Polderhuis en
vuurtorens moesten hun deuren sluiten. Dat was wel wennen.
Straten en de Zeedijk waren leeg ondanks het mooie weer. De
Polderhuisvrijwilligers André Roelse en Adrie Provoost hebben
protocollen opgesteld voor de heropening van museum en vuurtoren. Die heropening kwam begin juni 2020. Voorafgaande
maatregelen doorgevoerd, belijning op de vloer, tal van informatieborden binnen en buiten aangebracht. De 1,5 meter afstand
en desinfecteren waren het belangrijkst. Het IJzeren torentje
moet gesloten blijven omdat hier 1,5 meter afstand houden
niet mogelijk is. Voor museum en vuurtoren werden reserveringsblokken ingevoerd met een maximaal aantal gelijktijdige
bezoekers per blok. Op het buitenterras aparte afgiftepunten
met maximaal 2 bezoekers per tafel. In juli werden de maatregelen wat versoepeld. In het museum werd de bezoekerscapaciteit
per tijdsblok verdubbeld. De afgiftepunten op het buitenterras
verdwenen. Er werden ook weer evenementen georganiseerd,
zij het met de nodige beperkingen. De omzet in het Polderhuis
ging weer omhoog, dat van de vuurtoren bleef helaas achter
t.o.v. voorgaande jaren. Gelukkig bleef het grootste deel van de
vrijwilligers bereid om zich weer voor het Polderhuis en de vuurtoren in te zetten. In oktober volgde de tweede lockdown. Alles
weer dicht en dat bleef de hele winter zo. Wel mocht de museumwinkel na verloop van tijd weer open, met reservering vooraf
en gebruik van mondkapjes. Ook de toiletten mochten open.
Tijdens de lockdowns gebeurden er wel opvallende dingen zoals
verkoop van zelfgemaakte mondkapjes, een felicitatievlag op de
vuurtoren en hier ook de kerstballade met verlichting, mogelijk
gemaakt door RB Light & Video en Rent4Event en natuurlijk vele
vrijwilligers.
En dan volgde eindelijk eind april van dit jaar de heropening van
ons terras. Eerst vanaf 12 uur, in de loop van mei vanaf 10 uur. En
nu zijn de deuren van ons museum en de vuurtoren weer open.

Aangezien niet iedereen in staat is om de vuurtoren te beklimmen, krijgt Adri nu een plaatsje in het museumcafé, zodat
iedereen alsnog zijn mooie werk kan bewonderen. Het thema
van zijn werk is de natuur, vooral vogels, stillevens, Zeeuwse
landschappen en zee- en strandgezichten. Naast kunstschilder
is Adri Karman ook illustrator.

Inmiddels is het illustratieve werk uitgebreid met het schilderen
van stadsgezichten, Zeeuwse landschappen, en zee- en strandgezichten. Recent is daar de fascinatie voor het stilleven bijgekomen. Hierbij laat Adri zich inspireren door Henk Helmantel, de
Groningse meester van het stilleven. Alle getoonde werken zijn
te koop.
Excursies
Vogelexcursies Noordervroon Westkapelle
Het Polderhuis en de Vogelwerkgroep Walcheren (VWG) organiseren in 2021 verschillende vogelexcursies. Een ervaren gids neemt
je mee op een wandeltocht van ca. 2 uur naar het Noordervroon,
een uniek en vogelrijk natuurgebied. Ontelbare (trek)vogels strijken hier neer om te rusten of te foerageren tijdens hun trektocht.
De afstand is ca. 5 km. Het aantal deelnemers (vanaf 6 jaar) is
minimaal 4 en maximaal 15. Geschikt voor mindervaliden.
Kosten: € 6,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 3,00.
Wanneer: 31 juli 7 uur, 18 september 9 uur, 20 november 10 uur.

Adri Karman, Veere
Al sinds zijn vroegste jeugd is Adri geboeid door de natuur. Op
de lagere school werd zijn aanleg voor tekenen al snel duidelijk. De combinatie natuur en tekenen is tot op de dag van vandaag de belangrijkste pijler van zijn werk.
Aanvankelijk was hij gewoon amateurschilder, maar met de
jaren groeide de belangstelling voor zijn werk. In het jaar 2000
vestigde hij zich als zelfstandig illustrator met als hoofdonderwerp de natuur. De provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap,
de PZC en vele anderen maakten jarenlang gebruik van zijn werk.
Voor de bijlage Buitengebied van de PZC verzorgde hij van 1998
tot 2011 wekelijks de tekst en illustraties. Met deze artikelen
oogstte hij veel succes.

Ontdek wat er leeft op de grens van land en water
Het Polderhuis organiseert verschillende excursies naar het
strand en langs de zee voor jong en oud. Een ervaren gids neemt
ons mee op een speurtocht die ongeveer 2 uur duurt naar de
dijk van Westkapelle. Ook voor deze excursie geldt minimaal
4 en maximaal 15 personen (vanaf 5 jaar), maar deze is niet zo
geschikt voor mindervaliden. Start bij het Polderhuis. Kosten
€4,00 p.p., kind t/m 12 jaar €2,00
Wanneer: 10 juli 8 uur, 28 augustus 11.30 uur, 25 september 10.30
uur, 23 oktober 10 uur, 27 november 12 uur.
Aanmelden voor beide excursies minimaal 2 dagen van tevoren,
via info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118-570700.
Betaling vooraf.

Natuur- en vogelparadijs ’t Vroon; foto J. Kaland

• WANDTEGELS
• VLOERTEGELS
• NATUURSTEEN

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

Het is spannend of alles wel volgens plan door kan en mag
gaan. Afgelopen periode zijn we toch druk bezig geweest met
de voorbereidingen en de planning, zodat we gelijk van start
kunnen gaan als we de ruimte daarvoor krijgen. Dit is wat er
nu voor de zomer op stapel staat:

Foto Jan de Jonge
14 juli
		
17 juli
		
21 juli
		
		

Vlieg er eens uit
Vliegershow op de dijk en verkoop wafels en
smouters in de Polderhuistuin.
Ringrijden XL dag
Ringrijden en Van-alles-wat-markt op de
Markt en bij de kerk.
Fietsrommeltocht
Fietsroute langs diverse thuisverkooppunten
en het solexmuseum.
In de Polderhuistuin verkoop van streekdracht
en naaiwerk van ‘De Mutsen’

De vlag van Westkapelle
In het Westkappelse straatbeeld zie je de laatste tijd nogal eens
een Westkapelle-vlag met een zwarte ondergrond en in het
midden het wapen van ons dorp. Dit deed bij ons de vraag rijzen
of er naast de wapenvlag ook een echte, officiële vlag van Westkapelle is. Navraag bij de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
leerde dat er een officiële gemeentevlag bestaat, daterend uit
de tijd dat Westkapelle nog een zelfstandige gemeente was. De
SCW gebruikt een afbeelding van die vlag als fotologo.
Het Zeeuws Archief kan ons snel zekerheid geven. Daar bevindt
zich een advies van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te
Muiderberg en een daarop gebaseerd gemeenteraadsbesluit

PeBo

Ringrijden
Koppelwedstrijd op de Markt, vliegershow op
de dijk, in de Polderhuistuin vliegers maken en
verkoop versgebakken wafels en smouters.
30 juli
Noormannen prestatieloop
		
Afstand 2, 4 of 8 kilometer. Inschrijving Zuidstraat 143, 18-19.30 uur.
4 augustus Nostalgische dag
		
Diverse activiteiten met een nostalgisch tintje,
onder andere demonstraties heiploeg, verkoop
klederdrachten en naaiwerk van ‘De Mutsen’,
bezichtiging oldtimers, sjezen rijden. 10.30
uur rondleiding voor Duitse gasten langs vuurtoren, molen en kerken. Molen De Noorman is
geopend.
6 augustus
Dijkfeest Westkapelle
		
Let op de raamposters!
11 augustus Juweeltjes langs de kust
		
De Markt is het toneel van een ’Brocante- en
ouwe-sannie-markt’ aangevuld met een kindercarrousel. Bij het Polderhuis is er in de tuin
een ‘Creatief van eigen bodem’ markt.
18 augustus Rommel- en nostalgiedag
		
Met demonstraties van de Wasschappelse
Heiploeg en daarboven veel vliegers.
25 augustus Taarten en andere lekkernijen proeven
28 augustus Ringrijden, Rommelmarkt, Braderie
25 september Optreden Shantykoor De IJsselmannen
		
In de Polderhuistuin; 14 uur
28 juli
		

Meer details over de evenementen, plaats, aanvangstijden en
inschrijving: www.polderhuiswestkapelle.nl/activiteiten
Hopelijk krijgen we ook weer de voor Westkapelle zo belangrijke kermis met de bijbehorende activiteiten.

van 10 februari 1969 om ’in te stellen een gemeentevlag, waarvan
de omschrijving luidt: Drie banen van blauw, wit en prinsengeel,
evenwijdig aan de vlaggenstok (vertikaal dus), met op de snijlijn van
blauw en wit (ter hoogte van 4/5 van de vlaghoogte) een burcht uit
het gemeentewapen, geel op blauw, en blauw op wit van kleur’.
Sommige mensen zullen de vlag wel herkennen. Vroeger hing
deze uit bij speciale gemeentelijke herdenkingen en festiviteiten. Voor menig gaaischieter is het ook geen onbekende vlag
aangezien deze jaarlijks met de kermis aan het kot hangt.
Na de herindeling werd er weinig tot geen uiting gegeven aan de
wapens en vlaggen van de verschillende dorpskernen. De nadruk

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

Vroonwegeling 2 • Westkapelle
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lag op de eenheid. Later vond
de gemeente het belangrijk dat
het DNA, de eigen identiteit,
van de verschillende kernen
weer meer benadrukt werd.
De zwarte vlaggen met het
wapen van Westkapelle zijn
veelal tot op de draad versleten
en ook niet meer te verkrijgen.
Het Polderhuis vindt dat het nu
een mooi moment is om over te
schakelen naar de officiële vlag
die hoort bij Westkapelle. De
gemeente Veere moet nog over
diverse exemplaren van deze
officiële vlag beschikken. De
vlaggenstokken op de Markt snakken naar hergebruik.
In 2023 heeft Westkapelle 800 jaar stadsrechten, dan zou het
toch prachtig zijn als die vlag hier in het straatbeeld wappert!
In Het Polderhuis komt de officiële Westkapelle-vlag te koop.
Een vlag met het formaat 1 x 1,5 meter kost € 27,50, met 2 meter
lange aluminium vlaggenstuk € 47,50. Bestellen aan de balie of
per mail: info@polderhuiswestkapelle.nl
Podcast met Nelleke Wouters
In dit Polderhuisblad geen bijdrage van onze Fries-Westkappelse columnschrijfster Nelleke Wouters. Onlangs was ze
te horen in een podcast op
Omrop Fryslân. Ze filosofeert
daar over het rustgevende
vuurtorenlicht en ook de aan
haar ouderlijk huis verbonden
dichtregels
Zo is ‘t leven, eb en vloed
Joe gaet ‘t beter, mien gaet ‘t goed
een wijsheid zo diep dat ze
zelfs voor de bedenker ervan ondoorgrondelijk is. Te beluisteren op: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1057463-radiomoanneljoch-met-tryater-nelleke-wouters

(Advertorial)

Oude Zandweg 2, 4361 SK Westkapelle
Verrijn Stuartweg 10, 4462 GE Goes
 info@tafelwinkel.nl
 085 1308020
@

Ben je op zoek naar een mooie marmer- of betonlook tafel?
Tafelwinkel.nl is een nieuw concept met prachtige stenen
tafels. Hier vind je de hipste materialen van het moment.
Shop nu jouw nieuwe eettafel, salontafel, sidetable of accessoire bij Tafelwinkel in Westkapelle. Met een uitgebreid
assortiment van maar liefst 30 kleurmogelijkheden (composiet en keramiek), diverse mogelijkheden in onderstellen,
vormen en afmetingen zit jouw perfecte tafel er altijd bij!
Via onze website kun je contact opnemen, gratis kleurstalen
aanvragen en het gehele assortiment bekijken. Onze volledig
vernieuwde winkels zitten gevestigd in Westkapelle en Goes,
met tientallen tafels gepresenteerd. We vertellen je graag
alles over de geweldige eigenschappen van een stenen tafel.
Tot snel in onze winkel of online op www.tafelwinkel.nl!

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG

• B e m id d e l in g
b ij a a n e n v e r koop
• T a xa t ie
• A d v ie s

HOUMES
MAKELAARS

Actieve makelaars
die de markt
in beweging houden...

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

WWW.DOMINICUS.NL

HOUMESMAKELAARS.NL
TEGELS

BADKAMERS

GRAFSTENEN

NATUURSTEEN

M A K E L A A R S
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Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd
Deel 8 - ’t Weef‘uus

Halverwege de 19e eeuw leek het er op dat Westkapelle zou worden opgetild door de golven van de industriële revolutie. Er kwam een
textielbedrijf onder aan de dijk, waar Westkappelse wevers de katoensoort calicot vervaardigden. “’t Weef’uus” bleef nog lang een
begrip. Op bovenstaande ansichtkaart uit 1900 is het gebouw rechts als achtergrond te zien. Later zou het de voorgrond gaan vormen
van veel vanaf de dijk gemaakte panoramafoto’s.
De 19e eeuw was overal een tijdperk van grote armoede maar
voor de Westkappelse dijkwerkers waren de levensomstandigheden helemaal tenhemelschreiend, vooral in perioden dat
de dijk weinig werk bood. In 1839 constateerde het provinciaal
bestuur dat de armoede hier ’tot eene hoogte is gestegen, zoo als
in geene andere gemeente van Zeeland plaats heeft, zoodanig dat de
staat van zaken aldaar zoo als die thans is, werkelijk zorg baart’.
De overheidsinstellingen zagen de textielindustrie als mogelijkheid tot werk- en inkomenverschaffing, wat er toe leidde
dat op diverse plaatsen in Zeeland calicotweverijen kwamen.
Ook in Westkapelle, waar de weverij na veel perikelen en
steun van gemeente, ambachtsheer en zelfs koning Willem I
werd gebouwd onderaan de dijk, aan de latere Dijkstraat. De
weefwerkzaamheden startten in 1841 en samen met de andere
Zeeuwse weverijen ontstond een aanzienlijke textielsector, die
producten leverde met een internationale faam.
Maar aan de werkgelegenheid en het verbeteren van de economische en sociale omstandigheden, wat toch het doel was,
heeft de weverij niet veel bijgedragen. De werknemers in
Westkapelle waren voornamelijk vrouwen en jonge meisjes.
De dijkwerkers schoolden zich niet om tot wevers. De arbeidsomstandigheden in de weverij waren miserabel en de armoede
bleef. Vooral door internationale economische omstandigheden werd de weverij in 1870 gesloten.

6

De Westkappelse weverij
Voor het herbergen van de weefgetouwen was een buitengewoon lang en smal gebouw ontworpen: 115 x 5,6 meter.
De gebruikte materialen en de bouwwijze waren van inferieure kwaliteit en een vloer had het gebouw al helemaal niet.
Reparaties en herstelwerkzaamheden volgden elkaar op. Toch

waren de bedrijfsresultaten in het begin goed en in 1853 werd
het gebouw vergroot met een aanbouw aan de noordkant van
’32 à 33 ellen’ lengte. Zo reikte de weverij van de Rookstraat tot
de Krekelstraat maar helaas ging het al snel daarna bergafwaarts met de weefbusiness. In 1858 werd de aanbouw afgestoten en verbouwd tot marechausseekazerne en in 1870 stopten
de bedrijfsactiviteiten helemaal. Daarmee verdween ook het
eigenlijke Weef’uus. Het grootste deel van het gebouw werd
gesloopt. Alleen het noordelijke deel inclusief de aanbouw uit
1853, bleef overeind. Toen de marechaussee een andere huisvesting kreeg, zat men ook met dat gebouw verlegen. Het nog
steeds langgerekte gebouw werd voor een deel ingericht als
gemeentewerf annex lijkenhuis en het overige deel werd verkocht en verbouwd tot maar liefst vier woonhuizen.
Een foto van de begrafenis van de slachtoffers van de mijnramp
in 1914 laat zien hoe het weefhuis er toen uitzag.
In de loop van de tijd werden onderdelen van het gebouw verbouwd, vergroot en ook verwijderd. Omstreeks 1930 waren de

lage gevels van de noordelijke woning opgetrokken. Het aanzicht vanaf de dijk was toen wat je noemt pittoresk.
De bombardementen en beschietingen in 1944 waren ook voor
het Weef ‘uus desastreus.
Het zuidelijk deel was helemaal met de grond gelijk gemaakt en
de andere woonhuizen waren in feite onherstelbaar.
Maar woningnood breekt wet en de huizen werden opgelapt.
Waar ooit de gemeentewerf was, kwam nu een herbouwhuis met
een schuur en daarnaast kwam een nieuw straatje. De gemeente
toonde historisch besef en noemde dat Weverijstraat. Een foto
uit 1950 toont de ontstane situatie. De noordelijke woning valt
buiten de foto en in het kleine huisje in het midden is zelfs naast
het woongedeelte nog een winkeltje gevestigd. In 1985 had ook
dit kleinste huisje van Westkapelle een modern raam en een
grote dakkapel.
De gehele Dijkstraat en daarmee wat was overgebleven van het
Weefhuis verdween onder de dijk met de grote dijkverzwaring in
de jaren 1986-1988.
Hoe dat ging en hoe het geworden is tonen deze foto’s:

Foto’s uit collecties Piet Minderhoud en SCW.
Over de opkomst en ondergang van de calicotweverij is in
2012 een boek verschenen, geschreven door Jan Kaland,
Willem van den Broeke, Ko Gabriëlse en Adrie Lous, getiteld ’De wevers dat zijn er geen heren - De calicotfabriek
en de wevers van Westkapelle (1839-1870)’. Dit boek is nog
verkrijgbaar bij de SCW en Boekhandel De Drukkery.
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Wim Dieleman beleeft Westkapelle
Oud-gemeentesecretaris Willem Jan Karel Dieleman (19131993) kwam vanuit Axel naar Westkapelle in 1935 en werd
direct gegrepen door het bijzondere dorp en de daar gepraktiseerde way of life. Hij stortte zich met volle overgave in het
dorpsleven en kon daarover prachtig schrijven en vertellen.
Het onderstaande verhaal is het tweede deel van een lezing
die Dieleman hield in 1990 in het kader van de Zeeland Cultuurmaand.
Laten we terugkeren naar de bijzondere Westkappelse gemeenschap. Een gemeenschap met zoals gezegd veel nooddruft en
weinig weelde, maar wel een zingende gemeenschap. Er is een
spreekwoord dat zegt Nood leert bidden. Voor Westkapelle gold
echter Nood leert zingen. Aan bidden deden ze niet zoveel, des te
meer aan zingen. Bij het werk, op bruiloften, op de kermis, des
zondags als hele groepen mannen gingen wandelen, iets wat je
elders nergens ziet. Altijd en overal als er een groep Westkappelaars bij elkaar was, werden de liederen uit het verleden, de
ouwerwesse, met volle overgave gezongen.
Voedselmenu
Toch waren de levensomstandigheden en ook het dagelijks
voedselmenu er zeker niet naar om uitbundig te zingen. Op de
tafel met het traditionele tafelzeiltje was bij de broodmaaltijd,
die op plankjes werd genuttigd, stropievet erg populair. Soms
een bokking of een stukje spek, niet groot, men moest tenslotte
een heel jaar toekomen met het zelfgemeste varken. Van het
varken mocht niks verloren gaan, ook de darmen werden gegeten; gebakken met schijfjes appel werd dit beschouwd als een
lekkernij. Een andere lekkernij waren de zogenaamde ovenblaezers, die van de deegresten bij het bakken van brood uit de
oven kwamen. Besmeerd met boter en bruine suiker waren ze
heerlijk.
Nog zie ik mijn kostvrouw in de ondermuts, zonder jak en met
loshangende beuk met een hoogrode kleur van de hitte voor
de oven in de bakkeete staan. Het romantische van de klederdracht verdween voor mij dan geheel in het gebakken brood.
Bij de middagpot kwamen vaak zeekraal en pompoenenpap of
soms vossesoppen (een mengsel van vet en peren) op tafel en
‘s zondags werd vrijwel in ieder gezin stokvis gegeten, die ‘s
zaterdags door de man werd gebeukt.
Verschillen
Bij de Westkappelaars bestond, vooral naar buiten, een grote
eenheid. Toch waren er onderling ook verschillen. Je had de
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Charley Toorop, Jazz in boerencafé,
Collectie Museum De Rietgors Papendracht
krullepetten en de gouden knoppen van de kleine landbouwers
en de platte petten en het benen knoopje van de dijkwerkers.
Die van ‘t oekje van de Kriekel waren weer anders dan die van
‘t oekje van Van Mill in de Zuidstraat. Die van de Koestraat, de
Koeioekers, waren weer anders dan die in d’ Arke.
Caféleven
Nu iets over het caféleven. Het café was het domein van de
mannen; vrouwen kwamen er niet, alleen op de kermis. Het
houden van een café was een weinig florerend bedrijf, met
uitzondering dan misschien van het Kasteel van Batavia, waar
nogal wat dijkwerkers kwamen als de lonen waren uitbetaald.
In de andere cafés kwamen in de week alleen een paar zuupertjes, oude mannetjes die verslaafd waren aan het borreltje. ’s
Zaterdagsavonds kwamen er nogal wat jonge gezellen om een
kaartje te leggen of te biljarten en een ZHB-pilsje te drinken.
Sommigen die niet zo goed bij kas zaten dronken lager bier, dat
was een paar cent goedkoper. Als de gezelligheid in het café
dan goed op gang begon te komen, ging plotsklaps de deur
open en stond daar het gezag en was het uutjaegen. Het was
tien uur en het café moest sluiten.
Kermis
Begin juli kwam op de Kapelle de draaimolen. Zonder zeil, er

werd gerekend op een harde wind en donker weer. Kermisweer
zeiden de mensen. Die draaimolen was de enige attractie voor
de jeugd. Voor de ouderen speelde de kermis zich hoofdzakelijk in het café af.
In mijn kosthuisbed hoorde ik dan ‘s morgens om vier uur flarden van tromgeroffel en de doffe knallen van de gaaischieters,
die hun geweren leegschoten op de troenken, die hoog op
de dijk waren opgesteld. Het oog helder en de tromp omhoog stond
er te lezen. De tromp ging snel omhoog, maar het oog was niet
zo helder meer, want de slokjesjoen had reeds vele malen de
jeneverkruik rond laten gaan. Als dan de tronk valt, klinkt er
gejuich en de fortuinlijke schutter vliegt door de lucht, krijgt
een sjerp om waarna de meute het dorp in trekt. Een trossel
gearmde boerenmannen, de tamboer voorop, geleid door de
kaptein, de sabel gebruikend als er één uit de rij dreigt te lopen.
Luid zingend duiken ze een volgend café binnen.

Wim Dieleman met vrouw en vrienden gekiekt door een straatfotograaf
tijdens de kermis 1962; familiearchief Dieleman
Ringrijden
Verderop in de Zuidstraat weer ander rumoer. Voor het
Eeren’uus -overblijfsel van de ambachtsheerlijkheid- ligt de
riengbaene, waarover dikke, met linten versierde boerenpaarden dokkeren. De baène omzoomd door boerenmannen, vrouwen en meisen. De mannen met
de zondagse petten, de vrouwen met zwarte schorten en
gouden strikken aan de krullen, volgen met vrolijke belangstelling de prestaties van de rijders. De rijder als het ware vastgekleefd op de brede paardenrug gaat met de lans naar voren
gericht, met verbeten gezicht op de ring af. Klodders zand
spatten in het rond, omgewoeld door driftige paardenhoeven.

’’t Is mis, ’t is mis,
’t is of er geen gat
in is’, schreeuwt de
ruiter als hij heeft
mis gestoken. Het
deert hem niet, ’t
is kermis. Na de
ommekeer naar het
bierkot, van waaruit
luid gezang opklinkt
en de dorstige kelen
steeds
opnieuw
gesmeerd worden
met bier en jenever.
Als dan de laatste
ring is gestoken,
worden de meisen
en vrouwen van de
deelnemer voorop
het paard gehesen
en als trotse roofridders die een schone
jonkvrouw hebben
ontvoerd gaat het in
optocht naar de burgemeester om hem
te bedanken voor de
verleende vergunning.

Ringrijder met verloofde te paard;
ca. 1938; coll. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Kermisavond
Als dan de kermisavond over het dorp valt, komt de leut in de
cafés tot volle ontplooiing. Er wordt gezongen, gedanst en
gedronken. Lange snoeren gearmde mannen en vrouwen dringen onder luid gezang het café binnen om zich wat later te storten in de wals die haastig door het dansorkest wordt ingezet.
Het walsen van de in klederdracht gestoken paren is voor mij
een onvergetelijk schouwspel. De bij iedere zwierige draai wijd
uitwaaierende rokken van de vrouwen, die in de slanke taille
stevig omklemd worden door de bij iedere draai brede schokschouderende mannen.
Kermis, de uitbarsting van een jaar lang opgekropte leut. Als
dan na drie dagen het kermisrumoer weer is verstomd is het
onwezenlijk stil in het dorp. Het gewone dagelijkse leven gaat
weer z’n eenvoudige gang. De mannen staan weer op de glooiing en bij de molen op de dijk. De vrouwen stampen weer de
was en bakken het brood.

ca. 1980

ca. 1935
ca. 1945

www.slagerijkoets.nl

Al ruim 140 jaar
het vertrouwde adres
in Westkapelle

ca. 2019
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Een schip met een zeiltje
door Jan Kaland

William John Huggins, HMS Mercury cuts out the French gunboat Leda from Rovigno,
1809, olieverf op doek, 46x61 cm, Coll. National Maritime Museum, Greenwich Londen.
Een Engels oorlogsschip uit de 19e eeuw staat model voor het
scheepje van de gaaischieters. Wat zit hier achter?
In de 18e en 19e eeuw domineerde het Britse rijk de wereld. De
Nederlandse republiek met de ooit zo befaamde schepen en zeekapiteins uit Holland en Zeeland, was na een aantal zogeheten
Engelse Oorlogen, goeddeels uitgeschakeld. Britannia ruled the
waves.
Maar aan het eind van de 18e eeuw verscheen een andere rivaal
aan het firmament. Frankrijk had zich na de revolutie van 1789 herpakt en vooral toen Napoleon Bonaparte aan de macht was, wilde
het weer de eerste viool spelen op het wereldtoneel. Het Franse
nationalisme en imperialisme had rampzalige gevolgen, niet
zozeer voor Groot-Brittanië, wel voor Frankrijk zelf en ook Nederland en Zeeland.
Nederland, tot dan een tamelijk los verband van afzonderlijke
provincies, was in 1795 een eenheidsstaat geworden onder de
naam Bataafse Republiek. Maar in feite was dit niet meer dan een
vazalstaat van Frankrijk, zonder echte zelfstandigheid. De afhankelijkheid van Frankrijk werd nog groter toen in 1806 de Bataafse
Republiek werd omgezet in het Koninkrijk Holland. In 1808 werd
Vlissingen zelfs daadwerkelijk ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
De expansie van Frankrijk botste met de Britse werelddominantie en vanaf 1792 was het bijna continu oorlog tussen deze twee
grootmachten. De zeeslagen vormden uiteraard een rijke inspiratie voor de Engelse zeeschilders als William John Huggins.
Een doorn in het Britse oog was de concentratie van Franse en

Nederlandse (dus Fransgezinde) schepen en troepen in de havens
van Vlissingen en Antwerpen. Hier moest ingegrepen worden met
een Britse militaire expeditie naar Zeeland. Zo verzamelde zich in
juli 1809 in de havens van Kent een Brits expeditieleger van 40.000
soldaten en 5.000 paarden. Met een armada van meer dan 400
transportschepen, veertig linieschepen en dertig fregatten ging
het Walcherenwaarts. De Engelse invasie was begonnen, met als
doel het veroveren van het Franse eskader van tien linieschepen in
Vlissingen en de vernietiging van de daar in aanbouw zijnde marineschepen. Verder waren de Britten van plan om Antwerpen in te
nemen, waar volgens geruchten tientallen Franse linieschepen in
aanbouw waren.
Het leger landde op 30 juli 1809 op verschillende plaatsen op Walcheren en verspreidde zich in korte tijd over heel het eiland. Westkapelle herbergde een Frans legerkamp op het Noordervroon en
kreeg uiteraard ook met de Engelse militairen te maken.
Vlissingen was niet zo gemakkelijk in te nemen. De stad werd
vanuit zee zwaar beschoten en gebombardeerd met grote schade
en veel burgerslachtoffers tot gevolg. Ook het imposante Vlissingse stadhuis, een kopie van dat van Antwerpen, werd verwoest.
Een eclatante Britse triomf zou je zeggen, maar dat viel tegen.
Ondanks de militaire successen liep de expeditie uit op een groot
fiasco voor de Britten. Het hoofddoel, de verovering van Antwerpen, werd niet gerealiseerd. De Britse legermacht werd niet verslagen door de Fransen, maar door Zeeuwse muskieten. In groten
getale werden de Britten getroffen door de beruchte Zeeuwse
koorts. Sneuvelden er door daadwerkelijke oorlogshandelingen
BOUW VEILIG WOON VEILIG!
brandwerende
dossierkast

Elk jaar wordt er
in Nederland 85.000
keer ingebroken.
Detec adviseert u
graag over de
beveiliging van
uw woning of
bedrijfspand.

noodverlichting
brandbeveiliging
toegangscontrole
camera

inbraakbeveiliging
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www.deteczeeland.nl
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0118-651750

19e-eeuwse impressie van de beschieting van het Vlissingse stadhuis;
overgenomen van www.flessinghe.nl/letters-from-flushing
maar 100 soldaten, door ziekte bezweken er hier zo’n 4000. Men
dacht toen dat de ongezonde lucht hier de oorzaak van was, maar
waarschijnlijk was de Zeeuwse koorts een combinatie van malaria, vlektyfus, buiktyfus en dysenterie. In december werd de troepenmacht teruggetrokken. Naar schatting nog eens 4.000 soldaten stierven na terugkeer door toedoen van de Zeeuwse muggen.
Wat bleef, was het scheepje
Ook voor de Zeeuwen was de Britse raid zwaar traumatisch. Anders
dan in 1944 werden de Britten niet bepaald als bevrijders gezien.
Integendeel. Een nationaal besef bestond in die tijd nog nauwelijks en de Franse overheersing werd wel verafschuwd, maar niet
zozeer als een vijandelijke bezetting ervaren. De Engelse agressie
en dan vooral de zeebombardementen boezemden meer afkeer
en haat in, nog generaties lang. We konden ze wel schieten, die
Britten. En dat was ook wat we deden, op de gaai. De gaaischieters
van Westkapelle, ook toen al vindingrijk, maatschappelijk betrokken en met een goed ontwikkeld gevoel voor wantoestanden,
hadden de gewoonte om te schieten op iets wat hun ongenoegens
symboliseerde. Wat lag meer nu voor de hand dan om een Engels
oorlogsschip ’op de gaai’ te zetten?
Het begrip gaaischieten veronderstelt dat op een vogel wordt
geschoten, een papegaai. De meeste schutterijen, toen en nu,
kennen dan ook een hoofdvogel. Hier aan de Zeeuwse kust, in
Westkapelle en Domburg, kwam een schip met een zeiltje.
Het scheepje nu
Deze volgens de overlevering toen ingezette scheepjestraditie
heeft tot de jongste dag stand gehouden. Nog steeds vertoont
het gaaischeepje opvallend veel gelijkenis met een 19e-eeuws
Brits fregat. Lang geleden is er een bouwtekening voor gemaakt
die nog steeds bepalend is. Maar varen kan het scheepje niet.
Het ziet er wel echt uit, maar eigenlijk is het niet meer dan een
tweedimensionale afbeelding, gezaagd uit een zware plank. In
vroeger tijd, toen recycling nog vanzelfsprekend was, bewaarden

ze er een oude traptrede voor. De
scheepsbouwers moeten er trouwens wel op letten dat de boeg van
het scheepje aan de linkerkant zit.
Schieten moet je immers alleen
op een schip dat een bedreiging
vormt, dat ’naar binnen’ komt.
In de vroege kermisochtend moet
de gaaikapitein het aldus gebouwde
scheepje met 10-duimers op een
tronk spijkeren. Een solide en trefzekere timmermanshand is dan wel
een must. ’Hamer sla recht, want de
kapitein is bezopen’, de spotternij is
niet van de lucht als de spijkers wat
Foto M. Geschiere-van Sighem
onwillig zijn.
Nooit ziet de dijk er mooier uit dan op de zaterdagochtend van de
kermis bij zonsopgang met de scheepjes hoog op de gaai, de zeilen
klapperend in de zomerbries. De hele ochtend blijven de scheepjes (want er zijn er nu drie) ongeschonden. Pas na het middaguur,
als de kermisviering naar het hoogtepunt gaat, mag erop worden
geschoten. Want het scheepje is als prijs misschien nog wel
belangrijker dan de burgemeestersprijs. Toen Leen Moermond
als burgemeester aantrad hield hij de burgemeestersprijs in ere,
maar hij onderkende ook direct het gewicht en de historische achtergrond van het scheepje. Al bij zijn eerste kermis, in 1973, stelde
hij voor degene die het scheepje afschoot een medaille beschikbaar, later kwam er ook een wisselbeker. Schrijver dezes had de
eer en de mazzel de winnaar van die eerste medaille te zijn. Zijn
scheepje droeg de naam Terrorist, een naam met een betekenis.
Het schieten op een schip symboliseerde ooit de woede over de
Britse agressie. Nu zit er satire in de naam van het scheepje. Liefst
met cryptische bewoordingen ageren de gaaischieters tegen of
spotten met wantoestanden of strapatsen van BN-ers en politici
en ook wel van de gaaischieters zelf.
Terrorist ageerde tegen aanslagen van diverse terreurgroepen en
de in het voorafgaande jaar gegijzelde en vermoorde Israelische
deelnemers aan de Olympische Spelen in München. Het leukste
zijn de namen die bij de toeschouwer direct een glimlach van herkenning oproepen: Postweg als protest tegen de opheffing van het
plaatselijke postkantoor, Veere als afkeuring van de gemeentelijke
herindeling, Vrij veilig, weemoed over de om veiligheidsredenen
afgeschafte vrijgaai met een om heel andere redenen actuele leus,
Gay-shooters, een kwinkslag naar de roze petjes die de schutters
dat jaar droegen, de inventiviteit is grenzeloos.
De vraag nu is: Krijgen we de scheepjes weer te zien en wie of wat
zal dan het doelwit zijn?
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Kinderdracht
Op de vraag in het
Polderhuisblad
van januari jl. of
men klederdracht
kinderkleding
wilde schenken
aan de Stichting
Cultuurbehoud
We s t ka p e l l e,
kwamen diverse
positieve reacties.
De collectie kon
worden aangevuld met diverse
jongens- en meisjeskledingstukken. Hartelijk dank aan alle schenkers!
Op 24 mei, 2e Pinksterdag, hebben tientallen dorpsgenoten
van alle leeftijden meegedaan aan de oproep van het Polderhuis om deze dag klederdracht te dragen. Het werd ondanks de
vele regenbuien, een prachtige middag. In de avond was er een
uitgebreide fotosessie op het strand door de beroemde Britse
fotograaf Jimmy Nelson, waaraan ruim vijftig personen ‘op z’n
boers’ deelnamen. Zes meisjes konden dankzij de schenkingen
nu geheel worden aangekleed zonder elders kledingonderdelen
te hoeven huren. De oproep blijft uiteraard nog staan, want de
collectie kan nog steeds aanvulling gebruiken.
Adrie Lous, contactpersoon Stichting Cultuurbehoud (0118-572010) en
Piet Minderhoud.

Op deze foto van de schoolkinderen in het vorige Polderhuisblad
kwamen diverse reacties.
Het blijkt te gaan om
een klas van de School
met de Bijbel uit 1941.
In die tijd was het
schoolgebouw
aan
de Zuidstraat gevorderd door de Duitse
bezetters en werd les
gegeven in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente op een binnenterrein tussen de Zuidstraat en de Noordstraat. Het geïmproviseerde schoolplein was aan de Noordstraat. De huizen op
de achtergrond staan aan de Noordstraat ongeveer waar nu de
huisnummers 59 en 61 zijn. De namen van vrijwel alle kinderen
zijn bekend.
Ook kregen wij nog late reacties op de foto met de kinderen in
het januarinummer, waarmee weer enkele personen konden
worden geïdentificeerd.
Hartelijk dank aan iedereen die de moeite nam zijn of haar historische kennis te delen.
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De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl
0118-572249

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

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

Uw adres voor:

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

