Wasschappels Magazine
Torentijd voor het Polderhuis

Wat moet je nu met een vuurtoren? Zou je denken. Maar als
je in Westkapelle de vuurtoren hebt, dan heb je het dorp zelf
ook. Dat het Polderhuis de vuurtorens gaat beheren, is dus niet
meer dan logisch. De redactie feliciteert het Polderhuis van
harte met deze opmerkelijke en optimistische nieuwe stap. Dit
lentenummer van het Polderhuisblad kon daarom geen ander
thema hebben dan de vuurtorens. En het licht! Het torenlicht
en ook het Zeeuwse lentelicht. Dat mist zijn uitwerking niet.
De tuinen worden weer klaar gemaakt, de trekvogels keren
terug. Groen breekt overal door. Gasten verschijnen, campings
en verhuurders maken zich klaar. Het strand weer aangeharkt,
strandkotjes uit de stalling. Liggen, kijken en zonnen! En een
rondje over de dijk, te voet, op de fiets of de motor, met de
cabrio of hoog te paard.
Westkapelle kan er weer fris tegenaan nu het de lange kwakkelwinter ongeschonden is doorgekomen. Hoewel…, bij de
oplaaiende kapwoede van de bomenbeherende besturen,
hou je je hart vast. Bomen staan kennelijk altijd in de weg, zoals
voor onze wethouder Melse, die in zijn partijblad klaagt dat hij
door de bomen de duinen niet meer ziet. Tja…
Maar we dwalen af van het voorjaarselan in Westkapelle! De
Noormannen spelen weliswaar als een krant, maar de Stormvogels zijn kampioen, het Westkappels Koor bestaat 95 jaar, de
Oranjevereniging is herboren, het Polderhuis bloeit.
Jammer, dat we het vanaf nu zonder onze huisfotograaf Jan
de Jonge moeten gaan doen. Hij gaat zijn fotografisch talent
anders ontplooien. We bedanken Jan voor zijn vele en prachtige fotografische bijdragen aan het Polderhuisblad. Maar we
zitten nu wel met een vacature. Kun jij aardige foto’s maken
en wil je dat af en toe doen voor het Polderhuisblad? Laat het
ons weten.
In dit lentenummer moesten we dus wat improviseren met de
illustraties. Niettemin genoeg toren- en andere verhalen. Van
de voorzitter van het Polderhuis, Jan van Beekhuizen, van onze
gastschrijfster Clazina Dingemanse, over Greta Compeer, de
vrouw die de afgelopen 25 jaar de vuurtoren beheerd heeft,
een bloemlezing van de kunstwerken met de vuurtorens en
nog meer. De redactie wenst u veel plezier met dit lentenummer en blijft overigens van mening dat de brandweer in Westkapelle moet blijven.
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Piet Mondriaan, Vuurtoren bij Westkapelle, olieverf op doek,
71x52 cm, 1908, Gemeentemuseum Den Haag
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Andere wind
Door Jan van Beekhuizen

Met het besluit om de Westkappelse vuurtorens te gaan beheren, slaat het Polderhuis
nieuwe wegen in. Wat gaat er allemaal nog
meer veranderen?

In het bestuur wordt volop gediscussieerd over de toekomst.
Er dienen zich nieuwe mogelijkheden voor ons aan in de
vorm van het oorlogsaquarium en de beide vuurtorens.
De vuurtorens zijn ons aangeboden door Rijkswaterstaat. Ze
vroegen of we interesse hebben om de binnenzijde daarvan
voor het publiek te ontsluiten. Een wel erg open deur, toch?
Maar met die vraag beseffen we als bestuur dat ons huidig
honk Zuidstraat 154-156 een knellende jas wordt. We gaan
ons dan ook oriënteren op de gehele omgeving van Westkapelle. Denk dan aan snorkeltochten onder leiding van de
NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) naar het Oorlogsaquarium, en tochten met groepen, onder leiding van
gidsen, langs de zee en door het natuurgebied Noordervroon.
En, om niet te vergeten, de openstelling van de torens.
Na overdenking van dit alles is het bestuur is tot de conclusie
gekomen dat de huidige organisatiestructuur moet worden
aangepast. We zijn nu georganiseerd om het museum heen.
Het museum is het middelpunt van onze activiteiten. Maar
straks is de gehele omgeving van Westkapelle ons werkgebied, waarvan het museum dus onderdeel is. Dit vraagt om
een nieuw bedrijfsmodel. Natuurlijk blijven we het op z’n

Afgelopen jaar vierden we 10 jaar Polderhuis. Bij de start geloofden maar weinigen dat het er zou komen, dan wel een
lang leven beschoren zou zijn. Misschien was
het geloof wel omgekeerd aan de wens, want
die was sterk, zo bleek al bij opening.
Ada en ik hebben vanaf dag één direct de
overtuiging gehad dat het wel kon. De ingrediënten waren een bijzondere historische
plaats en een bevolking waar je op kon rekenen.
Zo ontstond de combinatie tussen museum
en ontmoetingsplek. Gedragen door de bevolking en financieel onafhankelijk. Samen
met al onze vrijwilligers hebben we bewezen
dat je bergen kunt verzetten met saamhorigheid en schouders eronder zetten.
Het Polderhuis is een begrip geworden en
vandaag de dag niet meer weg te denken uit
het verhaal van Westkapelle.
Heel Westkapelle wordt het werkgebied van Het Polderhuis; luchtfoto Beeldbank RWS
Je kan ook zeggen dat we onze tijd al ver
vooruit waren, want de huidige politiek heeft het over om- Wasschappels doen, dus met de vrijwilligers als basis voor
slag van verzorgingsstaat naar participatie maatschappij. Pre- ons handelen.
cies wat het Polderhuis doet.
Ik zie het al levendig voor me: drommen toeristen zoeken
Na tien jaar is het ook goed om vooruit te kijken. Stilstand is onze omgeving op omdat ze van de plaatselijke bevolking
achteruitgang, en kansen liggen nou eenmaal voor je en niet toegevoegde waarde krijgen voor hun vakantie!
achter je.
TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG

..
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Vuurtorens

Het is bijna zover: binnenkort wordt het vuurtorencontract getekend tussen Rijkswaterstaat en het Polderhuis.
De ondertekening gaat gepaard met een kleine besloten
ceremonie. Daarna zijn de grote toren en het ijzeren torentje in beheer bij Stichting Polderhuis Westkapelle. Het
definitieve overdrachtsmoment kan nog aanlopen tot
begin mei. In de loop van de komende maanden zal er regelmatig iets veranderen in de vuurtoren. Maar die planning is nog niet rond. U leest er later meer over.
Voorjaarsexpositie
Van 28 maart tot 20 juni 2015 is in de ontmoetingsruimte
een tentoonstelling te zien onder de titel “Water over Walcheren, oktober 1944 - februari 1946”. Deze fototentoonstelling is samengesteld door Ruud Sonius en Piet van
Rooijen sr.
Vooruitblik zomerexpositie 27 juni – 4 oktober 2015

Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner, Westkapelse meisjes,
houtsnede, 300x220 mm, Limburgs museum, Venlo

De werkgroep wisselexpositie deed een bijzondere
ontdekking in een van de krantenmappen van het Polderhuis. In een Duitse krant uit 1932, de Kaldenkirchse
Wochenpost, stond een artikel over Westkapelle, geïllustreerd met prachtige tekeningen o.a. van de vuurtoren en
Westkappelse vrouwen en mannen in klederdracht. De
titel luidde “Westkapelle und seine Bewohner. Aus einem
der interessantesten Dörfer Hollands”. Het was geschreven
door de kunstenares Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner (1877-1948), die ook de illustraties had getekend.
Bij navraag bleek dat niemand ooit van haar had gehoord.
Dat was interessant voor nader onderzoek. Na enkele jaren speurwerk weten we nu dat zij in de periode van 1920
tot 1940 regelmatig enkele weken of soms een maand
in Westkapelle verbleef om er te schilderen. Doordat zij
haar werk niet wilde verkopen is het in de vergetelheid
geraakt en nu door ons herontdekt. De werkgroep heeft
contact kunnen leggen met de kleinkinderen en zo een
gedeelte van dit werk kunnen achterhalen. In het volgende Polderhuisblad verschijnt een artikel over de expositie
en het leven en werk van deze bijzondere vrouw.
Educatie, sterke poot van het Polderhuis
Het team Educatie Polderhuis telt zes mensen die stevig
aan de weg timmeren met projecten voor andere musea
en voor het onderwijs. Een voorbeeld is het project Kindermuseum met de Westkappelse basisscholen. In optocht
liepen de kinderen van beide scholen achter de trommelaar en twee houten Guusjes naar het museum voor de
opening. De expositie van hun kunstwerken trok veel belangstelling. Het project is nadien verder uitgegroeid tot
een schoolbreed project voor groep 1 t/m groep 8.
De basisschool De Kleine Beer in Berlicum (Noord-Brabant)
heeft inmiddels ook een Kindermuseum gemaakt, rond
het thema dieren en natuur. Medewerkers van het Polderhuis hebben daarbij geholpen. In de afgelopen maand
maart zijn er twee trainingen aangeboden waar negen
Zeeuwse Musea aan hebben deelgenomen. Zij hebben
alle belangstelling om het project Kindermuseum uit te
voeren met een basisschool in de buurt van hun museum.
Het Polderhuis is graag bereid daar een handje bij te helpen. Musea en scholen van overal kunnen bovendien op
de website www.guusenguusje.nl alle informatie vinden
die nodig is om zelf een Kindermuseum te maken. Materiaal voor het Kindermuseum kan digitaal gratis worden besteld bij de initiatiefnemers: het Polderhuis en de Stichting
Guus&Guusje.
Een tweede project is de ontwikkeling van de website
www.walcheren40-45.nl voor leerlingen van groep 7-8 van
het basisonderwijs en de eerste klassen van het vervolgonderwijs. Op deze website kunnen leerlingen veel informatie vinden voor werkstukken en huiswerk. Er is een quiz,
er zijn verhalen uit dagboeken, herinneringen, informatie
over bijzondere voorwerpen en over monumenten. De
website wordt medio mei online gezet. De eerste testen
met scholen en leerlingen waren erg positief, dus we hebben er alle vertrouwen in dat het een succes wordt.
Zie vervolg pagina 4 ▼
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Sinds kort is er ook een speciale route in het museum: de
QR route. Op allerlei plaatsen kun je QR codes vinden. Als
je die scant met je IPhone of Ipad krijg je filmpjes, extra
foto’s en interviews. Deze route is voor het onderwijs gemaakt, maar de gewone museumbezoeker kan de route
natuurlijk ook volgen.
Wandelroutes
Vanaf Pasen zijn er twee nieuwe wandelroutes in Westkapelle. De eerste route heet De Dijk vertelt… met daarin
informatie over bezienswaardigheden op de dijk en op
het strand en met 12 opdrachten (een soort ‘veredelde’
speurtocht). De tweede route heet Het dorp vertelt….
Deze route is iets langer, is rolstoelvriendelijk en vertelt de
geschiedenis van het dorp met 12 opdrachten. Beide tochten komen ook in het Duits beschikbaar. De routes zijn een
leuke aanvulling op de Charley Toorop-route. Alle routebeschrijvingen kosten € 1,00 per stuk.
Ook vanaf Pasen: twee nieuwe bordspelen.
Het Vuurtorenspel ‘t Hoge Licht is een variatie op het aloude Ganzenbord. Doel van het spel is dat alle spelers veilig
thuis komen bij de grote vuurtoren.
Het tweede spel heet Diekersspel de Bendes van Was
schappel en is een kruising tussen pesten, mens erger je

mers van de lichteffecten en de sponsoring door Westerbeke Elektro.
Woensdag Westkapelle
De succesvolle evenementenformule Woensdag Westkapelle krijgt natuurlijk weer een vervolg. Het programma
voor de komende zomermaanden is nagenoeg rond. Dus
iedere zomerwoensdag is er in Westkapelle weer van alles
te doen aan de hand van een speciaal thema, bijv. 15 juli
fietsdag, 22 juli smikkeldag, 29 juli en 26 augustus kust-,
zee- en dijkdagen en nog veel meer. In het zomernummer
van het Polderhuisblad het volledige programma.
Op twee van die woensdagen is er een vliegerfestijn. Daarvoor zijn op korte termijn vrijwilligers nodig, om vliegers
te snijden en houten haspels te maken. Wie daar wat voor
voelt, graag aanmelden bij het Polderhuis, eventueel per
e-mail, info@polderhuiswestkapelle.nl
Deutschsprachige Verstärkung gesucht
Het Polderhuis biedt ook aan geïnteresseerde Duitstalige
toeristen rondleidingen aan door het dorp en het museum, dit met informatie in hun eigen taal over Westkapelle,
zijn geschiedenis en de dijk. We zoeken Duitssprekende
vrijwilligers die dergelijke rondleidingen willen begeleiden. Uw hulp zou ik zeer op prijs stellen; dan kunnen we
deze faciliteit permanent blijven aanbieden, natuurlijk rekening houdend met uw agenda.
Belt u mij op 06-28110891; dan maken we een afspraak
met Ada en Ivo in het Polderhuis, waar we over de buitenrondleiding en het museumbezoek van gedachten kunnen wisselen.
Hopelijk snel tot ziens.
Amely Weber

niet en ganzenbord. Doel van het spel is dat je als bendelid
al je heipalen en basaltstenen in de opslag op de dijk kunt
bergen. Beide bordspelen zijn bedacht naar aanleiding van
de nieuwste ontwikkeling: Polderhuis en de vuurtorens.
Dat inspireert! Beide spelen gaan € 3,25 per stuk kosten.
Zonnepanelen
Voor niets komt de zon op. Maar via de zonnepanelen
levert hij ons wel heel wat op. De besparing tot nu toe is
23.471 kW/h, een bedrag van € 5400. Dit dankzij de afne-

P.S. Ich wohne seit über 20 Jahren in Westkapelle und finde
die Geschichte dieses Dorfes spannend, daher wäre es schön
einen Mitstreiter zu finden!”

Adverteren in
het Polderhuisblad?
E-mail aan: ivo@polderhuiswestkapelle.nl

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
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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

Stoere wachter
Door Clazina Dingemanse
Vroeger, als ik als klein kind achterin de auto zat en we in het
donker over het eiland reden, keek ik altijd gebiologeerd naar
het torenlicht: dat was nu eens rechts van ons, dan eens links
of recht voor ons of het dook weg achter een bomenrij. Dat
snapte ik nooit zo goed: ‘waarom reden we er niet gewoon
rechtdoor naar toe?’ Dat leek mij de kortste weg. Wat later, op
de middelbare school, kreeg ik vaak de vraag: ‘dat torenlicht,
lig je daar niet wakker van ’s nachts?’‘Nee, juist niet!’, zei ik dan.
Voor mij had het torenlicht iets beschermends, het was vertrouwd, veilig en het zorgde ervoor dat je nooit kon verdwalen. Ik vond het een stoere wachter en nog steeds vraag ik me
wel eens af: ‘wat voor verhalen zou de toren wel niet allemaal
kunnen vertellen?’ Hij staat er al zo lang en heeft zoveel meegemaakt, al sinds de bouw van de Willibrorduskerk in 1470.
Nu ben ik dan iemand ‘van achter de toren’ geworden en
ben ik zelfs verhuisd naar midden in het land. Geen zee
om je aan vast te houden, maar gelukkig wel een toren,
de Dom van Utrecht. Al snel zorgde ik ervoor dat ik daar
vlakbij woonde, met uitzicht op de toren, dat voelde
vertrouwd. En je zou het niet verwachten, maar er zijn
best wat overeenkomsten tussen die twee oude torens.
Toegegeven, de Domtoren is hoger (112 meter) en heeft

Vuur- en Domtoren versmolten

465 treden voor je boven bent en hij is ook een stukje ouder,
maar het begon ook in Utrecht allemaal met Willibrord.
Het oude Romeinse castellum van Utrecht - tegenwoordig
kun je trouwens onder het Domplein afdalen, ‘Domunder’
heet dat, om een archeologische tocht te maken - werd
aan hem toegewezen als missiepost en daar bouwde Willibrord een kerkje, gewijd aan Sint Maarten. Vanaf 1254
werd begonnen met de bouw van de huidige Domkerk in
Gotische spitsboogstijl. Net als de vuurtoren heeft ook de
Domtoren zijn kerk voor een deel verloren: in 1674 kwam
er een tornado die het schip van de kerk (het middelste
deel dat door geldgebrek niet zo stevig was gebouwd) volledig verwoestte. Dus ook de Domtoren staat alleen en fier
overeind, met een stukje verderop het koor en het dwarsschip. Al is de Domtoren geregeld de locatie voor lichtkunstwerken, een vuurtorenlicht, dat heeft hij toch niet…
Een tijdje geleden moest ik vanaf het station van Middelburg
met de bus naar Westkapelle. Vroeger, toen ik nog studeerde,
deed ik dat altijd, maar nu is het een uitzondering. Ik besloot
om al mijn gevoel voor efficiency opzij te zetten en te genieten van de rit. En eigenlijk is die best wel prachtig. Je rijdt
over het hele eiland, eerst door Middelburg over de Turfkaai
en dan richting Koudekerke
(wie komt daar nu nog met
alle rotondes?). Het mooiste
vind ik altijd de afslag naar Biggekerke en dat je daar dan het
oude dorpsplein oprijdt waar
de bus nauwelijks past. Ik weet
nog goed de eerste keer dat ik
het beeld zag van de Walcherse boerin, het doemde zwart
op in het donker en je zag
precies de krullen tegen het
kerklicht, ik schrok ervan, zo
echt. Maar toch, er gaat niets
boven uitstappen bij ’t Dreefje
en dan naar links kijken terwijl
je de Zuidstraat oversteekt,
omhoog, een mooier zicht
op de vuurtoren is er bijna
niet. ‘Veilig thuis’, denk ik dan.

Maatwerkspecialist
Ook voor
woningbeveiliging
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“Dat wuufje van d’n toren” stopt er mee…
Door Lieneke van den Heuvel
Echte torenwachters zijn er al lang niet meer, maar Greta Compeer-van Beekhuizen heeft er 25 jaar lang voor gezorgd
dat we van die vacature niet veel gemerkt hebben. En nu stopt ze er mee…

Greta Compeer op “haar” toren; foto Jeanine van Marion
Greta gaat haar torenwerk overdragen aan vrijwilligers van
het Polderhuis. Reden genoeg voor mij om eens bij haar
langs te gaan. Het kostte enige moeite om haar over te halen. Maar met een beetje hulp van dochter Monique, is het
dan toch gelukt haar aan de praat te krijgen. Want als je
zo lang op de toren gewerkt hebt, valt er vast veel over te
vertellen. En dat blijkt.
Hoe ben je nou eigenlijk bij de toren gekomen? vraag ik
bij een kopje koffie als we voor ons gesprek lekker in het
lentezonnetje in de erker gaan zitten. “Eigenlijk via mijn
overleden man”, vertelt Greta. “Hij kreeg kanker en kon niet
meer op de loodsboot werken. Toen gaf Rijkswaterstaat
hem een baan als torenwachter op het “iesdere torentje”.
Tom stierf in 1986 en toen was ik 37, onze zoon Alex was
12 en Monique was toen 9. Zijn collega’s Stoffel Maas en
Kees Kloosterman vroegen me in die tijd of ik af en toe
eens groepen wou rondleiden in de toren”.
Van het een kwam het ander en langzaam rolde ze er in. De
mannen gingen met pensioen en werden niet vervangen.
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“Als er iets was met het licht of de torens, dan gaf ik het
gewoon door aan Vlissingen. Het is altijd vrijwilligers werk
geweest” zegt Greta.
Ze is nooit in dienst geweest van Rijkswaterstaat en daarom wil ze ook niet dat ik haar de ‘laatste torenwachter van
Westkapelle’ noem.
Begin jaren 90 vroeg de gemeente of ze – tegen een kleine
vergoeding - zou willen vlaggen op de toren. En of ze die,
een paar keer in de week kon openstellen. In die 25 jaar
klom ze gemiddeld vijftien keer per jaar naar boven en beneden voor de vlag.
“Maar als de toren open ging, moest ik de deur boven ook
van de grendel halen” somt Greta op. We maken samen
een schatting: duizend keer honderdnegenenzeventig
treden omhoog en even zoveel keer naar omlaag...Pffftt …
dan hoef je niet naar de sportschool denk ik bij mezelf.
De vlaginstructie wordt er bij gepakt. Op haar kalender
Zie vervolg pagina 7 ▼
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staat precies wanneer er gevlagd moet worden: bij herdenkingen en nationale feestdagen, de verjaardagen van
het Koninklijk Huis. Daarnaast heeft ze gevlagd als er ergens een ramp was gebeurd. En, vervolgt ze “toen prins
Claus was overleden, moest er 10 dagen halfstok gevlagd
worden”. Het is ook geen gewone vlag maar een formaat
tweepersoons beddenlaken.
“Ik eh die vlagge ewasse en estreke en op ’t machien
enooid toen d’n kapot ewooid was”.
Het is nog steeds dezelfde vlag. Ze heeft nooit verzaakt
en het is maar één keer niet gelukt om de vlag te hijsen
vanwege een storm. “Ik verbrandde mijn pink aan het nylon koord en gaf het op”. Eén keer is ze vergeten de vlag
binnen te halen. “Ik was toen op reis met de plattelandsvrouwen en had glad niet meer aan die vlag gedacht. Het
was al donker en de vlag moet voor zonsondergang ingehaald zijn. Maar op die fout werd ik fijntjes en snel attent
gemaakt door de dorpsbewoners”, grinnikt ze. Overigens
heeft ze zich altijd strikt aan het vlagprotocol gehouden:
de vlag mag de grond nooit raken en als hij halfstok moet
hangen dan gaat hij eerst in top en daarna pas half. “Ik eh ’t
ôôlied allêêne edae, meh dat mag noe nie mih volgens de
veiligheidsregels. Noe moete ze minstens mee z’n twêêen
nih boven” zegt Greta.
En over het torenlicht: “Ga ’s avonds eens naar buiten… als
hij gewoon draait dan merk je het niet eens op. In mijn tijd
is er twee keer iets misgegaan. Eén keer draaide hij niet:
toen was er een zekering kapot. En één keer deed hij het
helemaal niet: toen hadden ze aan de weg gewerkt en een

Boven in de toren; foto Jan de Jonge

kabel geraakt. Dat heb ik netjes aan Vlissingen doorgegeven”.
Op mijn vraag of ze nooit last gehad heeft van hoogtevrees beginnen haar ogen te twinkelen en volgt er een
stoere en huiveringwekkende anekdote. Ze kwam als kind
een keer thuis van het buitenspelen en trof daar een hele
boze moeder aan. “Ik was me van geen kwaad bewust!
Wat bleek...moeder had me gezien boven op de toren…
aan de buitenkant. Nu staat er een hek met gaas en kan
je niet meer over de rand klimmen”. Maar dat deed ik toen
wel. Het arme mens was zo verschrokken dat ze me niet
dorst te roepen uit angst dat ik alsnog naar beneden zou
vallen”. Toen heeft ze wel op haar donder gehad. Het was
trouwens niet de laatste keer dat ze de toren aan de buitenkant van dichtbij zag. Twee jaar geleden is ze er nog van
“abgeseilt” met de commando’s. “Door dat hek kon ik er
niet zelf meer overheen klimmen”. Ze kreeg hulp van zo’n
soldaat: hij knielde en ze mocht op zijn bovenbeen gaan
staan om over het randje te klimmen. Ze heeft nog eens
op de toren gestaan met een commando die dacht dat er
ijsbergen in de zee dreven… maar dat was de branding
op de zandplaat. Ze had het wel te doen met die joengers.
“ Ze moesten zover lopen voor die rode baret”, verzucht
ze. “Soms stond het bloed ze in de schoenen. Die mochten ze niet uitdoen, want ze moesten nog doorlopen naar
Vlissingen. Ze sliepen dan in een drôôge dulleve ergens bij
camping Moens. Maar die commandant sliep dan zelf wel
op een veldbed in de toren”, herinnert ze zich.
Ze heeft talloze filmploegen naar boven begeleid. Nederlandse, Duitse, Belgische en Engelse documentairemakers.
Maar ook bij het Iesdere torentje zijn veel opnames voor
televisieprogramma’s gemaakt. “Op Monumentendag in
september deed ik de toren ook altijd open. In het begin
stond ik er in het boerengoed van tante Kee. Daar had ik
op een gegeven moment geen zin meer in: iederêên wou
mee m’ op de foto! “
Maar nu: “Ik stop er mee, ik ben 65 geweest”.
Greta vindt het prima dat de vrijwilligers van het Polderhuis haar taken gaan overnemen. Ze zegt nog een keer dat
ze geen torenwachter was. “Ik heb het hele zootje beheerd,
de mankementen doorgegeven en ik was sleutelwachter”.
Gepoetst heb ik er niet. Een stuurman op zee hier, weet
als hij de twee torenlichten in één lijn ziet staan, dat hij op
de juiste koers is. Als het experiment met de vrijwilligers
in de toren van Westkapelle lukt, gaat Rijkswaterstaat het
overal zo doen” glimlacht Greta tevreden. “Ons bin dan een
voorbeeld”.
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Torenflitsen
Door Jan Kaland
De vuurtoren, voor Westkappelaars kortweg d’n toren,
bepaalt het aanzicht en is hèt symbool van Westkapelle.
De toren, “die er voor eeuwig staat”, schreef Jons Viruly, is
nauw verbonden met de Westkappelaars. Zo ook ’t iesdere torentje, het onmisbare licht op de zeedijk. En natuurlijk waren er de torenwachters.
Torengeschiedenis in ‘t kort
In Brugge, de rijke en machtige koopstad in West-Vlaanderen, verrees in de middeleeuwen de Onze Lieve Vrouwe
kerk. Sindsdien beheerst de 122 meter hoge, volledig in
baksteen opgetrokken kerktoren het aanzicht van Brugge
en omgeving. Toen in de vijftiende eeuw in Westkapelle
een nieuwe Willibrorduskerk werd gebouwd, hoorde daar
vanzelfsprekend ook een toren bij en die van Brugge was
het nastrevenswaardige model. Ook al werd hij niet half
zo hoog als zijn voorbeeld, sindsdien beheerst de laatgotische, eveneens bakstenen toren het aanzicht van Westkapelle, eigenlijk van heel Walcheren.
In de begintijd had onze trotse campanile een spitse kap, geflankeerd door vier hoektorentjes. Begin 19e eeuw moest de
spits verdwijnen, eerst voor een Frans seintoestel en in 1817
voor een sterk kustlicht. Bij de eerste ontsteking kon men het
licht tot in Brugge zien. De nieuwe vuurtoren was revolutionair in zijn tijd. De meeste kustbakens bestonden toen nog uit
steenkoolvuren. Hier gebruikte men walvisolie als brandstof.
Een licht ontvlambaar goedje, dat er in 1831 de oorzaak van
was dat de kerk afbrandde en de toren weduwnaar werd.
In 1852 kwam er nieuw torenlicht, een grote petroleumlamp, die op zijn beurt in 1907 werd vervangen door elektrische booglampen. En het licht ging draaien! Ook het
aanzicht veranderde door de hoge plaatijzeren lichtkoepel
die bovenop de toren was geplaatst.
Dicht bij de toren aan de Grindweg, nu De Casembrootstraat, was een machinegebouw verrezen, waarin de voor
de toren benodigde stroom werd opgewekt. In 1934 werd
de toren op het PZEM-net aangesloten.
In de oorlog was op de toren een Duitse uitkijkpost maar
het licht bleef branden, zij het voor een groot deel afgeschermd. Tijdens de oorlogshandelingen in 1944 werd het
torenlicht vernield. Kort na de oorlog kwam er een noodverlichting en in 1951 kwam het nu nog actieve licht in

Onze Lieve Vrouwetoren Brugge; foto Wikipedia
dienst. De lichtflits van “het hoge licht” die zich iedere drie
seconden herhaalt, is 20 zeemijl ver zichtbaar
IJzeren toren
Van recenter datum dan de grote vuurtoren, maar toch al
met een respectabele leeftijd, is het ijzeren torentje op de
dijk. De gietijzeren toren staat er sinds 1875.
Lange tijd was het ijzeren torentje bemand en deed het
ook dienst als observatie- en communicatiepost voor de
scheepvaart. Met signalen, (de “stormbal”) werd bijv. informatie gegeven over de windgesteldheid.
Kortom, all along the watchtower princes kept the view.
En die uitkijkprinsen hadden een observatiepost die los
stond van de toren. Eerst een houten gebouwtje dat in
1919 werd vervangen door een stenen huis in de vorm van
een scheepsbrug. Na vertrek van de kustwacht, werd dit
torenwachterhuis in 1995 gesloopt en het ijzeren torentje
weduwe.
Zie vervolg pagina 9 ▼
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Torenwachters
Met de plaatsing van het kustlicht op de toren kwamen er
opzichters, verantwoordelijk voor het goed functioneren
van de olielampen en later ook voor de torenmachinerie.
De opzichters hadden vaak al een carrière bij de marine
achter de rug. Je kon deze functie ook zo combineren met
het burgemeesterschap; tussen 1850 en 1900 hadden
M.M. van ’t Hoff en W. de Rapper zo’n merkwaardige dubbelrol.
De echte torenwachters waren de mannen die op het ijzeren torentje letterlijk het reilen en zeilen in het oog hielden.
Zij hadden aanvankelijk met de grote toren weinig van
doen en kregen daar pas verantwoordelijkheid voor toen
die op het lichtnet was aangesloten. Tegelijkertijd werd
toen overigens de bemande kustwacht wegbezuinigd. Pas
na de oorlog werd het ijzeren torentje weer bemand.
Niet zelden kwamen de torenwachters van “achter d’n toren”. Sommigen waren passanten, maar er waren er ook bij
die hun stempel voorgoed op de Westkappelse gemeenschap drukten. Zo had je Simon Waterman (1857-1942),
een Middelburger, die de stamvader was van een waar
torenwachtergeslacht. De zoon Abraham Rudolf Cornelis
(1887-1971) kreeg in 1915 als een van de eersten zowel het
hoge als het lage licht onder zijn hoede. Daarvoor was hij
zeeman. In Westkapelle werd altijd met ontzag over hem
gesproken, want hij was nog als een van de laatsten “op de
zeilen” naar Indië gevaren.
Bram Waterman kon over het torenwachtervak mooie verhalen vertellen. Toen hij op zekere nacht, nog in de tijd van
de booglampen die viermaal per nacht vernieuwd moesten worden, boven in de toren zat, alleen met het geluid

Uitzicht uit het ijzeren torentje ca. 1980; foto Bram Westerbeke
van de draaiende lichttafel, hoorde hij voetstappen naderen. Waterman: “Ik denk, wat hoor ik. Komt er een meneer
naar boven toe. Ik alles mooi uitgelegd aan die vent. Zegt-ie
kun je een tientje wisselen. Ik zeg, meneer als ik dat kon ging ik
direct stil leven. Toen kreeg ik vijf gulden van ‘m. Daar moest
ik zowat een week voor werken. Maar ja, ’t was meneer Philips
zelf; hij kwam kijken of z’n lampje goed brandde.” Waterman
maakte ook van dichtbij mee dat de bliksem in de toren insloeg. Ondanks de drie bliksemafleiders was het toch “net

of z’ een mudde graen op m’n nikke gooide”.
Geen wonder dat ook Willem Waterman (1922-1988) in de
voetsporen van zijn vader en grootvader trad.

Ca. 1950; hoog bezoek op ’t torentje?;
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
Een andere bekende lichtwachter die zijn naam voorgoed
aan Westkapelle verbond was de Groninger Bertus (Bé)
Postma (1893-1945). Al op 25 jarige leeftijd kwam hij naar
Westkapelle. In augustus 1945 kwam hij tragisch om het
leven toen hij met de boot, die mensen overzette van de
ene naar de andere kant van het dijkgat, omsloeg en verdronk.
Een enerverende bezigheid was het dikwijls niet, dat
wacht houden op het torentje, zeker niet ’s nachts. Tijd genoeg voor zelfreflectie en meditatie.
Een ontboezeming uit 1966 van torenwachter Johannes Lous (1919-1977): “Veel prakkiseren. Daar heb je de tijd voor, nietwaar. Ik
prakkiseer over thuis, nou ja over zowat alles.
Niet over onplezierige dingen, over alledaagse.
Wat zou je anders moeten doen. Aanspraak
heb je niet.” Maar het kon wel snel verkeren:
“Er zijn er wel eens aan de grond gelopen. Nog
niet zo lang geleden die Zweed, je weet wel de
Benares. Dat gebeurde terwijl ik op wacht zat
maar ik voel me er helemaal niet schuldig aan.
Dat schip zat prima toen het voorbij kwam. Ineens zie ik het achter de hoek, die de dijk maakt,
duiken. Ik denk hij gaat niet verder, het weer is
hem te wild. Ik pak de telefoon en zeg die Zweed
die net naar binnen is gekomen is voor anker
gegaan. Later bleek dat hij op de dijk zat. Een
paar dagen later kreeg ik de burgemeester op bezoek. Die keek en het eerste wat hij zei was Lous je hebt gelijk,
van hieruit lijkt het net of die schuit voor anker ging”.
Zo zijn veel roemruchte torenwachters gegaan en gekomen. In 1991 kwam er definitief een einde aan het bemande torentje en werd het torenwachterswerk overgenomen
door de walradarketen. Ook de grote toren werkt volautomatisch en de torenbeheerder van nu gaat over veel maar
niet meer over het licht.
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Torens uit de kunst
Door Jan Kaland
De toren van Westkapelle, op zichzelf natuurlijk al een uniek staaltje van architectuurkunst, vormt al eeuwenlang een
vruchtbare inspiratie voor alle soorten kunstenaars en andere creatieve geesten

En dat is geen wonder. Het is een zo imposant en onmiskenbaar bouwwerk, zowel ter land, ter zee als vanuit de lucht, dat
het veel mensen, zowel van voor als van achter de toren, emotioneel raakt. Ook om functionele redenen is de toren vaak afgebeeld en dat al vanaf de eerste eeuwen van zijn bestaan.
Prenten, schilderijen, tekeningen, schaalmodellen, foto’s, film,
literatuur en in de moderne tijd als tattoo, in welke vorm is de
toren niet vereeuwigd? En het waren niet de minsten die dit
onderwerp kozen!
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De vuurtorens van Mondriaan
Op het voorblad van dit Polderhuisblad staat een afbeelding
van een vuurtoren van Piet Mondriaan. Toen Mondriaan begeesterd werd door het Zeeuwse licht koos hij vaak een Domburgs decor maar, de vuurtoren daar kon hij toch ook onmogelijk omheen. In de jaren 1908-1910 was die onderwerp van
diverse werken, waarvan er ten minste vijf zijn te bewonderen
in het Haags Gemeentemuseum. Eigenlijk waren Mondriaans
vuurtorens het begin van zijn nieuwe artistieke ontwikkeling.
Door het bijzondere licht zag hij de kleuren anders dan ze in
werkelijkheid waren. Niet alleen de kleuren van de toren wijken af van de werkelijkheid, ook de lijnen en vlakken worden
als het ware versimpeld tot alleen het ritme van het bouwwerk. De toren staat geïsoleerd in een leeg landschap, waardoor hij nòg imposanter wordt.
Het op het voorblad afgebeelde werk is in 2013 gerestaureerd,
wat aanleiding was om het als blikvanger te gebruiken voor

Minister Jet Bussemaker onthult de “Vuurtoren bij Westkapelle”
op de Museum Plus Bus; foto www.museumplusbus.nl
de Museum Plus Bus, een museumfaciliteit voor senioren.
Jan en Charley Toorop
Voordat Mondriaan naar Domburg kwam, was daar al Jan
Toorop en ook hij maakte wel eens een uitstapje naar Westkapelle. In 1907 tekende hij een portret van de Domburger
Pieter Provoost (Pier van Jille, 1848-1928). Hij was juist bekeerd tot het Rooms-katholicisme en zijn werken kregen een
religieuze ondertoon. Zo ook dit portret, dat een en al devotie
Zie vervolg pagina 11 ▼
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uitstraalt en niet voor niets Godsvertrouwen heet. Achter het
kruisvenster, eveneens een christelijke symboliek, staat luid
en duidelijk de Westkappelse vuurtoren.
Deze beeldvorm, architectuur of landschap zichtbaar door

Bas Jan Ader, Broken Fall (Geometric, Blue-Yellow-Red), 1971
Het ijzeren torentje
“Nothing was simply one thing, the other Lighthouse was true
too”, mijmerde Virginia Woolf en gelijk had ze. Alleen komt de
andere vuurtoren er als kunstthema in vergelijking met zijn
grote broer wat bekaaid af. Weinig beroemde schilderijen van
het ijzeren torentje. Het torentje is meer een fotomodel, de
Doutzen Kroes van Westkapelle, zeg maar. Een beetje fotograaf wil wel het torentje voor de lens.

Jan Toorop, Godsvertrouwen, potlood en krijt op papier,
56x42 cm, 1907, particuliere collectie
een (kruis)raam, was niet nieuw en werd bijvoorbeeld al toegepast door de Vlaamse renaissanceschilder Jan van Eijck. Jan
Toorops dochter Charley gebruikte hetzelfde foefje in het Boerengezin van Kee van Bram.
De tekening Godsvertrouwen was lang in bezit van het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Het werk was
oorspronkelijk eigendom van de in de oorlog omgekomen
Joodse kunstverzamelaar Ernst Flersheim, die het, naar later
bleek, onvrijwillig had verkocht. Na veel gehannes is Godsvertrouwen in 2006 teruggegeven aan de erfgenaam van Flersheim, de New Yorkse bankier Walter Eberstadt.
Moderne kunstvormen
Na Mondriaan en de Toorops kozen natuurlijk nog veel kunstenaars voor de toren als onderwerp of achtergrond van hun
voorstelling. Niet alleen schilders, natuurlijk ook veel fotografen en conceptuele kunstenaars. Heel apart en controversieel is het werk van de performancekunstenaar Bas Jan Ader
(1942-1975). Onder de titel Broken Fall maakte hij een aantal
kunstwerken, die bestaan uit film- en fotosessies, waarin hij
zichzelf spectaculair laat vallen. Dat deed hij in het Amsterdamse Bos en in Los Angeles maar enkele hebben ook de
vuurtoren als achtergrond. Het contrast met de rechtstaande
toren versterkt het schrikeffect van de val.
Het verging Ader net als het veelbezongen scheepsvolk van
de Willem II. In 1975 probeerde hij met een zeilbootje solo de
oceaan over te steken, maar tot op de dag van vandaag wordt
hij vermist.

Een dankbaar model ook voor commerciële doeleinden. Je
ziet het torentje nogal eens in glossy magazines als decor van
aanbiedingen voor de aanlokkelijkste producten. Vooral makelaars en dure auto’s schijnen er goed door te verkopen.
Overal vind je foto’s, waar het torentje een charmant en imposant cachet moet geven aan de scheepvaart, het stormweer,
de branding of het landschap. Of op legpuzzels en facebookaccounts; laatst figureerde het in een documentaire over Racoon. Torenwachters of andere Westkappelaars hebben ze
daar allemaal niet meer bij nodig. Maar hoe dan ook, stoer
staat het en ’t is uut de kunst.
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Zij aan zij met het Polderhuis houdt ook de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle zich bezig met de historie en de
cultuur van het dorp. De stichting is een kennisinstituut en
wil haar kennis graag delen met iedere geïnteresseerde. In
het afgelopen winterseizoen heeft de SCW daartoe weer
enkele lezingen georganiseerd. Prof. dr. Peter Henderikx
sprak over het middeleeuwse Westkapelle en Ko Gabriëlse
had over belangstelling niet te klagen voor zijn uitvoerig en
boeiend verhaal over de Westkappelse hofsteden.
Meer over de historie en de cultuur van Westkapelle en ook
veel historisch beeldmateriaal is te vinden op de website
www.westkapellecultuurbehoud.nl.
Deze site heeft recentelijk een forse upgrading ondergaan.
De programmatuur was verouderd en Elloro Design heeft
de site omgebouwd naar de nieuwste versie van Joomla.
Daardoor is er nu minder risico dat de site wordt gehackt. Er
zijn ook enkele layout- en menustructuurwijzigingen aangebracht. Een vernieuwing van de beeldbank is in voorbereiding.
Informatiepanelen
De door de SCW op de dijk bij de tank geplaatste informatiepanelen over Westkapelle in de oorlog lijden nogal onder

weer en wind. De aangetaste panelen zijn nu, geheel belangeloos, hersteld door Eric Lous, onderhoud- en montagebedrijf, gevestigd d’ Arke 16, Westkapelle.
Tegeltjes gemeente Westkapelle
De SCW beschikt nog over een aantal tegeltjes die eind
1996 door de gemeente werden uitgereikt
ter gelegenheid van
het einde van Westkapelle als zelfstandige
gemeente.
Dit tegeltje was een
gewilde gadget. Sommige mensen hebben
het ingemetseld naast
hun voordeur.
Belangstellenden kunnen, zolang de voorraad strekt, een tegeltje kopen voor € 7,50 per stuk.
Bestelling per e-mail: info@westkapellecultuurbehoud.nl .

Agenda
28 maart-20 juni 2015: Tentoonstelling “Water over Walcheren, oktober 1944 - februari 1946;
Ontmoetingsruimte Polderhuis.
29 maart-6 september: Tentoonstelling landschapsschilderijen van de Noordduitse kunstenaarskolonie Schwaan, Marie
Tak van Poortvlietmuseum Domburg.
20 april: Polderhuis-mix, Wozoco De Kreek,13.30-16.00 uur.
23 april: Koningszangavond, 20 uur, Kasteel van Batavia,
Zuidstraat 143.
27 april: Koningsdag, gehele dag diverse activiteiten met als thema “Alle hens aan dek” en vanaf 20 uur zeemansliederen
zingen in “Westkapelle Herrijst”.
10 mei: Lenteconcert brassband OKK, 15 uur, Moria-kerk.
25 mei: Pinksterconcert slagwerkgroep OKK, 11 uur, Westkapelle Herrijst.
16 juni: Zomeravondconcert brassband OKK, 19.30 uur, Markt (alternatief 23 juni).
27 juni-4 oktober: Expositie Zeeuws werk van Frieda Rutgers Van der Loeff-Mielziner, Ontmoetingsruimte Polderhuis.
H O O F D S P O N S O R :
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