Dromen en nachtmerries
van een 5 eeuwen oude toren

De vuurtoren van Westkapelle

Dit verhaal is geschreven door Ada van Hoof, in het kader van de maand van de geschiedenis 2015, thema “Tussen
droom en daad”. Het verhaal van de toren is op de facebookpagina van de vuurtoren gepubliceerd, elke dag een
stukje. Hier kunt u het verhaal in één adem lezen, zonder onderbreking van de nacht.
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Hallo, ik ben 't Hoge Licht, vuurtoren van Westkapelle. Mijn
torenleven is begonnen ver voor de 1e steen werd gelegd. Net als bij
een mensenleven speelt de geschiedenis van de voorouders een rol.
De mijne begint met Willibrord (658-739). Deze gast komt op
Walcheren om de heidenen hier te bekeren. Hij legt zijn boot op de
Westkaap en vindt er een heel klein dorp. Ook een plek waar ze de
Romeinse god Mercurius (handel & winst) vereren. Dat kan natuurlijk
niet en hij wil het afgodsbeeld vernietigen. Maar hij wordt door de
bewaker van het beeld aangevallen en raakt gewond. Zijn bloed drupt
op een losgeslagen stuk steen van het beeld, dat brokstuk wordt
bewaard.
Rond de jaren 1000-1050 wordt er een kerk gebouwd, gewijd aan Sint
Willibrord (mijn voorouder). Blijkbaar heeft hij in zijn leven veel
mensen bekeerd want hij is inmiddels heilig verklaard. Het stuk steen
met de bloedvlek wordt in de voet van het altaar van de kerk
verwerkt en vereerd door bedevaartgangers. Er liggen ook andere
herinneringen aan Willibrord.
Steeds meer mensen bezoeken de kerk om te bidden en om Willibrord te gedenken. Hierdoor wordt Westkapelle
een bedevaartplaats en is dat gebleven tot het midden van de 16e eeuw. Toen was het dus ook al druk!
Die 1e Sint Willibrordkerk uit 1000 heeft er ca. 2 eeuwen gestaan en moet worden afgebroken omdat de zee steeds
meer land opsnoept. Er wordt een nieuwe dijk gebouwd en de het dorp verplaatst. De nieuwe kerk wordt verder het
land in gebouwd en is opnieuw gewijd aan Sint Willibrord. Het is 1470 en dat kleine dorp Westkapelle heeft een
grote driehallenkerk met een kloeke toren, ik
dus. En ik sta er nog steeds. Toen was ik nog
gewoon een kerktoren.
Ik ben dus begonnen als toren van een roomskatholieke kerk, later wordt het een
protestantse kerk, maar daar heb ik weinig van
gemerkt. Ik heb steeds over de zee uitgekeken
en gewaakt over de doden aan mijn voeten.
Het onderhoud aan de kerk en aan mij is
afwisselend goed tot slecht. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met geld en alle opvolgende eigenaren. Rond 1580 wordt de kerk kleiner gemaakt en de
ingang van de kerk is niet langer via mijn deuren. Dat heb ik altijd betreurd, ik heb daardoor een stukje statigheid
verloren, maar ik heb niemand iets laten merken. Er wordt ook niet goed meer voor mij gezorgd.
In 1609 krijg ik een klok die ik fier gedragen heb. Elke
zondag wordt de klok geluid, en ook bij begrafenissen en
trouwerijen. Het is een zware klok, te zwaar voor mij want
na 107 jaar valt te klok naar beneden. Er is een kleinere
klok gekomen, maar het onderhoud aan mij en aan de
kerk blijft slecht. Uiteindelijk wordt in 1736 mijn ergste
droom bewaarheid: er worden geen kerkdiensten meer
gehouden omdat de kerk niet veilig meer is. Gelukkig kan
ik blijven staan en ik krijg een nieuwe taak: er komt een
baken op mijn dak en daarmee wordt ik een vuurtoren.
Ook op de kust staat een vuurbaken (foto). Ik krijg een
nieuwe borstwering (aan vier kanten wit) zodat ik nóg
verder weg op zee te zien zal zijn. Ik ben een trotse toren
en zie de wereld om mij heen veranderen.
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En hoe ik mijn best ook doe om schepen te waarschuwen, af en toe belandt er toch een op de dijk. Als toren heb je
nu eenmaal niet alles zelf in de hand.
De zee blijft dichterbij komen, ik zie het decennia lang gebeuren met af en toe een watersnoodramp. En er komen
steeds andere mensen die voor mij zorgen of die mij verwaarlozen. Ik heb ook vele vernieuwingen meegemaakt. De
eerste grote verandering komt in de Franse tijd: mijn spits wordt voor een gedeelte weg gehaald en er komt een
seintoestel op het dak, de vuurbaak verdwijnt. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken. Dit heeft 15 jaar
geduurd, het was de tijd van Napoleon.
Al die jaren, eigenlijk vanaf de eerste steen, ben ik het bezit geweest van
de lokale organisaties. Soms kerkelijk, soms politiek, maar in ieder geval
lokaal. Maar na Napoleon in 1817 neemt het Nederlandse Rijk mij in bezit
om opnieuw een kustlicht op het dak te plaatsen. Ik ben overdag én ‘s
avonds te zien. Ik ben dus een volwaardige vuurtoren én ik ben ook nog
kerktoren. Er staat nog een stuk van de spits op het dak, maar die wordt
afgebroken. Er wordt een soort gewelf van stenen gebouwd waaronder
een lantaarn geplaatst wordt. De lantaarn brandt op walvisolie en het licht
is zelfs tot in Oostende te zien. Dat is prachtig, ik heb nooit durven dromen
dat ik zo ver zou kunnen schijnen.
In 1831 gebeurt er een ramp. Er ontstaat brand bovenin waardoor
uiteindelijk de kerk afbrandt. Dat is een enge ervaring! Onder aan je
voeten brandt het als een tierelier en vanaf boven kijk je benauwd naar
beneden en ben je bang dat de vlammen hoger gaan komen. Gelukkig ben ik maar één dag buiten werking geweest,
de dag na de brand komt er weer iemand naar boven geklauterd om het licht aan te steken. Om in de toekomst
opnieuw brand te voorkomen hebben ze mij hersteld met ijzer en steen en is het hout achterwege gebleven.
Scheepstrandingen zoals in 1907 (foto) zijn niet helemaal te voorkomen. Zeker vroeger niet toen alleen torenlichten
en kaarten konden vertellen waar de kust lag. Stormen en slecht weer op zee hebben soms de overhand op mijn
licht. Daarom heb ik regelmatig bij storm of dikke mist een schip op de dijk zien stranden. In het boek D'n
Wasschappelse Engel van Cor Heijkoop kun je daar alles over lezen. Nog steeds strandt er af en toe een schip.
Gelukkig is er in de loop der tijd veel veranderd. Knappe koppen zijn steeds
bezig geweest om te bekijken hoe ze mijn manier van licht geven konden
verbeteren. Dat is natuurlijk niet alleen voor mij belangrijk geweest, maar
voor alle vuurtorens, voor dijken en voor schepen op zee. Een belangrijke
verandering voor mijzelf is de komst van het kleine torentje: het ijzeren
kustlichttorentje. Dat torentje is gebouwd in 1875 en vanaf dat moment
liggen we samen op een lichtlijn (hoger licht en lager licht). Doel is de
scheepvaart in het Oostgat richting Westerschelde te leiden. Ik ben dus
niet langer alleen verantwoordelijk voor de bewaking van onze zeedijk
tegen scheepstandingen.
Onze torenwachters hebben altijd vlak bij de torens woonruimte gehad.
Heel belangrijk, want als het licht uitvalt moet er snel gehandeld worden.
Het is ook wel gebeurd dat er torenwachters van buitenaf ingeschakeld
werden. Deze hebben bij mij in de toren geslapen, op de 4e verdieping of
in het ijzeren torentje, in bedsteden. In 1906 krijg ik de koepel van
plaatijzeren die nu nog steeds op het dak staat.
Een belangrijke scheepstranding vindt plaats op 1 oktober 1911: de driemaster City of Benares. Door deze ramp
verandert het reddingswerk voor opvarenden. Westkapelle krijgt een eigen reddingsstation en het wipperkanon
doet zijn intrede met een reddingslijn voor mensen op gestrande schepen. Nu ligt de boegspriet van de City in de
museumtuin als stille herinnering.
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Als toren heb ik invloed gehad op de samenleving in het dorp dat aan mijn voeten ligt. En dat niet alleen, ik ben ook
een grote inspiratie voor bijzondere kunstenaars geweest zoals Mondriaan en Jan Toorop. Zij hebben in het begin
van de vorige eeuw een atelier in Domburg gehad van waaruit zij met regelmaat naar Westkapelle gingen om mij
voor de eeuwigheid vast te leggen. Dit gebeurt overigens regelmatig, ook nu nog, door fotografen, filmers,
kunstenaars en gewone mensen.
Op deze foto is het 1924 en ik sta er al ruim 450 jaar. In de tien jaar die volgen
ben ik met tussenpozen gerestaureerd onder directie van de Westkappelse
aannemer Willem Roelse. Hij is begonnen met het opmeten en natekenen van
alle gevels, ramen, zelfs de maat van de stenen! Hij hing tegen mijn gevel aan
in een bak die steeds een stukje verder naar beneden zakte. Ik heb zelfs in de
steigers gestaan!! Dat is een spektakel geweest.....
Willem Roelse is architect en de vader van Neeltje Roelse die de geschiedenis
van Westkapelle op foto heeft vastgelegd. Zij heeft ongeveer om de vijf jaar
op mijn dak gestaan om mijn omgeving vast te leggen op foto’s. Dankzij die
foto’s kun je mijn geschiedenis beleven, het museum het Polderhuis laat dat
allemaal prachtig zien. Een van de verbeteringen die door Willem tijdens de
restauratie zijn aangebracht, is dat er weer licht binnen kan komen. Mijn grote
ramen, die na de brand van 1831 zijn dichtgemetseld, heeft hij door kleinere
ramen vervangen en de oorspronkelijke galmgaten (voor het klokgelui) heeft
hij dichtgemetseld waardoor er nissen zijn ontstaan. Aan het eind van deze restauratieperiode ben ik in 1934 op het
lichtnet van de PZEM aangesloten. Dat is natuurlijk een belangrijke verbetering geweest voor de veiligheid. Het licht
is vanaf dat moment niet langer afhankelijk van de torenwachter, er zit een soort garantie op licht.
In de tijd van de mobilisatie ben ik bewoond geweest door Nederlandse militairen die mij als uitkijkpost gebruiken.
Zij hebben in de eenvoudige bedsteden geslapen. Ik heb ze warm
gehouden met kachels en hun conditie is op peil gebleven door mijn
trappen te gebruiken. Het is een koude winter.
In de 2e Wereldoorlog maken de Duitse bezetters een uitkijkpost van
mijn lichtkoepel. Hoewel er overal sprake is van verduistering, draait
mijn licht nog iedere nacht, al is het voor een groot deel verduisterd.
Onder de Duitse bezetters zitten ook
heel gewone jongens. Jongens die
verliefd zijn en aan het thuisfront
schrijven. Een ervan is Dieter
Huellstrung, hij is 19 jaar oud als hij
Westkapelle komt en heeft nog nooit de zee gezien. Hij is gewond geraakt aan het
Oostfront en kreupel geworden maar hij wordt uitgezonden naar Westkapelle om
daar in een van de bunkers te gaan zitten.
Als de Duitse soldaat Diether (19 jaar) in ons dorp aankomt brengt hij eerst een
bezoek aan mij. Zuchtend en steunend is hij naar boven gegaan want vanwege zijn
kapotte voet kon hij moeilijk vooruitkomen. Boven aangekomen ziet hij voor het
eerst van zijn leven de zee. Ik voel nog steeds zijn opperste verbazing en
bewondering. Later heeft hij een brief geschreven naar zijn vriendin waarin hij
schrijft: “Waar zit ik nu? Op die vraag zal ik precies een antwoord geven: op een
vuurtoren dichtbij zee. Daar ben je verbaasd over, hé! Als ik een adelaar was en in staat het blauw van de hemel in te
gaan dan kon ik in het noordwesten heel ver in de zee het eiland Engeland zien liggen."
Dit is eigenlijk wel een bijzonder bezoek geweest in vergelijking met de andere Duitse soldaten, deze liepen meestal
gewoon rond om de wacht te houden. Maar deze jongen heeft moeite met mij gehad en daarna echt genoten.
Diether is op tijd weer terug naar Duitsland gegaan want hij heeft de oorlog overleefd. Zijn vrouw heeft zijn
herinneringen aan Westkapelle geschonken aan het Polderhuis. Dit museum ligt in een rechte lijn 950 meter van mij
vandaan. In de bunkerkast kun je zijn verhaal lezen.
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In de oorlogstijd is mijn licht vaak geblindeerd maar soms ook te zien geweest, voor de Duitse soldaten wel handig
als herkenningspunt. Tijdens de bombardementen in oktober 1944 trilt de grond onder mijn voeten, huizen vallen in
puin maar mij hebben de geallieerden gespaard. Het dorp is voor 92% verwoest maar ik ben overeind gebleven. Mijn
licht is weliswaar gedoofd (ik weet niet waardoor of wanneer precies). Het is in ieder geval een brand geweest,
waarschijnlijk veroorzaakt door de Duitsers, dat mijn licht verwoest heeft.
Vlak voor de invasie is er nog een bijzondere Duitse bezoeker: Gottfried Schincke een commandant van de Duitse
70e Infantery Division. Op 1 november 1944 zit hij lekker aan zijn ontbijtje in Middelburg als hij bericht krijgt dat er
een landing gaat plaatsvinden vanuit de zee. Totaal onverwachts. Hij grijpt een broodje van de ontbijttafel, gaat snel
naar Westkapelle, komt kort na 8u aan, gaat bij mij naar boven en dan valt zijn mond open. Hij ziet 20 of 30
landingsvaartuigen, waarvan sommige al in brand staan, grote rookpluimen stijgen de lucht in. Heel veel
landingsvaartuigen komen aan land.
Later die ochtend is Gottfried Schincke gevangen
genomen, net als de elf andere Duitse soldaten
die mij bewaakt hebben. Deze soldaten hebben
mij fel verdedigd, maar uiteindelijk klimt de
Canadees Clifford Chellew de toren in, hij vertelt:
“De laatste aanval was bedoeld om de vuurtoren
in te nemen. De Britse commandant slaagde er in
de Duitsers te overtuigen zich over te geven, door
te beloven dat ze het eiland veilig konden
verlaten. Ik beklom de wenteltrap tot in de top
van de toren en besloot dat, met voldoende
mankracht, de radars konden werken om zo een
goede bescherming te bieden tegen de Duitse
schepen en vliegtuigen die Antwerpen
probeerden te beschadigen.”
We zijn bevrijd maar tegen welke prijs! Vanaf
mijn dak kun je de schade pas goed zien. Een groot gapend gat in de dijk, een open verbinding met zee. Als het vloed
is sta ik met de voeten in het water, zelfs met eb is het niet droog.
Ik heb het allemaal zien gebeuren, de
bombardementen, de landing, het water en uiteindelijk
ook het zware werk om de dijk weer te herstellen. In
1948 was de dijk dicht en weer begroeid. De eerste
huizen aan de nieuwe D'Arke waren klaar. Willem
Roelse de architect heeft een belangrijke rol gespeeld
in de wederopbouw van Westkapelle. Zijn dochter
Neeltje legde alles weer op de foto vast.
Na de oorlog is het voor mij een tijd rustig. Er wordt
hard gewerkt aan de wederopbouw, maar er zijn
weinig veranderingen voor mij. De uitvinding van de
radar heeft de geschiedenis van de vuurtorens echter
blijvend veranderd. Het vak Torenwachter bestaat niet
meer. De personele inzet van torenwachters is
vervangen door de techniek.
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Door de komst van de Radartoren in 1991 is het ijzeren torentje niet langer bemand en in 1995 wordt het kantoortje
van de dijkwachters verwijderd.

In 2012 wordt de dijk opnieuw aangepast vanwege de veiligheid. Gelukkig mag mijn licht blijven schijnen en ben ik
inmiddels een monument. Met behulp van de vele vrijwilligers in het dorp hoop ik nog lang te mogen staan en mijn
licht te laten schijnen. De dijk en ik, wij horen onlosmakelijk bij elkaar. Tussen ons in ligt het dorp waar vooral
dijkwerkers woonden. Hun verhaal is ook mijn verhaal, het verhaal van de dijk is ook mijn verhaal. Het Polderhuis
hoort bij de dijk en dus ook bij mij en mijn kleine ijzeren vriend.
Als je nu op mijn dak staat zie je het gat in
de oude dijk, het is tegenwoordig een
badstrand dat een beetje meer naar
binnen ligt. Op de plek waar eerst de
oude dijk lag, daar ligt nu onder water het
oorlogsaquarium. De tanks die in 1944
aan land kwamen en daar kapot zijn
geschoten, die zijn blijven liggen en liggen
er nu nog onder water. Zij zijn de
woonplek van allerlei zeedieren. De
oorlog is daar stil blijven staan en biedt
plaats aan nieuw leven. Het is een
onderwater oorlogsaquarium.
Vanaf mijn dak zie je nog meer. Als je
links en rechts kijkt zie je watervlakten
aan de binnenkant van de dijk.
Links zijn dat de kreken, restanten van de inundatie uit 1944. Rechts is dat de vlakte van het Vroon, een nieuw
natuurgebied als compensatie voor de dijkverhoging aan het begin van deze eeuw. Beide natuurgebieden zijn
onlosmakelijk verbonden aan de dijk en dus aan mij. Sta boven op mijn dak, neem je verrekijker en ontdek
bijzondere en zeldzame vogels. Aan mijn voeten ligt het kerkhof, ik heb altijd over de doden gewaakt, dat doe ik nog
steeds. Ik waak over de doden van eeuwen geleden, die uit de oorlog, die van nu en die van de toekomst.
Bij mij komt alles samen: de dijk, de gemeenschap, de cultuur, de kunst, de natuur, het verleden, het heden en de
toekomst. Ik ben het hart van de omgeving en ik ben blij dat ik mijn verhalen mag vertellen. Ik hoop dat de
ontwikkeling van nieuwe technieken mij alleen maar zal ondersteunen in wie ik ben en hoe ik ben. Ik ga met
vertrouwen de toekomst tegemoet en ik weet: ik ben in goede handen!
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