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Indian Summer, ineens hoor en lees je dat het overal. De Neder-
landse betekenis schijnt ouwewijvenzomer te zijn. We hebben 
het over het nieuwste fenomeen van de 21e eeuw, zomerse tem-
peraturen als de zomer al voorbij is.

Wat oude wijven daar nou er mee te maken hebben…? Voor oud 
en jong is het met de tropische hitte in september op Walcheren 
één groot zomerfestival. Iedereen naar d’n diek, met het serene 
landschap aan de ene kant en een expressionistische zonsonder-
gang aan de andere. Maar weer of geen weer, de kalender regeert, 
de strandhuisjes gaan weer in de winterstalling en school en werk 
bepalen het dagritme. Als dit nazomernummer van het Polder-
huisblad bij u in de bus valt, heeft de herfst ons in de greep en ligt 
de zomergarderobe in de mottenballen.

Traditiegetrouw richt Het Polderhuis zich nu op de oorlogsherden-
king en dat is ook aanleiding om te mijmeren over het bewogen 
verleden en natuurlijk ook over de toekomst van Westkapelle. Het 
motto van de Westkappelse wederopbouw na de ramp van 1944 was 
‘Westkapelle Herrijst’. Helaas begint het met vereende krachten her-
rezen dorp de laatste tijd wat sleets te worden. Verpauperde huizen, 
straten als een cakewalk, marktplein steeds treuriger, minder voor-
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zieningen, minder werk, minder bomen, meer tweede woningen, 
meer verkeer- en parkeerdruk, geen bouwgrond, geen woningen 
voor jongeren, geen spoor van een idee voor het al 30 jaar onaffe 
Abraham Calandplein, her en der verwaarlozing en veroudering, 
zoals het meubilair van het verenigingsgebouw dat thuishoort in de 
milieustraat. ‘En wat doet de regering? Geen reet …’ , riepen ze vroeger 
op de radio. Het oproer kraait ‘Wexit’, een nieuwe republiek Westka-
pelle, los van de gemeente Veere. Als dat zou kunnen… Maar er zijn 
ook veel inwoners die het schijnbaar niet veel kan schelen. Het is met 
Westkapelle als met heel Zeeland: nu gaat het nog wel maar als we 
niets doen krijgen we grote problemen. 
Toegegeven, het lokale DNA wordt gekoesterd en er zijn investerin-
gen in de riolering en de sport. Toch wordt in de praktijk veel op zijn 
beloop gelaten. Een beetje meer affiniteit met Westkapelle bij de 
betrokken bestuurders zou kunnen helpen. Een springplank daar-
voor is de nieuwe toekomstvisie. Kees Huiszoon, voorzitter van de 
Werkgroep dorpsvisie, komt in dit blad aan het woord. 
Verder in dit Polderhuisblad begeeft oud-redactielid Ad Hanneman 
zich met een jutterverhaal in de schone schemer tussen feit en fictie. 
Een memorandum van een torenwachter biedt u een impressie van 
een vuurtorendag. Met verhaaltjes en plaatjes helpt het Polderhuis-
blad u hopelijk de onvermijdelijke overgang van een oudewijvenzo-
mer naar een echtemannenwinter te doorstaan. 

Noordervroon in de nazomer; foto Jan Kaland
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Herdenking oorlogsslachtoffers
‘Oorlogstoneel wat zijt gij wreed - Gij moordt en brandt, zoo een ieder 
weet’, dat zijn de eerste strofen van een niet zo bekende, al uit de 
19e eeuw daterende ‘aawerwessen’. Maar het oorlogsgeweld en de 
vluchtelingenstromen zijn er nog steeds in alle hevigheid. Niet 
meer in onze contreien, maar daarom niet minder erg. 
Op dinsdag 1 november a.s. herdenken we de slachtoffers van de 
voor Westkapelle zo rampzalige 2e Wereldoorlog, als eerbetoon 
maar ook in de hoop dat herdenken de wereldvrede iets dichter bij 
brengt. De plechtigheden op 1 november hebben een ingetogen 
en plaatselijk karakter. 
Om 11 uur, bij de Liberty Bridge achter het Polderhuis gedenken we 
met de veteranen alle militairen die in de slag om de Schelde het 
leven lieten. Ceremoniemeester is Leon Dewitte. Het programma 
wordt in het Engels gesproken
De brassband OKK verzorgt de muzikale omlijsting en speelt als 
slot de volksliederen van de bij de bevrijding van Westkapelle 
betrokken landen. 
Om 12 uur is de herdenking van de Westkappelse burgerslachtof-
fers bij het monument achter de vuurtoren, met een toespraak van 
o.a. Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere. Ook hier speelt 
OKK toepasselijke muziek en na afloop het Wilhelmus. 
Aansluitend om 13.00 uur is er een korte ceremonie bij het lan-
dingsmonument bij het KNRM-gebouw op de dijk. 
Het Korps Mariniers houdt een herdenking op woensdag 2 novem-
ber, om 14 uur bij het monument bij de KNRM-post, daarna bij de 

vuurtoren, dit met medewerking van leerlingen van basisschool 
De Lichtstraal. 

Inwijding Poppelaarshoofd
De paalhoofden zijn weliswaar aangemerkt als beschermens-
waardig Walchers erfgoed, maar omdat ze niet meer nodig zijn 
voor de kustverdediging dreigen ze toch beetje bij beetje te ver-
gaan. Nadat de heiploeg van het Polderhuis eerder een paalhoofd 
had gekraakt, hebben de mannen nu zelf de mouwen opgestroopt 
en een levensecht Westkappels ‘ôod, met gordingen en kespen’ 
neergezet in de Polderhuistuin. 

En wie anders dan de baas van de echte paalhoofden, dijkgraaf 
Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen, zou dat 
levensechte paalhoofd moeten inwijden? 
Op 31 augustus 2016 was het zover. Toine kweet zich met verve van 
zijn taak, die uit het samen met de heiploeg slaan van de laatste 
paal en het onthullen van het naambordje van het Polderhuis-
hoofd bestond. ‘Poppelaarshoofd’ is de nieuwe naam, met een 
knipoog naar de naamgever en het waterschap. De ludieke inwij-
dingsplechtigheid werd, zoals het hoort, beslecht met een praatje 
en een slokje. 

Ere wie ere toekomt
Op de voorpagina van het vorige Polderhuisblad stond een foto van 
feestende vrouwen met als bijschrift ‘onbekende fotograaf’.  Voor 
de illustratie van artikelen putten we o.a. uit de bestanden van het 
Polderhuis en de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Bij uitzon-
dering, als het een bijzonder toepasselijk plaatje betreft, gebrui-
ken we een foto waarvan de herkomst niet bekend is. Dat gold ook 
voor deze foto. Maar op simpele wijze hadden we de maker ervan 
snel kunnen achterhalen, zo we die niet direct hadden moeten 
herkennen. De fotograaf is uiteraard Jan de Jonge, de man die al 
zo veel foto’s aan het Polderhuis en het Polderhuisblad heeft gele-
verd. Excuses aan Jan voor dit blundertje zijn op hier op hun plaats.

Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

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

Markt 82 - Westkapelle
Tel. 0118 -571539

E-mail info@houmesmakelaars.nl

HOUMESMAKELAARS.NL

M A K E L A A R S

• Bemiddel ing 
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• Taxat ie

• Advies

HOUMES 
MAKELAARS

Actieve makelaars
         die de markt 
      in beweging houden...

Toine Poppelaars wijdt met de heiploeg het naar hem genoemde 
paalhoofd in; foto Jan Kaland

1 november 1944, Westkapelle onder vuur; 
collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
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Openingstijden in het winterseizoen
In de maanden november 2016 t/m maart 2017  is het Polder-
huis geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, 
van 11 tot 17 uur. Tijdens de schoolvakanties is het ook op maan-
dag en dinsdag open.

De vuurtoren is in die winterperiode alleen toegankelijk op 
zaterdagen in de Nederlandse en Duitse schoolvakanties, van 
11 tot 14 uur. Bovendien is de toren te bezoeken op 2e kerstdag 
en 2 januari, eveneens van 11 tot 14 uur. 

Nieuwe tentoonstelling Polderhuis
Westkapelle begroet de Italiaans collagekunstenaar Morcky, 
die o.m. bekend is geworden door zijn graffitykunst op grote 
gebouwen in Turijn, Perugia en Londen
Morcky is de 3e kunstenaar op een rij die in Westkapelle expo-
seert in het kader 
van de samenwer-
king tussen het CBK 
en het Polderhuis. 
Deze tentoonstel-
ling heeft als titel 
‘De vuurtoren ver van 
de zee’. Het Polder-
huis is trots op deze 
bijzondere bijdrage.  
Morcky presenteert 
een denkbeeldig 
verhaal geïnspi-
reerd op plaatsen, 
personages en 
momenten in rela-

tie tot de vuurtoren van Westkapelle toen en nu. Een ontdek-
kingsreis die zal leiden tot het ontstaan van een reeks illus-
traties en een muurschildering. Het gebruik van krachtige en 
spontane lijnen, de balans tussen zwart en wit, de schikking van 
elementen opgehangen in grafische composities, zijn de sleu-
tels die het werk en de stijl van Morcky definiëren. Staaltjes van 
eerder werk zijn te zien op de websites:
www.morcky.com; http://www.messytime.net;
http://www.morcky.com/insideout/show.html 

Tentoonstellingen in de toren
Zeeansicht: Meer dan 50 kunstenaars uit binnen- en buitenland 
hebben samen meer dan 150 zeeansichten beschikbaar gesteld 
voor deze expositie. De ansichten, formaat  13x18 cm zijn met 
diverse technieken gemaakt. Ze zijn te zien op de 1e verdieping 
t/m 29 oktober 2016. 
Ku(n)stmarathon: Op de 5e verdieping is t/m 29 oktober 2016 de 
expositie Ku(n)stmarathon. Het is al weer 14 jaar geleden dat 
de eerste Kustmarathon van start ging en elk jaar opnieuw 
wordt er een kunstwerk gemaakt dat  direct te maken heeft met 
deze zware tocht. Het is voor de eerste keer dat de verzamelde 
werken getoond worden. 

De Mutsen breien voortaan ook dassen

De handwerkgroep De Mutsen komt éénmaal per drie weken 
op de donderdagmiddag bij elkaar in het Museumcafé van het 
Polderhuis. Het afgelopen jaar zijn ze bezig geweest met knuf-
felpoppen die verkocht werden op de markten van Woensdag 
Westkapelle. Vanaf nu gaan de Mutsen echter ook anderen 
dingen breien, haken, naaien, borduren: sokken, dassen, knuf-
felguusjes, knuffeldieren, babyspeelgoed, lappendekens en 
wat er nog meer verzonnen kan worden.
Op die clubmiddagen is het gezellig met een praatje en elkaar helpen. 
Bij een ander kijken en samen dingen doen is een fijne manier om te 
leren en verder te komen. De groep staat open voor nieuwe aanwas 
(jong, oud, man, vrouw, ervaren en beginnend). Kom een keer kijken 
en doe mee. Als je wilt leren breien ben je ook welkom.

Interieur van Het Polderhuis

Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging

Creatief handwerk 
Tassen van recycle materiaal (kledingstukken, beukjes, 
knopen, kralen, lapjes, riemen, wol, kant etc.) 
Knuffelpoppen Guusje  
Op bestelling: Bordspellen (o.a. over de dijk, de 
vuurtoren, cultuur)  
Kon. Julianastraat 19, Westkapelle 
adacreada@gmail.com / 0642442774 

‘De vuurtoren ver van de zee’
Expositie Morcky; 1 oktober t/m 30 
december 2016

De mutsen in actie; foto Corry van Hattum
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Data 2016: 6 oktober, 27 oktober, 17 november en 8 december, 
14-16 uur. Materiaal (wol, katoen, naalden e.d.) is voorhanden! 
Ook nieuw materiaal is welkom. De opbrengst van de verkoop 
is voor het Polderhuis. 

Creada Westkapelle
De Stichting Guus & Guusje (van Ada van Hoof) is onlangs 
omgevormd tot Stichting Creada. Onder de nieuwe stichting 
vallen o.m. 
- het Dingen Doen Boek Guusje, de website Guus, handge-

maakte knuffelguusjes;
- handgemaakte Happy Bags van gerecycled materiaal en 

handgemaakte bordspellen voor ouderwets spelplezier;
- De Home Made Shop, een mobiel winkeltje voor handge-

maakte producten van amateurs uit Westkapelle. 

Schortengoed
Nog steeds is er een grote behoefte aan schortengoed, de stof 
waarvan ooit klederdrachtschorten werden gemaakt.  Als u nog 
schortengoed heeft waar u niets mee doet, kunt u Corrie de 
Witte-Faasse en  het Polderhuis helpen: neem contact op, tele-
foon 0118-570700 of info@polderhuiswestkapelle.nl .

Giften aan het Polderhuis
Het Polderhuis drijft op de vrijwilligers en ook op financiële 
ondersteuning door Polderhuisvrienden. Donaties zijn er in 
veel varianten en altijd welkom. Een Duitse familie die regel-
matig in Westkapelle verblijft, vond wel een heel aparte manier. 
Het tegoed dat nog op hun verlopen OV-chipkaart stond, kon 
alleen worden teruggestort op een Nederlandse bankrekening. 
Omdat ze die niet hadden, lieten ze dat bedrag maar storten op 
de rekening van het Polderhuis. Hartelijk dank daarvoor. Derge-
lijke inventiviteit verdient navolging. 

Zing maar mee
Wo man singt, da laß’ dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine 
Lieder, schone woorden die worden toegeschreven aan de 
Duitse 18e-eeuwse dichter Johann Gottfried Seume. Niet voor 
niets dus dat in Westkapelle de Duitse (en andere) toeristen 
zo gemakkelijk neerstrijken, want hier is het zingen een waar 
cultuurfenomeen, vooral  de ‘community singing’, om bij het 
Duits te blijven. Op ons programma staan geen covers van Nick 
en Simon, nee wat ons aanspreekt zijn de ‘aawerwesse’, de oude 
volksliederen en balladen. We zingen ze bij allerlei feestelijkhe-
den en ook de heiploeg kan er wat van. 

Het Polderhuis heeft op de zangcultuur ingespeeld en orga-
niseert al jaren drukbezochte zangavonden onder het motto 
‘Zing maar mee!’ Ook in het komende winterseizoen kan ieder-
een weer zijn zangershart ophalen. 

Programma Zing maar mee
20 oktober 2016: Café Kasteel van Batavia 
17 november 2016: Bij de koster (v/h het Jeugdgebouw) 
19 januari 2017: Restaurant De Fontein
16 februari 2017: Café Kasteel van Batavia 
23 maart 2017: Bij de koster 
27 april 2017: Verenigingsgebouw  Westkapelle Herrijst 
Aanvang iedere zangavond 19.30 uur

Overige activiteiten
t/m 29 oktober 2016: Expositie zeeansicht, 
 vuurtoren Het Hoge Licht
t/m 31 december 2016: Expositie Morcky, Polderhuis
21 oktober 2016: Lampionoptocht met OKK; 
 start 19.30 uur, Markt
28 oktober 2016: Walking dinner, 18.30 uur; 
26 oktober 2016: Leuke-dingen-doen-middag;
 13-16.30 uur, Polderhuis
1 november 2016: Herdenking oorlogsslachtoffers, 
 vanaf 11 uur, Polderhuis, Erika, Vuurtoren
5 november 2016: Westkapelle Woondag
6 november 2016: Memoria Wandeltocht, georganiseerd
 in samenwerking met De Vrolijke 
 tippelaars, start 8.30-10 uur, Polderhuis
 De Wasschappelse toneelploeg speelt,  
 Bonbons in luxe verpakking
11-12 november 2016: De Wasschappelse toneelploeg speelt:  
 ‘Bonbons in luxe verpakking’
 11 november: 19.30 uur
 12 november: 13.30 uur en 19.30 uur
 Westkapelle Herrijst.
19 november 2016: Intocht Sinterklaas
25 november 2016: Noordse Wintermarkt, Noordstraat
26 november 2016: Uitvoering muziekvereniging OKK, 
 thema Dans, 19.30 uur, Westkapelle Herrijst
17 december 2016: Kerstconcert met OKK en Lieveliedjes,
 Ned. Herv. kerk, aanvang: nog niet bekend 

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur
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Een voormalige torenwachter kreeg eens de vraag wat hij allemaal 
opschreef in het grote boek. Hij zei: ‘Ik noteer de windsnelheden 
in relatie tot de aandrijving van het torenlicht. Bij harde wind rem 
ik wat af en bij weinig wind geef ik een extra zetje zodat het licht 
constant rond draait’. ‘En ze geloofden het nog ook!’ Dat grote boek 
is in te zien op een van de torenkamers en het is in handen van een 
levensechte pop. De eerste keer dat ik die (Water)man zag zitten 
begon ik tegen hem te praten, maar hij zegt niets terug. Fantastisch 
knap gemaakt en zo levensecht dat sommige kinderen er bang 
voor zijn.

Zo zijn er nog vele vragen en opmerkingen zoals over scheepvaart-
routes, inundatie, oorlog, aantal bewoners en aantal gasten zoals 
op de campings, Deltahoogte, dorpsgewoontes, dijk, cultuur, land-
bouw en noem maar op. Ook over het bikken van de stenen waar de 
toren van gebouwd is en over het schilderwerk. Misschien kunnen 
lezers van het Polderhuisblad eens reageren en wat aanvullende 
verhalen inleveren zodat we tot een vervolg kunnen komen.

Onze oudste zoon Pieter Lievense moest op de basisschool eens een 
spreekbeurt houden. Hij wist niet over wat en daarom zei ik: ‘Doe 
het maar over den toren’. Samen met de klas hebben ze de vuurto-
ren van Westkapelle beklommen en de juffrouw vond het zo leuk, 
dat hij al bij voorbaat een goed cijfer kreeg, zonder veel te zeggen.
Nu ik torenwachter ben, denk ik daar wel eens aan terug en soms 
doe ik ook een soort spreekbeurt op een grote hoogte van 42 meter. 
De verhalen gaan vaak over de toren en over de omgeving en veel 
geïnteresseerde bezoekers hebben ook zo hun eigen herinneringen 
en ideeën. 
Zo sprak ik laatst een Belgse madam die hier al in de jaren zestig 
kwam en ze vertelde dat haar man altijd zat te vissen aan de Kreek. 
Langs de Kreek wemelde het van de paraplu’s en er werd volop 
paling gevangen. Ook de jeugd van Westkapelle was er vaak te 
vinden met visvergunning en natuurlijk een Ru-Record molentje 
op de hengel. Het aas haalde je uit het riet en naast tijdverdrijf 
waren het ook leuke ontmoetingsplaatsen. Ze vroeg of het water 
zoet was en ik hoorde dat er een zekere gelaagdheid aanwezig is 
met ongeveer 8 meter zoet water en dan wordt het tot een diepte 
van 20 meter steeds zouter. Op YouTube staat een recent filmpje 
van duikers die zowel een paling als een grote platvis in beeld bren-
gen.
In dit artikel zal ik wat voorbeelden geven van opmerkelijke vragen 
en leuke gesprekken. 
Een Duitse meneer komt hijgend boven en zegt dat het aantal trap-
treden niet klopt en juist minder zou zijn dan aangegeven in de bro-
chure. Ik krijg even de gedachte dat hij een deel van de entreeprijs 
van een paar euro terug wil, hij heeft maar 162 stenen en 17 houten 
traptreden geteld. Maar In de brochure staat 218 treden. Dat getal 
is inclusief de 39 ijzeren treden tot de optiek welke niet toegankelijk 
zijn voor het publiek.
Een groep voetballers wil weten tegen welke ploeg de Noorman-
nen speelt en aan de roodgele kleur op het sportterrein kun je zien 
dat het van de voetbalclub Arnemuiden is. 
Een jongetje uit Roermond kan tot mijn verbazing op de windwij-
zer precies aangeven in welke richting dat ligt. Hij heeft de vragen-
lijst voor kinderen bij zich en samen nemen we die door. De toren 
is gebouwd van baksteen in de jaren 1458 tot 1470 en is 52,3 meter 
hoog. De kerk achter de toren is in 1831 afgebrand omdat de olie 
voor het branden van het licht, lekte op het dak van de kerk. Het 
licht zie je tot op 36 kilometer afstand!
Van een gezin met jonge kinderen krijg ik de kriebels omdat de 
kinderen op de omheining proberen te klimmen. Maar naar mijn 
weten is er nog nooit iemand naar beneden gevallen. Wel hoorde 
ik van abseilen door militairen en voor een tv-programma. Een 
meneer heeft hoogtevrees en blijft zich angstvallig vasthouden 
aan de ijzeren opbouw. Bij de antennes en de kasten voor telefonie, 
moet hij wat dichter naar de omheining en je ziet hem krampachtig 
voortschuifelen.

Een spreekbeurt op grote hoogte

door Joost Lievense

Al sinds jaar en dag kunnen bezoekers de vuurtoren beklimmen, 
maar sinds 14 mei 2016 is het echt een museum geworden, met 
bezoekersinformatie en natuurlijk torenwachters, die de bezoe-
kers wegwijs maken en erover kunnen vertellen. Joost Lievense 
is één van die vrijwillige torenwachters. 

De bewoner van de torenwachterkamer, waarvoor torenwachter Bram 
Waterman (1887-1971) postuum model heeft gestaan; foto Joost Lievense
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is hij voorzitter van biljartvereniging 
‘Oudjes Op Stoot’, lid van de ledenraad 
van de Rabobank en lid van de Cliën-
tenraad van de SVRZ.

De afgelopen tijd heeft hij zich als 
coördinator en aanjager intensief 
bezig gehouden met de ‘Toekomstvisie 
voor Westkapelle’.
Op verzoek van de Dorpsraad was 
een groep enthousiaste en bekwame 
mensen al een tijdje bezig met het 
maken van plannen voor de toekomst 
van Westkapelle. Maar tot echte stap-
pen maken, kwam het maar niet. Wilko 
Houmes heeft hem toen benaderd. 
‘Zo’n visie moest er komen want als je 
als dorp niet met een plan komt, sta 
je straks achteraan de rij bij de uit de 
dertien kernen bestaande gemeente 

Veere. Ik was het wel met Wilko eens dat je dat niet moet willen 
als Westkapelle… en uit een gevoel van verantwoordelijkheid 
ben ik een kijkje gaan nemen bij een vergadering. Het gezel-
schap bestond uit een diverse groep, jong en oud en uit het hele 
maatschappelijke veld van Westkapelle. Kortom ze hadden 
heel veel enthousiasme en deskundigheid in huis, maar het 
ontbrak aan coördinatie en structuur. Thuis gekomen heb ik 
meteen een Plan van Aanpak gemaakt. Iedereen ging meteen 
akkoord met die aanpak en ja toen kon ik niet meer terug’ bul-
dert Kees van het lachen.

De toekomstvisie zou rond 4 thema’s geschreven worden: 
* Woonvoorzieningen en faciliteiten;
* Karakter en samenleving; 
* Zorg en welzijn; en 
* Toerisme en landbouw. 
Elke werkgroep kreeg een thema onder zijn hoede en moest 
voor de inhoudelijke verhalen zorgen. Een stuurgroep met Kees 
als voorzitter neemt de coördinatie op zich. De vergaderingen 

Op een snikhete dag in september heb ik een afspraak met 
Kees Huiszoon bij zijn strandkotje in ’t Gat. Hij nodigt me 
uit voor een goed biertje op het terras van het nabijgelegen 
strandetablissement.

Onder het genot van een biertje steekt Kees van wal: bijna 4 
jaar is hij nu met (vervroegd) pensioen… maar hij heeft het nog 
steeds druk, druk.. druk.
Eén keer per week hebben Marjolein en hij -met veel plezier- de 
‘oppas’. Ze zijn sinds 6 maanden opa en oma van Mia. Hun beide 
dochters Kirsten en Vicky hebben Westkapelle weliswaar verla-
ten maar wonen gelukkig nog wel in Zeeland.  

Rustig achterover leunen is er niet bij, aldus de ‘pensionado’ in 
zwembroek. Hij heeft zich helemaal in het vrijwilligerswerk 
gestort. Kees is gids bij het Polderhuis en de Vuurtoren; voor-
zitter van het bestuur van de Wereldwinkel en vrijwilliger voor 
Humanitas. Daar doet hij de thuisadministratie bij kortdu-
rende hulpverlening en bij mensen in een crisissituatie. Verder 

Een pensionado die niet op zijn lauweren rust

door Lieneke van den Heuvel

Kees Huiszoon was raadslid in de gemeente Westkapelle en de gemeente Veere, hij bekleedde en bekleedt tal van maatschappelijke func-
ties. Hij was onder meer voorzitter van de voetbalvereniging De Noormannen. Nu is hij gids in het Polderhuis en de vuurtoren en voorzitter 
van de Werkgroep dorpsvisie.

	  

	  

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 
	  

Verantwoord en gezond

biologisch aan tafel
d’ Arke 22

woensdag t/m zaterdag 
geopend

Bevriend ons 
op Facebook
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verkiezingstijd en het toeval wilde dat ik net getipt werd door 
een internist (zelf weet ik niet zo veel van kunst) dat het een 
replica was van een monument in Tel Aviv. Ik riep dat hier sprake 
was van geldsmijterij en plagiaat: die eeuwige vlam kwam er 
niet en ik won er bij die verkiezingen een zetel bij voor de VVD’.

Over zijn tijd in de gemeenteraad van Veere herinnert hij zich 
de aanleg van het fietspad langs de Hogelandseweg nog heel 
goed. ‘Dat mocht er niet komen, omdat er bomen voor omge-
hakt moesten worden en dat wilde de Bomenstichting niet.  
Ik vroeg in de vergadering van de raad of bomen belangrijker 
waren dan de levens van kinderen die op de fiets van Westka-
pelle naar school in Middelburg moesten. En maakte een verge-
lijking met Volkert van der G.. Woede en hoon waren mijn deel. 
Ik geef toe dat het grof was, maar ik heb geweigerd om excuses 
te maken en het fietspad is er gekomen’ glimlacht Kees bij de 
herinnering.

‘Ik ben met de politiek gestopt, omdat ik het officieel te druk 
kreeg in combinatie met mijn werk. Maar de echte reden was 
dat ik mij ineens realiseerde hoe gek ik nou eigenlijk bezig was. 
Het was op een zondag een keer heel mooi weer en ik veel werk 
had liggen voor zowel de raad als mijn baan. Ik betrapte mij op 
de gedachte dat ik blij was met dat mooie weer, want dan kon 
Marjolein met de kinderen naar het strand! Ik realiseerde me 
dat ik niet goed meer bezig was. Ik moest keuzes maken en kon 
niet met mijn baan ophouden, dus heb ik mijn functie in de 
politiek neergelegd’.

Dat neemt niet weg dat hij, nu hij wel over veel vrije tijd beschikt 
met veel plezier werkt als vrijwilliger. Ook heeft hij veel genoe-
gen beleefd aan het werken aan de Toekomstvisie.  Maar, en dat 
staat er ook allemaal in zegt Kees, ik maak me wel grote zorgen 
over de vergrijzing van en de braindrain van jonge talentvolle 
mensen uit Westkapelle. ‘Er zitten er zoveel in Rotterdam en die 
komen alleen nog maar terug voor de kermis. Er zijn bijna geen 
mensen meer die bestuursfuncties willen of kunnen vervullen 
en dat voelt het verenigingsleven al. Ik ben echt bang voor de 
leefbaarheid van het dorp in de toekomst’ aldus Kees.

Kees is er trots op dat de Toekomstvisie voor Westkapelle geen 
klachten- en wensenlijstje is geworden. ‘We hebben met zijn 
allen € 50.000 uitgespaard voor de gemeente. Want als ze zo 
iets door een adviseursbureau hadden laten maken, dan hangt 
daar zo’n prijskaartje aan! Tja en dan moeten de gemeente en 
het dorp nu samen aan de slag om al onze plannen te realiseren!’

mochten nooit langer dan 2 uur duren - korter mocht wel. Alle 
stukken moesten voorafgaand aan een vergadering gelezen 
zijn en elke vergadering moest er iets op tafel liggen. ‘Die disci-
pline heb ik er in geramd. En dat was slechts mijn  rol in het hele 
verhaal’. Met een straffe aanpak heeft Kees naar compromissen 
gezocht en vooruit gekeken. ‘De kennis was ruimschoots aan-
wezig en die moet je dan ook inzetten’ aldus Kees. ‘Het heeft 
allemaal wel iets langer geduurd dan gepland, maar er ligt 
dan ook wat! Uiteraard had iedere groep zijn eigen schrijfstijl. 
Marije Jongepier en Wendy Lievense hebben de communicatie 
opgepakt en daar een geheel van gemaakt. Dankzij hun profes-
sionele aanpak -ook van de organisatie van de informatieavond 
voor alle dorpsgenoten- ligt er een heel leesbare Toekomstvisie 
voor Westkapelle op tafel’.
Uit het hele gesprek blijkt dat Kees bijzonder trots is op het hele 
proces en de inbreng van iedereen en maakt hij zijn eigen rol 
eigenlijk steeds kleiner.

Waarom hebben ze jou gevraagd voor die rol? Lachend zegt hij: 
‘waarschijnlijk om mijn ambtelijke en politieke achtergrond!’ 
Kees heeft jaren voor de provincie Zeeland gewerkt en is zijn 
loopbaan geëindigd als statenadviseur financiën voor de griffie. 
Adviseren over de financiën in een politieke context… adviseren 
in de wandelgangen… hij mist dat werk eigenlijk nog steeds… 
hij heeft er van genoten. Iemand die voor een politieke partij in 
de staten of een gemeenteraad is gekozen, heeft niet persé ver-
stand van overheidsfinanciën namelijk. Kees Huiszoon heeft 22 
jaar in de gemeenteraad van Westkapelle en later Veere voor 
de VVD gezeten. Bij de laatste verkiezingen is hij lijstduwer 
van de DTV geweest. Volgens Kees is Westkapelle nogal mager 
vertegenwoordigd in de huidige politiek van Veere. En er is een 
enorm potentieel aan kiezers, want de Westkappelaar stemt 
in eerste instantie op iemand uit Westkapelle en kijkt dan pas 
naar de partij.

Op mijn vraag naar een paar politieke ‘wapenfeiten’ beginnen 
zijn ogen te glimmen.
Hij herinnert zich nog een verhaal over het monument bij de 
kreek. ‘Een staatsraad vond dat er vijf monumenten ter nage-
dachtenis van de oorlog in Zeeland moesten komen. Het college 
van burgemeester en wethouders van Westkapelle wilde daar 
wel in mee gaan. Persoonlijk vond, en vind ik dat nog steeds, 
grote onzin. Wij hebben al monumenten om ons aan de oorlog 
te herinneren. Kijk naar het indrukwekkende monument en 
de graven bij de Toren en naar de Tank op de dijk. Maar goed, 
een gerenommeerde kunstenaar uit het land had bedacht dat 
er een ’eeuwige vlam’ in de kreek moest gaan branden. Het was 

PeBo
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Het mannetje -ik noem hem zo, 
omdat zijn afmetingen en contou-
ren dat rechtvaardigen, en op de 
tweede plaats omdat ik vergat zijn 
naam te vragen- rechtte zijn rug en 
keek me aan met een meewarige 
blik, waardoor ik vermoedde dat 
ik beter had kunnen doorlopen. 
Boven zijn korte maar atletische lijf 
met voor zijn doen brede en ogen-
schijnlijk gespierde schouders, een 
verlopen en doorleefde kop met 
opmerkelijk pientere grijsblauwe 
oogjes, een rechte smalle neus en 
een goed onderhouden ringbaard 
met dito snor.

 ‘Je vraagt je natuurlijk af: wat doet 
die kleine opdonder daar met zijn 
handen in dat koude water’, beant-
woordde hij mijn kennelijk vragen-
de blik. ‘Ik zal het je zeggen. Ik meet 
met lakmoespapier de pH-waarde 
van het zeewater. Dat doe ik elke 
dag. Stijgt de zuurgraad, dan kun je 
er gif op innemen dat er binnenkort 
weer een lading cocaïne aanspoelt. Hier of hier in de buurt. Die 
lading is meestal minuscuul lek; daardoor seint ze haar komst 
hier op het strand aan’. Het mannetje liet als een volleerd acteur 
een stilte vallen; als een pauze en spreidde zijn armen om met 
half dichtgeknepen ogen zijn openheid tegenover mij verder te 
verwoorden alsof ik moest bijkomen van de overrompelende 
eerlijkheid van deze wildvreemde. En hij ging door.
‘Nu denk jij natuurlijk: die vent is gek. En misschien ben ik dat 

ook wel. Maar gekken zijn de kren-
ten in onze saaie slaapverwekken-
de samenleving. Evenwel’, zijn wijs-
vinger prikte in de hoogte: ‘Gek zijn 
is gezond. Stef Bos heeft daar een 
vrolijk deuntje over geschreven’. En 
weer liet hij een professionele stilte 
vallen. Daardoor zag ik nu ook zijn 
door de koude winterse wind met 
bloed doorlopen ogen. Hij gunde 
me een blik vol medelijden. Ik -het 
burgermannetje- paste ootmoed. 
Ik zou in zijn ogen nooit het wiel 
hebben uitgevonden, laat staan op 
zoek gaan naar -wat hij noemde- 
het witte monster.

Hij kruiste deze winter regelmatig 
mijn pad op het strand Het Gat. Ook 
soms op het Zuidstrand richting 
Zoutelande. We staken dan beiden 
een hand op voor een begroeting 
op afstand en als teken van her-
kenning door de beschermende 
strandkledij. Op een ochtend ont-
moette ik hem omzichtig turend 

vanaf de dijk aan de zeekant van De Tank, die parmantig de 
bevrijding van Westkapelle illustreert, met een verrekijker rich-
ting noordwesten. ‘Gisteren meette ik een lagere Ph-waarde. Er 
is spul op komst’, fluisterde hij geheimzinnig. ‘Mat’, mompelde 
ik. Hij haalde zijn schouders op -‘meette kan ook’-  en legde uit 
dat het opkomend tij wellicht wat rijkdom voor hem mee zou 
nemen. Vrienden zouden er gul voor betalen. Onversneden coke 
is gewild, doceerde hij. ‘En het is verrekte koud hier’. Ik moest stil 

Jutten met pH-papier

door Ad Hanneman

Je weet nooit wat of ‘r aankomt. 
Bram Dingemanse, Westkappelse strandjutter, olieverf op doek

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL 

WITGOED VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN 
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In memoriam  Daan Hengst (1952-2016)

Op 27 augustus 2017 overleed de bekende Westkappelaar Daan 
Hengst aan de gevolgen van een hartaanval. Hij werd 64 jaar.

Daan was een vrijwilliger van het Polderhuis van het eerste uur. 
Hij was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de cultuur 
van Westkapelle. Zijn kennis op dat gebied was enorm. Ook 
over de kunstenaars die in Westkapelle hebben gewerkt, wist 
hij bijzonder veel en die kennis zette hij in als museumgids en 
als (mede)samensteller van de wisselexposities in het Polder-
huis. Hij vertelde graag over de geschiedenis van de winkels en 
de horeca in Westkapelle en hij was dan ook een uitgelezen gids 
bij het walking dinner. De route daarvoor had hij zelf opgesteld, 
evenals het draaiboek, inclusief informatie en anekdotes voor 
de andere gidsen.
In zijn werkzame periode werkte Daan in het onderwijs, jaren-
lang ook als leraar aan de openbare basisschool De Lichtboei in 
Westkapelle. En natuurlijk was hij op en top een verenigings-
man en altijd nauw betrokken bij de korfbalvereniging Storm-
vogels. Hij speelde in het eerste team en binnen de vereniging 
heeft hij tal van functies bekleed: voorzitter, trainer, pr-man, 
schrijver voor het clubblad en lid van het comité Avondvier-
daagse. De laatste tijd was hij initiator en kartrekker van Kom-
bifit, de  sportieve activiteiten voor 40-plussers. 
Een Westkappelaar met veel liefde voor en een onvervangbare kennis van het dorpsleven en de cultuur is ons ontvallen. Een groot 
verlies voor zijn familie en ook voor het dorp. We koesteren zijn nalatenschap.

zijn verduidelijkte hij met zijn wijsvinger op zijn blauwe lippen. 
Er naderden wandelaars.

Hij accepteerde mijn uitnodiging om bij mij thuis, amper vier 
minuten lopen vanaf De Tank, koffie te komen drinken. Zo kon 
ik hem wat beter leren kennen, bedacht ik, hoewel ik na zijn 
vertrek nog steeds niet weet hoe hij heet: stomweg vergeten te 
vragen. 
Gekookte magere melk en twee flinke scheppen suiker mis-
vormde mijn met zorg, welhaast gelijk aan de kwaliteit van een 
barista, gezette koffie. ‘Ik ben een filosoof van de koude aarde, 
zeg maar een uit de klei gerukte denker’, verraste hij me na een 
kort stilzwijgen en roerend in zijn koffie. ‘Er zijn gebeurtenissen 
die je heel simpel kunt verklaren. Neem nou de luiaards, zeg 
maar: de gemakzuchtige. Veel luiaards dragen een volle baard, 
omdat scheren hen te veel tijd kost’. Als bewijs wees hij met 
beide wijsvingers naar zijn altijd keurig gekapte ringbaardje.
En hij bleef me waarschuwen. Zijn belangrijkste ontdekking, 
sprak hij trots, was wel dat mensen met puntschoenen, rijdend 
in een vette bolide zoals daar zijn de merken Mercedes, Audi 
of BMW, gehuld in maatkostuums met een overdreven chique 
uitstraling, slecht van betalen zijn. Schuldeisers ergeren zich rot 
aan de lui, preekte hij met opgeheven vinger. ‘Maar let vooral op 
die puntschoenen. Glimmend’.

Hooguit twintig minuten bleef hij. Toen liep hij in marstempo 
richting de dijk om de branding af te speuren. ‘Er komt wat’, riep 
hij knipogend bij zijn vertrek bij de voordeur. Ik wilde nog vra-

gen om wat te laten weten, maar ik hield me in alsof ik door die 
vraag medeplichtig zou worden.
Drie dagen later, op de verjaardag van Sinterklaas, werd een ka-
pitale cocaïne vondst gedaan in Westkapelle. Vlak bij De Tank.

Het mannetje heb ik niet meer gezien. Kortgeleden zocht ik 
hem in zijn vermeende woonplaats Gapinge in de hoop een 
glimp van hem op te vangen en hem te vertellen dat meette en 
mat beide mag. Afhankelijk van het gebruikte woordenboek. 
Maar ik was natuurlijk ook nieuwsgierig naar zijn jut resultaat. 
Helaas. Niemand in het dorp kende iemand met een dergelijk 
signalement.

Cocaïnevangst op zee; foto Koninklijke Marine
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Eind jaren tachtig van de vatte bij enkele hoogwaardigheidsbe-
kleders het idee post om te komen tot een blijvende nagedachte-
nis aan de inundatie van Walcheren. Op de punten waar in 1944 
de dijken waren gebombardeerd zouden monumenten moeten 
komen, een keten van vijf kunstwerken: in Westkapelle, bij Fort 
Rammekens, in Veere, in Vlissingen en ook nog in Middelburg. 
Hiervoor werd een stichting in het leven geroepen onder leiding 
van Marinus Verburg, lid van de Raad van State, daarvoor eerste 
Kamerlid en een hoge ambtenaar van de provincie, een van de 
Zeelandboys die Zeeland op de kaart hadden gezet o.a. door de 
industrialisatie van het Sloegebied. Een invloedrijke persoonlijk-
heid en het kostte dus niet veel moeite om de burgemeesters van 
de betrokken gemeenten deelgenoot te maken van de ambitieu-
ze plannen. Er kwam subsidie van het rijk en van de provincie en 
natuurlijk moesten ook alle gemeenten meebetalen. 
Adelheid verplicht en de stichting legde de lat niet te laag. Voor 
het ontwerp van de monumenten werden vijf gerenommeerde 
kunstenaars geselecteerd. Voor het Westkappelse monument 
viel de keuze op Rudi van der Wint, vooral bekend van een contro-
versieel artistiek bunkerproject in Den Helder en de grote schil-
deringen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Hij was ook 

de winkel van alles! 
• WANDTEGELS 

• VLOERTEGELS 

• NATUURSTEEN

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

Trammelant om een monument

door Jan Kaland

Op de dijk achter het badstrand staat een van ver in het oog springend monumentaal object. Het lijkt of hier een gigantische spade in de 
grond is gestoken. “De Schoppestele”, zegt de volksmond. Maar het is bedoeld als gedenkteken, een blijvende herinnering aan de inundatie 
van Walcheren na de 2e Wereldoorlog. 

een favoriet van koningin Beatrix, die hem de opdracht bezorgde 
voor kunstwerken in het Haagse Paleis Noordeinde. 

De gemeenteraad ging, zij het niet zonder slag of stoot en met 
enkele tegenstemmen, akkoord met een gemeentelijke bijdrage. 
Rudi van der wint en ook de andere kunstenaars konden aan de 
slag. 

Het eerste voorstel voor het Westkappelse monument sloeg in 
als een bom, althans bij de gemeentebestuurders, niet bij de 
bevolking. Het behelsde een soort vliedberg in de Kreek, met bo-
venin een gasvlam die het licht van de toren naar de kroon moest 
steken. De locatie was logisch gekozen, want de Kreek was al een 
inundatiemonument op zich, maar er waren nogal wat prakti-
sche en financiële bezwaren. Plotseling kreeg de discussie een 
heel andere wending toen een raadslid, dat eerder had tegen-
gestemd, riep dat dit kunstwerk al lang bestond en hij zwaaide 
triomfantelijk met een foto van een beeld in Israël. En inderdaad, 
dit leek als twee druppels water op het plaatje van het ons be-
loofde monument. De burgemeester kon daar als bestuurslid van 
de stichting niet omheen en moest de kunstenaar confronteren 
met de verdenking van plagiaat. Van der Wint ontkende in alle 
toonaarden, ontstak in hevige woede en dreigde zijn opdracht 
terug te geven. Hoe durfden ze, die boerenlullen… De lol was er 
nu wel af, maar toch koos hij eieren voor zijn geld. Hij kwam met 
een ander ontwerp, dat op de ‘nôoddiek’ moest komen, een zeven 
meter hoog, uit de dijk opklimmend, natuurstenen beeld. Hij 
lichtte zijn ontwerp ter plaatse toe, sprak gedreven van een gra-
nieten monoliet, waarvan het bovenste dwarsstuk moest wijzen 
naar de plaats van herkomst van het materiaal, een plaats ergens 
in Zweden, waar hij iets mee had. 

Maar de dissonante toon was niet meer harmonieus te krijgen. 
Door al het gedoe was ook de bevolking wakker geworden. En 
wie zat er te wachten op een modern, controversieel, onbegre-
pen kunstwerk? Het tegenstribbelende raadslid gooide van tijd 
tot tijd olie op het vuur door te benadrukken dat het allemaal 
weggegooid belastinggeld was voor een kunstwerk van niks. Wat 
bijna niemand wist, was dat er eigenlijk geen geld genoeg was. 

Rudi van der Wint, Inundatiemonument 1990/2010; foto Jan Kaland
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Tijdens de ‘bouw’ van het kunstwerk waren bezuinigingen nodig. 
De aanvankelijk bedoelde uitvoering in graniet, werd een meta-
len raamwerk, bekleed met een soort bitumen. 

Omdat de bestuurders de onderbuikgevoelens van de burgers 
niet verder wilden kwetsen, werd niet veel ruchtbaarheid ge-
geven aan de onthulling van het monument op 4 oktober 1990. 
Maar het stond er, je kon er niet overheen kijken en een bijnaam 
was snel verzonnen. Geen mens die De Schoppestele associeerde 
met het oorlogsverleden en de gemeentelijke politici zagen er 
grote afbreukrisico’s in. 

Na de gemeentelijke herindeling van 1997 raakte De Schoppes-
tele wat in de vergetelheid. Niemand die er iets mee deed of zich 
verantwoordelijk voelde voor het onderhoud, laat staan dat hij 
werd gezien als het monument waarvoor het was bedoeld. 
En toen, in de zomer van 1998, staken onverlaten het in de fik, 
tot twee maal toe zelfs. Misschien was het ‘gewoon’ vandalisme, 
misschien ook een late protestuiting, maar eigenlijk was het een 
soort terroristische actie. Slechts een pover zwartgeblakerd ge-
raamte van het beeld bleef staan. 

De gemeente ontstak niet bepaald in grote verontwaardiging. 
Men ontweek een besluit over herstel van het monument, offici-
eel omdat zij zichzelf niet beschouwde als eigenares, immers ge-
plaatst in opdracht van een stichting en op grond die eigendom 
was van het waterschap. Maar bij velen, inwoners en bestuurders, 
kwam het einde van het kunstwerk niet ongelegen. Het monu-
ment was een wees geworden. De stichting bestond niet meer, 
het waterschap had alleen maar goedgevonden dat het er stond 
en de gemeente wilde het niet meer hebben. 
Lange tijd bleef het daarbij. Maar de kritiek van buiten zwol 
aan. De intussen verroeste restanten werden steeds meer een 
schande voor zichzelf en een aanfluiting voor het dorp. Eindelijk 
kwam het toch tot een restauratie op kosten van de gemeente. 
Op 29 september 2010 werd een geheel vernieuwd, nu metalen 

beeld, teruggeplaatst. De 
vorm en de grootte zijn 
nagenoeg gelijk aan het 
oorspronkelijke werk van 
Rudi van der Wint, die al 
in 2006 was overleden. 

Als het de bedoeling 
van de kunstenaar is 
geweest Westkapelle 
te verrijken met een 
spraakmakend, emoties 
oproepend en contro-
versieel werk, dan is hij 
daarin volledig geslaagd. 
De gemoederen zijn nu 
bedaard en De Schoppe- 
stele is niet meer weg te 
denken uit het openbaar 
kunstbezit van Westka-
pelle.

De Schoppestele in de originele en in de verbrande toestand; collectie 
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Het monument kreeg nu zelfs 
een ontroerend gedicht mee 
van Doede Holtkamp: 

Westkapelle, 3 oktober 1944

die dinsdag
bij het springend tij 
en na de duizend bommen
breekt toch de dijk
die stoere dijk

het grijsgrauw water
zoekt onwillig in de trage golven
het zwaar gehavend dorp
waar puin en dood
en meer onzegbaar leed
met triestheid is bedolven

de prijs, de allerhoogste prijs
voor vrijheid wordt betaald
de indringer verdrongen
het dorp in zee verdwaald

Nog steeds kan het Polderhuis actieve vrijwilligers gebruiken. De redactie van 
het Polderhuisblad zou graag versterking krijgen van een (amateur)fotograaf, 
met gevoel voor  specifiek Westkappelse onderwerpen, die eigener beweging 
of op aanvraag foto’s maakt ter  illustratie of als  hoofdonderwerp van de artike-
len. Ook scribenten die af een toe of, liever nog, regelmatig een stukje voor het 
Polderhuisblad willen produceren, zijn zeer welkom. 
Heb je vragen of wil je je gelijk aanmelden, stuur dan een mail naar redactie@
polderhuiswestkapelle.nl of neem contact op met Ivo van Beekhuizen 
0118-570700.
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H O O F D S P O N S O R :

PROFCOM-IT 
Voor alles op computergebied! 

Torenstraat 34 
4361CV Westkapelle 
0118-572249 
info@profcom-it.nl 
www.profcom-it.nl  

 

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie 
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Vuurtorennieuws van ’t Hoge Licht

In een vorig artikel is stilgestaan bij de inwendige verbouwingen 
van de verdiepingen in de Vuurtoren ’t Hoge Licht’, om deze ge-
schikt te maken voor het publiek. Zoals gebruikelijk was het een 
race tegen de klok ook al omdat lang van te voren de zaterdag voor 
Pinksteren was uitgekozen voor de opening. Met een eindsprint van 
velen is het uiteindelijk gelukt om een toonbaar geheel te presente-
ren. En -niet in de laatste plaats- moest een team van Torenwachters 
gerekruteerd worden voor het toezicht tijdens de openingsuren van 
de Vuurtoren; hierdoor lukt het elke maand om uit de vele en en-
thousiaste vrijwilligers een sluitend schema te maken. 

In de entree zijn alle meterborden met bedrading allereerst afge-
schermd voor het publiek. Omdat de hoofdfunctie van de Vuurto-
ren nog steeds het torenlicht blijft, moet voorkomen worden dat 
enthousiaste handjes letterlijk de knoppen omdraaien of dat de 
laatste bezoeker het licht uit doet… Dat stroomuitval nog wel eens 
optreedt in de bestaande installatie werd ook tijdens de opening 
duidelijk; op een  gegeven moment knetterden de vonken door ut 
Torenkot en moest met man en macht, maar vooral door Piet Wisse 
als vakman de draadjes aan elkaar geknoopt worden. We zijn daar-
om  regelmatig met het Rijk in overleg over, hoe we elkaar kunnen 
helpen in de wederzijdse belangen bij het in stand houden van de 
toren. Er komen afspraken over de werkwijze van de providers met 
hun apparatuur en over de diensten die wij als vrijwilligers leveren 
aan bijv. het onderhoud. Nu bestaat het Rijk uit verschillende ge-
ledingen met continue wisselende vertegenwoordigers, wat een 
goede afloop van deze zaak alleen maar spannend maakt.

Met ut Torenkot is een goed werkbare plek gemaakt, waar de to-
renwachter tochtvrij overzicht heeft op de gaande en komende 
man/vrouw/kind en waar de verkoop van entreekaarten en kleine 
souvenirs door het schuifraam kan plaatsvinden. Kleine aanpas-
singen kwamen in de loop van het voorjaar aan het licht en zijn 
meestal direct aangepakt of komen op de lijst als extra klus in het 
najaar. We willen zo goed mogelijk de veiligheid van de bezoekers 
garanderen, zonder daarbij in het domein van het Rijk als eigenaar 
te treden. Zo verschenen er walkie-talkies tussen de torenwachter 
in ut Kot en de suppoost ergens op de verdiepingen; vooral de be-
geleiding van niet te veel klimmend en dalend bezoek tegelijk kan 
hiermee geregeld worden. Ook zijn met steun van Detec Beveili-
ging Zeeland een 9-tal camera’s geïnstalleerd, die per verdieping 
weergeven wat de publieksbewegingen zijn. Het centrale scherm 
bij de ingang beneden geeft de bezoeker het beeld dat er op de 
veiligheid van hem/haar gelet wordt en verschaft ook de toren-
wachter het overzicht van alle verdiepingen. 

Door de torenwachters wordt een logboek ingevuld om elkaar op de 
hoogte te houden en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers kunnen 
een in het gastenboek hun ervaringen beschrijven. Drukke dagen 
(vele tientallen bezoekers) en rustige dagdelen (2 bezoekers) wis-
selen elkaar af. De weersomstandigheden waren soms dermate ex-
treem -meestal te veel wind- dat het niet verantwoord werd geacht 
om bezoekers naar boven te laten gaan. Op de dagen dat dit wel kon 
zijn de reacties veelal verrassend positief. De wisseltentoonstellin-
gen (Ruben Oreel en de Zeegezichten) en de torenwachterskamer 
trekken veel publiek. Over de uitbeelding van de torenwachter op de 
derde verdieping in de ruimte die de Stichting Cultuurbehoud heeft 
ontworpen kwam het compliment of het bedrijf achter Madame 
Tussauds hiervan aan de wieg stond. En een Duitse gast noemde het 
‘mit Liebe gemacht’. Op de vijfde verdieping wordt een posterpre-
sentatie over het ontstaan van de Vuurtoren in z’n nautische omge-
ving, vormgegeven door Peter Kouwenhoven. Van deze auteur is een 
lijvig boekwerk verschenen over de Vuurtorens in Nederland, dat in 
de etalage ligt en bij het Polderhuis in de winkel verkrijgbaar is. Van 
dezelfde schrijver is een dunner exemplaar over de vuurtoren van 
Westkapelle gemaakt wat direct in ut Torenkot te koop is. 

Natuurlijk is het uitzicht vanaf de balustrade boven het meest in-
teressante onderdeel. Voor een aantal filmopnames is en wordt 
hiervan gebruik gemaakt: 
> een kunstproject van Danie Ploeger met een vallende laptop; 
> de live uitzending van de Kustmarathon gebruikt de hoge 

standplaats als zendlocatie; 
> voor het jaarlijkse weekend van de zendamateurs is het een 

geschikte zendlocatie ‘op niveau’. 

Op termijn komt er aan de buitenkant een webcam van de 
Tugspotters, waarbij sleepboten gevolgd kunnen worden; bin-
nenkort kunnen ook beelden van de omgeving worden vrijgege-
ven op de site van het Polderhuis.

Kortom, er is een begin gemaakt met de indeling van de verschillende 
verdiepingen van de toren. Jaarlijkse aanpassingen zullen steeds wor-
den uitgevoerd naar gelang het aanbod voor het totale product wat 
het Polderhuis hier wil uitbeelden. Ook het verder opknappen van 
een aantal wanden zal in overleg met de bouwgroep (Arjen Simonse 
als architect, Wim Verhulst als bouwheer, Piet Willeboordse als uit-
voerder en Huib Westerbeke voor de koppeling met het museale 
deel) worden voortgezet. Nieuwe combinaties van licht en materi-
aalkeuze moeten de uitstraling nog meer accentueren. Dat geeft een 
(nog) aantrekkelijker beeld. Als eerst de wintertijd maar is verzet en 
op 1 november het winterschema begint gaat de boel weer  -deze keer 
in wat bescheidener vorm- op de schop. Wij houden u op de hoogte.


