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De wachter
van Westhoofd
Toen ik klein was, wilde ik vuurtorenwachter worden. Het kwam er niet van. Toen ik groter werd, wilde ik
een vuurtorenwachter horen vertellen. Het duurde even voordat ik hem ontmoette. Dat gebeurde
uiteindelijk op de traditionele schepenbeurs in Den Helder, afgelopen jaar. Ik gaf er een lezing over mijn
boek Een vrouw van staal. De vuurtorenwachter wilde de teksten lezen die het boek niet hadden gehaald.
Ik wilde zíjn verhaal. We hebben eerlijk overgestoken. Het resultaat: een portret van Peter Lock,
vuurtorenwachter en gezond, eigengereid mens.

Als Peter Lock in zijn vuurtoren zit, eet hij graag hoepmakersspek uit een pannetje. Je zou het familietraditie
kunnen noemen; zijn voorouders waren hoepmakers uit
Giessendam, vlakbij de Biesbosch. Zij maakten banden
van geschilde wilgentenen die rond houten vaten werden geklemd. Zwaar werk, maar karig betaald, voor
varkensspek was geen geld. In plaats daarvan kookten
ze koolraap. De vettige smaak die daarbij vrij kwam,
was een goedkoop alternatief. Peter houdt de traditie
met plezier in ere.
De wachter van vuurtoren Westhoofd in Ouddorp
waakt op 50 meter boven gemiddeld zeeniveau. Alleen,
in een klein vertrek met ramen rondom. Zijn uitzicht
is ijl en wijds, aan de verre einder vloeien water en lucht
naadloos in elkaar over. Boven zijn hoofd draait het
licht. Het karakter ervan is een herkenbaar baken voor
de scheepvaart rond de kop van het Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee.
Maar Peter kijkt niet alleen uit het raam. Hij kijkt ook
op de drie beeldschermen, waar schepen oplichten als
felle stippen en vaargeulen lijntjes vormen. Dat was
voordat de radar werd uitgevonden wel anders. Toen
stond een vuurtorenwachter de hele dag buiten, met
een verrekijker voor zijn ogen. ‘En hij waagde het niet
te verslappen. Als het mis ging, was ie z’n baan kwijt.’
Die verrekijker is nog steeds aanwezig. Aan een draaibare arm aan het plafond gemonteerd. Vroeger gebruikte Peter het instrument niet graag. Maar door de
zee leerde hij het verhoogde zicht waarderen; op oneindig water zijn de afstanden te groot voor het blote oog
alleen.
Die zee is een constante in zijn leven. Het brengt hem van het een naar het ander.
Allereerst naar de zeevaartschool. Want Peter, wiens grootvaders zeilende schippers
waren en wiens vader in de sleepvaart zat, wilde geen lading maar gasten varen. Op
een zeegaand zeilschip. Hij had nog even getwijfeld, na de zeevaartschool lonkte
de wijde wereld. ‘Maar die wereld was wel erg groot.’ En dus werden het klippers
waarmee hij met gasten over IJsselmeer en Oostzee zwierf. Als matroos en stuurman. Om uiteindelijk kapitein te worden op de Texelstroom. Een Noordzeebotter
uit het loodswezen: ‘Ruim zeventien meter lang, ze past precies in de golven van
de Noordzee.’
Op de Texelstroom ontmoette hij de vuurtorenwachter van Texel. Die zocht een
collega, liefst iemand op het eiland. Peter voldeed aan de eis. Als kind al had hij
bedacht later op Texel te gaan wonen: ‘Een perfecte tussenvorm van eiland en vaste
wal.’ Hij kon direct beginnen. Maar het duurde niet lang. De toren ging dicht,
evenals die op Vlieland en Ameland. De waarneming van het waddengebied moest
worden overgenomen door camera’s, met de centrale verwerking in Leeuwarden.
Schiermonnikoog zou nog een jaar openblijven, Peter werd gevraagd tijdens die
periode de toren te bemannen. Gedurende dat jaar werd geëxperimenteerd met het
nieuwe waarnemingssysteem, maar de criteria werden niet gehaald. ‘Tot een wijze
staatssecretaris onderkende dat de apparatuur niet voldeed. Schiermonnikoog is
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bemand gebleven.’ Evenals de Brandaris op Terschelling.
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Nu waakt Peter op Goeree. In een naoorlogse vuurtoren, de oude is opgeblazen door de Duitsers op 5 mei 1945. Volledig intact lag de betonnen
constructie in het landschap. Nutteloos geworden. De nieuwe toren is van
baksteen. Het bovenwerk identiek aan dat van de toren op Texel; Peter
voelt zich er thuis. Al heeft die eerste een mooier uitzicht én een praktischer toilet. ‘Met een raam, handig voor een vuurtorenwachter.’
Vuurtoren Westhoofd kent een winter- en zomerrooster met dag- en
avonddiensten. ’s Nachts is de toren onbemand. Behalve op donderdag en
zondag. Dan ondersteunt de vuurtorenwachter de in- en uitvarende Stellendamse vissersvloot. Want de vuurtoren is niet alleen een baken voor de
scheepvaart, het is ook een verkeerspost. Hoog boven zee worden scheepsbewegingen en weer- en waterzaken waargenomen en verwerkt. In stilte,
want een goede verkeersleider hoor je niet: die houdt het marifoonkanaal
‘schoon’ waar mogelijk. Behalve op het halve uur, wanneer hij het scheepvaartbericht voorleest. Dan worden de verzamelde gegevens over windsnelheid, golfhoogte, waterstand en zichtverwachting opgelezen in een
geheimtaal die alleen voor de schippers op zee begrijpelijk is.
Voor een schipper die liever met mensen dan met vracht vaart, zou het
bestaan als vuurtorenwachter eenzaam kunnen zijn. Voor Peter geldt dat
niet: ‘Ik heb menselijk contact met de scheepvaart.’ En er gaat altijd wel
iets stuk, dan komt er een monteur. Verder niemand, bezoek is ongewenst:
‘Wij moeten ons werk kunnen doen.’
De stilte vindt hij prettig. Ook ná zijn dienst. Gedurende de zeven aaneengesloten werkdagen slaapt hij op een haast vergeten camping nabij een
Zeeuws dorp. Niet in een huisje of caravan, maar in zijn zelfgebouwde
‘contemplatiewagon’. Een aanhanger zonder ramen, met een antroposofisch ledikant en een keramisch kacheltje. Na die zeven nachten vertrekt
hij weer naar Texel of gaat varen op zee, net hoe het uitkomt.
Peter hecht aan de afwisseling. Daarom is hij vuurtorenwachter én schipper. In beide functies is hij grotendeels op zichzelf aangewezen. Daar
houdt hij van. ‘En van de zelfstandigheid. Die kun je interpreteren als
vrijheid.’ Hij neemt beide beroepen even serieus. Om klokslag half 4
klinkt zijn vuurtorenwachtersstem over de marifoon: ‘Alle schepen, alle

schepen, verkeerspost Ouddorp met het scheepvaartbericht
voor het deltagebied van 15 uur 30.’ Na het opsommen van
de gegevens, laat hij een stilte vallen. Dan spreekt hij,
zacht en geruststellend, de laatste woorden: ‘Verkeerspost
Ouddorp: uit.’

Stem mee
voor de publieksprijs!

VLOT-verkiezing Woonboot van het Jaar 2016
We hebben dit jaar acht aanmeldingen gekregen voor de VLOTverkiezing van de Woonboot van het Jaar 2016. Alle ‘smaken’ zitten
ertussen: beton en staal, varend en niet-varend, nieuwbouw en
gerenoveerd. Inmiddels hebben de juryleden de genomineerden
uitgekozen. In april gaan ze de genomineerde woonboten bezoeken
en de winnaar bepalen. Op 12 mei is de prijsuitreiking in
Amsterdam.
Net als vorig jaar zal er naast een juryprijs ook een publieksprijs
worden uitgereikt. Op www.woonbootvanhetjaar.nl zie je de foto’s
van de genomineerde woonboten. Breng je stem uit!
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