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Zuidertoren als cultureel centrum
van Schiermonnikoog
De Stichting Behoud Zuidertoren liet de

afgelopen jaren de witte vuurtoren op het

eiland opknappen, die bekend staat als de

watertoren van Schiermonnikoog. Door de

coronacrisis is er nadien nog weinig mee

gedaan. De hoop is dat dat nu verandert.

Wouter Hoving

Schiermonnikoog |Hijwerd in 2018
gekocht door eilanders die zich stoor-
den aan de verpaupering: de beeldbe-
palende Zuidertoren op Schiermon-
nikoog. Twintig jaar was de toren in
handen geweest van KPN, die ’m als
antennegebouw gebruikte. Van on-
derhoud kwam weinig terecht, groe-
ne aanslag liep van boven naar bene-
den. Nu is de toren weer wit en staan
in en buiten de toren informatiepa-
nelen.

,,Iedereen is enorm positief over
het feit dat hij zijn verschijnings-
vorm weer heeft”, zegt eilander Ger
van Langen (61), die naast directeur
vande veerdienstWagenborg ookbe-
stuurslid is in Stichting Behoud Zui-
dertoren.

Hij herinnert zich nog hoe het er-
uit zag, toen hij voor het eerst een
blik naar binnenwierp. ,,Hetwas een
grote puinhoop. Er zaten geen ramen
in, overal waren leidingen, snoeren
en troep. De omgeving rond de toren
was begroeid met duindoorn.”

Als hij de vuurtoren opent, staat
tegenover de deur een snackauto-
maat, die voor de helft gevuld is met
lekkers, en voor de andere helft met
boekjes over de geschiedenis van de
Zuidertoren. Te koop voor vijf euro,
ten behoeve van het behoud ervan.
De informatieboekjes – al een jaaron-
aangeroerd – hangen slap in de lek-
kernijenkast.

De vuurtorens van Schier werden
beide in 1854 gebouwd op één kilo-
meter afstand van elkaar. De torens
konden schepen samen op één lijn

veilig langs het eiland leiden. De
vuurtorenvanAmelandvolgdepas in
1888, waardoor de Schiermonniko-
ger lichtbakens voor zeelui onont-
beerlijk waren.

Desondankswerd dewitte vuurto-
ren al na eenhalf eeuwoverbodig. De
vaargeul langshet eiland schoof lang-
zaam op en bovendien werd de Noor-
dertoren in 1909 uitgerust met een
draailicht in plaats van olielampen.
De Zuidertoren verloor daarmee zijn
functie, diende in de beide Wereld-
oorlogen een militair doel en werd
vanaf 1950 vier decennia lang ge-
bruikt als drinkwatervoorziening
van het eiland. Er kwam een groot
waterreservoir in de toren.

Maquette
Van Langen loopt de trap op van deVan Langen loopt de trap op van de
toren die van binnen geel geschil-
derd is. Op de tweede verdieping
wijst hij naar het luik boven zijn
hoofd. ,,Verder kunnen we niet, daar
zit het waterreservoir.” Het stich-
tingsbestuur denkt erover de water-
tank te verwijderen, zodat de boven-
liggende drie verdiepingen ook te be-
zichtigen zijn. ,,Maar er zijn ook
mensen die dat weer zonde vinden.
Het is wel industrieel historisch stuk-
je Schiermonnikoog. We zijn er nog
niet over uit”, zegt Van Langen. Wat
wel zeker is: op de tweede verdieping
komt de grote maquette van het
eilanddie voorheen inhet bezoekers-
centrum van Natuurmonumenten
stond.

Na de opknapbeurt zou juni 2020
het moment worden dat de toren
voor publiek openging. Met op elke
eerste zondag van de maand een ex-
clusief soloconcert door cellist of vio-

list, waarbij dertig bezoekers op de
eerste etage van het gebouw zouden
zitten. Dat kon niet, vanwege – wat
ook anders – de coronaregels. Het
eerste feestelijke concert, waarbij
het Noord-Nederlands Orkest op het
terrein van de toren het klassieke

stuk The lark ascending (de opstijgende
leeuwerik) zou spelen, werd uitge-
steld. Inmiddels naar 2022.

,,We zijn hard geraakt door maat-
regelen”, zegt Van Langen. ,,We heb-
ben én geen personeel én zitten net
onder de kostengrens qua vaste las-
ten.Maarwe kunnen geen bezoekers
ontvangen.”

De toren is inmiddels wel open,
toegang kost vijf euro en er mag één
persoon tegelijk naar binnen. Verder
verdient de stichting een zakcentje
aandonateurs enaanhet loodswezen
en radiobedrijf Broadcast Partners
die de toren gebruiken.

Van Langen kijkt uit naar het mo-
ment dat er wel gasten ontvangen
kunnen worden. Als hij in de deur-
opening staat, fantaseert hij over de
mogelijkheden. ,,Hoe mooi is het als
je hier een podiumhebtmet 49musi-
ci.” Van Langen wijst naar de drem-
pel, en vervolgens verderop in de

tuin. ,,Met daar allemaal mensen die
op de achtergrond de toren zien. En
dán de Negende symfonie van Beetho-
ven. Dan word je héél enthousiast, of
niet?”

Totaalpakket
Uiteindelijk is het de droom van het
stichtingsbestuur om van de Zuider-
toren het culturele centrum van
Schiermonnikoog temaken.Dehoop
is dat verschillende musea op het ei-
land nog meer samenwerken en bij-
voorbeeld een totaalpakket aanbie-
den aan de toerist.

Maar hoe dat ook wordt, de vuur-
toren is in ieder gevalweer onderdeel
vande cultuur ophet eiland. VanLan-
gen: ,,De symboliek van een vuurto-
ren is dat die richting en houvast
geeft. Dan is het mooi als je iedereen
bij zo’n toren haalt. Deze vijfduizend
vierkante meter midden in het dorp
is een gemeenschapsplek.”
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