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Waterpoort Academy

Dubbelinterview met Cees Anton de Vries, pionier en trekker van de Waterpoort Academy woont in Doorn en 
William Vermunt, deelnemer van de Academy woont in Stampersgat. 

Stapje voor stapje van droom naar daad

Over niet praten maar doen, watersnood en olievlek, 
familie en gebiedsgenen, dromen, bevlogenheid en 
samenwerking. 

Tante Daantje
“Ik begrijp dat je in Doorn woont, wat bindt jou eigenlijk 
met het gebied?” vraagt William aan Cees Anton.
“Mijn familie komt van de overkant. Een van mijn oud-
tantes, tante Daantje, woont in Oude-Tonge, Zij was 
in februari 1953 net getrouwd. Toen de storm begon, 
was zij op huwelijksreis in Antwerpen. Daar hoorde ze 
van de ramp: negen familieleden waren verdronken. Ze 
wilde snel terug naar huis, maar werd bij Dintelmond 
tegenhouden door mariniers. Niemand mocht het 
gebied in. Iedereen werd geëvacueerd. Tante Daantje 
liet zich niet terugsturen. Ze verstopte zich in de koffer-
bak van de dokter en kon zo bij haar huis komen. Dat 
stond anderhalve meter onder water. Daar stond ze dan 
in haar eentje, tussen wrakhout, kadavers en haar dob-
berende nieuwe uitzet. Er was verder niemand. Toen 
ging ze maar de was doen.”

Leermoment
William: “Goh dit heb ik nooit geweten, maar ik herken 
het wel als iets typisch voor dit gebied. Als het moeilijk 
wordt ga je werken!”
“Grappig dat je dit zegt”, vervolgt Cees Anton. “Tijdens 
de voorbereiding van de eerste Waterpoort Conferentie 
bladerden mijn tante en ik door het boek van Kees 
Slager ‘De Ramp Een reconstructie’.

Ineens zegt zij: “Hé, maar dat is mijn was!” Ze wijst 
naar een foto waarbij alles onder water staat behalve 
één huis met twee waslijnen met onderbroeken en 
lakens. Ik heb er met mijn tante over doorgepraat. 
Voor het eerst, want in mijn familie werd nooit over de 
watersnood gepraat. Ze zei: “Wanneer het moeilijk 
wordt praat je er niet over. Dan ga je doen…” Toen viel 
bij mij het kwartje: Het heeft geen zin om mensen in dit 
gebied te vertellen wat ze moeten doen. Je moet ze 
helpen tijdens het doen. Zo is eigenlijk de opzet van 
de Waterpoort Academy ontstaan. Door zaken op te 
pakken en mensen te helpen bij wat ze doen, zorg je 
voor betrokkenheid en beweging. Het klinkt zo simpel. 
Maar dit wisten wij drie jaar geleden niet. Mensen uit de 
streek weten niet beter. Het zit in hun genen. Dat herken 
jij vast en zeker?!”



41

Dromen en verlangens
“Klopt”, zegt William: “En in je eentje lukt het je niet. Ik 
had ook mijn dromen. Maar ik wist niet hoe ik moest 
beginnen. Met de Waterpoort Academy heb ik dit 
geleerd. Ik noem de droom liever een uitdaging. Want 
dat blijft het! Mensen die meedoen aan de Academy 
krijgen andere inzichten waardoor ze hun idee van 
vorm zien veranderen. Door er over te praten wordt het 
concreter en blijkt het net anders te zijn. En daardoor 
krijg je er beweging in. Je moet hebben meegedaan 
om te begrijpen dat het werkt.”

Dorpsplein aan het water
“Jouw case leek heel simpel. Ook jij maakte je droom 
eerst kleiner.”
“Ja, zegt William: Mijn droom was een dorpsplein aan 
het water in Stampersgat. Ik maakte het kleiner door 
te kijken wat er moest gebeuren. Er waren vissteigers 
die ergens anders moesten komen en zo kwam ik bij 
het waterschap terecht. De dame van het Waterschap 
zag in dat het veel groter kon zijn als je het bijvoorbeeld 
plaatste binnen de recreatieve opdracht van het water-
schap. Dus nam ze het mee de organisatie in.“

Handen en voeten
Cees Anton: “Wat was je verwachting toen je aan de 
Academy begon?”
William: “Eigenlijk dacht ik, het is Waterpoort dus even 
met de vingers knippen en de deuren gaan voor me 
open. Maar zo werkte het niet. Ik ben nu bijna een 
jaar bezig en het begint nu vorm te krijgen. Ik moest 
met concrete vragen komen, steeds kleiner en steeds 
gerichter. En de volgende uitdaging is nu om ook de 
gemeente mee te krijgen. Onze burgemeester is er een 
groot voorstander van. Dat scheelt. Mijn worsteling is 
om betrokkenen ook echt betrokken te krijgen. Dat het 
tussen de oren komt. Echt in verbinding komen. De 
driehoekjes uit de cursus. Iemand die iets wil, iemand 
die iets kan doen en iemand die hierbij kan faciliteren. 
Het is een zoektocht om er achter te komen wie nu 
eigenlijk kan helpen.”

Ziel van het dorp
“Die kleine stapjes zijn heel belangrijk. Jan Akkermans 
(toenmalige wethouder Halderberge) kwam naar de 
eindpresentatie van de Academy. In die presentatie 
was mijn laatste vraag: Hoe gaat de gemeente mij 
helpen om de ziel terug te krijgen in het dorp? Die 
vraag is ontstaan vanuit de samenwerking met de 
mensen uit de Academy. Het dorp is ontstaan aan 
het water maar is in de loop van de tijd de verbinding 
kwijtgeraakt. Het antwoord van Jan was: Ik zie iets veel 

groters voor me. Ik was blij verrast maar gaf wel aan: 
laten we het nu nog wel even concreet houden en klein 
beginnen.” 
“Hij zat er wel en was aanspreekbaar .” vult Cees Anton 
aan, “dat vind ik dan weer mooi.” 

Participatie is booming
Cees Anton: “De manier waarop we proberen te werken 
vanuit de Waterpoort Academy is de enige manier om 
iets tot stand te brengen. Je staat er niet alleen voor en 
we helpen elkaar om de dingen die goed voelen ook 
mogelijk te maken. En als je dat blijft volhouden zie 
je het één na het ander lukken. En dan gaan mensen 
vragen: Hoe kan dit nu ineens wel lukken? Het lef om 
het gewoon te doen en er niet bescheiden of schuchter 
over te zijn dat zorgt voor beweging.”

“De tools die je leert bij de Academy,” vervolgt William, 
“gebruik je om ergens binnen te komen. Je krijgt heus 
niet ineens iedereen mee, want de mens heeft nu een-
maal een bepaalde manier van denken en doen. Dat 
doorbreek je niet zomaar. Maar de wereld verandert. 
Zo krijgen gemeenten enorm veel op hun bordje, maar 
ontvangen minder middelen. Dus moeten ze samen 
met de omgeving of bedrijven tot oplossingen komen. 
Participatie is booming.”

Netwerk
Cees Anton: “Wat heb je geleerd van de Academy?”
“Waterpoort is een netwerk. Dat moet je onderhouden. 
Je klopt makkelijker bij mensen aan omdat je weet 
wie wie kent. Dat maakt het maken van driehoekjes 
makkelijker.”
Cees Anton: “Wat ik iedere keer weer bij de Academy 
zie gebeuren, mensen gaan elkaar waarderen als ze 
horen waar je mee bezig bent. Dat had jij ook. Je krijgt 
enorm veel bijval van studiegenoten en je krijgt er veel 
waardering voor terug. Zo wordt een eerste stap gezet 
waardoor een droom geen droom blijft en als uitdaging 
gaat stromen. De Academy als olievlek, laagdrempelig, 
met steeds meer mensen die elkaar helpen het gebied 
nog mooier te maken.”

William: “Het is een 
zoektocht om er achter 

te komen wie nu 
eigenlijk kan helpen.”
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