


Verweerd door storm, zout, zon en kou, bewaken de paalhoof-

den op het strand van Walcheren de kust. de houten monu-

menten trotseren al eeuwen eb en vloed. kunstenares Pauline 

van Lynden schreef het majestueuze boek donkere Palissaden 

met foto’s uit alle seizoenen, archiefstukken en verhalen van 

Zeeuwen, dijkbewakers, ingenieurs en historici.  
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‘Die palen, weet je, dat zijn wij’, zo 
verklaren sommige Zeeuwen hun ver-
houding met de zee en hun liefde voor 
de houten kustwachters. Al vijfhonderd 
jaar markeren en beschermen de houten 
bakens de grens tussen water en land. 
Ze getuigen van de strijd van de mens 
tegen het water. Middelburg, Vlissingen, 
Veere en Domburg hadden niet bestaan 
als de zee niet door de dubbele rijen 
paalhoofden werd tegengehouden. 
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Vanaf een hoog duin lijken 
de rijen palen net marche-
rende soldaten. Van dichtbij 
openbaart zich een veel 
kwetsbaarder omgeving. 
Allerlei interessants klampt 
zich aan het verweerde 
hout vast: algen, pokken, 
vislijn, stukjes net en zand. 
Paalhoofden kun je lezen. 
Ze vertellen het verhaal van 
wind, zon, zout water, getij 
en seizoenen die nieuwe 
vormen schreven in het 
zand. Sommige palen zien 
er bejaard en versleten 
uit, als mensen die geleefd 
hebben.
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Boekaanbieding

Het boek Donkere Palissaden bestaat naast 

het gedeelte met foto’s - waarvan hier een 

kleine selectie is afgebeeld – uit historische 

en technische beschouwingen van kustbe-

heerders, kantonniers, opzichters van het 

waterschap en dijkbewakers. Pauline van 

Lynden werkte vijf jaar aan het boek waar-

van ook een Engelse editie is verschenen: A 

Resistable Force, When Man Meets the Sea. 

Speciaal voor lezers van Vivant geldt een 

aanbieding, zie pagina 70.

tentoonstelling

In het Zeeuws maritiem muZEEum kunt u 

tot eind 2008 de tentoonstelling Donkere 

Palissaden bezoeken met de meest bijzon-

dere foto’s van de paalhoofden door Pauline 

van Lynden. Adres: Nieuwendijk 11, 4381 BV 

Vlissingen. www.muzeeum.nl  ◆
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GDonkere 
palissaden

Voor aanvragen, opzeggen of 

wijzigingen in adresgegevens, 

kunt u contact opnemen met 

uw eigen Preferred Banker. 

Indien u Vivant niet langer 

wilt ontvangen, dan kunt u 

ook gebruikmaken van de bij-

gevoegde opzeggingskaart.

Ook geïnspireerd geraakt door de beel-
den van de Zeeuwse paalhoofden in dit 
magazine? Alles over de bijzondere kust-
wachters en hun geschiedenis vindt u in 
het boek Donkere Palissaden van Pauline 
van Lynden. De palenrijen getuigen van 
een lange geschiedenis in de strijd van de 
mens tegen het water. Pauline Van Lynden 
maakte in alle seizoenen en weersomstan-
digheden meer dan tweehonderd prachtige 
foto’s. Ze beschreef het karakter van de 
kust aan de hand van een persoonlijk dag-
boek, archiefonderzoek, schetsen en ont-
moetingen met mensen van wie het leven 
nauw met de zee verbonden is.

Als lezer van Vivant krijgt u € 5,- korting 
op de Nederlandstalige en Engelstalige 
uitgave in de erkende boekhandel. Bij inle-
vering van de bon achterin dit magazine 
betaalt u slechts € 40,- in plaats van € 45,-.
Donkere Palissaden van Pauline van 
Lynden, ISBN 978-90-811850-1-1. 
Engelstalige editie: A Resistible Force, 
when man meats the sea, 
ISBN 978 90 811850- 4-2.
Uitgeverij Stichting Visual Legacy, 
www.visual-legacy.com.
Deze aanbieding is geldig tot 
1 juni 2008.  ◆ 
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