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Over een aquarel, het weerstation
Vlissingen en de zeevaartschool
in oorlogstijd
									
Een kwartet onderwerpen wordt in deze Spiegel beschreven. Maar vooral de
Vlissingse weerstations van het KNMI krijgen in woord en beeld de aandacht. Dat
begint al op de omslag. Een prachtige aanwinst van het Zeeuws Maritiem muZEEum
in full color is de start voor een nieuwe outfit van Den Spiegel. De periodiek van onze
vereniging krijgt vanaf het eerste nummer
van jaargang 28 een kleurig jasje, dankzij
ons verenigingsbestuur.
Die kleurige afbeelding wordt beschreven
door Wilbert Weber in Een kathedraal voor
de meteorologie in Vlissingen. Niet alleen
de Stad Middelburg, een mailboot van de
Stoomvaart Maatschappij Zeeland, geeft de
aquarel van F.J. Schütz historische waarde.
Ook het rechts afgebeelde weerstation, het
eerste in Vlissingen, roept herinneringen
op aan oude tijden. Dankzij een gift kon de
aquarel aangeschaft worden.
Zwaar bewolkt met kans op regen is een
passende titel bij een historisch overzicht
over weerberichten en de weerstations in
Vlissingen. Na geduldig speuren is Jules
Braat erin geslaagd de Vlissingse KNMIvestigingen te beschrijven. Vlissingen was
aan het eind van de negentiende eeuw met
zijn nieuwe havens en zijn spoorlijn een
knooppunt voor internationale verbindingen. In de jaren dertig kwam de Zeeuwse
Luchtlijn daar nog bij. Logisch dat een
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Jan Hintzen

weerstation voor al die bedrijvigheid noodzakelijk werd.
Met de jeugdherinneringen van Peter van
Druenen over de nissenhut bij het verwoeste vliegveld Vlissingen komt het naoorlogse weerstation te West-Souburg in
beeld. Waait het hard kapitein? biedt echter nog veel meer. De herinneringen aan
het er achter liggende ‘Ambonezenkamp’
bijvoorbeeld beschrijven een stukje lokale
geschiedenis. Kees Slager en anderen hebben meerdere malen gewezen op het belang van ‘oral history’. Zo zou bijvoorbeeld
ook het kamp voor Zuid-Molukkers bij het
voormalige Havendorp nog eens beschreven moeten worden.
In Van metaaldraaier tot scheepswerktuigkundige beschrijft Peter van Druenen de
vergeten geschiedenis van een zeevaartschoolklasje tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de jubileumuitgaven van de
Vlissingse zeevaartschool is deze oorlogsgeschiedenis niet opgenomen. Bovendien
is het een passend slot van een Spiegel met
veel weer. Want juist de afgestudeerde zeevaartscholier luistert naar de weerberichten.
Het bestuur en de redactie wensen u met
deze Spiegel veel leesgenot en goede feestdagen. Of het een witte kerst wordt, vernemen we tijdig uit de weerberichten.
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Een kathedraal voor de meteorologie in
Vlissingen
WILBERT WEBER
Onlangs kreeg ik via de mail een tip. Iemand
in de Randstad bood een aquarel te koop
aan waarop het schip ‘Stad Middelburg’ was
afgebeeld, een schip van de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland. Het was gesigneerd door
een Schütz en geschilderd in 1876.
De afbeelding die ik via de e-mail ontving
was een beetje onduidelijk. Links meende
ik het keizersbolwerk te herkennen, maar
rechts stond een soort kerkje. Dat bracht mij
ernstig aan het twijfelen. Zou het Folkstone
zijn? Steden en dorpen zijn op schilderijen
altijd te herkennen aan een vast aantal opvallende elementen: een molen, een boom
of een kerk. Veere is te herkennen aan haar
kerk, het stadhuis en de Campveerse toren.
Middelburg aan de torens van de kerken,
de abdij en het stadhuis. Vlissingen heeft
ook dergelijke beeldbepalende elementen:
het Keizersbolwerk, de Oranjemolen, de
toren van de St. Jacobskerk en voor 1809
het stadhuis op de Grote Markt en de vele
scheepsmasten in de haven. Het gebouw
op deze aquarel kon ik echter niet plaatsen. Bijna liet ik daarom deze aquarel aan
mij voorbij gaan, maar ik besloot nog even
Joost Bakker van Galerie De Vier Gemeten
te raadplegen. Hij wist mij te vertellen dat
dit het KNMI-gebouw was, waarna bij mij
een lichtje ging branden.
In 1854 werd het KNMI opgericht. De eerste directeur was de Zeeuw Henricus Buys
Ballot. Hij wist een verband te leggen tussen wind en luchtdruk (de beroemde wet
van Buys Ballot) en daarmee kon hij een
redelijke weersvoorspelling doen. In zijn
ogen kon vooral de scheepvaart profiteren
van deze verwachtingen. De veiligheid op
zee was gediend met stormwaarschuwingen en in een tijd met nog veel zeilschepen
kon het zelfs leiden tot snellere vaarroutes.
Uiteindelijk leidde dit in 1875 tot een besluit
Januari 2010

dat het KNMI ook verantwoordelijk werd
voor het weerbericht voor de scheepvaart.
Het weerbericht werd in die eerste jaren
voornamelijk gemaakt vanuit de vestiging
in Utrecht. De luchtdruk in het noorden en
het zuiden van het land werd telegrafisch
doorgegeven. Was deze hoog, dan was de
kans op storm groot. In Den Helder werd
de luchtdruk al gemeten in 1883, gevolgd
door Groningen in 1839 en Maastricht twee
jaar later. Vlissingen volgde veel later. Wat
niet zo vreemd was, want in het midden van
de negentiende eeuw waren er met uitzondering van de visserij weinig Nederlandse
schepen in de Zeeuwse wateren. Na de
sluiting van de marinewerf in Vlissingen in
1868 was het een beetje gedaan met de
Zeeuwse economie. Men viel bijna geheel
terug op landbouw en visserij. Het stadsbestuur van Vlissingen greep de sluiting
van de werf dan ook aan om bij de koning
en de regering te pleiten voor onder andere de verbetering van de havens. In 1863
was men in Roosendaal begonnen met de
aanleg van de spoorlijn naar Zeeland. Een
gigantische klus, omdat allerlei kreken en
stroomgeulen moesten worden gepasseerd.
Het duurde dan ook tot 1873 voor dat
deze spoorlijn tot Vlissingen gereed was.
Hiervoor werd in 1871 het Sloe afgedamd,
waardoor een kanaal door Walcheren noodzakelijk werd. Aan de Vlissingse kant werd
een relatief groot nieuw havencomplex met
moderne sluizen aangelegd, dat in 1873
werd opgeleverd.
In het kader van de opening is een gravure
gemaakt met daarop een opvallend gebouw, dat grote gelijkenis heeft met het gebouw op de aquarel. Bij nader onderzoek is
dit de sluismeesterswoning, maar waarom
heeft dit gebouw zo’n wonderlijk torentje?
Met de opening van de haven was het optimisme groot dat Vlissingen zich zou ontwikkelen tot een belangrijke haven. Met steun
3

van Koning Willem III en zijn broer Frederik
Hendrik werd twee jaar na de opening van
de havens de Stoomvaartmaatschappij
Zeeland (SMZ) opgericht. Deze maatschappij zou decennia lang de belangrijkste veerverbinding met Engeland vormen en vanaf
1876 werd al de post naar Engeland via deze
lijn vervoerd. Het idee voor deze veerverbinding was al ontstaan voor de opening van de
haven en een goede weersverwachting was
voor de vaart essentieel. Juist het KNMI beschouwde de weersverwachting vooral voor
de scheepvaart als een van haar belangrijkste taken en nu Vlissingen een haven van
belang zou worden, kon zij niet ontbreken in
deze havenstad.
In 1873, met de oplevering van het haven- en sluizencomplex werd ook een meteorologisch observatorium van het KNMI
opgeleverd. Het vormde een geheel met
de woning van de sluismeester. Op het
torentje stonden allerlei meetapparaten
die regelmatig werden afgelezen en daarmee was Vlissingen een vaste post geworden voor de weerwaarnemingen. Dankzij
een aantal foto’s uit het gemeentearchief
Vlissingen weten we ook hoe het gebouw
er werkelijk heeft uitgezien. Een bijna gotisch aandoend bouwwerk geheel in de stijl
van die tijd. Het observatorium is bijna een
kerktoren met galmgaten en op de hoeken
pinakels. De apparatuur om de luchtdruk
te meten staat dan weer op een extra verhoging. Het is een waar pronkstuk als afsluiting van de haven- en spoorwerken en
daarmee ook een tempel voor het KNMI.
Zelfs het hoofdgebouw in Utrecht had niet
zo’n bijzondere vorm. Heel opvallend onder
de galmgaten is, bijna als een roosvenster,
een grote klok zichtbaar. Deze klok was te
zien voor alle schepen die in de sluis lagen.
Hoogstwaarschijnlijk werd de waterstand
aangegeven. De gezagvoerder van een
vertrekkend schip kon zich daardoor goed
informeren over de waterstanden. Ging het
ebben of werd het juist vloed. Voor de vaart
op de Westerschelde met de vele zandbanken vrij essentieel. Het KNMI waarschuwde
daarmee niet alleen voor slecht weer, maar
ook voor mogelijk verraderlijke stromingen.
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Het gebouw met klok was dan ook niet over
het hoofd te zien. Tot 1929 was het in gebruik. In dat jaar werd de keersluis gebouwd
om de steeds grotere schepen van de KMS
door te laten. Het trotse gebouw stond in
de weg. Het observatorium werd vervangen
door een veel minder opvallend gebouwtje
(het huidige is overigens van na de Tweede
Wereldoorlog). De hooglaagwaterklok heeft
nog heel lang in een klein gebouwtje op het
sluisterrein gestaan. Aan het eind van de
vorige eeuw is het ongemerkt verdwenen.
Terug naar de aquarel die leidde tot de
zoektocht naar het ‘kathedraaltje’ van
Vlissingen.
De aquarel is uiteindelijk aangekocht, waarbij de Stichting Hervormde Jeugdgebouwen
de aankoopsom voor haar rekening heeft
genomen. In het echt was de Schütz veel
groter. Net buiten de afbeelding van de mij
toegezonden mail is een roeibootje te zien

waarvan de manier van schilderen mij onmiddellijk wakker deed worden. Het is geschilderd door J.F. Schütz. Hij leefde van
1817 tot 1888. Zijn vader was zeeman. Hij
had daardoor iets met de zee en werd een
begaafd zeeschilder, toen en ook nu is hij
zeer populair.
De SMZ voer de eerste jaren met raderschepen, de ‘Stad Vlissingen’ en de ‘Stad
Middelburg’. Beide voldeden niet en werden
al in 1878 vervangen door betere schepen.
De aquarel, gedateerd 1876, is daarmee
historisch een waardevolle afbeelding. Een
schip van de SMZ dat slechts heel kort heeft
gevaren. Ondanks het feit dat de aquarel
enigszins verbleekt is, is het een bijzondere
aanwinst. De aquarel is tot en met 31 maart
2010 te zien in het muZEEum en zal dan
opgeborgen worden in de veilige kluizen van
het gemeentearchief van Vlissingen.
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Zwaar bewolkt met kans op enige regen
Het KNMI-observatorium te Vlissingen

JULES BRAAT
Het weer, een fenomeen waar iedereen mee te
maken heeft. Luchtvaart, scheepvaart, de bouw
en sport zijn activiteiten, die erg afhankelijk zijn
van het weer. Ook op het dagelijkse leven van
de gewone burger heeft het invloed. Radio en
televisie spelen daar op in met weerpraatjes en

Na een aanvraag om erkenning als rijksinstituut werd bij Koninklijk Besluit van
31 januari 1854 te Utrecht het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut opgericht; tussen 1893 en 1897 verhuisde het
naar De Bilt.

weersverwachtingen in alle soorten en maten.
Al onder keizer Karel de Grote (742-814) werd
begonnen met het systematisch vastleggen van
weergegevens. Toen het Karolingische rijk na
zijn dood uiteenviel, kwam daar een eind aan
maar vanaf 1200 werden weer gegevens vastgelegd. Dat gebeurde onder andere in kloosters en
ook reizigers maakten nogal eens aantekeningen
over het weer. Belangrijke bronnen zijn verder
brieven, dagboeken, kronieken, rekeningen en
scheepsjournalen.
Het KNMI
Aan het begin van de negentiende eeuw
werden op de Utrechtse Domtoren door
professor Van Rees regenwaarnemingen gedaan. Hij inspireerde de Utrechtse studenten
C.H.D. Buys Ballot en F.W.C. Krecke zich te
verdiepen in de meteorologie. Vanaf december 1848 begonnen zij met meteorologische
waarnemingen op het bolwerk Sonnenborgh
in Utrecht. Dit is min of meer de start van
het eerste Nederlandse Meteorologische
Instituut. Buys Ballot en Krecke wisten de
toen elders al in Nederland gevestigde waarnemingsstations tot een samenhangend geheel te verenigen, waarbij Utrecht het middelpunt vormde.
Het nieuwe instituut ontwikkelde zich voorspoedig en Buys Ballot besloot de regering om financiële steun te vragen. Na een
bezoek van minister Thorbecke aan het
Utrechtse observatorium werd in 1853 door
het Rijk financiële steun toegezegd.
Januari 2010

Houtgravure uit The Illustrated London News, ter
gelegenheid van de opening van de nieuwe zeesluis in
1873 door koning Willem III. In het midden het eerste
weerstation van het KNMI.
(prentencollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Weerstation Vlissingen, de eerste jaren
Over de vroege jaren van dit station is weinig bekend. Wel staat vast, dat rond 1850
op het wachtschip en het marine-etablissement meteorologische waarnemingen werden gedaan. Verder was er ten behoeve van
de scheepvaart een zogenaamde tijdseininrichting met tijdbal. Op 1 juni 1854 werd op
het Arsenaal een tijdtelegraaf operationeel,
die ‘den middelbaren tijd‘ aangaf, nodig
voor het verifiëren van de scheepschronometers en het juiste tijdstip voor de waarnemingen.
Driemaal per dag werd de stand van barometer en thermometer opgenomen en de
relatieve vochtigheid bepaald. Ook werden neerslag, zicht en windrichting geme5

Foto eerste weerstation KNMI te Vlissngen
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

ten. Van deze gegevens werden aantekeningen gemaakt, die na afloop van iedere
maand naar het KNMI werden gezonden.
De gegevens werden ook dagelijks aan
de havenmeester gezonden. De observaties werden gedaan onder toezicht van een
marineofficier, maar door de vele overplaatsingen was er weinig homogeniteit.
De waarnemingen werden jaarlijks in boekvorm in ‘Meteorologische Waarnemingen in
Nederland‘ gepubliceerd.
Het begin van de officiële waarnemingen
op het KNMI-observatorium Vlissingen kan
op eind 1854 worden gesteld.
In 1857 moest in Vlissingen een windkrachtmeter worden geplaatst. De firma
Olland te Utrecht had daarvoor een offerte
gedaan die nogal hoog uitviel. Men besloot er toen maar een op de rijkswerf in
Vlissingen te fabriceren. Bovendien werd,
met het oog op de kosten, zo’n instrument
alleen in Vlissingen geplaatst.
Omstreeks 1860 werd begonnen met het
geven van stormwaarschuwingen door middel van een aeroklinoscoop. Met dat toestel
kon men bepalen waar de luchtdruk hoog
was en waar laag, met behulp van de wet
van Buys Ballot kon dan de windverwachting worden gemaakt.
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Aanleg Kanaal door Walcheren
Tussen 1868 en 1872 werd de spoorlijn
Goes-Middelburg aangelegd en het Sloe afgedamd. Als vervanging werd het Kanaal
door Walcheren gegraven en werden te
Vlissingen uitgebreide spoor- en havenwerken uitgevoerd.
Voor de meteorologie ging het nodige veranderen, de waarnemingen zouden voortaan in de buurt van het nieuwe haven- en
sluizencomplex gebeuren. Daarom werd
voor de sluismeester een woning met een
zelfregulerende getijdemeter gebouwd,
waarin ook de weerkundige instrumenten
en de tijdseininrichting uit het Arsenaal
konden worden ondergebracht.
Het KNMI zag de bui hangen en vreesde
grote kosten bij de overbrenging van het
instrumentarium. Dat bleek niet ongegrond
want in mei 1873 deelde de spoorwegmaatschappij mee, dat zij niet voor de kosten
van verplaatsing of aankoop van nieuwe
instrumenten wilde opdraaien.
Het jaar daarop besliste de Minister van
Marine dat de tijdseininrichting en verdere
instrumenten op kosten van zijn departement naar de sluismeesterswoning konden
worden overgebracht. Het KNMI droeg bij
in de kosten.
Den Spiegel

De verificateur van ’s Rijks Zee-instrumenten te Leiden maakte bezwaar tegen
overbrenging van de tijdseininrichting omdat de beheerder, een stuurman van de
marine, dan te ver (25 minuten) van zijn
nieuwe werkplek kwam te wonen. Voor
een goed beheer der instrumenten en overige werkzaamheden was dat bezwaarlijk.
Er was dus een woning voor de stuurman
nodig, als dat niet mogelijk was, wilde de
marine de tijdseininrichting op de huidige
plaats behouden. In dat geval zouden alleen de meteo-instrumenten worden overgebracht.
Wat nu te doen? Nadat Binnenlandse Zaken
had voorgesteld de sluismeester tegen vergoeding de waarnemingen te laten doen,
werd de kwestie in januari opgelost toen
een woning voor de waarnemer beschikbaar kwam. Die kon nog niet betrokken
worden omdat verwarming, verlichting en
meubilair ontbraken.
Ook de toren boven de sluismeesterswoning vertoonde allerlei gebreken, het plafond van de instrumentenkamer lekte, de
tafel voor windvaan en winddrukmeter was
nat, pas geschilderde instrumenten waren
al aan het roesten.
Al met al duurde het nog tot september
1875 voor de instrumenten in de toren konden worden geplaatst, in december kon de
woning van de waarnemer worden betrokken. Het doen van waarnemingen en geven
van tijdseinen bleef de marine doen, de
gebouwen vielen onder het ministerie van
Waterstaat, Nijverheid en Handel.
Hierna was het enige jaren rustig, maar in
1883 was er weer verandering. Er werd een
afzonderlijk lokaal voor de meteo-instrumenten gebouwd dat eind 1884 werd opgeleverd.
Overgang naar Waterstaat
In 1891 kwam er een reorganisatie. De
marine wilde niet langer personeel voor de
tijdseininrichting leveren en overgang naar
Waterstaat leek de beste oplossing.
Weer lag de verificateur van ’s Lands
Zee¬instrumenten dwars. Hij vreesde versnippering bij de doorgifte van de tijdseiJanuari 2010

nen, aan de ene kant vanuit Leiden aan de
andere kant door Utrecht. Hij pleitte voor
een eenhoofdige leiding (lees Leiden),
die storingen kon opsporen en verhelpen.
Alleen op die manier kon een nauwkeurige tijdsopgave worden verkregen. Het
mocht niet baten, op 1 oktober 1892 nam
Waterstaat de tijdseininrichting over.
Van de overgave werd een proces verbaal
opgemaakt, waarin instrumenten en meubilair voor 900 gulden aan de marine werden overgedragen. Tot de waardevolste
voorwerpen behoorden een astronomische
pendule, tijdmeter en sextant, aan meubilair gingen onder andere tafels, stoelen,
doofpotten, blakers en spuwbalies over
naar het KNMI.
De werkzaamheden werden ook beschreven. Bij tijdseininrichting was dat het dagelijks om 12 uur laten vallen van de tijdkleppen, de tijdmeter opwinden, de temperatuur
bij dat instrument opnemen en het journaal
bijhouden. Voor de meteo moesten om
08.00, 12.25, 14.00 en 19.00 uur waarnemingen volgens het journaal worden gedaan. Verder moest dagelijks de minimum
en maximum thermometer worden afgelezen, de cylinders van de baro- en thermometer worden verwisseld en drie keer per
dag telegrafische weerberichten worden
verzonden. Behalve het waarnemingswerk
moesten periodieke opgaven aan de verificateur en het KNMI worden gezonden.
Personeelsproblemen
Opperstuurman A.H. Clerxc van de marine,
die de inrichting al dertien jaar beheerde,
wilde zijn werk na de overdracht graag
voortzetten maar werd in juli 1892 overgeplaatst. Er moest dus een nieuwe beheerder
komen. Dat ging moeizaam. Uitvragen bij
de havenmeester, de Mij Zeeland en burgemeester Tutein Nolthenius leverde niets
op. In het algemeen vond men het salaris te
laag. Als tijdelijke oplossing werd 1e stuurman van de marine M.A. Smits Verburg in
Vlissingen gedetacheerd. Na veel moeite
slaagde men er in een nieuwe observator
aan te trekken, de gepensioneerde opperstuurman K. Anker. Helaas, de man werd
7

Het eerste weerstation van
het KNMI omstreeks 1920
(prentbriefkaartencollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

ziek en men was terug bij af. Uiteindelijk
kon M.Az. de Ruijter uit Tholen worden
aangetrokken.
M.Az. de Ruijter en zonen
Michiel Adriaan de Ruijter werd op 1 mei
1851 in Veere geboren. Over zijn vroege
jaren is weinig bekend, vrij zeker is dat hij
voor zijn sollicitatie binnenvaartschipper is
geweest.
Zijn naam duikt voor het eerst op in een
brief van de directeur der filiaalinrichting
Rotterdam aan de directie te Utrecht, waaruit het volgende: ‘ondanks zijn historische
naam is De Ruijter niet direct de persoon
die men wenst, maar wegens een te laag
geboden salaris krijgt men geen geschiktere persoon. Hij is van goede wil, nauwgezet en ordelijk en heeft enige ontwikkeling.
Veel zal afhangen van zijn begrip, hij moet
leren tijdseinen te ontvangen en te geven
en omgaan met meteo-instrumenten’.
De Ruijter werd ingaande 1 januari 1893
aangenomen voor één gulden per dag en
gedetacheerd in Rotterdam voor opleiding
en beoordeling van zijn geschiktheid. Hij
maakte daar een goede indruk en men verwachtte hem snel te kunnen opleiden.
Na een opleiding van bijna twee maanden
vertrok hij naar Vlissingen, maar na twee
dagen hield hij het daar al voor gezien.
Vermoedelijk vond hij het salaris te laag
en zag hij daarom af van de betrekking.
8

Toch verscheen hij na enkele dagen weer
in Vlissingen en kon hij aan de plaatselijke
opleiding beginnen. Ook daar was men tevreden, vooral over zijn nauwkeurigheid.
Hij moest nog veel leren: baro-, wind- en
thermometer aflezen, diagrammen lezen,
telegrammen opnemen en verzenden, aeroklinoskoop stellen en tijdsein geven. Op
1 maart 1893 ging de Ruijter zelfstandig
dienst doen tegen een salaris van 400 gulden per jaar.
Voor vervanging bij verlof en op bepaalde
zondagen werd op 15 februari 1908 A. Roos,
leraar aan de Zeevaartschool, als hulpobservator aangenomen. Al snel ontstonden
er moeilijkheden tussen hem en De Ruijter
over de waarneming van de zondagsdienst
met als gevolg dat Roos op 15 mei al weer
ontslag nam. Na enkele mislukte pogingen om iemand aan te trekken werd op 1
juni 1910 J. de Ruijter, zoon van M.Az., tot
hulpobservator aangesteld. Hij bleef dit met
wisselende perioden tot 1 juli 1927.
Bij zijn 25 jarig jubileum in februari 1918
roemde de directie, De Ruijter sr om zijn
plichtsvervulling en nauwkeurigheid. Gevraagd naar een passend geschenk koos
De Ruijter voor, u raadt het goed, een barometer.
11 april 1923 is een zwarte dag voor het
KNMI, De Ruijter sr overleed plotseling. Zijn
begrafenis werd door een directielid bijgewoond. In een brief aan zijn weduwe wees
de directie op zijn trouwe en foutloze waarDen Spiegel

Het tweede weerstation van het KNMI
te Vlissingen omstreeks 1930.
(prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief
Vlissingen)

nemingen, kortom, de discutabele sollicitant uit 1893 had zich in de loop der jaren
opgewerkt tot een uitstekende kracht.
Als opvolger werd zijn zoon C. de Ruijter,
aanvankelijk als hulpobservator, aangesteld.

strumenten overgebracht, begin 1930 werd
het oude observatorium gesloopt. Op de
nieuwe locatie was minder hinder van belendende gebouwen waardoor de windwaarnemingen werden verbeterd.
Instrumenten

Weer een verhuizing
Eind jaren twintig was er in het Vlissings
havengebied grote bouwactiviteit. Scheepswerf De Schelde wilde grotere schepen
bouwen, maar de bestaande sluizen waren
te klein. Er zat niets anders op dan een grotere sluis te bouwen, die na een periode van
twee jaar, op 4 september 1930 met veel
vertoon werd geopend. Voor de bouw van
de nieuwe sluis moesten het weerstation en
de sluismeesterswoning worden afgebroken en was een ander waarnemingsterrein
nodig. De directie van de De Ruijterschool
bood haar gebouw voor waarnemingen
aan, maar dat werd om verschillende redenen niet aanvaard.
Besloten werd op een opgehoogd terrein
aan de westelijke havendam een nieuw
station met dienstwoning te bouwen, dat
in oktober 1929 kon worden betrokken.
Omstreeks half november werden de inJanuari 2010

Voor de metingen en waarnemingen werd
gebruik gemaakt van instrumenten, die
vaak werden geleverd door de firma Olland
te Utrecht, later De Bilt. Tot de instrumenten behoorden: baro-, thermo-, hygro- en
windsnelheidsmeters, barograaf en thermograaf, windmolentjes en zonneschijnmeters. Van sommige apparaten was een
reserve-exemplaar aanwezig. Al deze apparaten moesten worden geleverd, onderhouden, gerepareerd of vervangen. In latere
jaren werd het instrumentarium uitgebreid
en complexer, medio jaren twintig deed het
radiotoestel zijn intrede. Toen kreeg de observator te maken met zaken als radiolampen, batterijen en spoelen.
Hoe en waar de instrumenten werden opgesteld was erg belangrijk, een thermometer
bijvoorbeeld: niet in de volle zon. In 1905
werden de regen- en windsnelheidsmeter
verplaatst naar een geschikter terrein in
9

de buurt van het observatorium. Het door
Waterstaat afgestane terrein werd voor 200
gulden met prikkeldraad omheind.
Voor onderhoud en reparaties kon een beroep gedaan worden op de instrumentmakers van het KNMI, de firma Van Emden uit
Amsterdam of Van Olland, plaatselijke bedrijven en soms leverde de marine personeel. In 1891 werd voor een spoedreparatie
aan de barometerklok een horlogemaker
uit Middelburg ingeschakeld.
Geregeld werden voor de instrumenten
bestellingen gedaan. In 1887 bijvoorbeeld
lijsten voor telegrafische mededelingen,
diagrammen voor de barometer, draad ter
vernieuwing van de windsnelheidsmeter,
instrumentolie, rode inkt, veertig jaar later
batterijen voor de radio. Alle bestellingen
werden bijgehouden.

dracht bijvoorbeeld om over een bepaalde
dag aanvullende gegevens te verstrekken.

Waarnemingen

Mobilisatie

De waarnemingen waren de eerste jaren
beperkt van aard, het ging toen voornamelijk om de luchtdruk, temperatuur en neerslag. In de loop der jaren zijn de observaties
uitgebreid met bewolking, windrichting,
druk en snelheid, aantal uren zonneschijn,
zicht, nachtvorst, sneeuwval enzovoort Ook
bijzondere verschijnselen werden geobserveerd zoals bliksem en zonnevlekken, tijdens de zonsverduistering van 17 op 18 mei
1901 werden magnetische waarnemingen
gedaan.
De resultaten werden periodiek aan De Bilt
doorgegeven, waar alles werd verwerkt. De
doorgifte gebeurde, meestal in code, schriftelijk of telegrafisch, in een later stadium
ook telefonisch. Voor het doorgeven van de
waarnemingen werd soms gebruik gemaakt
van de marinezender van het wachtschip.
Vanaf 1934 werden op proef de waarnemingen ook doorgegeven aan het vliegveld
bij Souburg.
Het werk vereiste een hoge mate van inzet en nauwkeurigheid. De Bilt bepaalde de
uren waarop moest worden waargenomen,
inzenddata, instrumentarium enzovoort.
Vaak werden vragen gesteld, zoals over
het ontbreken van de waarnemingstijden
of kreeg de observator een bijzondere op-

Begin september 1939 mobiliseerde Nederland. De Luchtwachtdienst betrok een uitkijkpost in de instrumentenkamer van het
weerstation. Om een kachel te kunnen
plaatsen moest de kwikbarometer verschoven worden. Het KNMI pikte dat niet
zomaar en een der directeuren ging naar
Vlissingen om de kwestie te bespreken.
Op 27 februari 1940 raakte de windmeter
defect en kwam een monteur uit De Bilt om
die te repareren. Volgens de observator was
het defect veroorzaakt door een stoeipartij
van militairen. De postcommandant van
de Luchtwachtgroep stelde een onderzoek
in en kwam tot de conclusie dat er geen
sprake was geweest van baldadigheid. De
windmeter zou al vanaf 24 februari kapot
geweest zijn, want hij veroorzaakte ruis
op de radio en de observator had er aan
zitten prutsen. Tijdens de bewuste dagen
was door de marine een nieuwe seinmast
geplaatst en waren wel zeven man in de
kleine ruimte aanwezig.
Volgens de postcommandant konden
luchtwachters het defect niet veroorzaakt
hebben, temeer omdat er rond die tijd leidinggevenden aanwezig waren die toezicht
hielden. Als dieperliggende oorzaak zag hij
de houding van de observator, die verbit-
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het weerstation gevestigd op het Garnd Hotel Britannia. Bij de
bevrijding van Vlissingen in november 1944 werd dit
gebouw verwoest.
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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terd was over de inkwartiering en zich geen
baas meer voelde in zijn koninkrijkje.
Tweede Wereldoorlog
De problemen met de Luchtwachtdienst
stelden eigenlijk niets voor, er was zwaarder weer op komst. Op 10 mei 1940 brak
de oorlog uit, de omgeving van het weerstation kwam in de vuurlijn te liggen, de
12e vielen bommen op Vlissingen en het
observatorium werd flink beschadigd: dak
en deuren kapot, alle ruiten aan diggelen.
Observator De Ruijter moest op last van de
marine zijn post verlaten en vluchtte eerst
naar Koudekerke, later naar Aagtekerke.
Toen hij eind mei op zijn standplaats terugkeerde was er veel gestolen.
Begin juni kwam observator Van Ginkel uit
De Bilt voor overleg naar Vlissingen. Met
toestemming van de Duitse instanties bezocht hij het observatorium. Het hele complex, op het woongedeelte van De Ruijter
na, was door de Kriegsmarine in beslag
genomen.
Herstel van het gebouw was inmiddels begonnen en De Ruijter had de waarnemingen
weer opgepakt. Hij was wel bang om op het
dak beschoten te worden bij het verwisselen van de zonneschijnstrook. Van Ginkel
stelde voor bij bezwaren van de Duitsers
een andere plek voor de zonneschijnmeter
te zoeken.
De Duitsers wilden trouwens niet dat waarnemingen werden gedaan in een gebouw
dat zij gebruikten. Eigenlijk kwam dat wel
goed uit, want de familie De Ruijter was
behoorlijk van streek en wilde weg van
het Eiland. In de omgeving waren afweergeschut en zoeklichten opgesteld en in de
haven was een bom gevallen. Het lukte
hen vrij snel een woning te huren in de
Spuistraat.
Intussen zocht Van Ginkel een andere plek
voor de instrumenten, maar de gebouwen
van de Mij Zeeland, de Zeevaartschool en de
RHBS vielen om verschillende redenen af.
Uiteindelijk besloot de bezetter, dat de instrumenten in het gebouw konden blijven
en dat de Duitse marine de klimatologische
waarnemingen zou uitvoeren. De Ruijter
Januari 2010

kon die dan enkele keren per week komen
halen. Wolken- en zichtwaarnemingen kon
hij zelf blijven doen, daarvoor hoefde hij niet
op het bezette terrein te komen. Schijnbaar
vertrouwden de Duitsers hem niet. Van
Ginkel begon met de opleiding van twee
Duitse matrozen tot waarnemer.
Na enige tijd werd De Ruijter weer in de instrumentenkamer toegelaten en kon daar
weer waarnemingen doen. Die werden
vooral ’s avonds nog al eens gehinderd
door luchtalarm of avondklok. Vaak verschenen zo rond half negen Engelse vliegtuigen boven Vlissingen. De Ruijter moest
na het einde van zijn dienst onder luchtafweervuur naar huis fietsen terwijl granaatscherven op straat kletterden.
Waarnemingen in het donker werden met
een zaklamp gedaan, maar dat was tegen
de zin van de Duitse geschutsbemanningen, die geen uitstralend licht wilden. Om
moeilijkheden met die lieden te voorkomen
werd daarom nogal eens geschoven met de
waarnemingstijden.
Ter assistentie van De Ruijter werd op 1 december 1940 P. den Bleijker als hulpobservator aangesteld.
Ondanks vele luchtaanvallen bleef het observatorium betrekkelijk ongedeerd. Begin
januari 1941 vielen brandbommen rond het
gebouw zonder schade aan te richten, op
13 juni 1943 werden bij een bomaanval op
de haven de windrichtingmeter en kwikbarograaf vernield.
Als gevolg van de oorlog trad ook materiaalschaarste op, in 1942 was er bijvoorbeeld gebrek aan registreerinkt. De Ruijter
kreeg uit De Bilt een opmerking over zijn
inktverbruik, dat lag veel hoger dan bij de
andere hoofdstations. Dan was er nog de
dreiging van evacuatie der Vlissingse bevolking en verplaatsing van het weerstation
naar Oranjezon, het werk van de observator
werd er niet leuker op…
Naar Britannia
In de loop van september 1943 werd het
observatorium op last van de Duitsers ontruimd en later afgebroken. Het lukte onderdak te vinden in hotel Britannia en begin
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november werden de instrumenten overgebracht. De windmeter werd op het torentje
opgesteld, in een kamer daaronder de instrumenten en op een lager gelegen balkon
de zonneschijnmeter. Thermometerhut en
regenmeter kregen een plekje op een afgerasterd terrein bij ‘Brit‘.
Vanuit het veilige De Bilt ging meteen een
brief naar De Ruijter. Volgens de directie
was het gedeelte van Vlissingen waar hij nu
werkte nog nooit gebombardeerd en was er
geen reden meer de avondwaarneming te
verzetten …!
Eind augustus 1944 werd overwogen het
station naar De Bilt te evacueren, maar
door Dolle Dinsdag en de daarop volgende
verwarring werd dat plan niet uitgevoerd.
De Ruijter kreeg opdracht in zijn woning
te blijven en daar de bui af te wachten. Hij
moest de instrumenten veilig onder zijn
hoede houden, over zijn persoonlijke veiligheid geen woord. De vraag rijst: waren
instrumenten belangrijker dan mensen?
Zo goed mogelijk bleef De Ruijter zijn waarnemingen doen. Hij registreerde onder andere een zware storm op 7 september 1944,
waarbij de nodige schoorstenen en dakpannen sneuvelden en de thermometerhut bijna
omver werd geblazen. Een timmerman voor
reparatie was toen al niet meer in Vlissingen
te krijgen. Aan zijn waarnemingen kwam op
31 oktober 1944 een einde, toen begon de
beschieting van Vlissingen en veranderde
Britannia in een puinhoop.
Na de bevrijding
In juni en juli 1945 brachten enkele medewerkers van het KNMI uit De Bilt en
De Ruijter een bezoek aan Vlissingen.
Daar troffen zij bij Britannia een volkomen verwoest weerstation aan. Alleen de
zonneschijnautograaf was onbeschadigd,
de thermograaf had lichte schade opgelopen. Thermometerhut en regenmeter
waren geheel verdwenen. Aangezien men
zo snel mogelijk weer met waarnemingen
wilde beginnen, werd naar een geschikte locatie gezocht. Het oog viel op hotel
Noordzeeboulevard, op dat moment in gebruik bij de Koninklijke Marine en Royal
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Navy. Dat hotel had enkele kamertjes vrij,
op het dak zou een aantal instrumenten geplaatst kunnen worden en er was telefoon.
De marinecommandant verleende alle
medewerking en men kon beginnen met
de plaatsing van een aantal instrumenten op het dak. Daarvoor werd een aantal
uit De Bilt meegebrachte instrumenten in
Vlissingen achtergelaten. De thermometerhut en regenmeters werden in de buurt van
het standbeeld van De Ruijter geplaatst. Bij
de inrichting van het weerstation leverde de
marine de nodige hulp in de vorm van timmerlieden, de gemeente zorgde voor afzetting van het terreintje bij De Ruijter.
De marine was ook bereid berichten telefonisch door te geven aan het hoofdbureau
van politie in Middelburg; van daar konden
ze door de regeringsberichtendienst naar
Utrecht worden verzonden.
De observatoren De Ruijter en Den Bleijker
zouden zo spoedig mogelijk van hun evacuatieadres naar Vlissingen moeten terugkeren
om hun werk te hervatten. Hiervoor werd
medewerking van de gemeente gevraagd.
De Dienst Droogmaking Walcheren kreeg
iedere dag een weersverwachting voor
Zuid-West Nederland, speciaal voor het
buitenom varen van Hoek van Holland naar
Westkapelle. De DDW wilde de verwachting voor één tot drie dagen liefst zo vroeg
mogelijk op de dag hebben en verzocht die
ook aan Smits Sleepdienst in Maassluis te
zenden.
Op 1 augustus 1945 werden de waarnemingen in Vlissingen hervat.
Assistentie
Voor hulp aan de observatoren werd in augustus 1945 een medewerker uit De Bilt in
Vlissingen gedetacheerd. Die loste verschillende problemen op. Dat vergde wel de nodige improvisatie: om een nieuw buisje voor
de windrichtingmeter te vinden, bezocht hij
diverse opticiens, helaas zonder resultaat.
Uiteindelijk bracht de amanuensis van de
RHBS uitkomst, hij blies het buisje tegen
een beloning van vijf sigaretten.
Ook het dienstverblijf werd opgeknapt, het
kreeg een schilderbeurt, er werd extra verDen Spiegel

In 1945 wordt het weerstation gevestigd op Hotel Noordzeeboulevard
(fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; foto Dert)

lichting aangebracht en na veel gedram
kwam er ook een eigen telefoonaansluiting.
Door de gemeente werd een twee meter
hoog hek rond het terrein bij De Ruijter geplaatst, maar dat had weer invloed op de
regenmetingen, er werden dan wel weer
waarnemingen gedaan maar de situatie
was nog verre van ideaal.
Ook de kennis van de observatoren werd
door de medewerker uit De Bilt bijgespijkerd. Daar bleek het nodige aan te mankeren, de observatoren hadden het vak in het
verleden in de praktijk van elkaar geleerd
en niet via het instituut in De Bilt.
De Ruijter kreeg les in codes, de wolkenatlas, instrumenten, onweersverschijnselen,
straling, bewolking, frontpassages en nog
veel meer. Ook Den Bleijker werd zo veel
mogelijk bijgepraat.
Op 1 september 1945 werd het station
overgedragen aan A. Roos, leraar aan de
Zeevaartschool, die het op zijn beurt begin
mei 1946 overdroeg aan Den Bleijker.
Naar het voormalige vliegveld
In de loop van 1946 werd duidelijk, dat
naar een andere waarnemingsplek moest
worden omgezien. De eigenaar van Noordzeeboulevard wilde zijn hotel opknappen
en wilde van de inwoning af. Het voormalige vliegveld leek een geschikte plek en
na de nodige voorbereidingen werden daar
in augustus 1947 observatorium en radiopeildienst in een nissenhut gehuisvest. In
de hut waren drie vertrekken: kantoor, inJanuari 2010

strumentenruimte en berging. Alleen het
kantoor was vorstvrij, in de overige ruimten
moesten voorzieningen worden getroffen.
Het meteopersoneel had tot dusver voor het
Loodswezen zeegang en zicht op zee geschat,
op het vliegveld kon dat niet meer. Het personeel van de roeierswacht nam dat werk over.
Ondanks de verhuizing was de situatie verre van ideaal. Bij een inspectie in augustus 1950 functioneerden de instrumenten
goed, maar het terrein waar ze op stonden
lag er rommelig bij. Er groeide veel onkruid
waardoor de temperatuurmetingen onzuiver
werden. Op personeelsgebied hadden zich
inmiddels enkele wijzigingen voorgedaan.
Op 1 november 1948 was L. Drijgers als
observator aangenomen, hij volgde later
Den Bleijker op. Op 1 april 1949 ging De
Ruijter met pensioen, met zijn vertrek werd
een 45 jarig ‘De Ruijterbewind‘ afgesloten.
In oktober 1951 was de toestand van het
station bedroevend, alles was vuil en rommelig. De kachel kon niet branden want de
afvoerpijp was doorgeroest en de nachtploeg had last van kou. Ook het metalen
dak van de nissenhut roestte door, er moest
snel een besluit genomen worden over een
nieuw station. In mei 1952 zag alles er wat
netter uit, maar in 1954 was de toestand
van het gebouw weer ernstig beneden de
maat, er moest iets gebeuren.
Terug naar het Eiland
Al in 1952 bestudeerde de leiding in De
Bilt de mogelijkheid naar het Eiland terug
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Het derde permanente weerstation van het
KNMI wordt in 1958 weer bij de buitenhaven
gebouwd. Het gebouw is thans in gebruik
bij de politie. (fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; foto Dert)

te keren. Dat had als voordeel dat de metingen dan weer plaats vonden op de plek
waar ze sinds 1875 werden gedaan.
Aanvankelijk waren er problemen over de
grond, die bestemd was voor een hotel. De
eigenaar zag echter van herbouwplicht af
en de gemeente stelde de plek toen ter beschikking van het KNMI.
Omdat in de omgeving bebouwing was gepland, verwachtte men problemen met de
apparatuur, maar na onderzoek bleek die
vrees ongegrond.
Al met al duurde het nog tot eind april 1958
voor het nieuwe en moderne station in gebruik werd genomen. Vooraf waren nieuwe
instrumenten geplaatst en waren enkele apparaten van het oude naar het nieuwe station overgebracht. De bemanning van het
station bestond uit vier observatoren.
Het oude station op het vliegveld bleef nog
enkele jaren in gebruik om gegevens te
kunnen vergelijken.
Ongemerkt zijn we in het automatiseringstijdperk terecht gekomen, waardoor de
manier van meten veranderde. In 1975
werden elektronische thermometers en
vochtigheidsmeters geplaatst, de registraties van windmeetpalen op de Noordzee en
Oosterschelde liep ook via Vlissingen.
In de loop der jaren werd de automatisering verder uitgebreid en werd bestaande
apparatuur vervangen door elektronisch
gestuurde apparatuur.

14

In het kader van een bezuinigingsoperatie werd het weerstation in 1995 nog verder geautomatiseerd en verhuisden de
nog resterende KNMI-ers naar het Schelde
Coördinatiecentrum. Begin 1997 werden de
nog resterende visuele waarnemingen verricht door personeel van Rijkswaterstaat,
een meteoroloog en hydroloog werden ondergebracht in het Hydro Meteo Centrum
in Middelburg. Het was daar wachten op
het einde. Dat kwam eind november 2001,
toen besloten werd kennis en ervaring centraal te bundelen. Het KNMI trok zijn laatste personeelsleden terug uit Zeeland, aan
bijna 150 jaar aanwezigheid was een einde
gekomen.
Slot
Bijna anderhalve eeuw werden in Vlissingen
door KNMI-medewerkers waarnemingen
gedaan. Bij de weeroverzichten is Vlissingen
steeds als waarnemingsplaats genoemd,
het weerstation was bij velen, Loodswezen,
visserij, beroeps- en pleziervaart enzovoort,
een begrip. Voor de waarnemers was het
niet alleen hun werk, maar ook in zekere
zin een levensvervulling, met grote inzet en
nauwkeurigheid hebben zij hun taak verricht. Toen hun werk door de computer
werd overgenomen, zal dat een teleurstelling geweest zijn.
Nog altijd worden in Vlissingen waarnemingen gedaan. Dagelijks worden in geautomatiseerde vorm allerlei gegevens naar De
Bilt verzonden, de apparatuur wordt daartoe
regelmatig onderhouden en geïnspecteerd.
De rol van Vlissingen in het weer- en klimaatonderzoek is zeker niet uitgespeeld…!
-
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Waait het hard kapitein?
Herinneringen aan het weerstation in West-Souburg, 1947-1963
Peter
In de zomervakantie van 1961 verhuisde ons
gezin van de Bonedijkestraat in Vlissingen naar
de Van Doornlaan in West-Souburg. Ik was
een jongetje van negen jaar. Mijn broertje was
vier, mijn vader werkte bij het veer VlissingenBreskens en mijn moeder was huisvrouw. En zo
hoorde dat in die jaren. Ons wooncomfort ging
er flink op vooruit. Van een flat naar een hoekhuis. Twee verdiepingen, een zolder, een voor-,
zij- en achtertuin en een kippenhok. Zonder kippen weliswaar, maar dat kon worden veranderd.
Direct na de verhuizing maakte ik mijn entree
in de vierde klas van de Marnixschool, aan het
eind van de straat. We zaten met twee klassen,
de derde en de vierde, in één lokaal. Mijnheer
Dourleijn was de onderwijzer. Zoals dat ging
in die jaren, en waarschijnlijk nog wel, werden
nieuwkomers een tijdje flink uitgeprobeerd: een
beetje schelden, wat duwen, in het voorbijgaan
per ongeluk botsen en meer van dat soort ellende. Ook mij trof dat lot en ik wenste al na één
ochtend dat we teruggingen naar het vertrouwde
Vlissingen, naar de moeder aller straten, de
Bonedijkestraat.

Voor mijn Souburgse kwelgeesten was ik
een stadsjongetje en dat soort kreeg er altijd extra van langs. Er was één klasgenoot
die niet echt mee deed met de pesterijen.
Een beetje wel natuurlijk, je hebt per slot
een reputatie hoog te houden, maar ik
merkte al snel dat hij mij wel aardig vond.
Na een paar dagen nam deze ridder zelfs
het voortouw en wist de andere jongens zover te krijgen dat ze stopten. Ik was geaccepteerd en mocht mij vanaf dat moment
een echte West-Souburger voelen. Met
Arjen, want zo heette de jongen die mij had
geholpen, sloot ik vriendschap en die duurt
Januari 2010

van

Druenen

tot op de dag van vandaag voort.
Arjen was om nog een andere reden een
bijzonder vriendje. Zijn vader was weerkundige en werkte bij het splinternieuwe
KNMI-station op het Eiland in Vlissingen.
Het gezin woonde in een tweekapper aan
de Nieuwe Vlissingseweg, op het terrein
van het voormalige vliegveld. In de periode 1947-1963 had het KNMI er een observatiepost, gevestigd in een zogenaamde nissenhut1. Binnen bereik was ook het
‘Ambonezenkamp’, twee gebouwtjes van
de Rijksluchtvaartdienst, een imposante
kuil waarin vroeger de regenmeters hadden gestaan, een paar bunkers en het
Kanaal door Walcheren, afgeschermd door
een imposante dijk. Voor een jochie uit de
Bonedijkestraat, hemelsbreed nog geen
twee kilometer verderop, was dit het paradijs. Ik speelde er iedere dag en raakte al
snel vertrouwd met het terrein, de gebouwen, de mensen en alles wat er gebeurde.
Af en toe mochten we onder begeleiding
van de moeder van Arjen in de nissenhut
komen. Binnen rook het wat muf. Een mengeling van gras, nat hout, metaal en chemicaliën. De hut stond er toen al ruim vijftien
jaar en de tand van de tijd had duidelijk
zijn werk gedaan. Aan de zijkanten stonden
tafels met geheimzinnige instrumenten. In
een aantal zaten cilinders, omwikkeld met
ruitjespapier. De cilinders draaiden langzaam rond hun as, terwijl fijne pennetjes
1

Een nissenhut is een noodonderkomen, bestaande
uit een gebogen dak van golfplaat. De voor- en
achtergevel zijn meestal opgemetseld. Deze onderkomens werden na de Tweede Wereldoorlog door
het Amerikaanse leger gebouwd en gebruikt voor allerlei doeleinden. De nissenhut dankt zijn naam aan
Peter North Nissen, een Canadese luitenant-kolonel
in dienst van het Britse leger, die de hut in 1917
uitvond.
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De nissenhut op het terrein
van het voormalige vliegveld
in West-Souburg. Op de
achtergrond het woonhuis van
de weerkundige en zijn familie.
Daarachter de noodwoningen
waarin later het Ambonezenkamp zou worden gevestigd.
Ca. 1950

er met rode inkt onregelmatige lijnen op
krasten. Ik had geen idee wat er precies gebeurde, maar ik was ervan overtuigd dat ik
mij in het centrum van de wereld bevond.
Met ontzag keek ik naar Arjens moeder die
ze een voor een opende, het papier losmaakte en een nieuwe strook bevestigde.
Ook moest ze sommige instrumenten als
een klok opwinden. Af en toe was ook de
vader van Arjen in de hut. Hij deed dezelfde
handelingen als zijn vrouw, maar vertelde
ook wat hij deed. Ik snapte er niet veel van,
maar begreep wel dat het te maken had
met het weer, de temperatuur, de windrichting en de windkracht. De papieren stroken
die dagelijks uit de instrumenten werden
gehaald, kregen een zorgvuldige behandeling. De ratio ontging me, maar het moest
vast belangrijk zijn.
Als we weer buiten stonden gingen
we meestal op avontuur. Vaak in het
Ambonezenkamp. Dat was toen nog volop
in functie. Arjen en ik waren bevriend met
een paar jongetjes die er woonden. Ook het
kamp was een mysterieuze plek om te vertoeven. Er was maar één ingang en die was
niet aan de kant van het huis van Arjen.
Het hele kamp was omringd door, in onze
ogen, vrij nutteloos prikkeldraad. Aan het
zicht onttrokken door de bosjes, waren op
verschillende plaatsen namelijk gaten gemaakt zodat we vrij in en uit konden lopen.
Dat gold natuurlijk ook voor onze vriendjes
aan de andere kant van het prikkeldraad.
De bewoners van het kamp hadden kleine
barakken tot hun beschikking, met be-
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nauwde woonkamertjes en slaapruimten
waarin zo’n beetje de hele familie sliep.
Alle barakken hadden een minuscuul keukentje (2 m2). In de beginjaren kon ook in
de grote centrale keuken worden gekookt,
maar daar was in onze tijd niet veel meer
van over. Douchen en wassen gebeurde in
een aparte barak met wastafels en douchebakken. Ik herinner me dat er in een van
de bakken regelmatig een kluwen palingen
kronkelde: de buit van één van de bewoners die erg goed was in het vangen van
deze dieren. De vrijgezellen woonden apart,
in nog kleinere ruimten. We kwamen daar
graag, want als je geluk had stonden de
ramen open en kon je naar binnen kijken.
Aan de muren hingen plaatjes uit De Lach,
een tijdschrift waarin schaars geklede dames waren afgebeeld en dat we ook kenden
van het leestafeltje bij kapper Van As.
In sommige kamers hingen ook grotere platen, maar waar die vandaan kwamen wisten
we niet. Indruk maakten ook de hurklatrines die in alle woonruimtes stonden. Soms
kwam er een bestelauto het terrein oprijden
die ‘Auto Boemboe’ werd genoemd. Het
was een rijdende winkel waar de bewoners
levensmiddelen uit Ambon konden kopen.
En dat rook je. Het waren geuren die ik
vaag herkende van de nasi goreng die mijn
moeder af en toe bereidde. Op Hollandse
wijze, want de geuren in het kamp waren
veel intenser, meestal onbekend en soms
onaangenaam voor een wit jongetje dat
nog weinig van de wereld had gezien.
Buiten het kamp stonden een paar bunkers.
Eigenlijk mocht je er niet naar binnen, maar
Den Spiegel

Thermometerhut met op de achtergrond de nissenhut en de dijk langs
het kanaal door Walcheren. Ca. 1951

daar trokken we ons niets van aan. Ook
hier was de sfeer mysterieus en de geur intens: grond, gras en muffe lucht van verrot
hout en doorweekt beton. De vloer lag bezaaid met kogelhulzen, die we meenamen
en thuis in de bankschroef vastzetten. Met
een schroevendraaier en een hamer lieten
we de slaghoedjes knallen. Onze lievelingsplek was echter de grote ronde put, in de
buurt van de nissenhut. Het was eigenlijk
een regenmeterput, maar de precieze betekenis daarvan ontging me. Er stonden in
ieder geval geen instrumenten meer. We
hadden er een hut gebouwd die we warm
stookten met een kampvuur. Bij de gloed
van de vlammen beraamden we plannen
om onze vijanden een hak te zetten: de
‘Vlissingse gastjes’ (spreek uit: ‘gasjes’),
die we nog nooit hadden gezien en waarvan we ook niet helemaal zeker wisten of ze
wel bestonden. Ik was natuurlijk een overloper en wist uit mijn fantasie veel te vertellen over de gruweldaden die mijn vroegere
stadsgenoten konden verrichten als we ze
niet tegenhielden. Onze veldtochten begonnen altijd in de put. Vandaar uit konden
we via een lang en onverhard pad richting
Vlissingen lopen. Onze tocht voerde langs
twee gebouwtjes die volgens Arjen van de
Rijksluchtvaartdienst waren. Rechts in de
akkers was ooit het oude vliegveld geweest
en in onze fantasie zagen we duidelijk de
contouren van de start- en landingsbanen.
Op sommige plekken was nog wel het
grind te zien waarmee de ondergrond van
de banen werd verhard. Zoals gezegd is het
Januari 2010

nooit tot een confrontatie gekomen met de
‘gasjes’, al zagen we een enkele keer een
groepje jongens zich uit de voeten maken
vanwege, dat namen wij aan, de naderende
dreiging uit Souburg. Dat we de strijd zouden winnen, wisten we zeker.
Deze periode, die niet lang duurde omdat
ons gezin in 1965 naar een ander deel van
de provincie verhuisde, beschouw ik nog
altijd als de meest aangename uit mijn
jeugd. De sfeer, de geuren, de indrukken
en de vele vreemde belevenissen staan in
mijn geheugen gegrift. Hoewel ik na mijn
jeugd een groot aantal jaren niet in de provincie woonde, bleef ik bevriend met Arjen.
Sinds een paar jaar ben ik weer Vlissinger.
Het uitbrengen van een themanummer van
Den Spiegel over het weerstation was voor
mij aanleiding om met Arjen nog eens terug
te kijken op de periode in West-Souburg.
Niet echt tot mijn verrassing wist hij mij een
avond lang te boeien met de ware feiten
over mijn gewaande sprookjeswereld langs
de Nieuwe Vlissingseweg.
De nissenhut
Het weerstation Vlissingen verhuisde in
augustus 1947 naar het oude vliegveld in
West-Souburg2. Het voormalige onderkomen op het Eiland was afgebroken door de
Duitsers en de logeerpartij op de Vlissingse
2

Zie ook het artikel van Jules Braat (Zwaar bewolkt met

kans op enige regen, Het KNMI - observatorium te
Vlissingen) elders in deze editie van Den Spiegel.
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Waarnemingen in 1856 van Dr. Buys Ballot in de steden waar weerstations waren gevestigd: Maastricht
(M), Vlissingen (V), Den Helder (H) en Groningen (G). Uit: Dr. Buys Ballot, Eenige regelen voor aanstaande
Weersveranderingen in Nederland, Utrecht, Kemink en Zoon, 1860.

boulevard (van 1943 tot 1945 in hotel
Britannia en van 1945 tot 1947 in Hotel
Noordzeeboulevard), kon niet eeuwig duren. De keuze voor het vliegveld was niet
toevallig. In de periode kort na de Tweede
Wereldoorlog verwachtte men een enorme
groei van de binnenlandse luchtvaart. Het
vliegveld Vlissingen paste daar mooi in en
zou zeker opnieuw in gebruik worden genomen. Bij een vliegveld hoorde ook een
weerstation en in de eerste jaren na 1947
heeft men zeker overwogen om dit permanent in West-Souburg te vestigen. Het
Ambonezenkamp en de bunkers waren
toch maar tijdelijk en konden makkelijk
worden afgebroken om plaats te maken
voor een modern vliegveld dat een grote rol
kon gaan spelen in de binnenlandse luchtvaart en het vliegverkeer van en naar het
18

buurland België3. Al snel (begin jaren vijftig) bleken deze verwachtingen onzin en werd
door het KNMI besloten om terug te gaan naar
het Eiland. In 1958 was de verhuizing een feit.
Het staton in West-Souburg zou echter nog vijf
jaar in stand gehouden worden. En dat had een
bijzondere reden.
Vlissingen heeft namelijk altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het landelijke netwerk
van weerstations. In de begintijd van het KNMI
(de jaren vijftig van de negentiende eeuw) had
Vlissingen een van de vier observatieposten
in Nederland en was daarmee belangrijk voor
het tot stand komen van de beroemde wet
3

Voor de oorlog was er bijvoorbeeld een lijn-dienst van
Schiphol naar Knokke (het casino). De vliegtuigen deden
ook Rotterdam Waalhaven, Haamstede en Vlissingen aan.
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Luchtfoto van het Ambonezenkamp
omstreeks 1961. Rechts op de
voorgrond het woonhuis van
de weerkundige. Helemaal rechtsonder is nog net een stukje van
de nissenhut te zien.

van Buys Ballot4 die zich baseerde op reeksen
van waarnemingen in Vlissingen, Maastricht,
Den Helder en Groningen. Van 1854 tot 1940
hebben medewerkers van het weerstation
Vlissingen op het Eiland onafgebroken hun
waarnemingen kunnen doen en vastleggen.
Die reeksen zijn altijd van zeer groot belang
geweest voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over het weer en vooral
voor het vaststellen van klimaatveranderingen
over langere periodes.
In de oorlogsjaren en daarna is in deze
waarnemingen de klad gekomen, ook al
werd er alles aan gedaan om toch continue
reeksen te produceren. Echter, bij het analyseren van dit soort reeksen is het belangrijk dat de waarnemingen op exact dezelfde
plaats worden gedaan.
En dat was niet gebeurd, omdat men tussen
1940 en 1947 vanuit verschillende locaties
werkte en ook nog eens te kampen had
met verwoestingen en slecht onderhouden
apparatuur. In1958 bedacht men een mogelijke oplossing voor het aanvullen van de
reeksen. Wanneer er gedurende een langere
periode dubbele waarnemingen gedaan zouden worden, vanuit het station op het Eiland
én vanuit de nissenhut in West-Souburg,
kon men de ontbrekende gegevens wellicht opnieuw berekenen. En zo geschiedde.
4

De weerkundige, de vader van mijn vriend,
werd in 1958 te werk gesteld in het weerstation op het Eiland. De waarnemingen in
West-Souburg5 werden grotendeels gedaan
door zijn vrouw die vanuit de woning gemakkelijk een paar keer per dag in de nissenhut
haar taken kon uitvoeren. Het resultaat van
de dubbele waarnemingen bleek uiteindelijk
niet bevredigend vanwege de grote verschillen in temperatuur en windkracht tussen het
Eiland en de locatie West-Souburg. De maximumtemperaturen op het land waren vaak
hoger en de minimumtemperaturen lager
dan aan zee. Ook de windkracht was minder.
Een verschijnsel dat aan zee niet voorkwam,
maar wel bij de nissenhut, was de laaghangende mist over de akkers en de weilanden.
De Noord Hinder
Vanuit het weerstation werd ook ieder uur
contact gemaakt met het lichtschip de Noord
Hinder. Dat was een drijvende vuurtoren
die ergens in de zee tussen Engeland en
de Zeeuwse kust was gesitueerd. Het schip
voerde als bijtaak meteorologische waarnemingen uit, die via radiocontact werden doorgegeven aan het weerstation.
Dat was voor een jongen van zeven jaar zeer
indrukwekkend. Arjen hoorde zijn vader praten met iemand die op een schip zat, in volle

‘Sta je met je rug in de wind op het Noordelijk Halfrond
dan heb je het lagedrukgebied links en het hogedrukgebied
rechts.’
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5

Het ging vooral om basiswaarnemingen als de temperatuur,
de windrichting, de wind-kracht en de barometerstand.

19

zee. Soms mocht hij ook wat zeggen. Dan
ontspon zich het volgende gesprek:
Vader: ‘Zeg maar: Dag kapitein’
Arjen: ‘Dag kapitein’
Kapitein: ‘Zo jongen, help jij je vader op
dienst?’
Arjen: ‘Ja kapitein’
Vader: ‘Vraag maar of het hard waait’
Arjen: Waait het hard kapitein?
Kapitein: ‘Nou reken maar, er staat hier een
stevige bries’.
De gebouwtjes, de put en het kamp
De twee gebouwtjes die wij passeerden op
onze kruistocht naar de ‘Vlissingse gasjes’,
dienden als steunbakens voor de vliegtuigen die op weg waren naar Schiphol. Deze
gebouwtjes waren voorzien van zendmasten en stonden boordevol apparatuur waarvoor wekelijks onderhoud nodig was. Dat
werd gedaan door medewerkers van de
Rijksluchtvaartdienst (RLD). De vader van
Arjen leverde onbezoldigd assistentie in de
tijd dat er niemand van de RLD aanwezig
was. De familie kon daardoor wel beschikken over een gratis telefoonaansluiting. De
ronde put waarin we speelden was tot 1958
voorzien van apparatuur: regenmeters.

Die stonden in een put omdat anders de
wind van invloed zou kunnen zijn op de
hoeveelheden opgevangen regen.		
Naast de put stond de thermometerhut:
een wit geventileerd gebouwtje met dubbel
dak om alle weersinvloeden te elimineren.
Alle apparatuur werd regelmatig geijkt door
medewerkers van het KNMI in De Bilt. Het
Ambonezenkamp werd in de loop van de
jaren zestig geleidelijk aan ontruimd en
moest, net als het woonhuis van de weerkundige en zijn familie, de bunkers en alle
overblijfselen van het vliegveld, plaats maken voor de nieuwbouwwijk Westerzicht.
Grenspaal
Het enig overgebleven en nog altijd zichtbare herkenningspunt is de oude grenspaal
langs het kanaal, onder aan de dijk. De
paal scheidde de gemeenten Vlissingen en
Souburg en heeft tegenwoordig geen functie meer omdat de laatste in 1966 werd geannexeerd door de eerste. Af en toe klim ik
vanaf het jaagpad en de grenspaal nog wel
eens over de dijk. Ik probeer me dan voor
te stellen hoe en waar alles ook al weer lag.
Ik kom er nooit uit.
(De afbeeldingen zijn afkomstig uit het privé-archief van de auteur)
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Van metaaldraaier tot
scheepswerktuigkundige
Het vergeten zeevaartschoolklasje van Jan ‘Punt’ Vader, 1942-1944
Peter
In de zomer van 1941 verhuisde, op last van
de Duitse bezetter, de Zeevaartschool van
Vlissingen naar Nijmegen. Volgens de verhalen
uit die tijd moest de school het veld ruimen
omdat de Duitsers het voortdurend aan de stok
hadden met de studenten die de draak met hen
staken. Waarschijnlijker is het om aan te nemen
dat de bezetter zijn oog had laten vallen op het
gebouw aan de Boulevard dat, na het vertrek
van de onderwijsactiviteiten, direct werd gevorderd. In de officiële geschiedenis van de zeevaartschool is Nijmegen de plaats van
vestiging in de jaren 1941-1946. Minder bekend
is dat een aantal leraren in Vlissingen
achter-bleef en daar aan huis les gaf aan kleine
groepjes studenten. In het jubileumboek dat
verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de zeevaartschool1 wordt één korte
alinea gewijd aan deze periode: ‘Drie leraren
bleven te Vlissingen achter, omdat van de
Duitse bezetter toestemming werd verkregen de
lessen aan scheepswerktuigkundigen die voor
een rang studeerden, bij die leraren aan huis
voort te zetten.’ In het jubileumboek uit 20032
is deze episode helemaal achterwege gelaten.

van

Druenen

op één na: mijn vader, Piet van Druenen
(1924). Ik herinner mij uit mijn jeugd de
(doorgaans vrolijke) verhalen die hij vertelde over het klasje en loop al jaren rond
met het plan om hem een keer te interviewen en te zoeken naar eventeel bewaard
gebleven archiefmateriaal3. Dat is onlangs
(augustus 2009) gebeurd. Onderstaand zijn
verhaal, aangevuld met de informatie uit de
beschikbare bronnen.
In 1939 verhuisde het gezin van Druenen
(vader, moeder, zoon en twee dochters)
van Den Bosch naar Vlissingen. Piet van
Druenen senior, modelmaker van beroep,
kon een baan krijgen bij de Koninklijke
Maatschappij De Schelde. De scheepswerf
kende, na jaren van crisis en tegenspoed4,
weer een goedgevulde orderportefeuille
en had veel nieuwe medewerkers nodig.
Om die te werven had men een landelijke campagne op touw gezet. Naast een
concurrerend salarisaanbod en, voor die
tijd, gunstige arbeidsvoorwaarden kregen
de nieuwkomers ook woonruimte aangeboden5. Piet senior werd bij de modellenmakerij en gieterij van De Schelde 6
3

Laat dit eerste artikel ook een oproep zijn aan lezers
en bekenden van lezers om eventueel archiefmate-

De opleidingen en de behaalde diploma’s
van deze klasjes werden direct na de oorlog
door de Nederlandse overheid erkend, een
legitieme reden om de geschiedenis ervan
een keer vast te leggen. Helaas is er weinig
schriftelijk materiaal overgebleven uit deze
periode en zijn alle betrokkenen overleden,

riaal bij het Gemeentearchief Vlissingen bekend te
maken.
4

In 1934 werkten er bij de Koninklijke Maatschappij
De Schelde 1.600 mensen minder dan in de jaren
vóór de crisis (Bron: Verhoog, J., Luctor et Emergo,
125 jaar Koninklijke Schelde (2001), p. 65)

5

In Tuindorp, een wijk tussen de Vlissingse Watergang
en de Singel, met 200 woningen, gebouwd in

1

1916/1917 voor werknemers van de Koninklijke

Braak, M. e.a., Terugblik, De Ruyterschool 1903|1978

Maatschappij De Schelde.

(1978).
2

Donselaar, J. van e.a., Terugblikken; honderd jaar zee-

vaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003 (2003).
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6

De modelmakerij en gieterij was gevestigd aan de
Onderstraat te Vlissingen.
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Het gebouw van de Zeevaartschool in 1938.

verantwoordelijk voor het maken van de
houten modellen waarvan, in klei, mallen
werden gemaakt. In deze mallen konden
vervolgens de gietijzeren scheepsonderdelen worden gegoten. Piet junior had in
Den Bosch de ‘Koninklijke School voor
Kunst, Techniek en Ambacht’ gevolgd en
kon bij De Schelde direct beginnen als metaaldraaier. Tegelijkertijd bezocht hij de
leerschool van de scheepswerf die hij in
december 1941 afrondde met het praktijkdiploma ‘Metaaldraaien’. De baan bij De
Schelde werd fulltime en de opleiding kon
worden vervolgd bij de Nijverheidsschool,
waarvan de lessen in de avonduren plaatsvonden. Zijn studievoortgang (hij rondde
in drie jaar de vijfjarige opleiding af), werd
met belangstelling gevolgd door zijn leermeester bij De Schelde, de heer De Munck.
Na het behalen van het diploma op 29 mei
1942, vertelde deze hem dat een paar leraren van de zeevaartschool nog steeds lessen gaven, onder andere voor de leergang
Scheepswerktuigkundige (SWTK). Hij vond
dat Piet zeker geschikt was om een hogere
opleiding te gaan volgen en adviseerde om
eens te gaan praten met een van de docenten, Jan Vader7.

Zoals dat toen gebruikelijk was, vroeg Piet
eerst zijn vader om toestemming. Deze
sputterde wat tegen (‘..maar jongen, je
hebt toch een mooie baan..’), maar keurde
uiteindelijk het bezoekje goed. Samen met
zijn vriend Ko Kraak, ook een leerling van
de Nijverheidsschool, belde Piet op een
avond in juli 1942 aan bij het woonhuis
van de heer Vader aan de Badhuisstraat
1628. De leraar deed zelf open en liet hen
binnen nadat Piet de reden van hun bezoek had verteld. Wat volgde was een soort
sollicitatiegesprek. De eerste vraag was:
‘Hebben jullie pen en papier bij je, want je
moet opschrijven wat ik straks ga vertellen’. Daar hadden Piet en Ko als mannen
van de praktijk natuurlijk niet aan gedacht.
Vader gaf hen een stukje papier en een potlood uit eigen voorraad en begon vragen
te stellen over hun opleiding, ervaring en
motivatie. De jongens werden uiteindelijk
geschikt bevonden en kregen een boekenlijst gedicteerd en de avonden waarop de
lessen werden gegeven: één avond bij de
heer Schouten (natuur- en wiskunde) en
twee avonden bij Vader zelf (voor de prak8

De lessen werden gegeven op de eerste verdieping. In de jaren vijftig vestigde de zoon van Jan Vader er zijn huisartsen-

7
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1884-1964.

praktijk.
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tijkvakken scheepswerktuigkunde, stoomketels en electro9) . Boeken konden worden
gekocht bij boekhandel D. Goetheer in de
Paul Krugerstraat10 en het lesgeld bedroeg
vijf gulden per maand.
Op weg naar huis hadden ze allebei al een
beslissing genomen: dit moesten ze doen.
Zeeman worden was natuurlijk vele malen
leuker dan het vooruitzicht de rest van je
leven te moeten slijten aan de draaibanken van de scheepswerf. Piet senior dacht
daar later die avond anders over maar ging
overstag nadat Piet junior had beloofd te
blijven werken en alles van zijn eigen loon
te betalen. Bij Ko Kraak thuis had zich een
zelfde discussie afgespeeld en de volgende
dag kende de zeevaartschool twee nieuwe
studenten.
De lessen begonnen in september 1942. In
het klasje zaten, behalve Ko en Piet, nog
twee jongens: Dick Smit en Jan Ragut.
Alle vier zouden ze de opleiding, die duurde
van september 1942 tot augustus 1944,
met succes afronden. Overdag werd er gewerkt op de scheepswerf (vijf volle dagen
door de week en de zaterdagochtend). Drie
avonden, van 19.00 tot 22.00 uur, gingen
ze naar school. De andere avonden moesten
worden besteed aan het huiswerk wat niet
gering was. Van enig uitgaansleven, voor
zover al mogelijk in de oorlogsjaren, was
nauwelijks sprake, maar daar zaten de jongens niet echt mee. Ze waren aan het leren
voor een diploma dat hen in afzienbare tijd
de toegang zou verschaffen tot de wereld
buiten Vlissingen, Zeeland en Nederland, de
wereld van het echte avontuur.
Van de lessen en de leraren zelf zijn met
name de anekdotes in de herinnering ge9

In het tweede jaar zou daar ook nog het vak Technisch
Engels bij komen (één avond) dat werd gegeven door een
leraar die aan de Koudekerkseweg woonde. De naam van de
leraar is niet bekend. De lessen werden gegeven op de eerste
verdieping. In de jaren vijftig vestigde de zoon van Jan Vader

Jan ‘Punt’ Vader,
leraar scheepswerktuigkunde, stoomketels en electro aan
de Zeevaartschool en
de centrale figuur in
het oorlogsklasje van
1942-1944.

bleven. Vooral Jan Vader tekende voor
nogal wat boude uitspraken. Hij kreeg als
bijnaam ‘Punt’ Vader omdat hij bij dictaten op een zeer nadrukkelijke en gearticuleerde wijze de punten, de komma’s en de
puntkomma’s voorlas. Het bekendst is zijn
opmerking: ‘… dat moet je dan maar op
gezag aannemen’, wanneer iemand een onderwerp na twee keer uitleggen nog niet begreep11. Omdat het oorlog was, hadden veel
uitspraken betrekking op de omstandigheden van die tijd. Wanneer iemand tijdens
de les naar het toilet wilde, werd dat toegestaan, maar met de strikte opdracht: ‘…niet
(te) pissen in de emmer met luchtbeschermingswater’. Ook werden waarschuwingen
gegeven voor het mogelijk latere leven aan
boord: ‘… denk om de kakkerlakken, want
die beesten vermenigvuldigen zich met een
snelheid, een betere zaak waardig’. Slecht
bordschrift werd steevast bestraft met de
opmerking dat de weergegeven letter meer
leek op een zwangere eend dan op de letter zelf en slaperige leerlingen (ze hadden
per slot van rekening al tien uur gewerkt
op zo’n dag) werden terecht gewezen met
de retorische vraag of ze de binnenkant van
hun ogen aan het bestuderen waren. Een
andere oudleerling en later ook leraar, Jan
Kodde, herinnert zich uit de periode voor de
oorlog: ‘Bij het betreden van het leslokaal
was de begroeting van zijn kant meermalen
‘Doorluchtig gezelschap, goedemorgen’.
Tijdens de les gebruikte hij zo nu en dan
Maleise woorden, bijvoorbeeld: ‘Hé Tuan
Kajoe, zit niet te stinkvogelen’, hetgeen
betekende dat meneer Van Houten beter

er zijn huisartsenpraktijk.
10 Deze boekhandel was gevestigd aan de Paul Krugerstraat 4143 en werd later boekhandel De Ruiter.
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11 Deze opmerking is ook opgetekend in het eerder genoemde jubileumboek uit 1978.
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Certificate of Registration,
in Londen uitgereikt op
26 maart 1945 aan Piet
van Druenen na een politiek
antecedentenonderzoek.

moest opletten’12. Misschien klinkt het nu
allemaal wat oubollig, voor Piet en zijn klasgenoten waren het memorabele uitspraken
die ze de rest van hun leven niet meer zouden vergeten. Ook de echtgenoten van de
leraren staan nog vers in de herinnering. De
vrouw van Vader bracht altijd een kopje thee
en de vrouw van Schouten liet de jongens na
de les uit met een vaste waarschuwing: ‘pas
op jongens!’. Schouten woonde op GrootAbeele en dat was zeker een half uur fietsen
naar Vlissingen, in het pikkedonker.
In augustus 1944 was het eerste deel
van de opleiding afgelopen. De zeemannen in spé moesten nu eigenlijk een paar
jaar gaan varen om ervaring op te doen.
Hoewel dat moeilijk leek, het was oorlog,
bleek dat toch sneller geregeld te kunnen
worden dan ze dachten. Jan Vader had zo
zijn contacten en wist te bewerkstelligen
dat Piet, na ontslag te hebben genomen bij
De Schelde en in afwachting van zijn eerste
klus, tijdelijk te werk werd gesteld bij het
machinefabriekje van de heer C.I. Somers,
op de hoek van de Paul Krugerstraat en de

Koningsweg13 14. Die eerste klus kwam in
maart 1945. Zeeland was al een tijdje bevrijd, maar in Noord-Nederland en in grote
delen van de wereld woedde de strijd tussen de Duitsers en de geallieerden voort,
heviger dan ooit. Drie van vier aanvaardden de reis: Jan Ragut, Ko Kraak en Piet
van Druenen15. De eerste etappe werd afgelegd per legertruck, van Vlissingen naar
Antwerpen. Vanuit Antwerpen ging de reis
per landingsvaartuig naar Londen. Daar
werden de drie in een soort politieke quarantaine geplaatst om te kunnen bepalen of
ze van het juiste hout waren gesneden. In
Vlissingen was op 29 januari 1945 door de
commissaris van politie al een bewijs daarvan uitgereikt16, in Londen werd het nog een
keer dunnetjes overgedaan. Op 26 maart
1945 konden ook de Engelsen vaststellen
dat ze te maken hadden met betrouwbare
zeelieden. Ze kregen een monsterboekje,
mochten een uniform gaan dragen en traden in dienst van het Netherlands Shipping
and Trading Committee17. Nog steeds ech15 Dick Smit wilde geen zeeman meer worden en had
later een sportzaak in de Scheldestraat.

12 Uit de genealogie van de familie Vader (www.rva-

16 Voorafgegaan door een bewijs van goed gedrag van

der.nl). Jan Kodde zat in een ander klasje van Jan

de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde, geda-

Vader: studenten die voor de oorlog al waren begonnen met de opleiding en nu studeerden voor hun
rang.

teerd op 8 december 1944.
17 Het Netherlands Shipping and Trading Committee
Ltd. werd op 17 juni 1940 opgericht in Londen door

13 Later heette dit fabriekje Walcheria.

een aantal Nederlandse reders en de toenmalige

14 De andere drie jongens bleven waarschijnlijk bij De

regering in ballingschap. Aan dit Committee werd

Schelde tot de dag van vertrek.
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het beheer opgedragen van de Nederlandse koop-
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Het monsterboekje
van Piet van Druenen
met de datum
‘Aanvang
zeemansloopbaan
22 juni 1945’.

ter was er geen sprake van een eigen schip.
Na een paar weken hotel werden twee van
de drie verscheept naar New York: Ko en
Piet. Jan Ragut had inmiddels besloten om
toch maar geen zeeman te worden. Ook tijdens de reis naar New York, een troepentransport, waren ze passagier. Het verblijf
in New York, in mei 1945, duurde weer een
paar weken. Ze maakten er de festiviteiten
rondom de overgave van de Duitsers mee
en verbleven in een hotel in het hartje van
Manhattan. De reis werd vervolgd in juni.
Dit keer op een vrachtschip, nog steeds als
passagier18, met als bestemming Curaçao.
Het eiland was een belangrijke thuisbasis
van een aantal Nederlandse reders en daar
zouden ze eindelijk, op 22 juni 1945, kunnen beginnen met het uitoefenen van hun
beroep: assistent SWTK. Op die dag werden Piet en Ko gescheiden. Piet 19 kreeg
als rederij de KNSM en als schip de ms
Flevo20. Deze coaster voer heen en weer

tussen verschillende landen van Middenen Zuid-Amerika volgens het principe van
de wilde vaart: in iedere haven waar een
vracht werd gelost werd nieuwe lading aan
boord gebracht voor een andere haven,
totdat uiteindelijk weer bij de thuishaven,
Willemstad op Curaçao, kon worden afgemeerd. In oktober 1946 keerde Piet, met
het passagiersschip de ss Cottica21, terug
naar Nederland. Hij had voldoende ervaring opgedaan om de opleiding aan de zeevaartschool te kunnen vervolgen. Die was
inmiddels weer teruggekeerd in Vlissingen.
Omdat het oude gebouw na een bombardement van de geallieerden grotendeels was
veranderd in een ruïne, werd onderdak gevonden in het voormalige burgerweeshuis

vaardijvloot. Ook in 1945 was het NSTC nog actief
(bron: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek
37 (1974) 351-353)
18 De salarissen werden al vanaf het vertrek uit
Vlissingen, in maart 1945, gewoon betaald.
19 De bestemming van Ko is niet bekend. De twee

Het ms Flevo in haar thuishaven Willemstad,
Curacao, juni 1945.

kwamen elkaar later weer tegen op de vervolgopleiding.
20 In opdracht van de KNSM gebouwd in 1939 op de
Scheepswerf Gebroeders Pot te Bolnes.
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21 De ss Cottica was ook een schip van de KNSM, gebouwd in 1929 op de Scheepswerf & Machinefabriek
van P. Smit Jr. te Rotterdam.
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Verwoestingen Boulevard Bankert en Zeevaartschool door scheepsgeschut, 1944-1945.

aan de Badhuisstraat en de Rijks HBS aan
de Brouwenaarstraat22. In de restanten van
de oude zeevaartschool konden ook nog
een paar lokalen worden gebruikt.
Piet kon zijn in 1944 door ‘Punt’ Vader provisorisch geschreven certificaat verruilen voor
een officieel diploma en werd direct toegelaten tot de vervolgopleiding. Die werd in

1947 afgerond met het Voorlopig Diploma
Scheepswerktuigkundige. Later behaalde
hij de diploma’s Scheepswerktuigkundige
A en B. Piet is tot 1956 blijven varen 23
en is dat jaar in dienst getreden van de
Provinciale Stoomvaart Diensten (PSD)
waar hij als SWTK op de veren VlissingenBreskens en Kruiningen-Perkpolder heeft
gewerkt tot het einde van zijn loopbaan.
(De afbeeldingen zijn afkomstig uit het privé-archief van de auteur)

22 Het huidige witte gebouw aan de boulevard werd pas

23 Bij de VNS (later Nedloyd, tegenwoordig Maersk),

voltooid in 1953 (in 1946 waren de plannen voor de

op de schepen Bloemfontein, Jagersfontein en

nieuwbouw al gereed, maar door gebrek aan geld en

Ouwerkerk.

materialen kon de bouw pas in 1950 beginnen)
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muZEEumnieuws
Daniëlle Otten
muZEEum en exposities
HAN REIJNHOUT, een Zeeuwse meester
in detail
Sinds 17 oktober is de tentoonstelling
‘HAN REIJNHOUT, een Zeeuwse meester
in detail’ te zien in het Zeeuws maritiem
muZEEum in Vlissingen. Reijnhout is een
autodidact met gouden handen. Alles wat
zijn ogen registreren kunnen zijn handen
maken, ongeacht het materiaal. Hij is een
enorme perfectionist en experimenteert
net zolang totdat hij tevreden is. Reijnhouts
werk is in musea in binnen- en buitenland
te bezichtigen. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn objecten geleend uit het buitenland. Daarnaast worden er objecten getoond die nog nooit voor het publiek te zien
waren. Dit unieke overzicht is tot en met
7 maart 2010 te zien in het muZEEum.
Mozaïek

een verdwenen wereld die via de handen
van Han Reijnhout weer tot leven wordt
gewekt. Hierbij houdt hij rekening met elk
detail. Een opvarende is voorzien van een
broek met een opgenaaid stuk, uitgevoerd
in hout en daarna gepolychromeerd. Een
beeldhouwwerk op miniatuurformaat. Had
de opvarende een bril op? Dan werd die
bril uit glas geslepen. In miniatuur vanzelfsprekend. Wat in werkelijkheid verzinkt is,
is in het model ook verzinkt. Wat in werkelijkheid geëmailleerd is, is in het model
ook geëmailleerd. Door zijn oog voor detail
ontstijgt hij de modelbouwwereld; hij maakt
geen modellen, hij maakt kunstwerken in de
vorm van modellen. Een van die kunstwerken is in de tentoonstelling voor het eerste
te zien: de ‘Betje’, een oude houten schouw
waarmee vroeger een veerdienst werd onderhouden. De echte grote Elizabeth (Betje
is de naam in de volksmond) is in 2007
volledig gerestaureerd, het is mogelijk om
met dit schip vaartochten te maken.

Van kunstenaars wordt gezegd dat zij de
omgeving waarnemen, beschouwen en op
hun eigen wijze vastleggen, tweedimensionaal of driedimensionaal. Han Reijnhout
heeft gekozen om met miniaturen te werken. Kleine tekeningen en kleine beeldhouwwerken, hoewel hij een enkele keer
groot uitpakt met bijvoorbeeld een mozaïek. Dat was dan een opdracht. Als hij
voor zichzelf werkte, voldeed de millimeter.
Betje
Reijnhouts kwaliteiten zijn vooral bekend
door zijn scheepsmodellen. Voorwerpen
die bestaan uit een reeks samengevoegde
kunstwerkjes. Elke object is apart vormgegeven. Een reeks van kunstobjecten die
er bij elkaar uitzien als een scheepsmodel.
Eigenlijk zien we hier een herschepping van
de wereld die hij in zijn jeugd heeft gekend;
Januari 2010

Recyclen
Zijn scherpe blik van waarnemen is ook terug te vinden in zijn tekeningen. Vaak zijn
die ook op een miniformaat. Tekeningen,
aquarellen en een enkel schilderij tonen zijn
grote vaardigheid. Zijn oeuvre is bijzonder
waardevol. Niet alleen vanwege het hoge
kwaliteitsniveau waardoor het werk als zelf27

standig kunstwerk kan functioneren. Ook
vanwege het hoge documentaire gehalte,
waardoor zeer waardevolle kennis behouden blijft. De restauratie van menig schip
zou spaak zijn gelopen als het werk van Han
Reijnhout er niet was geweest. Recycling
heeft daarbij altijd een rol gespeeld. Vond
hij een staafje koper op straat? Dan maakt
hij daar het lantaarntje van dat hij net nodig
had.

Een vakkundige gids geeft op 26 en 27
december een rondleiding door het historische fort en het naastgelegen unieke bos
en natuurgebied. De rondleiding start beide
dagen om 14.00 uur en kost € 2,50 (dit is
inclusief toegang tot het fort). Kinderen onder de 6 jaar kunnen gratis meewandelen.
Kaarten kunt u ter plaatse kopen.

Boek
Reijnhouts veelzijdige werk is ook verzameld in het uniek fotoboek Han Reijnhout,
portret van een Zeeuws kunstenaar. Dit
boek is bij diverse boekhandels en bij het
muZEEum te koop.
muZEEum en fort Rammekens
In de kerstvakantie kunt u een rondleiding
krijgen op fort Rammekens, het oudste
zeefort van West-Europa (1547).
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Galerie ‘De Vier Gemeten’
uitsluitend Zeeuwse Schilders: 1900 - 1960
Etnografica

Joost J. Bakker
Lange Noordstraat 50
Geopend don. t/m zat.
4331 CE Middelburg
12.00 - 18.00 uur
Tel./Fax 0118-623085
en op afspraak
www.viergemeten.nl
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