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Op 13 en 14 augustus 1809 lag Vlissingen onder zwaar
vuur. Engelsen bestookten vanaf de zee- en landzijde
de stad. Op 15 augustus moest de Franse bezetter de
stad overgeven. Naast de talloze slachtoffers was de
materiële schade enorm. Hier is afgebeeld de in brand

Ingezonden stukken
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden stukken in te korten of niet te
plaatsen.

staande Gevangentoren. Hierin was een kruitmagazijn
gevestigd.
(Schilderij door Cees van der Burght)
Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mag
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niets uit deze uitgave worden overgenomen.
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Over de situatie rond 1800, brieven, bommen,
fraaie beelden en bijzondere modellen
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Deze Spiegel brengt ons twee eeuwen terug
in de tijd, naar de jaren rond 1800, met als
hoogte- of beter dieptepunt het bombardement
op Vlissingen door de Engelsen in 1809. Vanuit
zee, maar ook vanaf de landzijde werd de stad
beschoten. Het uit 1594 daterende stadhuis
werd vernield, evenals veel andere gebouwen.
Onder de burgerbevolking vielen meer dan
335 slachtoffers te betreuren.
Aan deze periode wordt dit jaar aandacht
besteed, in de maand augustus zal het
tweehonderd jaar geleden zijn. Komend
najaar verschijnt een boek van Peter Blom,
Jan van Damme, Victor van Enthoven,
Tobias van Gent, Adri de Kraker, Hugo
Landheer, Veronica Frenks, waarin de gebeurtenissen uit die tijd van allerlei kanten
besproken zullen worden.
Rond 1800 van Jo de Ridder vertelt over alle ellende die de inwoners van Vlissingen in
die periode over zich heen kregen. Schrijver
baseert zich op oude publicaties waarvan
hij een groot aantal heeft geînventariseerd.
Deze zullen worden gescand, zodat wij op
internet kunnen lezen hoe bewoners in die
tijd belangrijke zaken te weten kwamen.
De Postale situatie op Walcheren ten tijde
van de Engelse invasie in 1809 van Kees
de Baar handelt over het briefverkeer ten
tijde van Vlissingen onder Frans bestuur.
Brieven van Vlissingen naar Holland moesten als buitenlandse brieven worden behandeld en gepost. Over hoe dat ging geeft
Kees de Baar boeiende voorbeelden, met
unieke afbeeldingen.
Panorama Vlissingen, nieuw stadsgezicht
1809 van Veronica Frenks gaat over een
zeer bijzondere ontdekking van een fraaie
afbeelding van de stad vanaf de landzijde.
Zo blijkt dat bij bestudering van bronnen
nieuwe feiten aan het licht komen. In het
2

bovengenoemde boek zal uitgebreid op het
onderwerp worden ingegaan!
Gerrit Zomer stelt in zijn artikel Han
Reijnhout, een Vlissingse kunstenaar deze
modelbouwer, schilder, tekenaar aan ons
voor. Al jaren bouwt Han op schaal de houten Zeeuwse en Vlaamse vissersschepen
die ooit hier de wateren bezeilden. In oktober zal een expositie van zijn werk te zien
zijn in het muZEEum.
Vlissingen: grandeur in perspectief, de
dichtbundel die in mei 2009 verscheen.
Deze bundel bevat zo’n veertig gedichten
van Ron de Jonge, met pentekeningen van
de Vlissingse kunstenaar Hein Naerebout.
Voor veel Vlissingers zullen de beelden in
woord en tekening de stad uit de tweede
helft van de vorige eeuw in hun herinnering brengen. Bijzonder is dat de opbrengst van de eerste duizend exemplaren
bestemd is voor het aankoopfonds van de
Vereniging Vrienden van het muZEEum en
het Gemeentearchief.
Tom Ekering geeft in Verenigingsnieuws
de laatste wetenswaardigheden uit de
Vereniging.
Hij doet hierin tevens een oproep voor nieuwe werkers in de activiteitencommissie.
MuZEEumnieuws van Daniëlle Otten noemt
nog even de tentoonstellingen die te zien
zijn.
Port of New York, Zeeland (her)ontdekt
Amerika kunt u nog bezoeken tot en met
30 augustus 2009. De bovengenoemde expositie rond Han Reijnhout staat gepland
voor 17 oktober 2009 tot en met 7 maart
2010.
Al met al weer een volle Spiegel, met de jaren rond 1800 en zeker het bombardement
in 1809 als rode draad.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Rond 1800
Jo
Rond 1800 kregen de inwoners van Vlissingen
heel wat ellende over zich heen.
Het begon in 1787, toen er in de Scheldestad
een soort burgeroorlog uitbrak tussen de
orangisten of prinsgezinden en de patriotten.
De eerste groep schaarde zich in het algemeen
achter het beleid van de prinselijke stadhouder.
De patriotten waren van mening dat de
prins voor een deel schuld had aan de economische neergang in de Republiek. Ook
verzetten zij zich tegen een systeem waarbij
de regenten de belangrijkste bestuursbaantjes onderling verdeelden. Op de avond
van 29 september 1787 kwam het tot een
gewelddadige uitbarsting. Orangisten belegerden woningen van patriotten, gooiden ruiten in, plunderden de inboedel en
vernielden complete huizen. Meer dan 40
woningen werden volledig verwoest en
een zelfde aantal liep zware schade op. De
Vlissingse prinsgezinden kregen daarbij
ook nog versterking van oranjeklanten uit
Middelburg en uit de omliggende dorpen.
Een aantal patriotten, waaronder enkele
regenten, moest Vlissingen halsoverkop
verlaten.
Na de Franse revolutie in 1789 hadden zich
groepen patriotten verenigd in het Bataafs
Legioen. Na enkele vergeefse pogingen
lukte het hen in de winter van 1794 het
grondgebied van de Republiek te veroveren.
Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari
1795 met zijn gezin naar Engeland en nog
geen maand later was Vlissingen zonder
slag of stoot door Franse troepen veroverd.
Daarmee kreeg Vlissingen de twijfelachtige
eer als eerste stad bij het Franse rijk te worden ingelijfd.
Waren het in 1787 de orangisten die aan
het langste eind trokken, nu waren het de
patriotten die de lakens uitdeelden en de
plaatsen van de oranjemannen overnamen.
Nog in februari van dat jaar werd het volledige stadsbestuur aan de kant geschoven
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onder het motto: Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap.
Vrij snel daarna werden alle uiterlijke herinneringen aan de prinsen van Oranje Nassau
verwijderd of overgeschilderd. Ook het wapen van Oranje bij de trap van het stadhuis
moest er aan geloven.
Enige jaren was het betrekkelijk rustig in
de vestingstad. Totdat de Fransen in 1795
besloten dat Vlissingen, op een bevolking
van ca 5200 zielen, ongeveer 3400 Franse
militairen moest huisvesten. Franse officieren moesten bij particulieren worden ondergebracht. Deze particulieren kregen in het
begin nog een redelijke vergoeding, maar
na verloop van tijd werd met papiergeld betaald in plaats van met muntgeld. Deze biljetten, ook wel assignaten genoemd, werden steeds minder waard en waren op den
duur bijna waardeloos. Vele Vlissingers weigerden dan ook langer dit geld als vergoeding voor de inkwartiering aan te nemen,
wat vervolgens tot onenigheid leidde met
de militairen. Het was niet het enige twistpunt, want daarbij kwamen als gevolg van
de opgelegde Franse douanebepalingen de
handel en visserij vrijwel stil te liggen. Het
resultaat van dit alles was dat de bestaande
armoede onder de Vlissingse bevolking in
korte tijd alleen maar toenam.
Tot overmaat van ramp werd de stad in de
nacht van 14 op 15 januari van 1808 door
een watervloed getroffen. Een extreem
hoge waterstand en een striemende noordwesterstorm stuwden het Noordzeewater tot
ongekende hoogte op. Met het gevolg dat
kaaien overliepen en het water op meerdere
plaatsen als kolkende rivieren de lager gelegen straten instroomde. In grote delen van
de stad stond het zoute water binnen een
half uur tot soms wel meer dan twee meter hoogte. Vele huizen liepen aanzienlijke
schade op door ronddrijvend balkhout van
de scheepswerven. Ook de St. Jacobskerk,
de Middelkerk en de Lutherse kerk kregen
te maken met wateroverlast, waardoor on3

Publicatie betreffende de benoeming van Maire en raden voor de stad Vlissingen na de Engelse overname,
27 augustus 1809.
(Gemeentearchief Vlissingen, Archief Familie Van der Sande, inv.nr 5290/59)
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der meer graven verzakten of instortten.
Toen het water na enige dagen was gezakt
kon men de trieste balans opmaken. Naast
de zeer omvangrijke materiële schade aan
woningen en straten waren er 31 mensen
verdronken. Enkele mensen stierven daarna nog als gevolg van de verwondingen die
zij in die rampnacht opliepen.
Maar de grootste ellende moest nog komen. In Engeland werd een enorme oorlogsvloot samengesteld met de bedoeling Walcheren en met name Vlissingen
aan te vallen om zodoende de weg naar
Antwerpen vrij te maken. Eind juli 1809 zagen de Vlissingers met angstige verbazing
een groot aantal Engelse oorlogsschepen
op de rede verschijnen. Bij Vrouwenpolder
landde het overige deel van de oorlogsvloot
zonder noemenswaardige tegenstand. Zo
kon het daar aan land gezette Engelse leger onder aanvoering van Lord Chatham
probleemloos via Middelburg oprukken
naar Vlissingen. Al gauw werd de stad vol-

ledig omsingeld en op zondag 13 augustus
begon een alles verwoestend bombardement vanaf zowel de landzijde als vanaf de
schepen op de rede. Bij de beschietingen
werden onder andere brandraketten, de zogenaamde Congrave Rockets, ingezet die
enorme schade aanrichtten aan de brandbare woningen en gebouwen. Het prachtige
stadhuis uit 1594 werd, tezamen met de
historische inventaris, prooi van de vlammen en moest later in z’n geheel worden
gesloopt. Na ongeveer 38 uur moest de
Franse generaal Monnet capituleren en was
Vlissingen in handen van de Engelsen. Het
aantal gedode Franse en Engelse militairen
is niet precies bekend, maar men neemt
aan dat, als gevolg van het bombardement,
onder de burgerbevolking zeker meer dan
335 slachtoffers te betreuren vielen.
Lang zou de Engelse bezetting niet duren.
Als gevolg van de geheimzinnige Zeeuwse
Koorts werden grote aantallen Engelse soldaten uitgeschakeld of aan bed gekluisterd.
In de eerste helft van september stierven er

Na de verwoesting van het stadhuis op de Grote Markt (15 augustus 1809), deed het derde pand
vanaf rechts (wijknr H 115, nu Bellamypark 4 ) dienst als stadhuis.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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dagelijks twintig tot dertig man. Men begroef de doden heimelijk om de overige
soldaten niet te demoraliseren. Eind september was het leger van 40.000 geslonken
tot 30.000 man.
Amper twee weken later besloot de Engelse
legerleiding tot terugtrekking van alle troepen en algehele ontruiming van Walcheren.
Maar niet nadat bevel was gegeven de dokken en werven grondig te vernielen zodat
de Fransen geruime tijd nodig zouden hebben om alles weer op orde te brengen. Op
10 december lieten de Engelsen de sluisdeuren springen en werden het Arsenaal en
de dokmagazijnen in brand gestoken. Snel
daarna vertrokken de Engelsen naar het
thuisland, waar ze met de nodige scepsis
werden ontvangen. De hele Engelse expeditie was uiteindelijk in enkele maanden op
een fiasco uitgelopen.
De Vlissingers zagen nog in dezelfde maand
weer Franse troepen door de straten marcheren. Ook Napoleon kwam enige tijd later voor inspectie naar Vlissingen, waarbij
hij ondermeer de schadevergoeding regelde
en opdracht gaf de vesting te versterken.
Intussen verslechterde de verstandhouding tussen Napoleon en zijn broer koning
Lodewijk steeds meer. Het kwam zover dat
Napoleon zijn broer naar Parijs ontbood en
hem daar meedeelde dat zijn koninkrijk een
deel van Frankrijk werd. Nadat in januari

1810 eerst heel Walcheren bij Frankrijk was
ingelijfd, volgde de rest van het koninkrijk
een half jaar later. Koning Lodewijk deed
op 1 juli afstand van de troon en verliet het
land in alle stilte.
Het voormalig koninkrijk kreeg nu te maken met op Franse wetgeving geënte bepalingen en de regeringstaal werd Frans.
Het land werd ingedeeld in departementen
waarbij Vlissingen, met ongeveer 5100 inwoners, bij het Departement des Bouches
de l’Escaut ging behoren.
Waarom deze korte chronologie van de heftige gebeurtenissen rond 1800?
Het gemeentearchief is in het gelukkige bezit van een mooie collectie oude publicaties. Ik heb het afgelopen jaar er bijna 1400
geïnventariseerd, waaronder een zeer groot
aantal uit bovenstaande periode.
Te zijner tijd worden deze publicaties gescand, waarna een ieder op internet kan
zien hoe onze voorouders via het publicatiebord, voor zover ze konden lezen, op de
hoogte werden gebracht van belangrijke en
minder belangrijke zaken.
Bronnen:
-

Peters, C.H.J. Vlissingen in de patriottentijd 17801787, GAV

-

Deibel, J.H. De Engelschen in Zeeland in 1809,
Middelburg 1809

(Gemeenrearchief Vlissingen,
Historisch Topografische Atlas)
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De postale situatie op Walcheren ten tijde
van de Engelse invasie in 1809
Vlissingen onder Frans bestuur
Kees

de

Baar

Bij het Haags Verdrag van 16 mei 1795
tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek had
Frankrijk het recht verkregen in Vlissingen een
garnizoen te legeren. De haven zou door beide
landen worden gebruikt. In feite beheersten de
Fransen echter stad en haven. Dit leidde tot
het stationeren van Franse douanebeambten in
Vlissingen in februari 1798.
Op 5 april 1803 werd Vlissingen in staat van
beleg verklaard, als gevolg van het opnieuw
uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk en
Engeland. Het eiland Walcheren en vooral
de stad Vlissingen waren belangrijk voor
Frankrijk. Beheersing van Walcheren betekende controle over de Schelde, de levenslijn van de haven van Antwerpen.
Vlissingen werd vanaf april 1803 verdedigd door een Frans garnizoen onder bevel van generaal Monnet. Verder was het
Franse Schelde-eskader er gestationeerd.
Vlissingen fungeerde als Franse marinehaven ter beveiliging van de Schelde en
Antwerpen.
Op het eiland Walcheren waren ook Hollandse troepen gelegerd, vanaf juni 1809
onder bevel van generaal Bruce. Het betrof een kleine legermacht, circa 2000
man1. Het Hollandse leger had als basis de
vestingstad Veere en verder als steunpunten fort Rammekens bij Ritthem en fort Ter
Haak bij Vrouwenpolder. De kern van dat
leger werd gevormd door het zogenoemde
Zeeuwse legioen, met vooral Zeeuwse soldaten en officieren. De Zeeuwse officieren
waren afkomstig uit de gegoede Zeeuwse
burgerij. Onder anderen twee zonen van
oud-burgemeester Van Dorth van Goes waren als 1e en 2e luitenant aan dit legeronderdeel verbonden2.
Juli 2009

Op 11 november 1807 werd Vlissingen afgestaan aan Frankrijk bij het traktaat van
Fontainebleau. Zeeland maakte toen deel
uit van het in 1806 gevormde Koninkrijk
Holland. Op zondag 7 februari 1808 vond
feitelijk en officieel inlijving plaats bij
Frankrijk op grond van een dekreet van de
keizer van Frankrijk, gedateerd 27 januari
1808. Het stadsbestuur werd ontbonden en
een nieuwe, voorlopige municipaliteit werd
aangesteld. Vlissingen ging bestuurlijk deel
uitmaken van het Franse Departement de
l’Escaut, arrondissement Eecloo. Op 7 februari 1808 ook werd het Hollandse postkantoor door de Franse prefect van het
departement opgeëist. Commies A. van
IJsseldijk diende voortaan alle ontvangsten te verantwoorden aan het keizerrijk.
Hij werd afgekocht met een schadeloosstelling van fl. 350,- voor het verlies van
zijn directeurschap 3. Als directeur werd
de Fransman l’Heureux aangesteld. Dat
was de voormalige directeur divisionaire
van de Franse Veldpost, met standplaats
Vlissingen. L’Heureux was op 1 september
1806 bij Koninklijk Besluit aangesteld. De
Franse Veldpost werd om reden van bezuiniging echter opgeheven per 1 januari
1808. Op 7 februari volgde zijn aanstelling
als directeur van het (Franse) postkantoor
in Vlissingen4. Van IJsseldijk bleef voorlopig als commies werkzaam op dat kantoor, maar vervolgde later zijn loopbaan als
hoofdcommies op Hollandse kantoren, onder andere te Dordrecht5. L’Heureux bleef
werkzaam op het postkantoor te Vlissingen
tot juni 18156.
Het annexeren van het postkantoor en
het integreren in het Franse postsysteem
maakte dat de brieven naar Frankrijk vol7

gens de Franse postwetten als binnenlandse brieven konden worden verzonden.
De Vlissingse brieven mochten echter niet
meer rechtstreeks aan de Hollandse steden
worden toegezonden, maar moesten als
pakket door het kantoor Vlissingen worden
gezonden aan het Hollandse grenskantoor
Middelburg. Het Vlissingse brievenpakket werd samen met dat van Veere toegevoegd aan het Middelburgse valies en
door de Middelburgse postrijder vervoerd
naar het Sloeveer. Daar werd de brievenmaal overgezet en overhandigd aan de
postrijder van de Zeeuwse Landpost, die
de brievenmaal meenam naar het postkantoor in Steenbergen via Goes en Tholen.

In Steenbergen werd de post gesorteerd
voor de verschillende postroutes in het
Koninkrijk.
Op het Franse postkantoor in Vlissingen
werd tot begin juni 1808 nog het Hollandse
stempel gebruikt. Het gebruik van dit stempel is op brieven gezien tot 3 juni 1808. Als
voorbeeld een afbeelding van een dergelijke brief (afb.1)
Vlissingen ontving als Frans postkantoor
het stempel 92 Flessingue voor ongefrankeerde, en het stempel P92P Flessingue
voor gefrankeerde brieven. Het Franse
stempel is gezien vanaf 8 juni 1808.

Afb. 1 Vlissingen, 17-5-1808, via Middelburg en Rotterdam naar Genève. Herkomststempel
Vlissingen (Hollands stempel) op de voorzijde. Geschreven doorgangsmerk van Middelburg (M) op
de achterzijde. De brief werd tot Rotterdam vooruitbetaald (franco aanduiding linksonder + halve
diagonaal in rood krijt voor deel-frankering). Port te betalen in Genève 15 decimen.
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Afb. 2 Vlissingen, 18-11-1808, naar Fontenay-le-Peuple in de Vendée. De brief werd beport met
9 decimen voor een brief tot 6 gram, verzonden binnen Frankrijk, volgens de Franse portlijst van
1806.

Mijn vroegste brief met het Franse stempel
dateert van 18 november 1808. Het is een
brief naar Frankrijk, beport als binnenlandse brief binnen Frankrijk. Vlissingen werd
door de Franse post als een Franse stad
behandeld (afb.2).

Brieven van Vlissingen naar het Koninkrijk Holland moesten nu echter als buitenlandse brieven worden behandeld en beport. Daarvoor werd allereerst het traject
Vlissingen-Middelburg volgens het Franse
interne tarief berekend met een basistarief tot 6 gram van 2 stuiver. (In Holland

Afb. 3 Vlissingen, 16-7-1809 via Middelburg naar Schiedam. Herkomststempel van Middelburg,
geen aanduidingen van behandeling door het Vlissingse kantoor. De brief werd in Middelburg beport
met 2 stuiver, in Schiedam verhoogd met 4 stuiver tot 6 stuiver.

Juli 2009
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werd het basistarief berekend voor een
brief met een gewicht tot 3 lood, circa 45
gram, veel goedkoper dus). Vervolgens
moest er een grensovergangsport worden
betaald van 1 stuiver. Daarbij kwam dan
nog het port van Middelburg tot de stad in
Holland volgens de Hollandse portlijst. De
Vlissingse briefverzenders probeerden het
traject Vlissingen-Middelburg te vermijden
of verzending via het Vlissingse kantoor te
omzeilen (afb. 3)
De beporting is onduidelijk. Volgens de
nationale portlijst van Holland van 1 juli
1807, werd voor een rechtstreekse brief
van Vlissingen én Middelburg tot Schiedam 4 stuiver berekend. Voor een brief van
Vlissingen naar Middelburg werd 2 stuiver
gevraagd. Vermoedelijk zijn deze twee tarieven gecombineerd. De brief werd afgegeven op het postkantoor in Middelburg en
daar beport voor het traject van Vlissingen
naar Middelburg met 2 stuiver. Onduidelijk
is waarom in Middelburg 2 stuiver is gevraagd voor het traject vanaf Vlissingen,
wanneer de brief in Middelburg is bezorgd.
Mogelijk heeft men in Middelburg de bode
moeten betalen die deze brief heeft vervoerd
en is dat volgens de portlijst doorberekend.
Het kan ook zijn dat de Middelburgse postdirecteur het niet heeft aangedurfd om een
‘Franse’ brief als binnenlandse post te behandelen. Het blijft echter onduidelijk wat
er precies is gebeurd.
De verzender was nu echter nog steeds
goedkoper uit dan wanneer via het Vlissingse kantoor werd verzonden. Allereerst
werd er geen grensport berekend en ook
het Franse gewichtstarief voor het traject
Vlissingen-Middelburg werd niet gehanteerd. Gezien het gewicht van de brief was
het tarief anders minimaal 8 stuiver geweest (zie afb. 5).
De Engelse invasie
Eind juli 1809 verscheen een Engelse
landingsvloot van circa 40.000 man voor
de kust van Walcheren. Op zondag 30
juli vond de landing plaats bij Breezand
(Vrouwenpolder). De Hollandse troepen
10

werden van de kust teruggetrokken tot
in en bij de steden. Op 31 juli 1809 werd
Middelburg echter al door de Engelsen
ingenomen, op 1 augustus gevolgd door
Veere. Daarna begon op 2 augustus al het
beleg van Vlissingen, dat op 15 augustus,
na een hevig bombardement vanuit zee,
eindigde met de overgave van het Franse
garnizoen. De overgebleven Hollandse troepen hadden zich via het Sloe grotendeels
teruggetrokken op Zuid-Beveland.
De Hollandse troepen verlieten al op 2 augustus 1809 Zuid-Beveland en lieten het
eiland over aan de Engelsen. Het Engelse
invasieleger zette namelijk al op 1 augustus een divisie troepen af op de kust tussen Kattendijke en Wemeldinge. Die overmacht was te groot voor de restanten van
het Hollandse legertje. De Engelse troepen
konden vrijwel zonder tegenstand het eiland
Zuid-Beveland bezetten en oprukken naar
Fort Bath voor een aanval op Antwerpen.
Fort Bath werd al op 3 augustus bezet. De
aanval op Antwerpen werd echter door allerlei oorzaken uitgesteld en uiteindelijk
nooit uitgevoerd7.
De Landpostverbinding over het Sloe was
vanaf begin augustus verbroken, omdat
de Engelse en Hollandse troepen zich aan
weerszijden van het Sloeveer bevonden8. De
brievenmaal van Middelburg voor Holland
werd tijdelijk via Vlissingen, Antwerpen en
Breda naar Holland vervoerd. Er zijn geen
brieven bekend die op deze wijze in Holland
terecht zijn gekomen9.
Bijgaand echter een brief die eind juli verzonden werd van Vlissingen naar Delft,
maar niet via Middelburg. De brief is tijdens
de oorlogshandelingen, vermoedelijk met
een beurtschip meegegeven voor aflevering
in Delft. In de brief wordt ver-slag gedaan
van de Engelse landing. Op het Vlissingse
(Franse) postkantoor heeft men het niet
aangedurfd het Franse stempel te gebruiken en heeft men teruggegrepen op het
oude Hollandse stempel van Vlissingen, dat
kennelijk nog aanwezig was. Waarschijnlijk
heeft men er rekening mee gehouden dat
het beurtschip door de Engelse troepen gecontroleerd zou kunnen worden en dat een
Den Spiegel

Afb. 4 Vlissingen, 31-7-1809, naar Delft. In Delft beport met 6 stuiver. Hoe dit port is samengesteld is onduidelijk. In Delft zou volgens de portlijst 4 stuiver berekend moeten zijn. Mogelijk is
berekend wat voor vervoer via Middelburg betaald zou moeten zijn (Vlissingen-Middelburg 2 stuiver
+ Middelburg-Delft 4 stuiver) of is er gewoon een bedrag afgesproken met de beurtschipper voor
vervoer onder deze omstandigheden.

brief met een Frans stempel dan zeker in
beslag zou zijn genomen (afb.4).
Ook de brief zelf is inhoudelijk interessant. De brief is gericht aan ‘Monsieur
L. Pels, Bourguemaitre et Receveur des
biens dominiaux de S.A. le Prince d’ Orange, presentement chez Monsieur van Ee,
Beurtschipper van Delft op ‘s Hage.
Over de heer Pels, is in de Zeeuwse archieven niets te vinden10. De brief is geschreven
door de zoon in Vlissingen en inhoudelijk
gericht aan zijn ouders ten huize van beurtschipper Van Ee in Delft. De brief is gedateerd 31 juli 1809. De inhoud van de brief
luidt:
‘Gisteren en heeden zijn de Engelsche
troepen gedebarqueert en zijn gekampeert op dit Eilandt; de Hollandsche troepen liggen in de steden en door de komst
der Engelschen is mijn commando in
Westcappelle af, ‘t geen anders teegens 21
October zou hebbben plaats gehad.
Juli 2009

Na mijn nederigst aanbeveeling in attentie
en gedagten, so hebbe d’Eer met alle eerbied te zijn Zeer waarde GeEerde Ouders
UEdZ dienstweerdige dienaar en Zoon
Derieux.’
Daarna volgt nog een naschrift:
‘Men segt voorseeker dat de franschen het
Hollands garnisoen te Sluijs tot op Staten
bodem hebben willen convoijeren, doch
de hanoversche willen masseeren, sij een
Van der Duijn soude gewijgert hebben en
liefs af weder van nieuw aan beginnen of
alle krijgsgevangen weesen; Is het so, doet
hem die trek van menschelijkheidt eer aan,
maar ik sta voor de Egtheijdt van ‘t gesegde niet in.’
Derieux Pels maakte, gezien de inhoud
van de brief en zijn opmerking dat ‘zijn
commando in Westkapelle af is’, als officier deel uit van het Hollandse of van het
Franse leger. Ik vermoed echter dat hij
diende in het Franse leger. Als officier in
11

dat leger was het logisch dat hij zich na de
Engelse landing had teruggetrokken in het
garnizoen Vlissingen. De Hollandse legeronderdelen trokken zich terug in Veere of
Middelburg. Het blijft echter onduidelijk van
welk leger hij deel uitmaakte, omdat het
Franse leger in principe binnen de stadsgrenzen van Vlissingen bleef en het eiland
Walcheren aan de Hollandse troepen had
overgelaten. Ook over Derieux Pels is in de
Zeeuwse archieven geen verdere informatie gevonden, mogelijk wel in het Nationaal
Archief11.
Begin september 1809 trokken de Engelse
troepen zich terug op Walcheren. Zuid-Beveland was weer bereikbaar vanuit Holland
via het overzetveer van Tholen naar ZuidBeveland. Dit betekende een gedeeltelijke
hervatting van de postverbinding voor Goes
en omstreken12.
Voor Walcheren bleef de situatie voorlopig
ongewijzigd. Er is geen briefpost bekend
van en naar Walcheren in de periode be-

gin september tot eind december 1809.
Mogelijk is er wel post met beurtschippers
vervoerd. Beperkt vervoer over water zal er
wel zijn geweest, zeker vanuit Vlissingen en
Veere. De strijdende partijen stonden beperkt handelsverkeer, waaronder briefpost,
meestal toe.
Het blijft dus gissen of brieven die tijdens
de Engelse bezetting vanuit Vlissingen
zijn verstuurd het Hollandse of het Franse
postkantoorstempel als herkomststempel
hebben gekregen. Ik vermoed echter dat
in deze periode het Hollandse stempel is
gebruikt, omdat de Engelsen zeker geen
Frans stempel zullen hebben toegestaan,
als er al verzending van briefpost heeft
plaatsgevonden.
De bezetting van Walcheren door de Engelsen duurde tot eind december. In de
avondvergadering van het stadsbestuur
van Vlissingen op 24 december deelde de
burgemeester mee dat de Engelse commandant hem de sleutels van de stads-

Afb. 5 Vlissingen, 2-5-1810, naar Schiedam, via Middelburg. Herkomststempel 92 Flessingue en
portverrekenstempel C.F.I.R. (Correspondence Francaise 1e Rayon) geplaatst in Middelburg ten
behoeve van de portberekening tot de grens (Vanaf de grens waren Frankrijk en Holland verdeeld in
rayons, waarop de portberekening was gebaseerd). Vlissingen lag in het eerste Franse rayon. Het
Franse port van 3 decimen voor een brief van 7 gram tot de Hollandse grens bij Middelburg staat
linksboven genoteerd in inkt. Dit werd verhoogd met het Hollandse port vanaf Middelburg. Dit bedrag staat rechtsboven genoteerd als 5 stuiver, waarvan 1 stuiver grensport en 4 stuiver port van
Middelburg tot Schiedam. Totaal in Schiedam te betalen 8 stuiver (De Franse decime werd voor de
portberekening gelijk gesteld met de Hollandse stuiver).
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poorten had overhandigd. De poorten werden nu bewaakt en gecontroleerd door de
gewapende burgerwacht. De Engelse troepen scheepten zich ongehinderd in voor
de terugtocht naar Engeland, zoals met de
Franse commandant was overeengekomen. Op 25 december verlieten de laatste
Engelse troepen Walcheren. De Hollandse
troepen namen op 26 december weer bezit van de steden Middelburg en Veere.
Het Franse 13e regiment mariniers trok op
26 december de stad Vlissingen binnen.
Dit werd in een extra vergadering van het
stadsbestuur officieel meegedeeld.
Nog diezelfde dag is de eerste brievenmaal
uit Middelburg met bestemming Holland
over het Sloe met de Landpost vertrokken. Mogelijk zaten daar ook al brieven uit
Vlissingen bij. Op 27 december bereikte
die eerste brievenmaal het postkantoor van
Dordrecht13.
Bij afkondiging van 27 december 1809 werd
geheel Walcheren ingelijfd bij Frankrijk.
Postaal veranderde er voorlopig niets, ook
niet toen op 16 maart 1810 geheel Zeeland
bij traktaat van Parijs deel ging uitmaken
van het Franse keizerrijk. Vlissingen bleef
een Frans postkantoor houden, de overige
Zeeuwse steden hielden hun Hollandse
kantoren. Pas in april 1811 ging de Franse
postwetgeving voor veranderingen in geheel Zeeland zorgen.
Vrij snel na 26 december 1809 zal de
Vlissingse post als Franse post ook weer
naar het Koninkrijk en binnen het keizerrijk zijn verzonden met het Franse stempel
92 Flessingue als herkomststempel (afb.
5). Mijn vroegste brief dateert van 23 januari 1810 naar Amsterdam. Ik toon echter
een brief van 2 mei 1810 naar Schiedam,
ter vergelijking met de brief uit 1809 (zie
afbeelding 4).

4. Van de Brink, blz. 293
5. Van de Brink, blz. 301, noot 1
6. N.A. Archief Posterijen C. Ingekomen stukken juni
1815
7. Van Gent, blz. 42 e.v.
8. N.A. Archief Posterijen, nr.57, not. 8 en 18 augustus
9. Van den Brink, blz. 307
10. In het archiefzoeksysteem ISIS is burgemeester Pels
niet opgenomen. We veronderstellen daarom dat hij
buiten Zeeland woonde.
11. Van Gent, blz.76, noot 41-47
12. N.A. Archief Posterijen, nr.57, not. 9 september
1809
13. N.A. Archief Posterijen, nr.58, not. 29 december
1809
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mogelijke burgemeester L. Pels.
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Panorama Vlissingen
Nieuw stadsgezicht 1809
Veronica Frenks
Wat valt er nog ontdekken of toe te voegen aan
de geschiedenis van Vlissingen? Er is immers
al zoveel bekend. Toch blijkt regelmatig dat bij
bestudering van bronnen weer nieuwe feiten
en zelfs nieuwe bronnen aan het licht komen.
Afgelopen winter was er voor mij zo’n euforisch
moment waarop een persoonlijke ontdekking
ook van belang wordt voor anderen.
Tijdens het onderzoek voor een boek over
Vlissingen ten tijde van het bombardement
in 1809 door de Engelsen is onder meer
een fraaie afbeelding van de stad vanaf de
landzijde boven water gekomen.
Deze afbeelding betreft een langwerpig waterverfschilderij van 2 meter bij 40 cm. Te
zien is hoe de Engelsen de stad bestoken
vanaf fort De Ruyter, vanuit West Souburg
en vanaf het water. Overal staan gebouwen
in brand. Bijzonder is dat er een gebouw op
staat waarvan het bestaan bekend was door
beschrijvingen en kaarten, maar waarvan
tot op heden geen afbeelding te zien was.
Het gaat om het WIC-gebouw (gebouw van
de West-Indische compagnie), dat zich aan
het einde van de dokhaven bevond. In 1809
was Vlissingen bezet door de Fransen. Zij
hadden het WIC-gebouw en het er naast
gelegen weeshuis in gebruik als hospitaal.
Ook de bomen van het parkje dat in de zeventiende eeuw werd aangelegd tussen het
WIC-gebouw en de dokhaven, zijn te zien.
De afbeelding, die zich in een depot van het
National Maritime Museum in Greenwich
bevindt, kwam aan het licht door een onderzoek naar een archiefstuk uit het gemeentearchief van Vlissingen. Een archiefstuk dat eveneens de moeite waard is als
het gaat om het beeld van de stad in de periode dat Vlissingen tot het Franse rijk behoorde en begeerd werd door de Engelsen,
die de stad zagen als een bruggenhoofd om
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de stad Antwerpen in te nemen en als punt
waarvandaan de Schelde beheerst kon worden.
Hoe dat allemaal in zijn werk ging, wordt
uitgebreid beschreven in een publicatie die
in de loop van het jaar uitkomt en waaraan
verschillende auteurs1 meewerken die het
onderzoek van Tobias van Gent verdiepen,
uitbreiden en nuanceren aan de hand van
nieuwe bronnen en het opnieuw bestuderen
van al bekende bronnen.
Het archiefstuk waarmee het voor mij allemaal begon, lag al sinds 1937 in het gemeentearchief in Vlissingen. Adri Meerman,
de baas van het gemeentearchief, toonde
de afbeelding waarom het ging en meteen
viel al de aparte vorm op: Vlissingen afgebeeld in een cirkel. De Sint Jacobstoren
staat er op, maar het lijkt alsof er vanaf de
toren een beeld van de stad is geschetst.
Geen statisch beeld overigens. De stad
staat in brand en wordt bestookt vanaf zee
door Congreve Rockets, een soort bommen
die als vuurpijlen op de stad werden afgeschoten. De afbeelding blijkt bij nadere bestudering een soort uitleg bij een schilderij.
Dat schilderij bestaat niet meer. Maar op de
afbeelding staat het schilderij in het klein en
er staat precies bij waarvoor de gebouwen
dienden en zelfs welke schepen er voor de
kust lagen. In de British Library in Londen
zijn verschillende van deze ‘keys’, zoals de
Engelsen het noemen, aanwezig. Overigens
niet van Vlissingen. En ook niet ingekleurd
zoals deze. Ralph Hyde, specialist op het
gebied van panorama’s en schrijver van
het boek Panoramania2, vertelde me in een
telefoongesprek dat hij in totaal van het bestaan van drie van dergelijke keys op de
hoogte is. Omdat de andere twee niet ingekleurd zijn, denkt hij dat die uit het Vlissings
gemeentearchief later is ingekleurd.
Dat de afbeelding rond is, komt omdat het
oorspronkelijke schilderij eveneens een
Den Spiegel

1. De folder waarop aangekondigd staat dat het panorama van Vlissingen is te bezichtigen. In het
midden staat ‘View of Flushing during the siege’. De rotonde, het gebouw waarin vader en zoon
Barker hun panorama’s vertoonden, kon twee panorama’s tegelijkertijd laten zien. Het tweede panorama dat hier vertoond werd, was dat van Cairo. Verder staat in het midden de legenda.
Daarnaast kunnen we lezen dat de toegang 1 shilling bedraagt en de tentoonstelling te zien is van
’s ochtends 10 uur tot het invallen van de schemering.
Bron:
GAV, Aanwinsten 2009 176, Ingekleurde pen-tekening, folder ten behoeve van de tentoonstelling, c. 1810.
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2. Het waterverfschilderij dat waarschijnlijk als voorstudie voor de grote rondschildering werd gemaakt. Geheel rechts zijn nog de resten van Oud-Vlissingen (gelegen ongeveer tussen de huidige
watertoren en de Leeuwentrap) te zien. De Fransen staken het in brand.
Bron:
National Maritime Museum, Londen, PAG9649, Panoramic View of Bombardment of Flushing during Walcheren’s
Expedtion 1809.

rondschildering is, een panorama zoals we
dat kennen in Den Haag van de schilder
Hendrik Willem Mesdag3.
Uit Engelse kranten kunnen we opmaken
dat er tussen maart 1810 en november
1812 een tentoonstelling was van het gezicht op Vlissingen. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Uit een brief van Charles
Robert Leslie (vriend en biograaf van de
schilder John Constable) aan zijn broer weten we dat het panorama van Vlissingen er
levensecht uitzag. De schrijver van de brief
wilde zelfs zijn hoed opzetten omdat hij
dacht dat hij buiten was4.
Van veel panorama’s die rond 1800 gemaakt zijn, zijn uitgebreide beschrijvingen.
De bezoeker die een dergelijk schilderij
ging bekijken kon een boekje kopen waarin
precies uitgelegd stond welke de gebouwen
of de andere objecten zijn, die te zien zijn.

De panorama’s waren zeer populair aan het
begin van de negentiende eeuw. Fotografie
en film bestonden nog niet en het was aanvankelijk een soort hype. Iedereen moest
het gezien hebben. Nelson heeft wel eens
opgemerkt dat het grote ronde schilderij
dat ervan gemaakt is, de faam van de zeeslag bij Trafalgar (1805) aanzienlijk verlengd heeft. Hij heeft de maker ervan, Henri
Aston Barker dan ook bedankt5.
Deze maker is waarschijnlijk ook de maker
van het panorama van Vlissingen. Henri
Aston Barker was de zoon van R. Barker,
de uitvinder van het fenomeen panorama.
Als jongetje zat Aston6 al op het dak van
de Albion Mills (uiteraard voor deze stoomaangedreven molens, symbolen van de industriële revolutie in 1791 afbrandden7) om
Londen te tekenen. Die tekeningen werden
door vader Barker gebruikt om een groot

3. Deze afbeelding van het West-Indische Compagniegebouw, dat volgens de Britse tekenaar werd
gebruikt als Frans Hospitaal, is de enige afbeelding, die we van dit gebouw en het bijbehorende
torentje kennen. Rechts is nog een deel van het weeshuis te zien. Op de achtergrond rechts de Sint
Jacobstoren, links het arsenaalgebouw dat in de jaren zestig van de 20e eeuw werd afgebroken.
Uitsnede afbeelding 2.
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panorama van Londen te maken. Lange
tijd runden ze samen het bedrijf dat panorama’s schilderde en exploiteerde. Toen
vader Barker dood ging in 1806 nam zoon
Henri Aston het panoramabedrijf over en
volgde de manier van werken zoals zijn vader had ingezet: ter plaatse gaan kijken om
zo nauwkeurig mogelijk te kunnen schilderen. Het doel van het panorama was dat de
bezoeker een beeld kreeg dat zo waarheidsgetrouw mogelijk was. Meestal werd een
aantal afbeeldingen gemaakt. Dat is hier
ook gebeurd. We kennen nu drie standpunten.
- Een gravure vanaf het wachthuisje op
de Nolledijk was al bekend. Zowel in het
Zeeuws Archief als in het Zeeuws maritiem
MuZEEum is een exemplaar aanwezig. In
het depot van van het National Maritime
Museum in Greenwich zijn er eveneens
twee bewaard.
- In het Gemeentearchief Vlissingen bevindt zich de folder van het grote panorama
zoals dat in een speciaal voor panorama’s
gebouwde tentoonstellingsruimte geëxposeerd is geweest.
- Nu blijkt er in het National Maritime
Museum nog een derde standpunt te zijn,
het twee meter lange gezicht op de stad
vanaf de landzijde, waarschijnlijk eveneens
gemaakt door H.A. Barker.
Dit is precies de werkwijze van de panoramamakers uit het begin van de negentiende eeuw: Om een zo juist mogelijk beeld
van de af te beelden plek te krijgen werden
vanuit verschillende gezichtshoeken afbeeldingen gemaakt. We weten niet of de gravure en het waterverfschilderij ook voor het
publiek op diezelfde tentoonstelling te zien
zijn geweest. Vaak gebeurde dat wel, maar
van het panorama van Vlissingen zijn niet
veel gegevens bekend.
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De twee afbeeldingen die samen met een
gravure die H.A. Barker vanaf de Nolledijk
maakte, een geheel vormen, geven een tamelijk compleet beeld van hoe de Engelsen
de stad zagen. Ze waren goed op de hoogte want de plaats van de gebouwen komt
overeen met de plattegronden die we kennen. Het grote panorama dat ruim twee
jaar tentoongesteld is geweest in Londen,
bestaat niet meer. Alleen de afbeelding in
het Gemeentearchief en de aankondigingen
in de Engelse kranten uit die tijd getuigen
er nog van.
Voor ons leveren de afbeeldingen het besef
op dat de gebeurtenissen in Vlissingen in
1809 belangwekkend genoeg waren voor
de Engelsen om uitgebreid te schilderen en
tentoon te stellen en bovendien completeert
met name het langwerpige waterverfschilderij ons beeld van Vlissingen.
Een uitgebreid artikel over dit onderwerp
verschijnt komend najaar in het boek van
Peter Blom, Jan van Damme, Victor van

4. Uitsnede van de folder. Wie goed kijkt ziet ook hier
de toren met de vlag, het WIC-gebouw en het bosje.
Uitsnede afbeelding 1.
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Enthoven, Tobias van Gent, Adri de Kraker,
Hugo Landheer, Veronica Frenks.

rama’s. Van de eerste golf – vanaf het moment
van de uitvinding tot halverwege de jaren 30 van
de 19e eeuw is vrijwel niets over (een uitzondering

Bron

is het panorama van Versailles, vervaardigd door

-

John Vanderlyn in 1819. Het bevindt zich nu in het

ZA, ZI-III-0296, Williams en H.A. Barker, Flushing

Metropolitan Museum of Art in New York)

during the Siege, taken from the Knole House Dyke,
c. 1809.

4

S.B. Wilcox, ‘Unlimiting the Bounds of Painting’, in
R. Hyde, Panoramania: the Art and Entertainment
of the ‘All-Embracing’ View (Londen, 1988) 28,

Noten
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Charles Leslie aan Thomas Leslie, 2 februari 1812.

Peter Blom, Jan van Damme,Victor van Enthoven,
Tobias van Gent, Adri de Kraker, Hugo Landheer,
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R. Hyde, Panoramania: the Art and Entertainment of
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Mesdag maakte dit schilderij in 1881. Het is een

B. Comment, The painted Panorama, (New York
1999): 23.

the ‘All-Embracing’ View ,Londen, 1988.
3

http://www.nmm.ac.uk/collections/nelson/ viewObject. cfm?ID=PAF4742, geraadpleegd op 11 mei.

Veronica Frenks.
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Hubert J. Pragnell, The London Panoramas of

van de oudste panorama’s die nog te zien zijn. Het

Robert Barker and Thomas Girtin, Londen: London

behoorde echter al tot de tweede generatie pano-

Topographical Society (1968):11.

5. Hier is Vlissingen vanaf de Nolledijk te zien. Rechts op de voorgrond zien we het wachthuisje dat
op de Nolledijk stond. Vanaf de dijk was zwaar geschut opgericht. Geheel rechts zien we enkele
Engelse schepen die de stad beschieten met bommen. De gebouwen van de stad zijn goed te zien
en ook hoe de stad in een inferno verandert.
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Han Reijnhout, een Zeeuwse kunstenaar
Gerrit Zomer
Een piepklein monumentenpandje in Middelburg.
Als je binnenstapt waan je je in het kleinste en
leukste museum van Nederland. In de keuken
staat een tafel met daarop een berg gereedschap, materialen, schetsen, boeken, oude
foto’s, en een scheepsmodel van het laatste
zeilende veerscheepje van Veere naar
Kamperland.
De keuken is tevens de werkplaats van
Han Reijnhout, een bescheiden, onnavolgbaar
modelbouwer, begaafd schilder, tekenaar én
gedreven hardloper.
Al meer dan vier decennia lang bouwt Han op
schaal de houten Zeeuwse en Vlaamse vissersschepen na die ooit de Deltawateren bezeilden.
Uiterste perfectie is daarbij zijn enige norm.
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Alles op schaal
Het eerste scheepsmodel van de hand van
Han dat zijn weg naar een museum vond,
is nog op schaal 1:20 gebouwd. Het betreft een hoogaars die zich bevindt in het
Maritiem Museum in Rotterdam. De volgende modellen werden een maatje groter, schaal 1:10. De grotere schaal heeft
het voordeel dat veel details kunnen worden weergegeven. Het Antwerpse scheepvaartmuseum ‘Het Steen’, dat eind vorig
jaar definitief de deuren sloot, exposeerde
permanent vier van Han’s modellen: een
Arnemuidse hoogaars, een Thoolse hoogaars, een lemmerhengst en een boeieraak.
De vier modellen zijn subliem. Het patina
van de scheepsrompen, de mooie tinten
van de zeilen en de vele, ongelooflijk fraaie
details maken dat je lange tijd van de mo-
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dellen kunt genieten en telkens weer door
iets nieuws wordt getroffen. De door Han
uit hout gesneden en beschilderde of aangeklede schippers en knechten op de schepen zijn ware kunststukjes, levensechte
miniatuurweergaven van de werkelijkheid,
evenals alle attributen aan boord, van kompas tot koffiekan met mokken, van manden
- zelf gevlochten - tot lantaarns, oliekannen
en zelfs een hond, braaf gezeten naast de
schipper in de stuurbak.
Het verhaal bij de modellen wordt compleet
gemaakt door de diorama’s, die weergeven
hoe vroeger de visserij in zijn werk ging.
Het zijn niet alleen de schepen met bijboot
en attributen die worden getoond maar ook
een weergave in miniatuur van het uitleuren van de gevangen vis met behulp van
een hondenkar. De uit hout gesneden minimensjes op en bij de schepen zijn meesterlijk. Het humoristische element ontbreekt
niet: een poes gaat er op schaal 1:10 vandoor met een vis in zijn bek. Humor spreekt
ook vaak uit de tekeningen die Han maakt.
Zo ook uit de manier waarop de gang van
zaken bij de botvisserij uit de doeken wordt
gedaan aan de hand van een serie van
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veertien door hem vervaardigde aquarellen
met bijbehorende tekst, die bij het diorama
worden getoond.
Terug naar de bron
Han Reijnhout is een perfectionist. Hij rust
niet voordat hij precies weet hoe een hoogaars, hengst of boeieraak in elkaar zit, waar
alle onderdelen voor dienen, hoe alle attributen aan boord werden gebruikt en hoe
het vissen in zijn werk ging. ‘Met de modellen leg je ook de historie van de oude
Zeeuwse visserij vast’ is de mening van
Han en dat vastleggen moet waarheidsgetrouw gebeuren. Omdat lang niet alles is
terug te vinden in de boeken van Jules van
Beylen over de Zeeuwse vissersschepen,
had Han veelvuldig contact met de auteur
om van hem zoveel mogelijk te vernemen.
Aanvankelijk betrof het vrijwel alleen eenrichtingverkeer: informatie van Jules van
Beylen richting Han Reijnhout.
Het streven naar perfectie bracht Han ertoe
om ook te rade te gaan bij de bron: oude
vissers die nog zeilend hadden gevist, een
werfbaas en een scheepstimmerman die
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nog Zeeuwse houten vissersvaartuigen
hadden gebouwd. De beste manier om met
deze mensen contact te leggen en hen op
de praatstoel te krijgen is volgens Han het
meenemen van een scheepsmodel of een
visserij-attribuut. Op deze manier werd
waardevolle informatie uit de eerste hand
verkregen van oud-visser Piet Jobse, wat
goed van pas kwam bij de bouw van de
Arnemuider hoogaars ‘De jonge Bastiaan’,
ARM 24. Met Jaap Glerum uit Yerseke zijn
uitgebreide gesprekken gevoerd toen Han
diens lemmerhengst, YE 35, op schaal
wilde nabouwen. En zo verstrekte de
scheepsbouwer Dirk van Duivendijk uit
Tholen onontbeerlijke informatie over de
Hollandse boot, de volgboot van veel vissersschepen, die door Han op schaal werd
nagebouwd. Zelf vindt Han het nauwgezette
onderzoek dat hij verricht vóór de bouw van
een scheepsmodel eigenlijk nog boeiender
dan het bouwen zelf. Han is juist op tijd
geweest: inmiddels zijn alle mannen ‘die
het nog hebben meegemaakt’ overleden.
Het laatste model dat Han bouwde, van de
Veerse Schouw ‘Elisabeth’, moest volledig
aan de hand van oude foto’s worden gereconstrueerd.
Expositie in het muZEEum
Zijn oeuvre bestaat uit schetsen, modellen,
aquarellen en pentekeningen. Als geheel
weerspiegelt dit de eeuwenlange scheepsbouw, visserijtechnieken en het vissersle-
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ven in de Scheldedelta. Uit cultuurhistorisch
oogpunt is het belangrijk dat dit wordt geconserveerd en toegankelijk wordt gemaakt
voor huidige en komende generaties.
Daarom werd op 15 januari 2008 de
Stichting Behoud Werk Reijnhout opgericht. Doel is de collectie en de kunstzinnige waarde van het werk van Han Reijnhout
in stand te houden en te ontsluiten voor het
publiek.
Om dit doel te verwezenlijken wordt er een
expositie georganiseerd in het muZEEum te
Vlissingen. In de historische pakhuizen van
het muZEEum worden alle modellen en diorama’s van Han, evenals vele tekeningen
en aquarellen, tentoongesteld.
Wij zijn heel blij dat door de sluiting van
‘Het Steen’ de mogelijkheid ontstond om de
vier modellen uit Antwerpen in bruikleen te
verkrijgen. Nu Han Reijnhout juist 75 jaar is
geworden kan zijn grote wens, om nog eenmaal zijn ‘kindjes’ bij elkaar te zien, toch
nog in vervulling gaan. De opening van
de expositie staat gepland voor zaterdag
17 oktober a.s.
Gelijktijdig met de opening van de expositie zal het eerste exemplaar worden overhandigd van een boek dat handelt over het
werk van en over de mens Han. Dit boek,
met vele fraaie foto’s van Ruden Riemens,
wordt geschreven door Gees Gmelich
Meijling-van Hemert, en uitgegeven door
uitgeverij Den Boer/De Ruiter.
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Vlissingen: grandeur in perspectief
In mei 2009 verscheen de dichtbundel Vlissingen: grandeur in perspectief.
Deze bevat naast een veertigtal gedichten van Ron de Jonge pentekeningen van
de Vlissingse kunstenaar Hein Naerebout.
Zowel de gedichten als de tekeningen zullen bij veel Vlissingers iets los maken, een
nostalgische herkenning van het Vlissingen
in de tweede helft van de vorige eeuw. Een
gehavende stad kent toch grandeur en allure. Het was heerlijk op te groeien in die
bouwvallige glorie.
In het Verenigingsnieuws vermeldt de voorzitter van de Vrienden dat de opbrengst van
de eerste duizend exemplaren van de dichtbundel bestemd is voor het aankoopfonds
van de vereniging. Met de aankoop krijgt
u dus niet alleen een mooie dichtbundel
met fraaie pentekeningen in handen, maar
steunt u ook ons aankoopfonds.
De bundel is te koop bij Bruna (Walstraat
101/103) en ‘t Spui (Oude Markt 5) en in
het muZEEum.
In Mijn stad wordt de roemrijke geschiedenis van Vlissingen beschreven en een appèl gedaan op stadsvernieuwers om hier op
verantwoorde wijze mee om te gaan.

Mijn stad
Vervlogen grandeur
onmiskenbare geur
van zee en zilt
mijn stad
die in de winter verstilt
Vervlochten met de zee
deint ze al eeuwen mee
haar bestaan in de kiem
mijn stad
van alle tijden maritiem
Moederschoot van grote namen
die hieruit voortkwamen
Bestevaer, Evertsen en Naerebout
mijn stad
je laat niemand koud
Historie als weinig anderen
zien we haar nu veranderen
naar een nieuw gezicht
mijn stad
je geschiedenis verplicht
Vernieuw met het verleden
vervlecht dit in het heden
historisch gezien
mijn stad
is dit een blijvend weerzien
Nieuwe grandeur
zelfde geur
van zee en zilt
mijn stad
Vlissingen waar het nooit verstilt
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Fontein Literair is een ander voorbeeld. Ron
de Jonge herinnert zich dat hij als kind dagelijks langs de fontein op het Bellamypark
liep op weg naar school.

Naast de rijke historie en de bekende helden, kende Vlissingen ook markante persoonlijkheden.
Jo de Schillenboer

Fontein literair
Fontein met weinig water
symbool, bron van taal
protserig van statuur
vertelt een verhaal
Betje Wolff, Aagje Deken
gezamenlijk gedenken
schrijvende vrouwen
die wijsheid schenken
Sara Burgerhart
gedachtegoed van beiden
briefroman tussen vriendinnen:
‘leef deugdzaam en bescheiden’
Betje Wolff
Vlissings en avant-gardistisch
onstuimig en vrijzinnig
scherpe pen en patriottistisch

Hij was Jo-viaal
leuk brutaal
floot naar paard en meiden
eigenlijk verlegen en bescheiden
Met paard en wagen
reed hij alle dagen
door Vlissingen zijn stad
ook in de winter, spekglad
Hoofdschuddend door het leven
een ziekte, het was hem om het even
fluitend haalde hij de schillen op
een gelukkig mens zittend op de bok
Een lokale bekendheid
geliefd om zijn gekheid
Vlissinger opvallend en markant
te vroeg in de hemel beland

Door haar huwelijk verplicht
Vlissingen te verlaten
bleef de genegenheid
die ze nimmer heeft losgelaten
‘bragt ik het eens zó ver dat Vlissing zei:
dit kind werd in mijn stad geboren
hier kreeg het eerst zijn onderwijs’,
ode aan de stad die bleef bekoren
Definitief vertrokken
nooit meer teruggekeerd
stierf zij in Den Haag
nu óók door Vlissingen geëerd
Betje Wolff, Aagje Deken
verlichte geesten, literair paar
op één monument verbonden
in Vlissingen, voor altijd bij elkaar
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Verenigingsnieuws
Tom Ekering
Dit jaar was Antwerpen het doel van de excursie, het waren geweldige leuke en interessante dagen. Na een korte busreis werden de deelnemers op een echt Belgische
manier ‘onthaald’.
Het museum en de beide stadswandelingen
onder leiding van een gids waren zeer interessant.
Tja, en dan op de terugreis naar Vlissingen
gebeurde het…Leo Speckens werd unaniem
door het bestuur tot erelid van onze vereniging benoemd! Het komt niet vaak voor dat
een persoon zich 16 jaar ( ja zestien!) zo
inzet om perfecte excursies te organiseren.
Een grote pluim op Leo’s hoed. Op de volgende algemene ledenvergadering zullen
we hier zeker op terugkomen.
Vrijdag 1 mei jl. ontving ik als voorzitter van
de ‘Vrienden’ voor de vereniging een exemplaar van de gedichtenbundel Vlissingen:
grandeur in persfectief.
Ron de Jonge (auteur) en Hein Naerebout
(tekeningen) staan borg voor een fraai en
positief boekwerk. De opbrengst van de
eerste 1000 boeken komt ten goede aan
het aankoopfonds van onze vereniging. Een
initiatief waar we zeer dankbaar voor zijn.

Het historische Duitse duikbootje de Biber
is bijna klaar. Het nummer en andere markeringen zijn er met vaste hand op geschilderd. De boot staat te pronken in het Fort
Rammekens en is zeker een bezoek waard.
Een definitieve standplaats wordt nog gezocht. Het voorstel om de Biber in de vijver
van de tuin van het muZEEum te laten opduiken, haalde het niet. We houden u op de
hoogte, maar voorlopig staat het object in
het Fort.
Onze recente lezingen werden goed bezocht, de activiteitencommissie heeft het er
maar druk mee, mochten nog mensen mee
willen helpen, meldt u zich bij Ad Salomé.
In het najaar organiseert het muZEEum
een expositie van de veelzijdige Zeeuwse
kunstenaar Han Reijnhout. (De maker van
de twee houten modellen in de visserijafdeling in een van de voorkamers van het
Lampsinshuis.). Ook wordt er een boek
over het werk van Han Reijnhout gemaakt.
In deze Den Spiegel wordt in een ander artikel hieraan aandacht besteed.
Het Belgisch Nationaal Maritiem Museum
was zo vriendelijk een groot aantal te exposeren voorwerpen aan ons muZEEum in
bruikleen te geven.

Het historische Duitse duikbootje de Biber is
bijna klaar.
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muZEEumnieuws
Daniëlle Otten
muZEEum en nieuwe expositie
In een oogwenk van de haven in Vlissingen
naar de haven van New York: in het Zeeuws
maritiem muZEEum kan dat vanaf 16 mei in
de expositie ‘Port of New York, Zeeland (her)
ontdekt Amerika’. Wie naar buiten kijkt ziet
de Vlissingse De Ruyterhaven, wie naar binnen
kijkt ziet de New York Harbour. Door de ogen
van Amerikaanse kunstenaars.

De tentoonstelling ‘Port of New York,
Zeeland (her)ontdekt Amerika’, is één van
de activiteiten in het muZEEum die in het
teken staan van ‘400 jaar Hudson’. Dit jaar
is het 400 jaar geleden dat Henry Hudson
in opdracht van de VOC voet aan wal zette
op Manhattan. Kort daarop werd Nieuw
Amsterdam (New York) gesticht. De relatie
tussen Nederland en de Verenigde Staten
heeft in beide landen, dus ook in Zeeland,
haar sporen nagelaten. De expositie toont
schilderijen van de haven van New York
door de ogen van New Yorkse kunstenaars. De haven van New York heeft vele
gezichten, dat blijkt wel uit de keuze van de
onderwerpen van de Amerikaanse kunstenaars. Als Europeanen denken we vooral
aan de hoogbouw, de wolkenkrabbers, met
daaromheen grote schepen aangemeerd
aan de vele pieren.
In de schilderijen die worden getoond is dit
beeld nauwelijks terug te vinden. Mogelijk
is dit veroorzaakt omdat de havenactiviteiten rondom Manhattan sinds het eind van
de 20e eeuw verdwenen zijn. Op dit moment resteren van de vroegere pieren alleen nog staketsels die uit het water steken.
Het is dit verval dat de oplettende kijker in
een paar werken terugvindt.
Het zijn juist de andere iconen die een belangrijke rol spelen in het werk van de kunJuli 2009

stenaars. Het Vrijheidsbeeld, de vele bruggen die de eilanden waarop New York is
gebouwd met elkaar verbinden.
New York ligt aan een afgesloten baai. Een
immens grote baai. Daarin ligt het Liberty
Island met daarop het Vrijheidsbeeld. In
werkelijkheid laat de grootsheid van de
baai het Vrijheidsbeeld bijna in het niet vallen. Enkele werken in de tentoonstelling
laten dit zien. In eerste instantie ziet de toeschouwer alleen een groot wateroppervlak,
in tweede instantie gloort het Vrijheidsbeeld
aan de horizon.
De vele bruggen waarin de spanning tussen natuur en techniek voelbaar is, zijn ook
voor velen een inspiratiebron.
Net als in Zeeland is de spanning tussen zee en land ook bij deze kunstenaars
merkbaar. Een deel van de schilderijen is
gemaakt met de bekende wolkenkrabbers
in de rug; een beeld waar de kunstenaar
bijna peinzend over het water kijkt. Dit is
het beeld dat de meeste New Yorkers van
hun stad hebben. Als je immers langs het
water loopt, zie je niet de stad, maar juist
het water. En dit is nu juist het verschil.
Wereldwijd kijken de meeste mensen juist
vanaf het water naar de stad. De skyline is
niet voor niets wereldberoemd.
De expositie toont 25 werken in verschillende stijlen. De meeste zijn van olieverf op
doek, maar er zijn ook enkele foto’s. Alle
kunstenaars zijn lid van de Salmagundi
club. Deze kunstenaarsvereniging heeft
een rijke historie en is gevestigd in Fifth
Avenue, New York. Meer dan 600 kunstenaars zijn lid.
muZEEum en stadswandelingen
Vanaf 26 april tot en met 1 november
kunt u elke zondag meelopen met een
stadswandeling, behalve op 19 en 26 juli
(kermis) en 25 oktober (ZEEdag). Er zijn
verschillende stadswandelingen moge25

lijk. Stadswandelingen starten
om 14.00 uur bij het muZEEum,
duren ongeveer anderhalf uur en
kosten € 6,-- per persoon. Voor
deze stadswandeling hoeft u zich
niet aan te melden. Er kunnen
maximaal twintig wandelaars
mee. In overleg met de gids wordt
bepaald waar de wandeling heen
voert.
Wandelingen voor groepen kunnen ook geboekt worden op aanvraag. Deze groepswandelingen
worden georganiseerd in samenwerking met de Gidsendienst
Zeeland en starten vanuit het
Zeeuws maritiem muZEEum.
U kunt hiervoor reserveren bij Stichting
Promotie Marketing Zeeland Delta op tele-
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foonnummer 0118-569177 of op groepsreizen@vvvzeeland.nl.
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
E-mail: philipp@zeelandnet.nl
Mobiel: 06 – 11462357
BINDWERK
BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg
Tel. 0031 (0)117 - 491934
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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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mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

