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Van Vlissingen naar Amerika,
van Koudekerke naar Amsterdam en
een verrassend panorama
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Meerdere onderwerpen komen in deze
Spiegel aan de orde. Een groot deel daarvan handelt over 400 jaar Nederlandse sporen in de Verenigde Staten, van 1609, het
jaar dat Henry Hudson de streek ontdekte
die tegenwoordig New York heet, via 1833,
het jaar dat Thomas Dixon consul-generaal
werd in Boston USA.
Daarnaast het andere jubileum, 1809,
het bombardement op Vlissingen door de
Engelsen en de afbeeldingen daarvan. We
eindigen rond 1914 als de zoon van een
Vlissingse koopman en waarschijnlijk de
bekendste socialist die Walcheren heeft
voortgebracht wethouder van volkshuisvesting wordt in Amsterdam.
Arendo Joustra vertelt in Ontstaan en roem
van het Amerikaanse Vlissingen over het
Amerikaanse plaatsje Flushing, vooral bekend van de tenniswedstrijden van de US
Open. Bij het schrijven van een artikel voor
een speciale editie van het weekblad Elsevier
naar aanleiding van het Hudsonjaar ontdekte hij dat Vlissingse emigranten niets te maken hebben gehad met het stichten van dit
plaatsje. Iets wat veel Vlissingers misschien
denken.
1833 Thomas Dixon is het verhaal dat Jan
Lagendijk schreef naar aanleiding van
het artikel van Hans Krabbendam in Den
Spiegel van april jl., De Amerikaanse consulaire agent in Vlissingen. Lagendijk geeft
een beeld van een turbulente tijd: Franse
bezetting, oorlog met Engeland en de geschiedenis van Thomas Dixon en zijn familie. Dixon was een Vlissingse vrijmetselaar
van Schotse komaf, die in 1833 Nederlands
consul werd in Boston USA.
Veronica Frenks zorgt voor een aanvulling
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op haar vorige artikel Panorama Vlissingen.
Hoe een zoektocht steeds nieuwe gegevens kan brengen wordt hier uit de doeken gedaan in Nieuwe informatie over het
Panorama Vlissingen. Dat Vlissingen erg
belangrijk was voor de Engelsen blijkt wel
uit één en ander. Wie weet komt er nog
meer informatie boven!
In Van Koudekerke naar Amsterdam gaat
Jan Zwemer uit van een citaat uit de autobiografie van Floor Wibaut, de zoon van
een Vlissingse koopman.
Het citaat gaat over de jaren voor de vorige
eeuwwisseling, toen hier op Walcheren het
socialisme nog behoorlijk onbekend was.
Wibaut werd in 1914 wethouder in Amsterdam waar hij zijn ideaal, het verbeteren van
de leefomstandigheden van de arbeiders
heeft kunnen verwezenlijken. Zwemer constateert dat Wibaut een reformistische variant van het socialisme vertegenwoordigde.
Het artikel vormt een boeiende aanvulling
op eerdere artikelen over de familie Wibaut.
Het muZEEumnieuws door Danielle Otten
is vrijwel geheel gewijd aan de tentoonstelling 400 jaar Manhattan, Zeeland (her)
ontdekt Amerika, te zien van 5 september
2009 tot en met 7 februari 2010. Deze tentoonstelling is de laatste in de reeks rond
het Hudsonjaar. De tentoonstelling is samen met de Amerikaanse Salmangundi
Club gerealiseerd, een sociëteit van beeldende kunstenaars, gevestigd in New York
en was eerder te zien in New York.
Verder wordt de expositie rond kunstenaar
en modelbouwer Han Reijnhout verwacht
van 17 oktober 2009 tot en met 7 maart
2010. Bij deze expositie verschijnt een fraai
boekwerk.
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Ontstaan en roem van het Amerikaanse
Vlissingen
Arendo Joustra
Het Amerikaanse plaatsje Flushing,
tegenwoordig vooral bekend van de
tenniswedstrijden van de US Open, maakt sinds
1898 deel uit van de stad New York. Dit artikel
gaat over het ontstaan van Flushing, dat
oorspronkelijk Vlissingen heette, en over het
belang van de Flushing Remonstrance voor de
godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten.
Flushing is niet alleen de aanduiding
van Engelstaligen voor de Zeeuwse stad
Vlissingen, maar ook voor het plaatsje aan
de oostkust van de Verenigde Staten dat
in 1898 werd opgeslokt door de stad New
York. Inmiddels is het een wijk met circa
170.000 inwoners in Queens, een van de vijf
stadsdelen van New York. Het ligt een kilometer of vijftien ten oosten van Manhattan.

Als geboren Vlissinger heb ik altijd verondersteld dat Flushing in Amerika door
Vlissingse emigranten is gesticht. Dat de
werkelijkheid anders is, ontdekte ik onlangs bij het schrijven van een artikel voor
de Speciale Editie Ons Amerika van het
weekblad Elsevier.
Die editie gaat over 400 jaar Nederlandse
sporen in de Verenigde Staten. Aanleiding
is de viering van het Hudson-jaar: in 2009
is het precies vier eeuwen geleden dat de
Engelsman Henry Hudson in dienst van de
Vereenigde Oost-Indische Compagnie onder meer de streek ontdekte die tegenwoordig New York heet, maar in de Nederlandse
tijd (1609-1674) Nieuw Amsterdam werd
genoemd.
Nieuw Amsterdam was weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige nederzetting

Gezicht op Nieuw Amsterdam, door Johannes Vingboons, 1665. Origineel bevindt zich in het
Nationaal Archief te Den Haag.
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in Nieuw Nederland. Een andere belangrijke plaats was Fort Oranje of Beverswijck,
dat tegenwoordig Albany heet, de hoofdstad van de staat New York. Ook op het
langgerekte eiland ten oosten van Nieuw
Amsterdam stichtten kolonisten een paar
dorpjes.
Vlissingen
Een van deze dorpjes op het Lange Eijlandt,
tegenwoordig Long Island geheten, werd
Vlissingen genoemd. In 1645, na afloop
van de strijd tegen de Indianen, maakte de
West-Indische Compagnie van Vlissingen
een officiële nederzetting. Maar het plaatsje
en de naam bestonden al.
Ongetwijfeld zullen er in die tijd Zeeuwen in
Nieuw Nederland hebben gewoond en zelfs
Vlissingers. Maar vanaf het moment dat de
eerste schamele onderkomens werden gebouwd, was Vlissingen een nederzetting van
Engelse kolonisten, niet van geëmigreerde
Zeeuwen of Vlissingers.
Dat hoeft geen verbazing te wekken. De
Nederlanders waren destijds in de minderheid in Nieuw Nederland. Meer dan de
helft van de bewoners bestond uit niet-Nederlanders. De kolonie werd bevolkt door
Duitsers, Denen, Zweden, Finnen, Walen,
slaven uit Afrika, een enkele Indiaan,
Fransen en Engelsen.
Deze Engelsen kwamen meestal uit het
noorden en probeerden te ontsnappen aan
het puriteinse, orthodoxe regime in New
England, de streek rond de huidige stad
Boston. Oorspronkelijk waren ze naar New
England getrokken om de staatsgodsdienst
in hun eigen land te ontvluchten. In Amerika
bleken ze echter onder de Puriteinen nog
slechter af dan in hun moederland. Vandaar
dat ze naar het zuiden reisden.
Het waren deze Engelsen, die niet langer onder het Puriteinse regime wilden leven, die op het Lange Eijlandt niet alleen
Vlissingen stichtten, maar ook Middelburg
(tegenwoordig Newtown), Gravensande
(Gravesend), Heemstede (Hempstead) en
Rustdorp (Jamaica).
In de meeste gevallen noemden de Engelsen
hun nederzetting in Nieuw Nederland naar
4

de stad in Nederland die ze een veilig onderdak had geboden toen zij Engeland met
zijn religieuze dwang waren ontvlucht. Een
soort eerbetoon dus aan hun eerdere wijkplaats in Nederland.
Er is alle reden om te veronderstellen dat dit
ook gold voor de Engelsen die Vlissingen
hebben opgericht, schrijft Henry D. Waller
in zijn uitputtende History of Flushing uit
1899. Zo bezien is Vlissingen in Amerika
dus door Engelsen vernoemd naar het
Zeeuwse Vlissingen, in dankbaarheid voor
de gastvrijheid van die stad.
Voor de verklaring dat de West-Indische
Compagnie, die Nieuw Nederland bestuurde, Vlissingen heeft vernoemd naar haar
belangrijke haven in Zeeland, heb ik geen
historische bron kunnen vinden. Het blijkt
althans niet uit de geschiedschrijving van
het Amerikaanse Vlissingen.
Pilgrim Fathers
Het Amerikaanse plaatsje Vlissingen, dat
pas in 1665 Flushing zou gaan heten,
heeft een doorslaggevende rol gespeeld
in het vestigen van de godsdienstvrijheid
in Amerika. Die vrijheid is nog steeds een
van de pijlers onder de ideologie van de
Verenigde Staten.
Vaak wordt gezegd dat de Pilgrim Fathers,
Engelsen die gebroken hadden met de
staatskerk, voor deze vrijheid de basis hebben gelegd. De werkelijkheid blijkt anders.
De Pilgrim Fathers trokken na ruim tien
jaar in ballingschap in Nederland met hun
schip de Mayflower in 1620 naar de nieuwe
wereld, om daar, in vrijheid, hun godsdienst
te kunnen beleven.
De reden om na hun eigen land ook
Nederland te ontvluchten, was niet dat
ze in Nederland werden vervolgd. In het
zeventiende-eeuwse Nederland gold een
grote mate van godsdienstvrijheid en uit
heel Europa trokken religieuze asielzoekers
naar de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Hugenoten uit Frankrijk,
Joden uit Spanje en Portugal en de Pilgrim
Fathers uit Engeland.
De Pilgrim Fathers verlieten Nederland
dus niet omdat ze werden vervolgd. Ze
Den Spiegel

vertrokken vooral om hun religie zuiver
te houden. Ze waren bang dat hun geloof
zou worden beïnvloed door al die andere
religies die toevlucht hadden gezocht in de
Nederlandse Republiek.
Tolerantie stond dus niet hoog in hun vaandel. Eenmaal in Amerika gearriveerd, verjoegen de Pilgrim Fathers iedereen die net
een tikkeltje anders tegen God aankeek
dan zij. Ze zijn dus niet de propagandisten
van de vrijheid van godsdienst waarvoor ze
vaak worden gehouden. Alleen hun eigen
puriteinse geloof gold als enige waarheid.
In Nieuw Nederland bestond destijds, net
als in het moederland in Europa, wel een
zekere mate van vrijheid van godsdienst.
Dat wil zeggen dat naast de protestantse
staatsgodsdienst andere geloven werden
getolereerd. Ook Joden en Hugenoten
waren bijvoorbeeld welkom in Nieuw
Amsterdam.
De reden voor deze tolerante houding was
vooral praktisch van aard. De kolonie had
haar bewoners niet echt voor het uitkiezen.
Slechts een enkeling wilde de Republiek
in Europa verlaten voor een avontuur in
Amerika. In Nederland heerste immers een
grote welvaart en er was voor iedereen voldoende werk.
Door de vrijheid die in Nederland heerste,
was er ook geen politieke of religieuze reden om Nederland te verlaten. Vandaar dat
de kolonie werd bevolkt, zoals we zagen,
door Fransen, Duitsers, Scandinaviërs,
Engelsen en Walen. Een ieder met zijn eigen geloof.
Nieuw Nederland was vooral een handelsmissie. Als je het geloof van je leveranciers
en afnemers niet voor lief neemt, blijven er
weinigen over om handel mee te drijven.
Ook dat aspect droeg bij aan een tamelijk
tolerante houding in Nieuw Nederland jegens andere geloven.
Quakers
Maar af en toe ging het natuurlijk mis.
Gouverneur Peter Stuyvesant (1611-1672)
had het niet zo op de Quakers, of kwakers,
zoals ze in het Nederlands ook wel worden
genoemd. Hij stond daarin niet alleen, want
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Peter Stuyvesant, circa 1660; onbekend schilder, toegeschreven aan Hendrick Couturier.
New-York Historical Society.

het waren destijds nogal fanatieke gelovigen, die hun geloof luidkeels aan de man
brachten.
Stuyvesant trad hard op tegen de Quakers.
Zo liet hij eind 1657 de 23-jarige Robert
Hodgson in het openbaar pijnigen. Dit bleef
niet zonder gevolgen. Edward Hart, de klerk
van Vlissingen op het nabijgelegen Lange
Eijlandt, schreef een protestbrief, een zogeheten remonstrantie, die hij op 27 december 1657 door 29 inwoners van zijn dorp
liet ondertekenen.
Hart verwees in zijn brief onder meer naar
het artikel over gewetensvrijheid dat in de
statuten van Vlissingen was opgenomen
toen het in 1645 een officiële nederzetting
van Nieuw Nederland werd.
Een opmerkelijke actie van de dertig
Vlissingers, aangezien het verhaal wil dat
niet één van de ondertekenaars zelf een
Quaker was. Ze kwamen dus op voor de
vrijheid van godsdienst van anderen, terwijl
ze wisten dat ze tegen het regime van de
gouverneur ingingen. Zoiets kwam zelden
voor.
Stuyvesant reageerde onmiddellijk en liet
Hart en enkele metgezellen gevangen zetten. De zaak escaleerde en een paar rebellen werden verbannen naar Nederland.
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Geen handige zet van Stuyvesant, want
daar bepleitten de bannelingen hun zaak bij
de West-Indische Compagnie. En die steunde de ondertekenaars van wat is gaan heten de Flushing Remonstrance. Stuyvesant
moest bakzeil halen.
De West-Indische Compagnie bepaalde in
1663 in een instructie aan Stuyvesant dat
de religie van de Quakers weliswaar een
‘abominabel’ geloof was, maar dat iedereen
in de kolonie de vrijheid moest hebben zijn
eigen religie te belijden.
Deze instructie van de West-Indische
Compagnie is het eerste schriftelijke
stuk waarin de vrijheid van godsdienst in
Amerika is vastgelegd. De basis van de
vrijheid van godsdienst in de Amerikaanse
Grondwet valt dus terug te voeren op dit
besluit van de West-Indische Compagnie,
dat is uitgelokt door de petitie van de inwoners van Vlissingen. Vandaar dat de opstellers van de Flushing Remonstrance in de
Verenigde Staten nog steeds worden gezien
als grondleggers van de vrijheid van godsdienst in Amerika.
Alleen jammer dat dit alles met het Zeeuwse
Vlissingen weinig te maken heeft.

Bronnen:
-

John Fiske, The Dutch and Quaker Colonies in
America, Volume I (Houghton, Mifflin and Company,
1899).

-

Ons America, Speciale Editie van Elsevier (2009).

-

The Birth of New York. Nieuw Amsterdam 16241664, catalogus bij een expositie van The New York
Historical Society en het Amsterdams Historisch
Museum (1982).

-

Russell Shorto, Nieuw Amsterdam. Eiland in het
hart van de wereld, (Forum, 2004).

-

Henry D. Wallace, History of the Town of Flushing,
Long Island, New York (J.H. Ridenour, 1899).
Cornell University Library heeft dit boek herdrukt.
Het is te koop via de internetboekhandel Amazon.

Websites:
-

www.flushingremonstrance.info. Site over de 35een
artikel van David William Voorhees, ‘The 1657
Flushing Remonstrance in Historical Perspective’,
en een scriptie uit 2006 van Tabetha Garman (East
Tennessee State University).

-

www.nnp.org. Virtuele rondleiding door Vlissingen
(Flushing) op Long Island.

-

www.bownehouse.org. Site over het huis van John
Bowne, die halverwege de zeventiende eeuw in
Vlissingen (Flushing) op Long Island ruimte aan
Quakers gaf om bijeen te komen.

Arendo Joustra (Vlissingen, 1957) is hoofdredacteur van het weekblad Elsevier.

Uitsnede ’t Lange Eiland (zie voorpagina)
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1833 THOMAS DIXON,
een Vlissingse Vrijmetselaar van Schotse afkomst,
consul-generaal in Boston U.S.A.
Jan Lagendijk
In het kader van de viering van de 400-jarige
betrekkingen tussen de Verenigde Staten van
Amerika en Zeeland, werd in Den Spiegel,
jaargang 27 nummer 2 van april 2009, door
Hans Krabbendam aandacht geschonken aan de
Amerikaanse consulaire agent te Vlissingen.
De banden met Zeeland zijn al zeer oud en
leiden via de presidentiele familie Van Roosevelt
terug naar de zeventiende eeuw en het eiland
Tholen, waarschijnlijk de bakermat van
de Roosevelts.
Door het Roosevelt Study Centre is onder
meer onderzoek gedaan naar deze banden en daarbij is de aanstelling naar voren
gekomen van Pieter Francois Auer die in
1899 als de officiële consulaire vertegenwoordiger van Amerika in Vlissingen woonde. De vraag rees:
Wat is het nut voor Amerika van een consulaat in Vlissingen?
Als een reden werd gegeven dat er al in
1804 een vertegenwoordiging was en
er plannen bestonden voor een nieuwe scheepvaartlijn tussen Nederland en
Amerika.
Deze plannen waren ingegeven door de
toenemende vervoerstromen over zee naar
Amerika van zowel goederen als landverhuizers. Vooral de havens van Hamburg,
Bremen en Antwerpen floreerden. De
Antwerpse rederij Red Star Line onderhield via de havens Londen en Liverpool
in Engeland een geregelde verbinding. Met
afgunst keek Rotterdam naar deze ontwikkelingen, maar moest nog even wachten
totdat de Nieuwe Waterweg naar Hoek van
Holland klaar was.
Oktober 2009

In 1814 werden enige notabelen waar onder de oud-burgemeester Schorer met zijn
broer D.J. Schorer, N.C. Lambrechtsen en
M.E.C. Versluijs door de Franse gouverneur
Gilly gegijzeld.
De laatstgenoemde M.E.C. Versluijs was
toen Noord-Amerikaans consul te Vlissingen.
In 1869 verscheen er een brochure Een
brug over de Oceaan door kapitein-ter-zee
Jansens, waarin hij pleitte voor een nieuwe stoomvaartverbinding met Amerika. In
Utrecht werd er zelfs een congres aan gewijd hoe de plannen van Jansens het beste
konden worden gerealiseerd. Ook in de
hoogste regeringskringen was men overtuigd van de levensvatbaarheid van dit initiatief.
Door de grootte van de schepen was op dat
moment Rotterdam nog niet geschikt en
werd gekozen voor Vlissingen als afvaarthaven met bestemming Norfolk in Virginia
USA.
Ook de Amsterdamse rederij KNSM was
bij deze plannen betrokken maar door het
mislukken van een uitgeschreven lening
kon het benodigde kapitaal niet worden
verkregen.
Van de ontstane vertraging is door de
Rotterdamse havenbaronnen gebruik gemaakt om alternatieve plannen te ontwikkelen. Het waren de heren A. Plate, Jhr.
O. Reuchlin en mr. Marten Mees die aan
de wieg stonden van de oprichting van
Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart
Maatschappij NV (NASM) later beter bekend als de nu nog bestaande Holland
Amerika Lijn.
Vlissingen liep de vestiging van een transatlantische scheepvaartverbinding mis. Toch
7

heeft Vlissingen geprofiteerd van de HAL
want het ss Edam werd door de Koninklijke
Maatschappij De Schelde gebouwd.
Waarom had Amerika in 1804 reeds een
consulaire boodschapper in Vlissingen?
Ongetwijfeld hebben de Vierde Engelse
oorlog en de Franse revolutie een rol gespeeld.

(Gemeentearchief Vlissingen,
Historisch Topografische Atlas)
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Wegens de bezetting van Vlissingen door
Frankrijk werd de belangrijke zeeweg naar
Antwerpen voor de Engelsen afgesloten.
Engeland was een belangrijke handelspartner van de USA.
Door de economische blokkade, het Continentale Stelsel, verklaarde Engeland de
oorlog aan Frankrijk en heel Europa stond
in vuur en vlam. Begrijpelijk dat vanuit
Amerika met zeer grote interesse de ontwikkelingen werden gevolgd. De economische teloorgang in de Nederlanden zette
zich voort en de handel in contrabande
fleurde op.
Ook de Amerikaanse belangen konden
geschaad worden. Frankrijk had al heel
Holland onder de voet gelopen en dreigde
de alleenheerschappij in Europa te veroveren. Vlissingen was in die periode een belangrijke marine- en handelshaven.
Napoleon bezocht de stad Vlissingen in mei
1810 en ook de loge ‘L’Astre de L’Oriënt“.
In mijn boek Vrijmetselarij in Zeeland, uitgegeven in 1992 ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan van de Vlissingse Loge,
wordt aandacht besteed aan deze turbulente periode van de stad.
Vlissingen was uitgegroeid tot een belangrijke marinebasis en werd in 1795 door een
inspectiecommissie van de Admiraliteit
beschouwd als ‘haven van eerste aanzien’.
(bladzijde 9 en volgende).
Op bladzijde 96 ziet u de afbeelding van
het certificaat bij de verheffing van Thomas
Dixon tot meester vrijmetselaar dat door
de Voorzittend Meester van de loge P.A.
Nolson in 1809 te Vlissingen is afgegeven.
De zoon van Thomas Dixon geeft een persoonlijk verslag over de geschiedenis van
zijn voorouders.
Hieruit komt naar voren dat de vader van
Thomas Dixon, Henry Dixon, in 1768 te
Westminster (UK) werd geboren en door de
Fransen driemaal gevangen werd genomen
en veroordeeld tot de guillotine.
Hij was gehuwd met Elizabeth Mann die in
1826 overleed.
Via zijn moeder was Thomas Dixon verwant
aan generaal Thomas Fraser en Simon Fraser
Den Spiegel

Het meesterdiploma voor Thomas
Dixon afgegeven door de Loge
L’ Astre de L’ Oriënt te Vlissingen,
1809. (Foto J.L. Lagendijk)

die gedood werd in de Slag bij Saratoga tijdens de Amerikaanse Vrijheidsstrijd in 1777.
Nadat hij in Engeland financiële tegenspoed had ondervonden, vestigde Henry
Dixon zich in 1788 te Oostende waar zijn
huis door de Franse generaal Beaufort
werd geconfisceerd. In 1798 werd er een
proces over gevoerd voor de rechtbank te
Brugge. Gevlucht vanuit België vestigde de
familie Dixon zich in 1803 in Vlissingen. In
1798 had Thomas Dixon zich al gevestigd
in Vlissingen waar hij zakelijke belangen
had in de West-Indische Compagnie. Zijn
ouders verbleven tot 1818 in Vlissingen en
verhuisden toen naar familie in Amsterdam
waar vader Dixon in 1824 op 85-jarige leeftijd overleed.
Thomas Dixon werd geboren op 26 januari
1781. Op 15-jarige leeftijd werd hij opgeroepen voor het Britse Leger via een bericht
van Sir Henry Dundas. Dit bericht werd
door de Franse politie onderschept. Dixon
werd gevangen gezet en kreeg de doodstraf
wegens spionage.
Thomas Dixon had via Vlissingen diverse
landgenoten die door de Franse politie werden gezocht naar Engeland weten te helpen
ontsnappen. Helaas werd de dankbrief die
via een kapitein van een Engels smokkelschip naar Vlissingen werd gebracht, ook onderschept. Waarschijnlijk was deze schipper
een dubbelspion die van zowel de Franse als
de Engelse autoriteiten geld kreeg voor zijn
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diensten. (zie ook Vrijmetselarij in Zeeland
pagina 57 en volgende).
Doordat hij de politiechef voor 50 Napoleons kon omkopen, ontsnapte hij aan zijn
terechtstelling.
In zijn proefschrift Verhandeling over de
Geschillen met Frankrijk betrekkelijk
Vlissingen, sedert 1795 tot den afstand dier
vesting in 1807 vermeldt Dr. Jean Jacques
Bijleveld op pagina 92:

Het woonhuis van Thomas Dixon aan de
huidige Wilhelminastraat, ca. 1975
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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‘Hoe het ook zij, dit is zeker, dat het nimmer van 1795 tot 1813 aan Engelsche
agenten op Walcheren heeft ontbroken.
Den Franschen was zulks volkomen bekend, doch het mogt hen niet gelukken op
een enkele de hand te leggen’.
Kennelijk was ook Thomas Dixon voor de
Fransen een spion. Hij verhuisde later naar
Boston USA waar hij een vrouw en vier kinderen had.
Later diende hij een verzoek tot schadevergoeding in bij de Britse regering wegens
gemaakte kosten voor de Britse belangen
en onderdanen.
In 1804 getuigt de Britse kapitein Spencer
Scott:
“This is to certify that in the year 1804, I
commanded the British brig called the
EVE of North Yarmouth was captured in
the North Sea by the French privateer the
Admiral Bruix and that I was conducted
into Flushing where, immediately on my
arrival, mr. Thomas Dixon, merchant at
Flushing, rescued me from on board the privateer, conducted me to his own house and
kept me there in private for three weeks,
after which he conducted me onboard a
Dutch schuit going to Rotterdam, which put
me on shore at Brouwershaven, according
to the directions of mr. Dixon, with letters
of commendation to his friends there, who
procured me a passage over to England immediately.
All which services mr. Dixon did gratuitously and even furnished me with ten pounds
in money, as when mr. Dixon rescued me
out of the privateer all I possessed was a
few shillings, which I had previously communicated to mr. Dixon. It is and was wellknown that mr. Dixon frequently assisted
other British masters in the same way for
which every British subject ought to be acknowleding to him.“
In de periode tussen 1798 en 1807 heeft
Thomas Dixon zeker 30 à 40 Engelse kapiteins en zeelieden uit de gevangenis kunnen
redden door op zijn kosten en met risico
voor eigen leven de terugreis te regelen.
Toen in 1808 koning Louis Bonaparte
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Vlissingen bezocht, was Thomas Dixon tot
het Stadsbestuur benoemd en hij heeft de
koning toen in Vlissingen rondgeleid.
In mei 1810 bezocht keizer Napoleon
Vlissingen en Thomas Dixon heeft als voorzitter van de Handelskamer de stadssleutels
overhandigd. Slechts twee dagen daarna op
12 mei werd hij op speciaal bevel van keizer Napoleon gevangen genomen en naar
Parijs gebracht waar hij vijftien maanden
vast zat. Hij werd beschuldigd van collaboratie met de Engelsen tijdens de bezetting
van Walcheren in 1809.
Door herhaalde pogingen van zijn vrienden en logebroeders Van Royen, Bijleveld
en Baron Van Doorn werd hij vrijgelaten
uit de gevangenis en moest hij in Macon in

(Gemeentearchief Vlissingen,
Historisch Topografische Atlas)

Bourgondië verblijven onder bewaking. Zijn
eigendommen in Holland moesten verkocht
worden en in Frankrijk worden geherinvesteerd. Door zijn maçonnieke connecties
werd hij ook in Frankrijk beschermd en
beschikte hij over belangrijke relaties zoals
Baron de Roujoux, de Prefect van het departement Saone et Loire.
Deze zorgde er twee en een half jaar later
Den Spiegel

in januari 1814 voor dat hij kon ontsnappen door de opmars van het Duitse leger
dat Macon naderde. Hij sloot zich aan bij
een detachement van Oostenrijkse Huzaren
en vertelde de commandant wie hij was. De
volgende nacht verstopte hij zich bij een
brug en kwam ’s morgens met de commandant aan in Bourg L’Ain, het hoofdkwartier
van Generaal Graaf Bubna en prins Leopold
van Saxen Coburgh, de latere koning der
Belgen!
Een paar dagen later arriveerde hij in Basel,
Zwitserland, waar hij een oude bekende uit
Den Haag ontmoette, de Chevalier de los
Rios. Na Basel kwam hij acht dagen later aan in Nijmegen waar hij de Prins van
Oranje, de latere Koning Willem I, ontmoette. Korte tijd daarna reisde Thomas
Dixon af naar zijn vriend Van Royen in
Den Haag, die Minister van Marine was en
keerde daarna terug naar Vlissingen op
18 mei 1814 waar hij weer zitting nam in
het stadsbestuur. Via Baron de Vinck, die
aan het Franse hof was verbonden, werd
aan Thomas Dixon op 28 augustus 1814
een onderscheiding verleend als Ridder in
de Orde van de Lily.
Tijdens het bezoek van Koning Willem I begeleidde Thomas Dixon de koning bij zijn
rondtocht door Vlissingen. Kort na dit bezoek vertrok Thomas Dixon naar Engeland
en trok zich uit Vlissingen terug. Hij verbleef in Londen en heeft toen alsnog bij de
Admiraliteit zijn verzoek om gecompenseerd te worden voor de kosten, geraamd
op 15.000,-- pounds, voor zijn verleende
diensten in Vlissingen ingediend. Als extra
argument verklaarde hij dat hij de Britse
vloot van totale vernietiging had gered door
bijtijds te waarschuwen voor het gevaar
belaagd te worden door Franse branders
(schepen die onbemand brandend op de
vijandelijke schepen zouden varen).
Wat was het geval? In 1809 vernam de
vrouw van een Franse officier in Vlissingen
uiterst geheime informatie dat de Franse
vloot voorbereidingen had getroffen om
branders klaar te maken in de BovenSchelde en deze met de ebstroom af te
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laten varen naar de Engelse vloot, die op
de Rede van Vlissingen ten anker lag. De
moeder van Thomas Dixon vertelde dit
aan haar zoon die direct met een sloep aan
boord ging van het schip van zijn vriend
Captain Cambell, die het bevel voerde over
het oorlogsschip Audacious.
Deze nam Thomas zonder tijd te verliezen
direct mee naar de Commander-in-Chief
Vice Admiraal William Otway, die bij afwezigheid van de commander Sir Richard
Strachan het bevel voerde over de Britse
Scheldevloot, die uit meer dan honderd
schepen bestond.
In een brief van 10 april 1815 meldt W.
Otway dit voorval aan de Secretary of the
Admiralty J.W. Croker, Esq., waarin hij
benadrukt dat dankzij de inlichtingen van
Thomas Dixon de Britse vloot voor een ramp
was behoed en dat hij aan de Lordships
voorlegt in hoeverre mr. Dixon gerechtigd is
voor compensatie voor deze geleverde diensten aan de Britse regering verleend.
Thomas Dixon kreeg als antwoord, dat de
Board of Admiralty niet op deze claims in
kon gaan tenzij door middel van officiële
documenten werd bewezen dat deze diensten inderdaad waren verleend!
Ook zijn sollicitatie naar de post van Brits
consul te Antwerpen werd afgewezen.
Na de Slag bij Waterloo keerde Thomas
Dixon terug naar Holland en werd medefirmant van het Handelshuis Van Baggen,
Parker & Co., dat intensieve handelsbetrekkingen met Amerika onderhield.
Een jaar later reisde hij af naar Boston
(USA) om kennis te maken met het agentschap dat hun zaken regelde. Ook reisde hij
verder door Amerika om zich te oriënteren
op verdere uitbreiding van zijn handelsactiviteiten. Teruggekeerd in Boston ontmoette
hij Mary Homer, de dochter van Benjamin
Perrott Homer Esq. en trouwde haar op 26
mei 1818.
Als gehuwd man keerde hij terug naar
Londen, reisde vervolgens door naar Parijs
waar hij een ontmoeting had met koning
Lodewijk XVIII.
Na Parijs vertrok Thomas Dixon met zijnvrouw naar Vlissingen waar zijn ouders nog
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woonden. Vervolgens bezocht hij zijn vriend
Van Royen in Ypenburg op doorreis naar
Amsterdam waar hij vier jaar woonde wegens zijn zakelijke belangen. De vader van
Maria Dixon–Homer woonde nog in Boston
en Mary verlangde naar huis om hem na jaren weer te ontmoeten. Ook Thomas Dixon
wilde dringend terug naar Boston om zijn
zakelijke belangen te behartigen met het
voornemen zich daar enige jaren te vestigen. Tijdens hun verblijf in Amerika overleden de beide ouders van Thomas en de vader van Mary werd ook steeds ouder. Door
deze omstandigheden werden de banden
met Holland zwakker en die met Boston
versterkt en besloten ze zich daar permanent te vestigen.
Toen in 1833 de Nederlandse consul in
Boston overleed, werd Thomas Dixon in
zijn plaats benoemd.
In 1841 maakten ze weer de oversteek naar
Holland, maar toen op een stoomschip.
In Den Haag bezocht Thomas Dixon zijn oude vrienden en hij werd bij die gelegenheid
door Koning Willem benoemd tot Ridder in
de Orde van de Nederlandsche Leeuw wegens zijn verdiensten voor het vaderland.
Tijdens een diner hem aangeboden door
Van Royen bracht Baron Van Hall, President
van het Hoog Gerechtshof, een toast uit:
“Op de gezondheid van mr. Dixon, die 30
jaar geleden het leven van mijn zoon redde,
die toen in Frankrijk lid was van de Garde
du Corps van keizer Napoleon, en nu hem
weer voor de tweede keer ontmoet maar nu
als Minister van Justitie.“

1. Benjamin Homer Dixon, werd in Amsterdam geboren in 1819 en werd als consul van Nederland eveneens benoemd in
Boston toen zijn vader overleed. Hij gaf
deze positie op toen hij naar Toronto verhuisde in 1858. Door Koning Willem III
is hij benoemd tot Ridder in de Orde van
de Nederlandsche Leeuw en in 1862 als
Consul Generaal van Nederland te Toronto.
2. Fitz Eugene Dixon werd geboren te
Amsterdam in 1821 en huwde in 1849
te Philadelphia met Catherine Chew,
de dochter van George M. Dallas, VicePresident van de Verenigde Staten van
Amerika.
3. Harriette Elizabeth Mann Dixon zag het
levenslicht in 1825 te Boston (USA)
en huwde in 1846 met William Henry
Boulton te Toronto.
In 1856 werd Dixon County in Nebraska
(USA) geformeerd, waarschijnlijk vernoemd naar Thomas Dixon.
Nadere studie naar alle nazaten van deze
bijzondere Vlissinger zal zeker bijdragen aan
de kennis van de banden tussen Nederland
en Amerika door de eeuwen heen.
Hopelijk is dit artikel een aanzet daartoe.
J.C. Lagendijk is Oud-Voorzittend Meester
loge L’Astre de L’Oriënt te Vlissingen
Bronnen:
- J.C. Lagendijk, Vrijmetselarij in Zeeland, Van Geyt/
Blaeue Acolye, 1992
- S. Schama, Patriotten en Bevrijders 1780-1813, 1989
- H.G. van Grol, gem.archivaris.Vlissingen, De

Het gezin Th. Dixon keerde terug naar
Boston, waar Thomas op 68-jarige leeftijd
in 1849 overleed.
De weduwe Mary Dixon-Homer ging naar
Toronto in Canada, waar haar oudste zoon
in 1858 huwde.
Zij overleed daar op 83-jarige leeftijd in
1875. Het echtpaar Dixon had drie zoons
en een dochter. Eén zoon is ongehuwd in
Parijs overleden. De kinderen en kleinkinderen van Thomas Dixon en Mary Homer
trouwden met vooraanstaande families in
Canada en Amerika.
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Geschiedenis der Oude Havens v. Vlissingen, 1931
- Dr. Henri J.J. Bijleveld, De Geschillen met Frankrijk.
Universiteit Utrecht, 1865
- J. Konijnenburg, Gedenkboek Herstel Nederlandsche
Unie. Den Haag, 1816
- mr. J. Scheltema, Laatste veldtocht van Napoleon.
Amsterdam, 1816
- P. van Hengst, Adres van Participanten VOC aan het
Staats-Bewind der Bataafse Republiek. Amsterdam,
1802
-

J.C. Lagendijk, Privé archief

-

Archief Orde van Vrijmetselaren onder het Groot
Oosten der Nederlanden. Den Haag.
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Nieuwe informatie over het Panorama
Vlissingen
Veronica Frenks
De vondst van het gezicht op Vlissingen als
voorstudie van een panorama van de stad
tijdens het bombardement in 1809 was voor
iedereen een verrassing. Dat er een panorama
van Vlissingen heeft bestaan was niet voor
iedereen een verrassing.
Louis Nierijnck kocht jaren geleden in
Londen een gravure waarop het schema
van het panorama van Vlissingen stond.
Het is een zwart-wit versie, zoals de meeste
‘keys’ or ‘handbills’ zoals de Engelsen het
noemen, terug te vinden zijn. Dat de key die
zich in het gemeentearchief van Vlissingen
bevindt, ingekleurd is, is tamelijk bijzonder.
Het exemplaar van het gemeentearchief
stelt Vlissingen voor ten tijde van het bombardement van 1809. In het middengedeelte staat dat er in het panoramagebouw twee
panorama’s tentoongesteld zijn:
1. The view of Flushing during the siege
2. The view of Grand Cairo
Op het Vlissings exemplaar staat 1810 als
jaartal.
Op die van de heer Nierijnck staat:
1. The view of Flushing during the siege
2. The view of Malta
Hierop staat 1811 als jaartal.
Nu kenden we het bestaan van een sleutel
met daarop de aankondiging van het panorama van Malta en dat van Vlissingen, maar
daar stond de afbeelding van Malta bij.
Voor Gert-Jan de Rooij, in het dagelijks
leven teamleider zakelijke dienstverlening
en uniformberoepen van het Economisch
College Zeeland (onderdeel van het ROC
Zeeland) en verder groot boekenliefhebber
en vorser wat betreft de Zeeuwse geschiedenis, was het evenmin een verrassing. Hij
reageerde met een enkel zinnetje op het
panorama. De sleutel die zich in het archief
bevindt, was bij hem bekend. En hij wist
dus dat er een panorama van Vlissingen
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had bestaan. Aan het begin van de jaren
negentig toog hij naar Londen om te kijken of hij het gebouw waarin het tentoongesteld was, kon vinden. Het gebouw van
de familie Barker, dat speciaal ontworpen
was voor het tonen van rondgeschilderde
panorama’s en indertijd gebouwd was aan
het Leicestersquare, was onvindbaar op
een klein stukje ronde muur na. Hij plaatste
oproepen in organen van historische verenigingen in Engeland om meer van het
panorama te weten te komen.
Zo kwam hij in het bezit van een kopie van
het programmaboekje dat bij het panorama
hoorde.
Toen ik afgelopen voorjaar in de British
Library en in de universiteitsbibliotheek van
Edinburgh zocht, heb ik geen enkele verwijzing naar een boekje als dit gevonden.
Wel gezocht, want van de meeste panorama’s die de familie Barker maakte, is een
dergelijk boekje waarin het te bezichtigen
panorama uitgelegd werd, teruggevonden.
Dat ik in Londen en in Schotland niets kon
vinden, was niet vreemd want het blijkt zich
in Birmingham te bevinden.
Toen ik Gert-Jan de Rooij ontmoette, was
hij zo goed zijn kennis te delen en mocht ik
het boekje kopiëren. Het programmaboekje geeft antwoord op een aantal vragen en
maakt meteen duidelijk dat het panorama
gereisd heeft. Het is in Birmingham tentoongesteld in het panoramagebouw in de
New-Street. Het boekje bevat een beschrijving van de provincie Zeeland ten tijde van
het bombardement van 1809, een beknopte
geschiedenis van Vlissingen, een uitleg van
de gebouwen op het panorama en een verslag van hetgeen zich volgens de Engelsen
rond het bombardement heeft afgespeeld.
Het is aardig om te lezen hoe de Engelse
propaganda werkte. Als reden om het stadhuis van Vlissingen te bombarderen met
de congrevische pijlen (congreve rockets)
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die ervoor zorgden dat het gebouw met de
inventaris, waaronder het archief van de
gemeente, vrijwel geheel afbrandde, wordt
gegeven dat zich daar Louis-Claude Monnet
de Lorbeau (1766-1819), de Franse bevelhebber in Vlissingen, bevond. Hij zou daar
aan het feesten geweest zijn en veel wijn
hebben gedronken, terwijl de bevolking van
Vlissingen zich moest zien te redden en de
vele branden die overal ontstonden, moest
zien te blussen.
In het huidige gemeentearchief van
Vlissingen bevindt zich ook een aantal documenten afkomstig uit het familiearchief
van generaal Monnet. Daaruit blijkt dat
generaal Monnet andere zaken te doen
had, dan te feesten. In het dagboek dat hij
schreef nadat hij in Engeland als krijgsgevangene zat, weerlegt hij de beschuldigingen van Napoleon als zou hij de stad niet
goed genoeg verdedigd hebben. Hij toont
in zijn dagboek ook medeleven met de burgerij die onder zeer barre omstandigheden
meehielp om de branden te blussen.
Het voorwoord van het boekje dat we in
handen kregen via Gert-Jan de Rooij geeft
antwoord op de vraag waarmee ik rondliep
of het zeker is dat Henri Aston Barker in
Vlissingen is geweest om de situatie te tekenen en te schilderen. Soms werkten de
panoramamakers aan de hand van tekeningen en schetsen van collega-schilders en/
of militairen ter plekke of ging de schilder
later naar de plaats in kwestie.
Mijn aanname was dat Henri Aston Barker
wel in Vlissingen is geweest en misschien
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zelfs wel tijdens het bombardement. De
gravure van het bombardement vanaf de
Nolledijk, waarvan in het Zeeuws Archief
en in het muZEEum een afdruk te zien is,
is zeker gemaakt door Henri Aston Barker.
Het pas opgedoken gezicht op Vlissingen
vanaf de landzijde is niet gesigneerd, maar
het is waarschijnlijk, dat het eveneens van
de hand van de Engelse schilder is. Verder
zijn de afbeeldingen van de stad dermate
exact dat de schilder de situatie nauwkeurig bestudeerd moet hebben en waarschijnlijk ter plekke aanwezig was. We weten dat
Henri Aston Barker regelmatig op reis ging
om zijn panorama’s zo waarheidsgetrouw
mogelijk te kunnen schilderen.
In het programmaboekje staat: Grand circular view of the Siege of Flushing, as taken on the spot, by H.A. Barker, who accompanied the Expedition to Holland, for
the express Purpose. Duidelijker kan niet,
lijkt me.
Nu hoop ik natuurlijk dat u, geachte lezer,
nog een deel van het oorspronkelijke panorama aan de muur heeft hangen en ons
dat meldt...
Bronnen:
-

Gemeentearchief Vlissingen, Aanwinsten 2009, 176,
Ingekleurde pentekening, folder ten behoeve van de
tentoonstelling, c. 1810.

-

Gemeentearchief Vlissingen, Aanwinsten 2009,
189, stukken (kopieën) betreffende verdediging van
Walcheren in juli en augustus 1809, afkomstig uit
het bezit van generaal Monnet
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De sleutel voor het panorama van Vlissingen in bezit van Louis Nierijnck
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F.M. Wibaut:
van Koudekerke naar Amsterdam
Jan Zwemer
‘Op een dag werd er in Koudekerke, een dorp bij
Middelburg, een nieuw café geopend en het
gelukte om van den caféhouder gedaan te
krijgen, dat de afdeling der SDAP Middelburg er
een vergadering mocht houden. Ik trad er op als
spreker. Het was een gebeuren in het dorp. De
jonge predikant was ter vergadering gekomen.
Ik hield een propagandarede voor socialisme
zoals men dat doen moest voor arbeiders die
er nog nooit van hadden gehoord… Maar mijn
publiek bleef volkomen onbewogen… Toen ik
gesproken had kwam de jonge predikant met
mij in debat. ‘De predikant vond het socialisme
onnodig: in de Bijbel konden ze alles vinden wat
voor hun zielenheil nodig was dáár kwam het
maar op aan.’
‘Toen de dominee uitgesproken was, nam
ik het woord en zei dat ik niemand zou ontraden om in de Bijbel te lezen... Maar dat
dit toch evengoed zou kunnen, wanneer
de arbeiders beter woonden dan thans in
veel te kleine huisjes, wanneer ze zichzelf
en hun gezin beter konden kleden, dan
thans mogelijk was, enz. Onze socialistische beweging wilde in de eerste plaats
in die levensomstandigheden van de arbeiders de verbetering zien aangebracht,
die zo noodzakelijk was en die volkomen,
zonder enige revolutie of andere akeligheid,
mogelijk was…. Toen stamp¬ten plotseling
al de klompen van de boerenarbeiders in
het zaaltje op de grond als blijk van instemming en goedkeuring. Het was heel stevig
en niet heel kort. Dat was het slot van de
vergadering.’
Dit citaat uit de autobiografie van Floor
Wibaut, de zoon van een Vlissingse koopman en vermoedelijk de bekendste socialist die Walcheren heeft voortgebracht, gaat
over de jaren vlak vóór de vorige eeuwwis16

seling, toen het socialisme in de dorpen op
Walcheren nog zo goed als onbekend was.
De plaatselijke elite wilde dat zo houden
en probeerde dat vooral te doen door, via
het uitoefenen van druk en het laten gelden
van haar gezag, ervoor te zorgen dat geen
enkele zaal voor socialistische sprekers
beschikbaar kwam. Wanneer dat dan toch
wél gebeurde, legde men, zoals de predikant van Koudekerke deed, de nadruk op
het anti-godsdienstige element in een deel
van de socialistische beweging.
Het aardige aan dit citaat is, dat we er de
ideologische positie van de op dat moment
ongeveer 36-jarige Floor Wibaut helemaal
in terug zien. Wibaut, die uit een vroom
katholiek gezin kwam en aan zijn ouders
wel gezien had dat christendom sociale bewogenheid zeker niet in de weg hoefde te
staan, verbond het socialisme niet per se
met antikerkelijkheid of ongeloof. Wibaut
kwam tot het socialisme niét via een
Franse denker uit de Verlichtingsschool,
niet via het pseudowetenschappelijk doctrinair marxisme uit Duitsland, maar via de
Fabians, de Engelse socialistische beweging die het socialisme niet via een revolutie wilde bewerkstelligen, maar via hervormingen. De Fabians stonden aan de wieg
van de Engelse Labourpartij en deze partij
heeft altijd christelijke aanhangers gehad.
Overigens had Wibaut zelf in zijn jonge jaren al afscheid genomen van het christendom, maar anti-godsdienstig is hij nooit
geworden. Dat blijkt ook uit zijn houding
ten opzichte van de grote politieke tegenstelling van die jaren tussen confessionelen
en liberalen, de gelijkstelling van christelijk
met openbaar onderwijs. Wibaut, die onder
meer op katholieke scholen had gezeten,
was vóór gelijkstelling en zat op dit punt
op één lijn met de socialistische voorman
Troelstra.
Maar pas in 1902 zou dit de officiële partijDen Spiegel

Portret van F.M. Wibaut. Een voorstudie door
Jan Haas voor de te onthullen plaquette

lijn van de SDAP worden. De marxisten binnen de socialistische beweging accepteerden de gelijkstelling niet en de beslissing
in 1902 werd voor de doctrinaire socialisten één van de redenen om zich langzamerhand van de partij af te keren. In 1909
zouden zij tenslotte, na jarenlange kritiek
vanuit de linkervleugel te hebben uitgeoefend, uit de SDAP verdwijnen om de SDP,
de Sociaal-Democratische Partij, te stichten, de voorloper van de Communistische
Partij Holland.
Wibaut was dus een gematigd socialist, een
man van de geleidelijke weg, een reformist.
Dat was voor de socialistische beweging
rond het jaar 1900 helemaal niet vanzelfsprekend. Je had socialisme in soorten en
dat gold ook voor de prille beweging op
Walcheren. Met andere woorden: dat de
lijn van Wibaut, het reformisme, later in de
belangrijkste socialistische beweging van
Nederland de overhand zou krijgen, was in
de jaren 1890 nog volstrekt niet te voorzien
en ook helemaal niet vanzelfsprekend.
Eén van de socialistische leiders in
Middelburg was bijvoorbeeld Christiaan
Cornelissen, een marxistisch georiënteerde onderwijzer die dacht dat de revoOktober 2009

lutie in Nederland niet lang meer op zich
zou laten wachten. Doordat hij tegen 1890
méér invloed kreeg, kwam het socialisme
in Zeeland verder af te staan van de plattelandsbevolking. Ook de Vlissingse socialisten waren voor een harde lijn tegen de
burgerlijke elite van de natie. Ze lieten liever radicale sprekers voor algemeen kiesrecht komen, wat Wibaut het commentaar
ontlokte: jaja, ‘zulke die grover schelden.’
Wibaut, die als heer en diplomatiek handelsman weinig ophad met ruwe vormen,
liet liever de schrijver Frank van der Goes
optreden.
Cornelissen en de Vlissingse arbeidersbeweging ontwikkelden zich later in de
richting van het syndicalisme: zij streden
voor directe belangenbehartiging en stelden minder belang in algemeen kiesrecht
en hervormingen van overheidswege. In
1892 vertrok Cornelissen naar Den Haag
en werd daar de rechterhand van Domela
Nieuwenhuis, de anarchist die door veel
arbeiders op het platteland van NoordNederland als grote leider werd gezien,
maar die door zijn antikerkelijkheid in ZuidNederland bij de zelfde categorie mensen
totaal geen kans maakte.
Vooral na de spoorwegstaking van 1903
begon Wibaut deze vrije socialisten te bestrijden. Hij vond de staking een bij voorbaat verloren strijd en zo’n risico moest het
socialisme niet nemen. Wat Wibaut vreesde, gebeurde: de staking isoleerde de socialisten in Nederland. Het werd vermoedelijk
één van de redenen voor Wibaut om zich in
1904 in Amsterdam te vestigen: hij wilde
met zijn talenten de in diskrediet geraakte
socialistische beweging ondersteunen en
Amsterdam was het hart van die beweging.
Bovendien kon hij in Amsterdam zijn grote
interesse in de gemeentepolitiek, hét terrein voor reformisten zoals hij, in de praktijk brengen. Socialisten die voor die taak
geschikt waren en er tijd voor over hadden,
waren er in 1904 nog heel weinig en dat
besefte Wibaut goed. Zijn verhuizing was
dus op allerlei manieren gunstig voor het
socialisme. Wibaut werd in 1907 lid van de
gemeenteraad van Amsterdam en in 1914
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wethouder van Volkshuisvesting. Hij kon
zijn ideaal, het verbeteren van de omstandigheden van de arbeiders, gaan verwezenlijken en zou daar ook inderdaad al zijn
energie aan wijden.
Maar Walcheren was hem kwijt. Om in de
regio of plaatselijk in Middelburg hetzelfde
te doen als hij in Amsterdam zou doen,
ontbrak Floor Wibaut de steun en zoals gezegd, wat hij in Amsterdam deed kwam ten
goede aan tienduizenden arbeiders in die
stad én via de daaruit gevolgde publiciteit
aan het socialisme in het algemeen. Het
socialisme dus in zijn reformistische vari-

ant, waarvan het citaat uit Wibauts autobiografie aan het begin van dit artikel een
soort vooruitblik vormde.
Bronnen:
-

Bert Altena, Een broeinest der anarchie. Arbeiders,
arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875–1929 (1940), Amsterdam,
1989

-

Gillis Willem Benjamin Borrie, F.M. Wibaut. Mens en
magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek, Assen, 1968

-

Florentinus Marinus Wibaut, Levensbouw. Memoires,
Amsterdam, 1936

muZEEumnieuws
Daniëlle Otten

400 JAAR MANHATTAN,
Zeeland (her)ontdekt
Amerika
In de vijftiende eeuw ontdekten Portugese
ontdekkingsreizigers een route over zee naar
Azië; het continent waar kostbare specerijen
en producten als zijde werden geproduceerd.
Meer dan honderd jaar later namen ook de inwoners van de nieuwe Republiek der Verenigde
Nederlanders deel aan deze lucratieve handel.
In 1602 besloten inwoners van de gewesten
Zeeland en Holland samen te werken om
de kostbare reis naar Azië te financieren.
Hiervoor werd de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) opgericht. Menig schip
vertrok voor een reis van soms jaren, om
rijk beladen terug te keren.
Ontdekkingsreizigers werden dan ook aangemoedigd om een korte route naar Azië
te zoeken. In de zestiende eeuw dacht men
dat het mogelijk zou moeten zijn om langs
de Noordpool naar Azië te varen. Men was
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met name op zoek naar een rivier of andere
doorgang die de Atlantische oceaan met de
Chinese zee verbond.
Rond 1600 was het noordoostelijk deel van
Noord Amerika nog een blinde vlek op de
kaart. In 1609 gaf de VOC de Engelse ontdekkingsreiziger, Henry Hudson opdracht
om dit gebied te verkennen in de hoop een
route van oost naar west te vinden.
In 1609 voer Hudson met zijn schip, de
Halve Maen, een rivier op die nu naar hem
is vernoemd. Na ruim 300 kilometer kwam
hij tot de conclusie dat dit niet de gewenste
doorgang was naar de Chinese Zee. Na terugkeer in Holland meldde Hudson de ontdekking van de rivier, waarna de bewindhebbers van de VOC besloten het gebied
te koloniseren en het Nieuw Nederland te
noemen.
In 2009 is het vierhonderd jaar geleden dat Henry Hudson zijn reis maakte.
Daarom staan dit jaar drie tentoonstellingen in het teken van de relatie ZeelandAmerika. Van 5 september 2009 tot en
met 7 februari 2010 is de tentoonstelling
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ontdekt Amerika, de laatste in de reeks,
te zien in het muZEEum. Deze tentoonstelling is samen met de Amerikaanse
Salmangundi Club gerealiseerd. Deze sociëteit van beeldende kunstenaars is gevestigd
in New York. De leden van deze Club zijn
uitgenodigd om zich door het onderwerp te
laten inspireren. Dat leverde uiteindelijk 25
doeken op die op eigen wijze de laatste 400
jaar geschiedenis van New York verbeelden. Een uniek doorkijkje in de geschiedenis was hiermee een feit.
Deze tentoonstelling was eerder te zien in
New York.

Vanaf 17 oktober tot en met 7 maart 2010
is er een nieuwe expositie rond kunstenaar
en modelbouwer Han Reijnhout.
Tegelijkertijd verschijnt er een uniek fotoboek over Zeeuwse maritieme kunst.

Archiefnieuws
De Vlissingsche Courant 1835-1940
digitaal
Ad Tramper
Sinds kort is de volledige tekst van de
Vlissingsche Courant via het internet te
raadplegen. Alle 90.000 pagina’s zijn nu
opvraagbaar op uw beeldscherm. Dit kon
worden gerealiseerd door samenwerking
van het Gemeentearchief Vlissingen en de
Zeeuwse Bibliotheek, die ieder de helft van
de kosten voor hun rekening namen.
De krant is doorzoekbaar met een zoekscherm waarin op verschillende manieren
kan worden gezocht. Om een voorbeeld te
geven. Dit jaar is het honderd jaar geleden
dat de Koopmanshaven, de Achterhaven
en de Pottekaai werden gedempt. Wat is
hierover terug te vinden in de Vlissingsche
Courant? Vul bij ‘zoekopdracht’ het woord
Oktober 2009

‘demping’ in en kijk welke artikelen er op
het scherm verschijnen. Aardig is ook om
op adres te zoeken, waardoor heel wat informatie over (winkel)panden naar boven
komt.
Het digitaliseren van de Vlissingsche
Courant maakt deel uit van het ontsluiten
van een groot aantal Zeeuwse kranten,
waaronder de Zierikzeesche Nieuwsbode en
de Goessche Courant. Hierbij is de Zeeuwse
Bibliotheek steeds voor de helft partner in
een deelproject. Ook de voor Vlissingen belangrijke Middelburgsche Courant is reeds
gescand en zal binnenkort worden toegevoegd aan de Krantenbank.
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De gedempte Koopmanshaven, het huidige Bellamypark, circa 1909.
(Gemeentearchief Vlissingen, prentbriefkaartencollectie)

Ga voor het raadplegen van de digitale
Vlissingsche Courant naar de website van
het gemeentearchief:
www.gemeentearchiefvlissingen.nl of klik
op de banner ‘Krantenbank’ op de homepage van de website van de Zeeuwse
Bibliotheek: www.zebi.nl.

De Vlissingsche Courant
De (Zeetijdingen en de) Vlissingse Courant
verscheen vanaf 1802, maar zou pas vanaf
1835 regelmatig, tweemaal per week, verschijnen. Aanvankelijk bestond de inhoud
uit mededelingen van de stadsregering,

De gedempte Pottekaai, tussen de huidige Wilhelminastraat en Hendrikstraat, ca. 1909.
(Gemeentearchief Vlissingen, fotocollectie)
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nieuwstijdingen, mengelingen, advertenties en zeetijdingen over de vaart op
Antwerpen. Vanaf 1839 kreeg de courant
een uitgesproken politiek karakter. Zo werd
er geprotesteerd tegen de wijze waarop de
grondwet tot stand kwam en kregen de
Middelburgsche- en de Goessche Courant
er van langs in de commentaren. Wel leverden de beledigingen de krant enige
processen op. In 1843 en later jaren was
de krant een spreekbuis van liberalen zoals D. Donker Curtius en P.L.F. Blussé.
In 1849 hield de krant opnieuw op te bestaan, maar op 1 februari 1861 werd, onder
ultra-katholieke signatuur, het Vlissingsch
Weekblad opgericht. Vanaf 1863 was de
berichtgeving neutraal-christelijk en vanaf

1872 werd het weekblad opnieuw onder
de naam Vlissingsche Courant voortgezet en werd het weer een krant. De eerste
twee jaren van het nieuwe bestaan was de
krant een katholiek politiek blad. Daarna
bracht het weekblad algemeen binnenlands
en buitenlands nieuws. Verder waren er
zeetijdingen, handelsberichten, advertenties en berichten van de burgerlijke stand.
In 1940 fuseerde de Vlissingsche Courant
met de Middelburgsche Courant. Dit omdat
de Provinciale Middelburgsche Zeeuwse
Courant dan op één pers kon worden gedraaid. De andere drukpers was door het
bombardement kapot gegaan. [Tekst over
geschiedenis Vlissingsche Courant: Johan
Francke/Zeeuwse Bibliotheek].

Vlissingers poseren in
1909 op de gedempte
Koopmanshaven
(Gemeentearchief
Vlissingen,
fotocollectie)

Open Archievendag
Zaterdag 17 oktober is het weer Open
Archievendag in het Gemeentearchief
Vlissingen. U bent van harte welkom tussen
10.00 en 17.00 uur.
Activiteiten:
- Rondleiding in het depot; een kijkje achter de schermen van het gemeentearchief.
Oktober 2009

- Demonstratie ‘De digitale Vlissingsche
Courant’, 1835-1940.
- Fototentoonstelling Tweede Wereldoorlog. Dit jaar (1-3 november) is het 65
jaar geleden dat Vlissingen werd bevrijd.
- Verkoop overbodige boeken.
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Verenigingsnieuws
Jan Hintzen
Onze vereniging ondersteunt verschillende activiteiten van het Gemeentearchief
Vlissingen en het Zeeuws Maritiem muZEEum. Daarnaast kent de vereniging drie
activiteiten waarmee geprobeerd wordt de
onderlinge band tussen de leden te versterken.
Den Spiegel is een driemaandelijkse periodiek met artikelen over de Zeeuwse maritieme historie en de lokale geschiedenis
van Vlissingen.
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Met regelmatig georganiseerde lezingen
worden zowel maritieme als historische onderwerpen nader belicht.
Onze jaarlijkse excursie biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een boeiende culturele tocht. Onze reiscommissie, de dames
Punt en Peters (Heleen, hartelijk welkom bij
de ‘werkers van de vrienden’), zijn al druk
bezig de excursie van 2010 voor te bereiden. U kunt de daarvoor geplande data, 10
en 17 april 2010, al noteren. De bestemming wordt nog nader onderzocht. Hierover
volgen later gegevens.

Den Spiegel

Oktober 2009

23

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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