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Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als
een schaduw heen

AAFKE VERDONK-RODENHUIS

Wat gaat de tijd toch snel, een vreselijk cli-
ché, maar toch.
Bij het verschijnen van deze Spiegel zijn we
vlak voor de feestdagen; alweer een jaar
voorbij. Dat tijd relatief is, is duidelijk.
Soms duren dingen lang, soms vliegt de
tijd. Als je je realiseert dat de slavernij werd
afgeschaft in 1863, in Nederland, in de Ver-
enigde Staten in 1865 en dat er daar pas
nu in 2008 een zwarte president gekozen
kan worden, dan was er veel tijd nodig.

In deze Spiegel maken we sprongen door
de tijd.
We gaan eerst naar Drenthe, begin negen-
tiende eeuw. Daar is de proefkolonie van de
Maatschappij van Weldadigheid. Wil
Schackmann vertelt in Vlissingen en de
proefkolonie over de wederwaardigheden
van de Vlissingse ‘kolonisten’. Hij toont ons
‘het weldadig karakter onzer natie en doet
een boekje open over zekere Vlissingse we-
duwen.

Over slavernij gesproken, Ad Tramper
heeft een zwarte bladzijde uit onze vader-
landse geschiedenis gevonden. Het gaat
om een lijst met de opbrengst van slaven in
Paramaribo. Ad werpt licht op dit donkere
stukje geschiedenis, Een zwarte lijst: sla-
venverkoop in Paramaribo 1763.

Hoe ook na de wapenstilstand van 1918
nog vreemde dingen gebeurden en er nog
niet echt vrede was, doet Jules Braat uit de
doeken in Stop, draai bij...! Een maritiem in-

cident bij Vlissingen. Duidelijk wordt dat de
verhouding tussen Nederland en België hier
een rol speelde. De Nederlandse autoritei-
ten lieten zien wie op het Nederlandse deel
van de Westerschelde de baas was.

Jan Hintzen bespreekt het boek Jons Viruly,
1905-1986, vlieger en schrijver van Wim
Adriaansen. Het is duidelijk dat Jan heel
graag de Zeeuwse kant van Viruly bena-
drukt in zijn Jons Viruly – Een boekbespre-
king. De ondertitel van het boek Vleugels
aan het woord gegeven, geeft de beide
kanten van Viruly weer; als schrijver en
vlieger geliefd en beroemd.

Het muZEEumnieuws staat dit keer in het
teken van de pool, naar aanleiding van de
tentoonstelling Tegenpolen, Zeeuwen en het
poolgebied. Misschien wordt u enthousiast
voor een reis naar dit gebied. U kunt zich
inschepen op de nieuwe Plancius!

Dan een woord van welkom voor ons nieu-
we redactielid, de webmaster van de
Vereniging Vrienden, Peter van Druenen. Hij
zal de contacten tussen bestuur en redactie
onderhouden. We zijn blij met een redactie-
lid met brede belangstelling voor geschie-
denis en ervaring bij publiceren.

Rest mij nog u namens de redactie aange-
name feestdagen te wensen, veel leesple-
zier met deze Spiegel en voor het nieuwe
jaar veel geluk, gezondheid, harmonie en
tijd voor alle goede dingen van het leven.
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Vlissingen en de proefkolonie
WIL SCHACKMANN

De armoede in het Koninkrijk der Neder-
landen is anno 1818 intens. Enkele eeuwen
eerder waren we – de Gouden Eeuw – ver-
reweg het rijkste land van de hele wereld.
Maar nu is het niks meer. Naar schatting
kan meer dan tien procent van de bevol-
king de kost niet verdienen en moet leven
van de ‘bedeling’ door een diaconie, een
parochie of een gemeentebestuur. In som-
mige plaatsen is bijna de helft van de inwo-
ners noodlijdend. Er moet wat gebeuren.
De Maatschappij van Weldadigheid vraagt
de burgers een stuiver per week opzij te
leggen. Met het zo gevormde kapitaal kun-
nen arme gezinnen worden overgebracht
naar het nog onontgonnen Drenthe om
daar te leren de eigen kost te verdienen. De
initiatiefnemers verwachten veel steun, ge-
zien het ‘algemeen erkend weldadig karak-
ter onzer natie’. Op bladzijde 15 in De
Proefkolonie, staat onder meer:
Van Rotterdamsche Courant tot Provinciale
Groninger Courant wordt juichend melding
gemaakt van deze ‘verbroedering, welker
doel zoo edel en pligtmatig is’, vanaf kan-
sels worden oproepen gedaan, sympathise-
rende notabelen laten plakkaten versprei-
den, in de betere buurten gaat men van
deur tot deur, de Maatschappij van Wel-
dadigheid kortom, is niet over het hoofd te
zien.
En het slaat geweldig aan.
Het algemeen erkend weldadige karakter

van ons volk bereikt euforische hoogten,
heel Nederland wil dat dit dorp geopend
wordt.
Binnen korte tijd zijn er 140 Vlissingers die
elke week een stuiver bijdragen. Bovendien
hebben inwoners beloofd om 100 el ge-
bleekt linnen, dat in de kolonie vervaardigd
gaat worden, af te zullen nemen. Elke
plaats wordt opgeroepen een ‘subcommis-
sie van weldadigheid’ op te richten om de
contributies te innen en alvast armen te se-
lecteren die naar Drenthe gestuurd kunnen
worden. En na korte tijd is ook de ‘sub-
commissie van weldadigheid Vlissingen’
haar werkzaamheden begonnen. Voorzitter
van de commissie is de predikant Jacobus
van Warmelo, thesaurier oftewel penning-
meester is de fabrikant J.C. de Ruijter.
De Maatschappij besluit nog in hetzelfde
jaar ‘eene eerste proeve’ te nemen. Er ko-
men 52 huisjes in een proefkolonie nabij
het plaatsje Vledder in zuidwest Drenthe.
Frederiksoord, vernoemd naar de jongste
zoon van Koning Willem I, Prins Frederik
die fungeert als voor het leven benoemde
voorzitter van de Maatschappij van Wel-
dadigheid. Vlissingen wordt genood één
van de huisjes in die nieuwe nederzetting te
vullen. De subcommissie doorzoekt het be-
wonersbestand op mensen die zowel arm
als vlijtig als netjes zijn en de keus valt op
de geboren Vlissingse Catharina Jans Glas,
weduwe Richmond.

Twintig broden

Catharina Jans Glas is net zesendertig ge-
worden en al tweemaal weduwe. Ze heeft
een vijftienjarige dochter Cornelia Strik uit
haar eerste huwelijk en uit haar tweede hu-
welijk drie kinderen tussen de vier en de
negen jaar, geboren in Engeland en met de
achternaam Richmond. Met die gezins-
samenstelling is er onvoldoende mannelijke
werkkracht voor de landarbeid en daarom
voegt de subcommissie van weldadigheid

Bij het woord ‘kolonie’ denk je aan een ver land

aan de andere kant van de aardbol. Maar in het

begin van de negentiende eeuw trekken ook

Vlissingse ‘kolonisten’ naar zuidwest Drenthe.

Met financiële steun van de beter gesitueerde

Vlissingers proberen zij een nieuw bestaan op

te bouwen in de landbouwkoloniën van de

Maatschappij van Weldadigheid. Dit is een arti-

kel over ingedeelde jongemannen, ‘geen goed

zedelijk gedrag’ en de neiging er altijd te blijven.
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commissie Vlissingen voorziet in de provi-
andering voor de reis. Terwijl andere sub-
commissies hooguit een tientje voor reis-
geld en vertering onderweg uitgeven, pakt
Vlissingen onder de noemer ‘uitrusting voor
de kolonisten’ uit met bijna 50 gulden, om
precies te zijn 49 gulden en 47 cent.
Meegegeven wordt voor ƒ 7,20 aan spek,
voor ƒ 2,20 aan boter, en verder acht bos-
sen stroo, koffie, thee, zout, één zak aard-
appelen en twintig (!) broden. Men schat de
afstand naar Drenthe blijkbaar ver in.
Direct bij aankomst worden Catharina Jans
en aanhang in de kleren gestoken. Alle ko-
lonisten lopen in blauwe, uniforme kleding.
Daar zitten twee gedachten achter. Als
mensen nette spulletjes hebben, zullen ze
zich automatisch netjes gaan gedragen.
Maar ook: ‘De desertie wordt door eene
herkenbaare soort van kleding moeijelijk
gemaakt.’
Ze krijgen een hoeve helemaal achterin de
proefkolonie, op de vierde rij huisjes vanaf
de Vledderweg (die tegenwoordig Majoor

Vlissingen twee jongemannen bij het gezin.
De een is de tweeëntwintigjarige Willem
Perrijn (onthoud die naam) en de ander de
achttienjarige Dirk Willem Meijer. Op 
14 november 1818 vertrekt dit gezelschap
naar Drenthe.
Het leuke is dat de Maatschappij van Wel-
dadigheid vanaf de eerste dagen van haar
bestaan een geweldig goed archief heeft
bijgehouden. Dankzij dat archief zijn de ge-
beurtenissen op en rond de kolonie bijna
van dag tot dag te volgen en dat is ook wat
ik heb geprobeerd te doen in mijn boek De
proefkolonie. Ook op basis van dat archief
heeft de Onstwedder landschapsschilder
Geert Schreuder een impressie van de
proefkolonie gemaakt, zie illustratie. Het
archief berust bij het Drents Archief in
Assen en wie voorouders in de kolonie
heeft gehad, maakt goede kans daar inte-
ressante informatie over het voorgeslacht
te vinden.
Wat opvalt in die archiefstukken is de ta-
melijk uitbundige manier waarop de sub-

Koloniale kleding voor mannen. 
(Collectie Maatschappij van Weldadigheid,
Frederiksoord)

Koloniale kleding voor vrouwen en kinderen.
(Collectie Maatschappij van Weldadigheid,
Frederiksoord)
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van Swietenlaan heet). Het zijn eenvoudige
woningen, niet groot, maar onvergelijkbaar
beter dan de armenhuisvesting in de ste-
den. Wie heden ten dage door Frederiks-
oord loopt, kan nog een boel van die huis-
jes in hun oorspronkelijke staat zien. Nou
ja, als je het dubbelglas wegdenkt en de
centrale verwarming...
En prompt begint ook het werk. De man
achter die ambitieuze plannen is generaal-
majoor Johannes van den Bosch. Achten-
dertig jaar, een self-made man, weduwnaar,
een charmeur, maar vooral een doener, een
aanpakker, een wervelwind: ‘Ik ben nimmer
besluiteloos en draal nog minder’.
Een lezeres van het boek noemt hem op
haar website ‘een negentiende-eeuwse va-
riant op wat we tegenwoordig een ADHD-er
zouden noemen’. Dat is misschien wel een
beetje waar. Maar de Volkskrant schreef:
‘Op de keper beschouwd verdient die man
een monument’. En daar ben ik het ook
mee eens, het ging niet altijd fijntjes en
doordacht maar Johannes van den Bosch
probeerde tenminste wat tegen de armoe-
de te doen.
Mannen en oudere jongens werken op het
land, vrouwen en de andere kinderen spin-
nen wol en vlas. Catharina Jans Glas en
haar aanhang weten niet te overtuigen, de
werkresultaten zijn matig. Ze baren wel op
een andere manier opzien.

Armen-, Gast- en Weeshuis

‘De weduwe Ricmont verzoekt de toestem-
ming,’ schrijft de kolonie-directeur op 
10 januari 1819, dus een dikke anderhalve
maand na hun aankomst, ‘tot een huwelijk
met de oudste, bij haar ingedeelde jongen
van tweeëntwintig jaar. Hij is er niet echt te-
gen, beide zijn van een goed gedrag’, maar
hij merkt wel op dat dit oorspronkelijk toch
niet de bedoeling was: ‘Het indeelen van
kinderen zal, naar ‘t mij toeschijnt, niet aan
de verwagting beantwoorden.’
De landelijke leiding neemt er met enige
verbazing kennis van, maar verleent dan
haar goedkeuring, ‘mits stigtelijk involgen-
de de daar toe vereischte wetten en forma-
liteiten’. Daar zit een probleem. Willem
Perrijn is wees en heeft moeite alle beno-
digde papieren te bekomen en Catharina
moet op zoek naar ‘de dood acte van haar
man, in vreemde dienst gesneuveld’. Het
duurt zo lang dat in maart 1820 de direc-
teur zich zorgen begint te maken dat het
huwelijk nog niet gesloten is, ‘dewijl niet
tegenstaande haar ontkenning, de gevol-
gen mij niet veel goeds doen verwachten’.
Hij heeft gelijk, een paar maanden later valt
er voor Catharina niet veel meer te ontken-
nen, in augustus 1820 schenkt ze het leven
aan een dochtertje. Er zal nog een kind ko-
men voor alle paperassen ten behoeve van
het boterbriefje gearriveerd zijn. Het gevolg

Johannes van den
Bosch. (Collectie
Maatschappij van
Weldadigheid,
Frederiksoord)
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is dat, ook na de huwelijksvoltrekking, het
gezin door de directie wordt beoordeeld als
‘vrij goed oppassend, maar geen goed ze-
delijk gedrag’. Dat wordt helemaal erg in
1823. Dan blijkt Cornelia Strik, de dochter
uit Catharina’s eerste huwelijk, zwanger te
zijn van de andere ingedeelde jongeman,
Dirk Willem Meijer.

Ruim voor die tijd heeft Vlissingen al haar
grote slag geslagen. In februari 1821 slui-
ten de Regenten van het Armen-, Gast- en
Weeshuis te Vlissingen een contract met de
Maatschappij van Weldadigheid. Zij maken
gebruik van een regeling die je zou kunnen
omschrijven als drie halen, één betalen. Als
je zes weeskinderen op een hoeve stopt en
je betaalt 60 gulden per jaar per wees, dan
mag je helemaal gratis twee bejaarden
meesturen om op die kinderen te passen
én je mag op twee aangrenzende hoeves
helemaal gratis gezinnen plaatsen die de
wezen helpen hun land te bebouwen. Na
zestien jaar 360 gulden betaald te hebben
zijn deze drie hoeves eigendom van Vlissin-
gen en mogen de regenten er zonder ver-
dere kosten ‘voor altoos’ gezinnen en we-

zen op plaatsen. In de stad kun je voor 60
gulden per jaar geen wees grootbrengen,
de armenkassen raken leeg en de Vlissing-
se regenten gaan gretig op de aanbieding
in.
Op donderdag 5 juli 1821 arriveert een he-
le kluit Vlissingers in de dan net opgerichte
nieuwe kolonie Wilhelminaoord. Men is er
niet in geslaagd een bejaard echtpaar te
vinden dat de opvoeding van de zes wezen
ter hand neemt en heeft zelf iets in elkaar
geknutseld. Vlissingen heeft een 56-jarige
weduwnaar met een reputatie van drank-
problemen gevoegd bij een 41-jarige we-
duwe. Die laatste heet Geertruijda Therese
Olijve en zij heeft een zoontje bij zich, ge-
boren in de Franse tijd en met de naam
Jean-Louise Loubriat zodat over de natio-
naliteit van de vader ook weinig te raden
overblijft. Zij zal na een jaar van de kolonie
worden weggestuurd als zij een ingedeelde
weesjongen van zestien jaar heeft verleid,
maar dat verhaal ga ik niet vertellen want
dan denkt de lezer misschien dat er struc-
tureel iets mis is met Vlissingse weduwen.
Daarnaast arriveren er die dag twee gezin-
nen. Lorentz of Lourens Latour en echtge-

Gezicht op de proefkolonie Frederiksoord, ca. 1825; tekening H.P. Oosterhuis. (Collectie
Maatschappij van Weldadigheid, Frederiksoord)
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note hebben zes kinderen, waaronder twee
voorkinderen van de vrouw uit een eerder
huwelijk, maar Samuel Stoeder en eega
hebben slechts één zoon zodat de Vlissing-
se regenten daar nog maar eens vier wees-
kinderen bij gestopt hebben.
Met de meeste van de wezen gaat het goed.
Er zijn uitzonderingen, Arij Taselaar Fetter
overlijdt na vijf jaar kolonie, maar huisge-
notes als Bartelina Verstraten en Hendrika
Marina Bek keren na het bereiken van de
twintigjarige leeftijd terug naar Vlissingen.
De regenten vullen de opengevallen plek-
ken op met andere jongeren en zo zal er de
hele eeuw voortdurend een afvaardiging
Vlissingse weeskinderen in zuidwest
Drenthe opgroeien.

Zekerheid van bestaan

Het maatschappelijk draagvlak voor de ko-
lonisatie in Vlissingen kent een grillig ver-
loop. Een jaar na de succesvolle start is het
aantal contribuanten gehalveerd en in 1821
zijn er van de 140 gulle gevers nog maar
46 over. Maar onder aanvoering van de
nieuwe voorzitter O.W. Gobius houdt de
subcommissie van weldadigheid Vlissingen
dat jaar een ledenwerfactie en trots voegt
men een lijst met 51 ‘nieuwe leden voor
1822’ bij de jaarafrekening. Op dat nieuwe
peil blijft het even hangen, maar vanaf
1823 zakt het ledental langzaam weg.
Dat is een landelijk verschijnsel en heeft er
mee te maken dat het algemeen erkende
weldadige karakter onzer natie altijd een

Een impressie van 
de proefkolonie door
Geert Schreuder
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zaak van korte adem is: we willen best een
keer geven, maar daarna moet het ook
klaar zijn. Bovendien is de Maatschappij
gaan doen aan wat wij tegenwoordig
schaalvergroting noemen. Als er zo’n 400
kleine hoeves gerealiseerd zijn, bouwt zij
grote gestichten, eerst op een verlaten
vesting bij Ommen, de Ommerschans,
daarna drie grote ‘etablissementen’ te
Veenhuizen. Bestemd voor bedelaars en
weeskinderen, en vooral de massale op-
vang van wezen in het verre Drenthe valt
slecht bij de bevolking. Vijfentwintig jaar na
het begin, in 1843, zijn er nog 32 Vlissin-
gers die elke week een stuiver voor het
goede doel opzij leggen.
De in de koloniën geplaatste Vlissingse ge-
zinnen hebben niet zo’n last van het weg-
vallen van de achterban. Lorentz Latour
laat zich later als kolonist opvolgen door
zijn zoon Franciscus en die mag in 1864 de
koloniale hoeve verruilen voor een grote
boerderij van de Maatschappij. Na de dood
van Catharina Jans Glas in 1834 zet haar
echtgenoot Willem Perrijn het koloniale be-
staan voort. Jan Joseph Richmond, een
zoon van Catharina Jans Glas, trouwt met

een kolonistendochter uit Zaandam en
wordt zelf kolonist. Hij en zijn echtgenote
overlijden in 1894 op de kolonie, in een
van de eerste bejaardenvoorzieningen van
ons land, Rustoord.
Een sociale instelling is de Maatschappij
zeker en dat verklaart ook de neiging van
de gezinnen om nooit meer naar Vlissingen
terug te keren en voor altijd te blijven. De
kolonie is een plek waar je kinderen goed
onderwijs krijgen, qua invoering van de
leerplicht liep de Maatschappij van Wel-
dadigheid een eeuw voor op de rest van
Nederland. Ook een plek waar de gezond-
heidszorg relatief goed is en het belangrijk-
ste: een plek waar kolonisten kunnen reke-
nen op een gegarandeerde verstrekking
van werk en eten. Die zekerheid van be-
staan was tijdens de negentiende eeuw in
de rest van de maatschappij nergens te
krijgen.

Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefko-

lonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter on-

zer natie (Uitgeverij Mouria, 2006) over de begindagen

van de Maatschappij van Weldadigheid. Net als het

boek is ook dit artikel gebaseerd op het archief van de

Maatschappij van Weldadigheid dat bij het Drents

Archief berust onder toegangsnummer 0186. Voor-

namelijk is gebruikt de ingekomen post van de Perma-

nente Commissie, de inventarisnummers 48 tot en met

73. Het genoemde contract bevindt zich in inv.nr. 1393,

de jaarrekeningen en contribuantenlijsten van Vlis-

singen komen uit inv.nr. 1110 en tenslotte komt infor-

matie uit de bevolkingsregisters of ‘stamboeken’ van de

vrije koloniën, de inv.nrs.1346 tot en met 1366.

Voor meer informatie: er is een museum gewijd aan de

landbouwkoloniën, de Koloniehof te Frederiksoord, en

in één van de oorspronkelijke gestichten te Veenhuizen

is heden ten dage het Gevangenismuseum Veenhuizen

gevestigd.

Informatieve internetadressen:

- www.drentsarchief.nl

- www.mvwfrederiksoord.nl

- www.dekoloniehof.nl

- www.deproefkolonie.nl

Ook in het gemeentearchief Vlissingen kan onderzoek

naar de Maatschappij en Vlissingse kolonisten gedaan

worden, onder andere in het archief van de Subcom-

missie voor de Maatschappij van Weldadigheid (1818-

1852).Boekomslag
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Nederland schafte in 1863, als één van de
laatste landen in Europa, de slavernij af.
Daarna is in ons land de slavenhandel en
slavernij lange tijd vakkundig opgeborgen
in door Emmer treffend genoemd ‘de berg-
ruimte van de vergetelheid’. Door de sla-
vernijherdenking in 2003 is dit verzwegen
hoofdstuk uit onze geschiedenis in het licht
komen te staan. Het is nu zelfs één van de
vijftig thema’s in de canon van de Neder-
landse geschiedenis.

Natuurlijk moet het verleden niet met het
subjectieve oog van het heden worden be-
oordeeld. Toch was de Europese slaven-
handel ook in zijn tijd (1500-1850) al om-
streden. Europeanen verhandelden immers
hun eigen soort niet tot slaaf. Om nog-
maals met Emmer te spreken: ‘De slaven-
handel was het gevolg van een dubbele
moraal, namelijk één voor zwart en één
voor blank.’
Men schat dat bij de Atlantische slaven-
handel circa 11 miljoen mensen verscheept
zijn van West-Afrika naar Amerika. Ruim
500.000 slaven kunnen op het conto van
Nederland geschreven worden. Zeeuwen
namen hiervan meer dan de helft voor hun
rekening. Om verder tot op lokaal niveau af
te dalen: Middelburg en Vlissingen waren
de steden waar de meeste slavenschepen
werden uitgereed.

Een zwarte lijst:
slavenverkoop in Paramaribo 1763

AD TRAMPER

Slavenhandel

Onlangs kreeg ik een zwarte bladzijde uit onze

vaderlandse geschiedenis onder ogen. Het ging

om een lijst met de opbrengst van de verkoop

van slaven in Paramaribo in 1763. Hieronder in

het kort het verhaal achter deze opsomming.

Kaart van West-Afrika (uit: Henk den Heijer, Goud, Ivoor en Slaven)
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(tegenwoordig Ghana) met 298 slaven aan
boord naar Suriname gevaren. Onderweg
sterven nog eens 18 slaven, grofweg elke
drie dagen één. In een brief aan zijn supe-
rieuren in Middelburg meldt Jacobse deze
cijfers, er aan toevoegend: ‘maar daar zyn-
der nog een stuk of 6 à 7 die heel gering
ben, vreese dat zy ook nog heen zullen
gaan, eer ik ze kan verkoopen.’ De laatste
toevoeging is veelzeggend. Uiteindelijk be-
zwijken er nog vijf en resteren er 275 die
verkocht kunnen worden.
Aan wal verneemt de kapitein dat de prij-
zen redelijk tot goed zijn, maar hij heeft het
niet uit officiële bron vernomen, dus houdt
hij een slag om de arm.
De slaven werden zolang ze niet verkocht
waren gehuisvest in het zogenaamde sla-
vendepot. Na zo’n reis was de fysieke con-
ditie – laat staan de psychische conditie –
niet best: ‘Edog de slaven een weynig be-
ginnen af te vallen, door lange reys’ schrijft
Jacobs. Ook de bemanning gaat kleer-
scheuren vertonen: ‘Egter het volk een wey-
nig begint af te vallen, zoo met gaaten in de
beenen en andere ongemakken dog buyten
gevaar.’
Op 31 oktober 1763 wordt in Paramaribo
een openbare verkoping gehouden van
‘een partij swarte slaven’. In totaal worden
er 50 slaven verkocht, de opbrengst be-
draagt ƒ 11.050,—. Wie die lijst onder
ogen krijgt, ziet onbarmhartigheid en zake-
lijkheid hand in hand: ‘Een neegerin met
een zeer oog’ lezen we, gevolgd door ‘een
neeger met een geswel aan de bil, gezond’.
Een dag later volgt er weer een veiling.
Ook nu worden alle gebreken en resultaten
keurig opgesomd. ‘Mankementen’ als ‘een
zeere toon’, ‘een steenpuijst op zijn buyk’
en ‘gezond met wat schurfd aan de rug’,
passeren de revue. Het resultaat van de
tweede veiling is iets beter: ƒ 11.055,—
voor de verkoop van 48 slaven. Half no-
vember schrijft Jacobs nog aan zijn supe-
rieuren in Middelburg dat de veilingen
tegenvallen en dat hij de rest van de slaven
onderhands probeert te verkopen, dus bui-
ten de veiling om.
Een kleine drie weken later zien we hem
toch weer op de veiling verschijnen. De

Het best bewaarde archief in Nederland
voor wat betreft de slavenhandel is het ar-
chief van de Middelburgsche Commercie
Compagnie, opgericht in 1720 en opgehe-
ven in 1889. In eerste instantie richtte de
Commercie Compagnie zich op de goede-
renhandel, vanaf 1734 schakelde men over
op de meer lucratieve slavenhandel, de zo-
genaamde driehoekshandel. In totaal
ondernam de Compagnie 113 driehoeks-
reizen. Echt lucratief zijn de reizen echter
nooit geweest. Unger schat de winstper-
centages gemiddeld op twee tot drie pro-
cent. Hierbij is geen rekening gehouden
met de toeleveringsbedrijven in en rondom
Middelburg, die daar toch wel een behoor-
lijk graantje van zullen hebben meegepikt
bij de bevoorrading van de schepen, al zijn
hier nauwelijks cijfers over bekend.

De reis

Kapitein Adriaan Jacobs en zijn 41 koppen
tellende bemanning verlaat op 7 december
1762 met het fregatschip Prins Willem V de
rede van Rammekens voor een reis naar
West-Afrika, met veelzeggende namen als
Greinkust, Ivoorkust, Goudkust en Slaven-
kust. De opdracht is om daar slaven in te
handelen en deze vervolgens in Suriname
met winst van de hand te doen. Na een
voorspoedige reis komen ze op 14 januari
aan in West-Afrika. Daar begint de moeiza-
me zoektocht naar de ‘handelswaar’. Een
proces dat met het gebrek aan vaste han-
delscontracten zelfs wel een jaar kon duren.
Kapitein Jacobs doet er zeven maanden
over om z’n schip vol genoeg te krijgen om
de oversteek te wagen. De Engelse en
Franse concurrentie is soms letterlijk moor-
dend. Uiteindelijk heeft hij 312 slaven aan
boord, waarvan er nog 14 sterven ‘door
den afgang’, eer de oversteek begint.

De verkoop

Op 20 oktober 1763 laat Jacobs het anker
uitgooien in de Surinamerivier voor
Paramaribo met aan boord 280 slaven.
Twee maanden eerder, 17 augustus, is hij
vanuit Annamaboe aan de Goudkust



vendu van 5 december vermeldt weer 50
slaven, dit keer een bedrag opbrengend
van ƒ 12.530,—. Een dag later, 6 decem-
ber worden nog eens 41 slaven verhandeld
voor de prijs van ƒ 11.555,—. De prijs is
dan in 1 dag gestegen van 250 naar 280
gulden per stuk. Uiteindelijk worden er 157
(ƒ 38.692,—) slaven via de veiling ver-
kocht en 118 (ƒ 40.954,—) ‘uit de hand’.
(Heden ongeveer € 3.000.000,—). Opval-
lend zijn de aanmerkelijk hogere prijzen bij
de verkoop ‘uit de hand’.

Thuiskomst

Er gaan weinig retourgoederen naar
Middelburg op de terugreis. Slechts 179 va-
ten suiker en 20 vaten koffiebonen. Op
14 april 1764 arriveert de Prins Willem V
weer, ‘(God Loff)’, op de Rede van Ram-
mekens. Een paar dagen later doet Jacobs
verslag van zijn reis en zegt dat hij voor een

volgende tocht weer beschikbaar is.
De bedoeling van deze bijdrage is aan de
ene kant de geschiedenis laten zien die ge-
hecht is aan één stuk papier en aan de an-
dere kant het licht te laten vallen op een
donker stukje vaderlandse geschiedenis.
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Lijst met een deel van de 
opbrengst van de verkoop
van slaven op 5 december
1763. (Zeeuws Archief,
MCC, inv.nr. 959.2)
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Naar Vlissingen

Op 4 september 1919 werden ‘s morgens
vroeg aan de Loskade te Middelburg de
trossen van Hr Ms Torpedoboot Z8 los ge-
gooid. In gezelschap van de Hr Ms G7 en
G8 stoomde het schip via het kanaal door
Walcheren naar Vlissingen. Daar gingen de
schepen uit elkaar, de G7 en G8 gingen
naar de rede om oefentorpedo’s af te vu-
ren, de Z8 meerde aan de oliesteiger om
olie in te nemen. Tegen tienen lag het schip
in de grote sluis om te worden geschut.

Alarm

Daar kreeg de commandant een bericht
door van de officier van de wacht op Hr Ms
Schorpioen: de Italiaanse kruiser Fran-
cesco Ferrucio, komende van Kopen-
hagen, stoomde zonder toestemming van
de Nederlandse regering via het Oostgat de
Westerschelde op met bestemming Ant-
werpen. De commandant van de Z8 kreeg

opdracht met zijn schip de achtervolging in
te zetten en de commandant van de Fran-
cesco Ferrucio te wijzen op de benodigde
toestemming van de Nederlandse regering.

Francesco Ferrucio en Z8

De gepantserde kruiser Francesco
Ferrucio, genoemd naar een laatmidde-
leeuwse Florentijnse legeraanvoerder, was
van 1899 tot 1902 gebouwd bij de Arsenale
di Venezia. Het met kolen gestookte schip,
groot 7.350 ton, was 111 meter lang, 18
meter breed, had twee schroeven en een
diepgang van ruim 7 meter. De maximum
snelheid bedroeg 19 knopen per uur, de ac-
tieradius bij een snelheid van 10 knopen
was 9.300 zeemijlen. De bewapening be-
stond uit 27 stukken geschut van verschil-
lend kaliber, 2 mitrailleurs en 4 torpedolan-
ceerbuizen. Er was accommodatie voor
ruim 500 man. Als bijzonderheid kan nog
worden vermeld, dat de mast tussen beide
schoorstenen was geplaatst.
De Francesco Ferrucio was onder andere
ingezet tijdens de Turks-Italiaanse Oorlog
en in de Eerste Wereldoorlog.
Het schip onder commando van Capitano
de Vasietto Giuseppe Cantù, maakte in
1919 als schoolschip voor het eerst na de
oorlog een reis met adelborsten. De route
liep van Livorno, Gibraltar, Vigo, Dover,
Brunsbüttel, Kiel naar Kopenhagen. Van
daar ging de reis weer via Kiel naar Ant-
werpen en Plymouth.
Hr Ms Z8 was een betrekkelijk nieuw schip,
tussen 1913 en 1916 gebouwd bij scheeps-
werf Feijenoord in Rotterdam. Het was 58
meter lang, 6 meter breed en de diepgang
bedroeg ongeveer 2 meter, de tonnage 264
ton. Het kon een maximum snelheid berei-
ken van 27 mijl per uur, de bewapening be-
stond uit 2 kanonnen van 7.5 cm, 2 mi-
trailleurs en 4 torpedolanceerbuizen. De

Op 11 november 1918 om 11.11 uur begon 

de wapenstilstand die een einde maakte aan de

Eerste Wereldoorlog. De wapens zwegen, maar

echt vrede was het nog niet. Daarover werd in

1919 in Parijs en voorsteden langdurig 

onderhandeld. De overwinnaars stelden daar

strenge eisen aan de verslagenen, waarbij het

veelal slikken of stikken was. Niet voor niets

spraken de Duitsers later dan ook over 

het Dictaat van Versailles.

België zat mede aan de onderhandelingstafel en

legde eisen op tafel, die bij inwilliging voor het

neutraal gebleven Nederland verstrekkende 

gevolgen zouden hebben. De verhouding met

België was in die dagen gespannen en speelde

mee bij het hierna beschreven incident.

Stop, draai bij...!
Een maritiem incident bij Vlissingen

JULES BRAAT
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equipage bestond uit 48 man, comman-
dant was luitenant-ter-zee 1e klas M.J. Ver-
loop.
Wanneer we de twee schepen met elkaar
vergelijken dan was het David tegen
Goliath.

Achtervolging

Terwijl de Z8 nog in de sluis lag, passeerde
de Italiaan Vlissingen. Na ongeveer vijf mi-
nuten werd de sluisdeur geopend en kon de
Z8 de achtervolging inzetten. Het werd me-
nens, de snelheid werd opgevoerd tot ruim
20 mijl per uur en het radiostation werd be-
mand. Verder werd een tweetal internatio-
naal bekende seinen gehesen met de bete-
kenis: stop, draai bij en kom naderbij, ik
heb belangrijke mededelingen.
Om 10.35 uur werd aan boord een tele-
gram ontvangen van de vice-admiraal te
Middelburg, Commandant van de Schelde-
monden. Daarin stond dat de officier van
piket namens hem toestemming mocht ge-
ven tot doorvaren als de commandant van
de Francesco Ferrucio daarom vroeg.
Vijf minuten later was de Z8 dwars van de

Italiaan en vroeg met herhaaldelijk gebruik
van de stoomfluit om attentie. Hierop hees
de Francesco Ferrucio het contrasein en
stopte. Op de Z8 werd de jol gestreken, die
de officier van piket, luitenant-ter-zee 2e
klas J. Varkevisser, naar het Italiaanse
schip bracht. Daar had men de stuurboord-
valreep gestreken en stond een officier
klaar om de officier van piket naar de com-
mandant te brengen.
Die kreeg te horen, dat een oorlogsschip
uitsluitend met toestemming van de
Nederlandse regering de Westerschelde
mocht opvaren. Kapitein Cantù toonde
daarop een gedrukt Belgisch reglement
waarin stond, dat oorlogsschepen, die de
Westerschelde binnenvaren toestemming
nodig hadden van de Inspecteur van het
Belgische Loodswezen in Vlissingen. Hij
had die toestemming gevraagd, gekregen
en zich verder volgens ontvangen orders
gedragen.
Luitenant Varkevisser antwoordde, dat die
toestemming alleen van toepassing was op
Belgische wateren, de Francesco Ferrucio
bevond zich echter op het Nederlandse deel
van de Westerschelde. Hij voegde er aan

Torpedoboot de Z8 op de Westerschelde. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; deelcollectie
Foto Dert)
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toe, dat hij gemachtigd was een vergunning
tot doorvaren af te geven indien de gezag-
voerder er om vroeg.
Om vertraging te voorkomen vroeg Cantù
toestemming, die direct werd verleend.
Verder deelde hij nog mee zijn komst aan
de ambassadeur te hebben geseind. De of-
ficier van piket vroeg daarop of hij die in
Den Haag bedoelde, maar Cantù antwoord-
de: de ambassadeur te Brussel.
De Nederlandse officier kreeg tijdens het
onderhoud de indruk, dat kapitein Cantù
enigszins geïrriteerd was, vooral omdat hij
meende volgens zijn instructies gehandeld
te hebben. Van een minder beleefde behan-
deling was echter geen sprake. We zien het
helemaal voor ons: een temperamentvolle,
druk gesticulerende Cantù tegenover een
flegmatieke Nederlandse officier…
Na afloop van het onderhoud vroeg de
Belgische loods in het Nederlands of hij
door mocht varen waarop bevestigend
werd geantwoord. De officier van piket ging
terug naar de Z8 en kwam daar om 11 uur
weer aan boord. Direct werd een draadloos
verslag gezonden aan de vice-admiraal in
Middelburg.

De Z8 stoomde terug naar de rede van
Vlissingen, nam daar een onderdeel over
van de Z7 en voer weer naar buiten. Bui-
tengaats werd een controleschot gelost,
toen was het blijkbaar genoeg, het schip
ging weer op Vlissingen aan en meerde om
13.45 in de haven. De bemanning mocht
passagieren tot 20.30 uur.
De commandant Scheldemonden lichtte
nog dezelfde dag de Marinestaf in Den
Haag over de kwestie in, die op haar beurt
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in
kennis stelde.
Op 19 september ging een officieel proces-
verbaal naar de opperbevelhebber van
land- en zeemacht.

De pers

Het incident haalde de dagbladen. De
Franstalige Belgische krant La Dernière
Heure publiceerde het gebeuren in haar
editie van 5 september 1919 en beweerde,
dat tussen kapitein Cantù en de Neder-
landse officier een levendige discussie, lees
ruzie, was geweest. De volgende dag kwam
de krant op het incident terug en schreef,

De Francesco Ferruccio
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dat de berichtgeving niet volledig was ge-
weest. Er werd nu meer aandacht geschon-
ken aan het Nederlandse standpunt.
Bovendien was er, nog steeds volgens La
Dernière Heure, geen sprake geweest van
een levendige discussie, maar was het ge-
sprek tussen beide officieren op hoffelijke
wijze verlopen. Cantù zou veel vertraging
hebben opgelopen als over de toestem-
ming met den Haag onderhandeld had
moeten worden.
De Franse Figaro nam het bericht uit La
Dernière Heure in min of meer dezelfde be-
woordingen over en ook Le Temps maakte
er melding van.
Hoe reageerden de Nederlandse kranten?
De Vlissingsche Courant van 6 september
citeerde op haar beurt La Dernière Heure
en ging 8 september dieper op het incident
in. De krant wees o.a. op de tegemoetko-
mende Nederlandse houding door Cantù
desgevraagd direct toestemming tot door-
varen te verlenen. Ook werd een Italiaanse
bron aangehaald, die het incident schro-
melijk overdreven noemde. Het Volk
schreef over ‘Een incidentje op de Schelde’,

De Telegraaf over een formaliteitenkwestie,
de NRC tenslotte vermeldde het incident
zonder nader commentaar.
Ook in de Italiaanse pers werd aandacht
geschonken aan het voorval. De Giornale
d’Italia van 7 september 1919 vermeldde in
neutrale bewoordingen wat er was voorge-
vallen, maar voegde er wel aan toe dat het
incident in Antwerpen tot opwinding had
geleid.
L’Epoca drukte enkele dagen later een
interview af van kapitein Cantù met de
Brusselse correspondent… ‘de oude Ita-
liaanse zeebonk, een sympathieke en man-
nelijke figuur, heeft op energieke manier
aan de Nederlanders te kennen gegeven,
dat hij bevel had gekregen om naar Ant-
werpen te varen en dat bevel hoe dan ook
zou uitvoeren. De Nederlanders waren daar
zo van onder indruk, dat zij hem toestem-
ming gaven zonder dat hij daarom had ge-
vraagd.
Commandant Cantù heeft inderdaad be-
vestigd, dat hij geen toestemming van een
meerdere had om de Schelde op te varen
en dat de Italiaanse regering die bij de

De Dokhaven met op de achtergrond de sluizen, 1918. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Nederlandse regering had moeten aanvra-
gen. De Nederlandse eisen op de Schelde
vond hij absurd en tegen elk principe in-
gaan…’
Medewerkers van de Italiaanse ambassade,
die bij het gesprek aanwezig waren, deel-
den mee niets te weten over een Belgisch-
Nederlandse discussie te Parijs en dat het
Belgische volk kon rekenen op Italiaanse
steun en sympathie in de Scheldekwestie.
Tot zover L’Epoca, conclusies laten we aan
de lezer over...

Achtergronden

We kunnen ons afvragen waarom de
Nederlandse autoriteiten in dit geval zo for-
meel handelden. Waarom geen oogje dicht-
geknepen en het schip rustig laten passe-
ren? In bijzondere omstandigheden had
men toch kunnen ingrijpen?
Er was echter meer aan de hand, waardoor
de Nederlandse overheid zich geroepen
voelde de Francesco Ferrucio aan te hou-
den. Wat speelde in die periode?
Ons land werd toen geconfronteerd met
Belgisch annexionisme. Al rond 1915,
midden in de Eerste Wereldoorlog, werd in
de Belgische pers aangedrongen op naoor-
logse uitbreiding van Belgisch grondge-
bied. België streefde naar vrije en verde-
digbare grenzen en maakte daarom
aanspraak op een deel van Nederlands
Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Die eisen
werden door de toen fungerende minister

van buitenlandse zaken Beyens scherp ver-
oordeeld, maar dat veranderde toen Paul
Hymans begin 1918 het ministerie over-
nam.
In december 1918 werd een Comité de
Politique Nationale opgericht, dat in maart
1919 biljetten liet aanplakken en versprei-
den waarin onder andere soevereine rech-
ten op de Westerschelde en annexatie van
Zeeuws-Vlaanderen werden geëist.
De Belgische regering bracht deze eisen in
Parijs naar voren, maar werd niet gesteund
door de grote mogendheden. Het kwam tot
instelling van een commissie voor Bel-
gische zaken, die de verdragen van 1839
moest bezien.
Ons land kreeg een uitnodiging om aan de
onderhandelingen deel te nemen. Het nam
die aan, onder voorwaarde, dat men als ge-
lijkberechtigde en niet als gedaagde zou
worden behandeld.
In Parijs bestreed minister van Buitenlandse
Zaken Van Karnebeek met succes de
Belgische eisen en bood directe onderhan-
delingen met België aan, maar dat werd
geweigerd. Daarop besloten de grote mo-
gendheden een commissie in te stellen van
de vijf groten, België en Nederland. Die
moest maatregelen nemen waarbij geen
verandering van soevereiniteit, lees afstand
van grondgebied, zou plaatsvinden of inter-
nationale servituten zouden worden ge-
vestigd.
Tijdens de onderhandelingen werd medio
augustus 1919 bekend, dat België door
middel van agenten politieke propaganda
in Nederlands Limburg bedreef met als doel
terugkeer naar La Mêre Patrie (moeder-
land). Daarover werden tussen beide rege-
ringen nota’s gewisseld, waarbij van Neder-
landse kant scherp werd gereageerd. Op
13 september 1919 was in Den Haag een
grote manifestatie tegen het annexionisme,
waar verschillende vooraanstaande perso-
nen het woord voerden.
Nederland was bereid België ruim tege-
moet te komen en begin 1920 leek over-
eenstemming in zicht. Toch werd het vast-
gestelde traktaat niet ondertekend omdat
men het niet eens kon worden over de
Wielingen, waarover België soevereiniteit

Luitenant-ter-zee M.J. Verloop
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wenste. In maart 1920 werden de onder-
handelingen door onze zuiderburen afge-
broken.
Ten tijde van het hiervoor beschreven inci-
dent deed zich ook nog een kwestie voor
met een binnenvaartschip, dat na het slui-
ten van de wapenstilstand uit België was
ontsnapt. De Belgen hadden het op de Rijn
weer in beslag genomen met de bedoeling
het naar België terug te brengen. Neder-
landse militairen droegen het echter, tot
grote woede van de Belgen, in Hansweert
aan de Duitse eigenaren over. Door een
dergelijk incident werd de verhouding tus-
sen beide landen er natuurlijk niet beter op.
We moeten het Nederlandse optreden ten
opzichte van de Francesco Ferrucio dan
ook zien in het licht van de hiervoor be-
schreven gebeurtenissen. Nauwlettend wer-
den door Nederland de regels met betrek-
king tot de soevereiniteit over de
Westerschelde in gaten gehouden en nage-
leefd.

De diplomatie

Na de aanhouding van de Francesco
Ferrucio ging de diplomatieke molen draai-
en. Op 7 september stuurde de Nederland-
se gezant in Rome, Baron Van Welderen
Rengers, een in het Frans gesteld cijfertele-
gram naar Buitenlandse Zaken in Den
Haag. Hij deelde mee, dat Italiaanse kran-
ten het incident hadden gepubliceerd, ook
stuurde hij enkele knipsels naar het mi-
nisterie. Op de 11e reageerde minister Van
Karnebeek met een telegram aan Van
Welderen, waarin de gang van zaken in het
kort werd uitgelegd. Dezelfde dag ging ook
nog een uitvoerig verslag naar Rome.
De Italiaanse ambassade in Den Haag
kreeg mondeling te horen, dat oorlogs-
schepen toestemming van de Nederlandse
regering nodig hadden om de Wester-
schelde op te varen. Hoe reageerde het
Italiaanse Ministerie van Buitenlandse za-
ken? Pogingen om daarover documenten
boven water te krijgen hadden geen resul-
taat. Herhaalde verzoeken daartoe werden
afgewezen of bleven onbeantwoord.

Slot

De kwestie had geen verdere gevolgen, het
was een Italiaans-Nederlandse kwestie, die
door het mondeling aanvragen en verlenen
van een vergunning werd opgelost. Het is
duidelijk dat de verhouding met België een
rol speelde. De Nederlandse autoriteiten
lieten even zien wie op het Nederlandse
deel van de Westerschelde de baas was.
Dat zal de Belgen niet ontgaan zijn en dat
was natuurlijk de bedoeling van onze rege-
ring.
De zaak werd niet op de spits gedreven
door bijvoorbeeld het schip terug te sturen
of te laten wachten tot Den Haag toestem-
ming had verleend.
Na het bezoek aan Antwerpen kon de
Francesco Ferrucio op 13 september onge-
hinderd Vlissingen passeren op weg naar
Plymouth.
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2.12.03 Journalen schepen Koninklijke Marine

2.12.18 Marinestaf 1886-1942

- Bibiothèque Nationale de France

- Koninklijke Bibliotheek

- Diverse kranten

Literatuur:

- I.H.Gosses / N. Japikse, Handboek tot de Staat-

kundige Geschiedenis van Nederland

- P. Moeyes, De sterke arm, de zachte hand, het

Nederlandse leger en de neutraliteitspolitiek.

- Mzr. Dr. C. Smit, Nederland in de Eerste Wereld-

oorlog

Met dank aan:

- mevrouw Discala te Vleuten voor de vertaling van

enkele Italiaanse krantenberichten

- de heer Mr. E.J. Verloop te Utrecht voor het beschik-

baar stellen van een foto.
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Boekvoorzijde

In 2006 mocht ik voor het tijdschrift De
Aero-Philatelist de piloot Jons Viruly en zijn
betekenis voor de luchtvaart summier be-
schrijven. Dat dit artikel erg beknopt bleef,
blijkt nu. Wim Adriaansen heeft in het boek
Jons Viruly, 1905-1986, vlieger en schrijver
een monument opgericht. Het boek van
368 pagina’s met vele illustraties, is het re-
sultaat van een uitgebreide studie, wat
blijkt uit de 574 noten. Deze geven van
blad tot blad het bronnenmateriaal weer.
Daardoor wordt deze biografie een naslag-
werk, waarvan de inhoud bij veel lezers een
goed gevoel van herkenning zal geven.
Zeker op Walcheren.
Want een beetje Zeeuws is Viruly zeker. Als
zoon van de burgemeester van Westkapelle
vond hij rond de Eerste Wereldoorlog zijn
jongensgeluk op Walcheren. Hij fietste ‘s
morgens naar het gymnasium in Middel-
burg. ’s Middags had hij minder haast en
ging hij vaak met een omweg via Vlissingen
terug naar Westkapelle. Want daar in

Vlissingen kon hij wat van de wereld zien en
kon hij dromen over verre reizen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was daar
op een vliegweitje de bewaarplaats van de
in het neutrale Nederland neergestorte of
neergedwarrelde vliegtuigen. Ze kwamen
uit Duitsland, Engeland of Frankrijk en
moesten op zicht hun weg naar de slagvel-
den in Vlaanderen vinden om te bombarde-
ren. In die tijd betekende dat een raampje
open doen en de bommetjes naar beneden
laten vallen. Maar de vliegers verdwaalden
boven Zeeland en lieten soms daar hun
bommetjes los. Sluis, Goes en Zierikzee
werden zo de eerste Nederlandse gebom-
bardeerde steden. Maar vaker verongeluk-
ten de vliegtuigen zelf bij een noodlanding
omdat de brandstof opraakte. En Vlis-
singen werd de opslagplaats, soms alleen
van wat schroot, maar veelal van nog her-
kenbare vliegtuigen. De jonge Viruly be-
wonderde die overblijfselen.

Maar er was nog meer te beleven voor
Jons. In Vlissingen kon je aan de havenka-
de dromen over de wijde wereld, bereikbaar
met de mailboten van de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland.
Een beetje Zeeuw is Viruly dus toch wel.
Ook omdat hij in de jaren dertig als KLM-
vlieger na een lange Indiëreis nog een
vluchtje moest maken op de Zeeuwse
luchtboemel, die van Amsterdam via Rot-
terdam, Haamstede en Vlissingen naar
Knocke en Oostende vloog. Want in
Knocke en Oostende stonden de casino’s.
En deze gokpaleizen, in het calvinistische
Nederland in de ban gedaan, lokten de
Hollanders. De Zeeuwse Luchtlijn werd
daarom wel goklijn genoemd. Viruly ge-
bruikte de luchtboemel voor een ommetje
om Westkapelle en zijn gelukkige jeugd te
begroeten vanuit de lucht.

Adriaansen zegt hierover, ‘Mag Jons Viruly
onder de Zeeuwen worden gerekend?

Jons Viruly - Een boekbespreking
JAN HINTZEN
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Slechts zeven jaar in Zeeland doorgebracht.
Hijzelf geeft later voldoende antwoord in
zijn boek Mannen: ‘Maar ik heb daarbij ook
bijna altijd het gevoel gehad, dat alles zijn
kleur gekregen heeft door mijn jeugdjaren
op Westkappel. Toen tussen mijn negende
en mijn zestiende, is het allemaal begon-
nen. Opkijken naar vliegtuigen… De Engel-
se en de Duitse in de Eerste Wereld-
oorlog… Die jaren hebben iets Zeeuws-
essentieels bijgedragen aan alles wat me is

overkomen’.

In het hoofdstuk Walcheren worden nog
meer details over het Walcheren rond de
Eerste Wereldoorlog verteld. Dorp van dijk-
werkers, lagere school, oorlog, geen hechte
familieband, en Middelbare school in Mid-
delburg geven een prachtige sfeertekening
van Walcheren aan het begin van de twin-
tigste eeuw. En het contact van Jons en
Jan Campert met de dichter Willem Kloos

Een Frans vliegtuig te Vlissingen, de tekst
van dit knipsel uit de Katholieke Illustratie
van 1918 spreekt voor zichzelf. (particu-
liere collectie)

Dit in april 1918 bij Ritthem neergestorte vliegtuig werd naar het vliegveld Vlissingen getranspor-
teerd. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen, deelcollectie Dert)
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getuigt van zijn vroege belangstelling voor
literatuur.
‘Jan is enkele jaren ouder dan de zoon van
de burgemeester. Tussen beide ontstaat al
snel een hechte band. Ze spreken niet het
plaatselijke dialect. Ze dragen stadse kle-
ding en niet de traditionele klederdracht die
je nu alleen nog in een museum ziet.’

Vleugels aan het woord gegeven, de onder-
titel van het boek, combineert de twee kan-
ten van het leven van Viruly. Als vlieger be-
roemd, als schrijver geliefd en daardoor
gekend bij velen.
In hoofdstukken als In KLM-dienst, Op de
Indië-route, Het Douglas tijdperk, Vlieger in
de oorlog en De ramp van de Triton herleeft
de oude luchtvaart. Je ruikt als het ware de
warme olie van een vliegtuigmotor uit die
avontuurlijke tijd.

In vele andere hoofdstukken wordt het
schrijverschap en het privéleven in beeld
gebracht. Door die veelzijdigheid wordt de
biografie over Jons Viruly interessant voor
velen. Bovendien leest het vlot en het is
boeiend als een jongensboek.
Daarom een felicitatie aan Wim Adriaansen
die na jaren onderzoek een bijzonder boei-
ende biografie heeft geschreven en een
compliment aan Uitgeverij Aprilis die een
rijk geïllustreerd standaardwerk aangedurfd
heeft.

Wim Adriaansen,
Jons Viruly, vlieger en schrijver, Vleugels
aan het woord gegeven (1905-1986)
Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel, 2008
ISBN 978 905994 223 3
€ 29,95

Kade buitenhaven omstreeks 1915 met mailboot. 
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)



Januari 2009 21

Spitsbergenreis met de nieuwe Plancius

Zoals u weet kunt u in het muZEEum op
expeditie naar het poolgebied, in de ten-
toonstelling ‘Tegenpolen, Zeeuwen en het
poolgebied’. Maar hoe zou het nu zijn om
echt op reis te gaan naar Spitsbergen? Echt
de natuur en de geschiedenis beleven zoals
Zeeuwen dat in een ver verleden ook heb-
ben gedaan?

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een
nieuwe schip, de Plancius. Inderdaad, dit
schip is vernoemd naar de zestiende eeuw-
se kartograaf en naar het scheepje dat on-
geveer 25 jaar geleden door Zeeuwen naar
Spitsbergen werd gevaren. Hoe zou u het
vinden om, voorzien van alle moderne ge-
makken, met deze Plancius af te reizen
naar het poolgebied?

Het muZEEum heeft eenmalig een unieke
samenwerking met Oceanwide Expedi-
tions. Er is een elfdaagse scheepsreis
samengesteld waarmee u echt op ontdek-
kingsreis kunt gaan. Tijdens deze elfdaag-
se scheepsreis (7 tot 17 augustus 2009)
bezoekt u onder andere ‘Zeeuws Uitkijk’
met overblijfselen van de zeventiende
eeuwse walvisvaart. Ook Smeerenburg
wordt aangedaan, waar Andries Jan van
Middelburg met succes overwinterde in de
zeventiende eeuw. Vervolgens vaart u langs
de kust van noordoost Spitsbergen, het ge-
bied waar Sjef van Dongen in 1928 naar de
bemanning van de zeppelin de Italia zocht.
Over al deze onderwerpen kunt u meer te
weten komen in de tentoonstelling
‘Tegenpolen, Zeeuwen en het poolgebied’,
die nog tot en met mei 2009 in het
muZEEum te zien is.
In Oost-Spitsbergen landt u op Edgeöya
waar Ko de Korte in 1968–1969 overwin-
terde met een Nederlandse ijsberenexpe-
ditie. U gaat elke dag aan land met rubber-
boten en maakt excursies onder deskundige

begeleiding. In adembenemend mooie land-
schappen ontmoet u ijsberen, walrussen,
rendieren, en vele soorten vogels.
De nieuwe Plancius biedt plaats aan 112
passagiers, die allen in comfortabele hutten
worden ondergebracht. U kunt deze reis
boeken via het Zeeuws maritiem
muZEEum. De reis wordt uitgevoerd door
Oceanwide Expeditions. Oceanwide heeft
jarenlange ervaring in het organiseren van
dergelijke reizen.

Op donderdagavond 27 november 2008
vond de eerste lezing in het muZEEum
plaats waarin Ko de Korte vertelde over zijn
overwintering in Spitsbergen en over de ko-
mende reis. Heeft u dat gemist? Op zater-
dagmiddag 17 januari 2009 om 14.00 uur
zal Ko de Korte (Oceanwide Expeditions)
nog een lezing geven in het muZEEum.
Wilt u daaraan deelnemen, of wilt u meer
informatie, dan kunt u dat door middel van
de antwoordcoupon op bladzijde 23 aange-
ven en deze inleveren bij de balie van het
muZEEum. Opsturen kan natuurlijk ook:
Zeeuws maritiem muZEEum, t.a.v. D.
Otten, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlis-
singen.
Wilt u Den Spiegel niet beschadigen, kopi-
eert u dan deze bon of neem de gegevens
over.
U kunt ook een reactie geven per e-mail
naar d.otten@muzeeum.nl. Er kunnen
maximaal 50 mensen deelnemen aan de
lezing.

muZEEumnieuws
DANIËLLE OTTEN
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Toegangsregeling muZEEum

Er blijkt soms wat onduidelijkheid te zijn
over de toegangsregeling voor de Vrienden.
Daarom wordt deze hier nogmaals ver-
meld:
Vrienden mogen gratis het muZEEum be-
zoeken, op vertoon van de persoonlijke
Vriendenpas.

Introducées betalen de normale toegangs-
prijs.
De balie van het muZEEum wordt bemand
door verschillende mensen. Omdat het per-
soneel niet alle Vrienden kent, is het be-
langrijk dat u uw Vriendenpas bij u heeft,
zodat vervelende misverstanden voorko-
men kunnen worden.

Uit Vlissingen in Beeld

Uit Vlissingen in Beeld: duikboten in de
Dokhaven, ca. 1915-1920
Voor nog meer foto’s, zie de website van
het Gemeentearchief Vlissingen: 
www.gemeentearchiefvlissingen.nl
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ANTWOORDCOUPON

nn Ik wil graag deelnemen met … (aantal personen) aan de voorlichtingsbijeenkomst op

17 januari

nn Ik wil graag meer weten over de voorlichtingsbijeenkomst

nn Ik wil graag de reis boeken of ik wil meer informatie over de Spitsbergenreis

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
MOLSTRAAT 23
4331 SM MIDDELBURG
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)118 – 623944
E-mail: info@boekbinderij-phoenix.com
www.boekbinderij-phoenix.com

BINDWERK

BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

Uitgave: verzameld werk van L.P. Boon
Uitgever: de arbeiderspers

Oplage: 96 luxe exemplaren i.o.v. L.P. Boon stichting
Linnen band met vergulde rug en plattitel

Omslag van melinex

Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl
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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


