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Een bijzondere buitenplaats, een ‘eksklusieve’ 
plek en een koninklijk schip

AAfke Verdonk- rodenhuis

Deze aflevering van Den Spiegel bevat weer 
veel verschillende onderwerpen.
In de artikelen gaan we van de zeventiende 
eeuw via het jaar 1946 naar de wat mo-
dernere tijd. Van een heel bijzondere bui-
tenplaats naar een ‘eksklusieve’ plek aan 
de Boulevard en met een marineschip de 
Schelde op.

Jaco Simons vertelt in zijn artikel Buiten-
plaats Grooten Boomgaard over een nau-
welijks bekende, maar zeer unieke buiten-
plaats die zich lang geleden bevond tussen 
waar nu het ziekenhuis is en de woonwijk  
’t Fort. Gedegen onderzoek van Jaco 
Simons leidt tot een boeiend artikel over de 
buitenplaats, haar bewoners en vooral ook 
hun bezigheden.

Een’ Eksklusieve plek’, Hoek Coosje Bus-
kenstraat en Boulevard de Ruyter van Peter 
van Druenen vertelt de geschiedenis van 
een appartementengebouw op een heel 
bijzondere plaats. De exclusieve spelling 
ontleent de schrijver aan een brochure: 
Eksklusief wonen aan een Vlissingse Boule-
vard, waarin de appartementen werden be-
schreven, in de hoop kopers te trekken. 
Tijdens de bouw werden er namelijk geen 
appartementen verkocht. De spelling geeft 
al aan dat een en ander zich afspeelde ver 
voor de nieuwste uitgave van het Groene 
Boekje. Het artikel handelt over de ge-
schiedenis van deze voor veel Vlissingers 
bekende plek. Wie is nooit uit zijn jas ge-
waaid bij het omhoog komen uit de Coosje 

Buskenstraat! Hoe groot is ook de verras-
sing als je de Boulevard bereikt en ver over 
zee uitkijkt.

Jules Braat gaat in zijn artikel Scheldewacht 
Hr. Ms. Queen Wilhelmina te Vlissingen 
naar Vlissingen, begin 1946, toen een 
zwaar verwoeste stad.
Het toezicht in de Zeeuwse wateren werd 
weer een Nederlandse zaak, na het lang-
zaam afbouwen van de Engelse hulp. 
Nederlandse instanties namen het oprui-
mings- en herstelwerk over. Jules Braat 
vertelt uitgebreid en zeer goed gedocumen-
teerd over de wederwaardigheden van de 
Queen Wilhelmina en de mensen die erbij 
betrokken waren. Het is het verhaal van een 
schip en van een bepaalde periode voor de 
Koninklijke Marine.

Heel bijzonder is ook wat Adri Meerman 
vanuit het archief te melden heeft over 
een zeer belangrijke aanwinst voor het 
Gemeentearchief Vlissingen: het archief 
van de Koninlijke Maatschappij De Schelde. 
Unieke gegevens blijven zo bewaard en 
toegankelijk.

In het muZEEumnieuws van Daniëlle Otten 
kunt u weer vinden wat er zo al te beleven 
valt in het muZEEum en Fort Rammekens. 
Altijd weer nieuwe avonturen!

Wij wensen u veel leesplezier met deze 
Spiegel.
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Buitenplaats Grooten Boomgaard 
JAco simons 

Buitenplaats

De ‘hoek’ waarin Grooten Boomgaard 
lag, stond bekend als Nissenblock omdat 
de grens van Vlissingen met Koudekerke 
hier een opvallende uitstulping had. (zie 
de kaart van Walcheren uit 1750 van de 
Hattinga’s). De ‘nis’ was één van de zuide-
lijkste stukjes Koudekerke. 
‘Block waarin de hofstede en boomgaard 
van Jaqueline van Baerlant in staat...’, zo 
lezen we in overlopers (belastingregisters) 
van de Westwatering van Walcheren uit het 
einde van de zestiende eeuw. We komen 
deze naam ook tegen in de archieven van 
de ambachtsheerlijkheid Baarland. Daaruit 
blijkt dat ze in 1610 een hofstede en veel 
land bezat op Zuid-Beveland. Jaqueline of 
Jacquemine was een telg uit het aloude 
Zuid-Bevelandse geslacht Van Baerlandt.
In het tweede decennium van de zeven-
tiende eeuw kocht Daniël Cardon het ge-
heel. Lang heeft hij er niet van kunnen ge-
nieten, want al in 1623 wordt zijn weduwe 
als eigenaresse vermeld. Later, in 1675, 
blijkt Daniëls gelijknamige zoon Grooten 
Boomgaard overgenomen te hebben van 
zijn moeder.

Zo’n beetje de gehele zeventiende eeuw 
was Grooten Boomgaard dus van de fami-
lie Cardon. Leden uit dit geslacht bekleed-
den hoge posten binnen de magistraat van 
Vlissingen. Zo was Jan Cardon in de veer-
tiger jaren van de zeventiende eeuw bur-
gemeester en Johan Cardon had datzelfde 
ambt in 1669 en 1670. Van Daniël Cardon 
jr. weten we dat hij jurist was en voorts 
schepen en raad van Vlissingen. Hij was ge-
trouwd met Johanna Muisson en kocht in 
1676 nóg een hofstede, in West-Souburg. 
Deze bevond zich ter hoogte van de huidige 
woonwijk Westerzicht, vlakbij het verdwenen 
kasteel Aldegonde. Later meer over dit slot. 

Fruitteelt

Grooten Boomgaard bestond niet uit een 
paar percelen met een bescheiden aantal 
fruitbomen zoals we dat in de regel tegen-
komen bij buitenplaatsen. Op de Wal-

De noordgrens van de gemeente Vlissingen 

moeten we tegenwoordig zoeken even ten noor-

den van de wijken Paauwenburg en Lamme-

renburg. De stadsuitbreidingen zijn in de tweede 

helft van de twintigste eeuw gerealiseerd.

Eeuwenlang lag de grens tussen onze stad en 

Koudekerke echter een stuk zuidelijker. Die liep 

met vele kronkels vanaf het duingebied bij ten-

nispark Zwanenburg bijna tot aan Ziekenhuis 

Walcheren. Tussen het hospitaal en woonwijk ’t 

Fort was in lang vervlogen tijden de nauwelijks 

bekende, maar unieke buitenplaats Grooten 

Boomgaard gesitueerd. Verschillende eigenaren 

van grote faam hebben deze hof in bezit gehad.

Het hof Grooten Boomgaard (in het midden, 
onder Hof Lammerenburg en gespeld als: 
Grooten Bogargt), ca. 1750. 
Uit: Zeeuws Archief, Atlas Hattinga,  
cat.nr. 16; 8e blad (uitsnede). 
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che ren kaart van Nicolaas Visscher en 
Zacharias Roman uit 1655 is de hof inge-
tekend. Grooten Boomgaard bestond rond 
dat jaar uit zestien stukken land van in to-
taal ruim 38 gemet groot, in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw ‘bijeenvergaert’. 
Dat is omgerekend zo’n vijftien hectare 
waarop voornamelijk fruit werd geteeld. In 
de beleving van zeventiende-eeuwers was 
dat een enorme partij grond. Daarop ston-
den vele duizenden fruitbomen. De naam-
geving spreekt derhalve voor zich. 
Met name in de lente moet de buitenplaats 
er paradijselijk hebben uitgezien door de 
zee van vele bloesemende bomen. Destijds 
moeten dat hoogstambomen zijn geweest; 
laagstambomen of zogeheten spillen wa-
ren niet bekend. Om verschillende redenen 
werkt een fruitteler nu met spillen. Hij kan 
meer boompjes per hectare planten, de 
kwaliteit van het fruit aan de boom is beter 
omdat het vangen van zonlicht gunstiger is 
en het arbeidsproces is minder intensief, 
om wat voorbeelden te geven. Kortom, wer-
ken met laagstambomen is veel efficiënter. 
Voor ongeveer 1900 bestond grootschalige, 
professionele fruitteelt niet en werd voor 
eigen gebruik en uit liefhebberij geteeld. 
Grooten Boomgaard was weliswaar in bezit 
van één eigenaar, de boomgaard moet door 
vele lokale arbeidskrachten zijn gerund. 
Overigens was een tweetal hectaren uit het 
geheel doorverkocht aan andere eigenaren 
uit de buurt. De Koudekerkse hof was dui-
delijk geen doorsnee voorbeeld binnen het 
arsenaal van buitenplaatsen op Walcheren. 

Bebouwing verdwijnt

Na de Cardons werd, eind zeventiende of 
begin achttiende eeuw, Johan van Pere 
eigenaar. In de jaren tachtig en negentig 
van de zeventiende eeuw was hij vele jaren 
schepen van Vlissingen en in 1706 en 1707 
burgemeester van onze havenstad. Johan 
was een telg uit de bekende Zeeuwse Van 
Pere-familie. Grooten Boomgaard zou tot 
1778 in handen van dit geslacht blijven. 
De term hofstede wordt in het begin van de 
achttiende eeuw overigens niet meer gebe-
zigd. Mogelijk heeft Van Pere dan genoeg 

aan zijn grote buitenplaats Zotteghem, 
die op steenworp afstand ligt, in Oud-
Vlissingen, en heeft hij het herenhuis van de 
Grooten Boomgaard laten afbreken. Later, 
op de Walcherenkaart van de Hattinga’s uit 
1750, wordt bevestigd dat er geen sprake 
meer is van bebouwing; het landgoed be-
staat dan uit een boomgaard. Zotteghem 
en Grooten Boomgaard zouden overigens 
met elkaar verbonden blijven tot en met de 
laatste eigenaar van het geheel in 1812. 
Johan van Pere overleed in 1726 waarna 
Grooten Boomgaard door vererving over-
ging op Mr. Cornelis van Pere, zoon van 
Abraham van Pere en Catharina Beeckman. 
Cornelis was mogelijk een neef van Johan.
Cornelis van Pere (1667-1746) was heer 
van de beide Souburgen, een titel die hij 
had verkregen na het overlijden van zijn 
broer Isaac. Laatstgenoemde was vele ja-
ren burgemeester van Vlissingen en ge-
trouwd met een dochter van Apollonius 
Ingels jr. De familie Ingels was eigenaar van 
slot Zwanenburg, even ten noorden van de 
Nolle. 
Ook Cornelis was burgemeester van onze 
Scheldestad en voorts gecommitteerde 
raad van Zeeland en bewindhebber van 
de WIC. De ambachtsheer woonde, net als 
zijn broer voordien, op kasteel Aldegonde 

Het inmiddels verdwenen hof Grooten Boomgaard 
(noordelijk van hof Bonnedijke), ca. 1835. (Historisch 
Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen).
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in West-Souburg, ooit het optrekje van de 
befaamde calvinist Philips van Marnix van 
Sint Aldegonde. Cornelis trad rond 1695 
in het huwelijk met Anna Somer. Leuk om 
aan te stippen is het feit, dat zij een klein-
kind was van de bekendste Zeeuw aller tij-
den: Michiel de Ruyter. 
In Oost-Souburg is molen De Pere genoemd 
naar de ambachtsheer die er tussen 1725 
en 1746 eigenaar van was. Tegenover de 
molen vinden we een straatnaam die even-
eens de herinnering aan de regent levend 
houdt.
In 1718 trad een dochter van Cornelis van 
Pere en Anna Somer in het huwelijk. De ge-
lukkige die met Anna Catharina van Pere, 
vrouwe van Souburg, mocht trouwen was 
Mr. Johan Steengracht (1692-1743). Johan 
was eerste pensionaris van Middelburg en 
bewindhebber van de VOC. Anna Catharina 
en Johan kregen twee zonen die weinig 
verrassend naar hun grootvaders Steen-
gracht respectievelijk Van Pere werden ver-
noemd: Adriaan en Cornelis. Beiden erfden 
de titel van ambachtsheer van hun opa Van 
Pere. Cornelis kreeg na de dood van zijn 
grootvader in 1746 onder meer Grooten 
Boomgaard in de schoot geworpen. 
Mr. Cornelis Steengracht werd in 1723 ge-
boren in Middelburg. Hij zou zijn moeder 
nooit bewust meemaken, want de 23-jarige 
Anna Catharina stierf ruim een maand na 
de geboorte van haar zoon. Zij werd begra-
ven in de Oude Kerk te Middelburg. 
Steengracht zou in zijn leven vele titels dra-
gen en hoge posten bekleden, zoals heer 
van beide Souburgen, heer van Wehl, heer 
van Slangenburg respectievelijk bewind-
hebber van de VOC, schepen en raad van 
Vlissingen en wegens Zeeland gecom-
mitteerde der generaliteitsrekenkamer. In 
1748 trouwde hij met Jacoba Petronella 
van Hoorn, dochter van Nicolaas van Hoorn 
en Catharina Henriëtta de Huybert. Samen 
kregen ‘Cor en Coba’ twee dochters.
In 1760 schrijft Jan Guépin volgens de 
mode van die tijd een gedicht voor Cornelis 
tijdens een bezoek. Hij refereert hierin aan 
Michiel de Ruyter en noemt Cornelis naneef 
van de zeeheld. In de kluis van de Zeeuwse 
Bibliotheek wordt het werkje bewaard. Op 

aanvraag kan men het inzien. Guépin was 
naast schepen en raad van Vlissingen zeer 
actief in het culturele leven van zijn stad. 
Hij schreef poëzie.

Een deel van Grooten Boomgaard, bijna 
twee hectaren, werd in 1770 door Cornelis 
Steengracht verkocht aan Jan Baeijens. Dat 
moeten de eerdergenoemde twee hectaren 
zijn geweest die door familie Cardon aan 
een aantal anderen waren doorverkocht. 
Cornelis stierf in 1781 op zijn enorme 
landgoed Slangenburg in de graafschap 
Zutphen. Broer Adriaan had het geheel in 
1772 gekocht en liet het een jaar later na 
aan Cornelis. Het kasteel en bijbehorend 
bosgebied bestaan nog steeds en zijn te 
vinden even ten oosten van Doetinchem in 
de Achterhoek. Een bezoek aan het land-
goed is zeker de moeite waard.
Vlak na Steengrachts dood werd zijn kas-
teel Aldegonde in West-Souburg wegens 
bouwvalligheid afgebroken en werden de 
grachten gedempt. Slechts wat resten ble-
ven overeind, maar die werden in 1810 de-

Het gedicht van Jan Guépin voor Cornelis 
Steengracht, 29 januari 1760. 
(Handschriftencollectie Zeeuwse bibliotheek).
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finitief opgeruimd. In de twintigste eeuw, 
om precies te zijn in 1971, werden bij het 
bouwrijp maken van woonwijk Westerzicht 
de funderingen van het eens zo machti-
ge Aldegonde blootgelegd en in kaart ge-
bracht. Jammer dat de wijk er op werd 
gebouwd. Een kleine herinnering aan het 
kasteel zou wel op zijn plaats zijn geweest. 
Gelukkig raakte de familie Steengracht 
niet in de vergetelheid in West-Souburg. Zij 
wordt geëerd met een straatnaam. 

In 1778 verdwijnt de familie Van Pere-
Steengracht uit beeld en treffen we de rijke 
landman Pieter van Vlaanderen. Hij woon-
de in Domburg-buiten en kocht Grooten 
Boomgaard én Zotteghem van Cornelis 
Steengracht voor respectievelijk 1700 en 
1350 pond Vlaams (4590 en 3645 euro). 
Ook de Van Vlaanderens waren geen onbe-
kenden in deze contreien. Zij bezaten veel 
land op Walcheren.
Als laatste eigenaar van Grooten Boom-
gaard wordt in 1807 de weduwe van Pieter 
genoemd, Johanna Schout. Haar bezit werd 
in april 1812 door het toenmalige Franse 
gezag onteigend ten behoeve van de aanleg 
van het Linker Kroonwerk. De inname be-
tekende het definitieve einde van Grooten 
Boomgaard. Het grondgebied werd van 
Koudekerke afgepakt, werd een stukje Vlis-
sings grondgebied en kreeg een militaire 
functie toebedeeld.

Bronnen:
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bovenaf gezien, 1987. 
(Gemeentearchief 
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foto Ruben Oreel)
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Een ‘Eksklusieve’ plek
Hoek Coosje Buskenstraat en Boulevard de Ruyter

Peter VAn druenen

Mijn huis staat op de hoek van de Coosje 
Buskenstraat en Boulevard de Ruyter, op 
de begane grond van een gebouw met 15 
appartementen. ‘Begane grond’ is hier een 
relatief begrip omdat dit alleen geldt voor 
de voorkant, de boulevard. De achterkant 
bevindt zich op de derde verdieping. De 

dijk onder het pand is een meter of tien 
hoog, genoeg voor drie extra lagen: de sou-
terrains, de bergingen en de fietsenkelder. 
En dat is best indrukwekkend. Vanaf mijn 
balkon aan de voorkant stap je zo de straat 
op. Aan de achterzijde kijk je uit over de 
stad en zie je vooral daken. 

De dijk bestaat al zeker 500 jaar. Eind 
1500 werd door de toenmalige heer van 
Vlissingen (Philips van Bourgondië) op-
dracht gegeven om de stad te versterken 
met aarden wallen aan de landzijde en wal-
len met muurwerken aan de zeezijde. De 
gevangentoren is hiervan een overblijfsel. 
De toren maakte oorspronkelijk onderdeel 
uit van een dubbele stadspoort (de West-
poort) en later (na 1812) van een bomvrije 
kazerne die na de Tweede Wereldoorlog 
weer is gesloopt. Aan deze periode ontleent 
de toren haar bijnaam ‘Bomvrije’. De dijk 
heeft ook al ruim 500 jaar min of meer de-
zelfde hoogte. Naast de bescherming tegen 
vijandelijke aanvallen vanuit zee moest ze 
ook weerstand kunnen bieden aan het ge-
weld van de zee zelf, in tijden van storm en 
springvloed. De stad diende daarom ook 
als toevluchtsoord voor de mensen uit de 
omgeving van de stad die minder veilig 
woonden. Toch heeft Vlissingen in de loop 

De Coosje Buskenstraat is een van de meest 

Vlissingse straten die ik ken. Een rommelige 

mengeling van statige en soms verwaarloosde 

herenhuizen uit de periode rond 1900, revolu-

tiebouw van net na de oorlog en een handjevol 

moderne appartementengebouwen in de wat 

hogere prijsklassen. Het is ook een straat met 

een horizon. Dat komt door de helling, die be-

gint op de kruising met de Spuikomweg en hon-

derd meter westwaarts eindigt op de plek waar 

Boulevard de Ruyter versmelt met Boulevard 

Bankert. Als je boven bent, is de horizon ineens 

tientallen kilometers verplaatst en het uitzicht 

verpletterend. Ook al ben je er al duizend keer 

geweest. Ook al woon je er en ben je in de gele-

genheid om ieder uur van de dag te kijken. 

Coosje Buskenstraat: ‘… statige en soms ver-
waarloosde herenhuizen, revolutiebouw en mo-
derne appartementengebouwen…’. 2009

Het huidige gebouw op de hoek Coosje Buskenstraat – 
Boulevard de Ruyter. 2009
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der eeuwen een groot aantal zware over-
stromingen gekend.1 

In de geschiedenis van de hoek van de 
Coosje Buskenstraat en Boulevard de 
Ruyter (kadastraal bekend als Sectie E no. 
2737a) komen geen grazende koeien, rui-
sende wouden of landelijke vergezichten 
voor. Het is de geschiedenis van de stad 
zelf, van wonen, werken en recreëren, van 
oorlog en vrede, van storm, springvloed en 
overstromingen. Wanneer ik in 1315, toen 
Vlissingen van Graaf Willem III beperkte 
stadsrechten kreeg, op een bankje was 
gaan zitten tegenover Sectie E no. 2737a en 
daar nooit meer was weggegaan, dan had 
ik zonder op te staan de hele geschiedenis 
van Vlissingen kunnen meemaken, inclusief 
die van de plek waar ik nu woon. Ik had 
kunnen zien dat in de veertiende eeuw een 
begin werd gemaakt met de bouw van een 
kerk en een nieuwe haven. Die laatste is in 
later eeuwen verder uitgebreid en werd voor 
Vlissingen van groot belang. Dat de haven 
ooit de beste was van West-Europa en zelfs 
Rotterdam achter zich liet, zullen weinigen 
weten. Toch meldt het Aardrijkskundig 
Woordenboek van P.H. Witkamp uit 1872: 
‘Vlissingen is eene uitmuntende zeehaven, 
de beste van geheel West-Europa. Zij was 
dit reeds in veel vroegere eeuwen, doch is 
het vooral geworden sedert met den aan-
leg van den spoorweg Bergen-op-Zoom 
voor prachtige nieuwe marinewerken is ge-
zorgd.’ Met die opmerking over de marine, 
sloeg Witkamp de spijker op z’n kop. Naast 
de zeevaart, was het voeren van oorlog 
een belangrijk onderdeel van het dagelijks 
leven in Vlissingen. Ik noem er een paar: 
de verovering van Vlissingen door de Slui-
zenaren(!) in 1489, de Tachtigjarige Oorlog 
met de Spanjaarden van 1568 tot 1648, de 
vier oorlogen met de Engelsen in de zeven-
tiende en de achttiende eeuw, de Franse re-
volutie, toen de Fransen vanaf ons grondge-
bied de Engelsen bevochten en tenslotte de 
Tweede Wereldoorlog die veel Vlissingers 
nog bewust hebben meegemaakt.2 Tijdens 

al die oorlogen was Vlissingen een belang-
rijk strategisch punt. Immers: het lag (en 
ligt) aan de monding van de Schelde, al-
tijd al één van de belangrijkste rivieren 
van West-Europa en daarmee de poort tot 
Zuid-Nederland, België en de achterlanden. 
Vanuit Vlissingen werden de passerende vij-
andelijke schepen beschoten die, wanneer 
ze de dans ontsprongen, niet nalieten om 
terug te schieten en diepe wonden achter te 
laten in de bebouwing en de vestingwerken 
van de stad. 

Sectie E no. 2737a heeft in die oorlogen 
altijd een rol gespeeld. Immers, de plek 
was het meest noordwestelijke puntje van 
de stad en bood daarom de eerste moge-
lijkheid om binnenkomende schepen te 
ontdekken, alarm te slaan en zo nodig te 
beschieten. Logisch dat er tot het begin van 
de negentiende eeuw geen echte woonhui-
zen waren te vinden. Vóór die tijd dacht 
men sowieso heel anders over wonen dan 

1 Grote watervloeden waren er in 1612, 1630, 1662, 

1682, 1775, 1808, 1825, 1836 (orkaan), 1906 en na-

tuurlijk 1953.

2 Niet altijd waren de Vlissingers het slachtoffer. 

Volgens een beschrijving van Vlissingen in een land- 

en volkenkundig handboek uit 1897 is te lezen dat 

hier niet zelden ‘… in oorlogstijd de kaapvaart (bloei-

de), die wel grooten buit binnenbracht, een ras van 

kloeke mannen vormde, maar den eigenlijken han-

del belemmerde….’. Bron: H. Blink Tegenwoordige 

staat van Nederland (1897).

Vlissingen in de zeventiende eeuw. De pijl geeft 
de locatie aan waar tegenwoordig de hoek Coosje 
Buskenstraat – Boulevard de Ruyter is. Helemaal 
linksboven is het gehucht ‘Out Vlissingen’ nog te zien. 
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tegenwoordig. Het begrip ‘zeezicht’ wekt in 
onze moderne tijd een gevoel op van ‘ex-
clusief wonen’. Hoe anders was dat vroe-
ger. ‘Wonen’ stond vooral voor veiligheid, 
dekking en geborgenheid. Zeezicht bete-
kende vooral ‘gezien worden’ en dat wilde 
men liever niet. Men woonde in de beschut-
ting van de stad en waande zich veilig voor  
het geweld van de vijand en van de natuur.  
De dijken en de versterkte stadswallen die 
aan het water grensden waren bestemd voor 
het beschermen van de stad en niet voor 
exclusief wonen. Dat deed men in de stad.  
Het al eerder geciteerde Aardrijkskundig 
Woordenboek uit 1872 zegt hierover: ‘De 
schoonste huizen der stad staan aan de ha-
vens’. En de havens lagen zonder uitzonde-
ring binnen de versterkte stadsmuren. 

De hoek Coosje Buskenstraat–Boulevard 
de Ruyter heeft vanaf de vijftiende eeuw op 
de stadswallen gelegen. Wanneer we de ge-
schiedenis volgen, blijken de eerste bouw-
werken vooral fortificaties, kazernes en 
bunkers te zijn. In 1563 werd de toenmalige 
Westwal (nu Boulevard de Ruyter) door-
getrokken naar de Duinweg (nu de Coosje 
Buskenstraat). Op de hoek kwam een ves-
tingwerk: het Gasthuisbolwerk, genoemd 
naar het gasthuis dat daar enkele tiental-
len jaren eerder was gebouwd. Het gast-
huisbolwerk werd ingericht als Bastion. De 
Plattedijk (nu Boulevard Bankert) werd met 
het Bastion verbonden door een zeewering. 
In deze zeewering waren ondergrondse gan-
gen aangebracht. Onder de plaats waar nu 
appartement nummer 2 is gevestigd, was 
één van deze gangen te vinden. Tussen het 
Bastion en de Plattedijk kwam een lange 
brug met een ophaalgedeelte, zodat de vij-
and de stad niet over land kon bereiken.3 

In de loop van de negentiende eeuw werd 
oorlog een onderwerp waaraan we steeds 
minder dachten. De laatste oorlog, die met 
Napoleon, was al in 1814 beslecht. Behalve 
wat schermutselingen met de Belgen, die 
zich in de jaren dertig vrij maakten van 

Nederland, leefden we al bijna 90 jaar in 
vrede. Tijd om te gaan denken aan an-
dere gebouwen dan verdedigingswerken. 
Gebouwen die bestemd waren voor wo-
nen en recreatie. Zoals het gebouw van de 
Sociëteit Unitas (omslag), dat in 1897 ver-
rees op onze hoek. 

Behalve eten en drinken in het café-res-
taurantgedeelte, konden de leden van de 
socië teit kegelen, schieten en lezingen vol-
gen. Ook was er een toneel- en concert-
zaal. Vanaf 1903 hadden de leden ook de 
beschikking over gas, water en elektriciteit. 
In de eerste twintig jaar van haar bestaan 
was de socië teit een bloeiende vereniging. 
Daarna nam het ledenaantal sterk af en 
zocht men naar aanvullende activiteiten. 
In 1924 werd een lokaal verhuurd aan de 
Vlissingse vrijmetselaarsloge L‘Astre de 
l’Orient. De locatie beviel blijkbaar goed, 
want nog geen twee jaar later kocht de loge 
voor een bedrag van 10.300 gulden het he-
le gebouw. Een jaar later werd er nog een 
stukje grond bijgekocht. De aankopen wer-
den deels gefinancierd met de eigen spaar-
gelden van de loge en deels met een lening 
van 9.000 gulden bij de Maatschappij Tot 
Nut van het Algemeen. In 1927 kon, na een 
ingrijpende verbouwing, het gebouw offici-
eel in gebruik genomen worden.

Gedurende het eerste oorlogsjaar 1940 wer-

3 Y. Meeter De vesting Vlissingen in: Vlissingen 1572-

1972 (1972)

Het gebouw van de, in de oorlog verboden 
Vrijmetselaarsloge l’Astre de l’Orient. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog doet het pand dienst 
als groepshuis voor de Kring Vlissingen van 
de NSB. Spandoek op de gevel met tekst 
‘Mussert of Moskou, Houzee’. 1941
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den de ondergrondse gangen opengebroken 
om dienst te gaan doen als schuilkelders. De 
vrijmetselaars hebben er tot 1941 hun acti-
viteiten kunnen ontplooien. In dat jaar moest 
men stoppen en werden het gebouw en 
alle bezittingen in beslag genomen door de 
NSB. Al in 1933 had Nazi-kopstuk Hermann 
Göring gezegd dat er in de nationaalsoci-
alistische staat geen plaats meer zou zijn 
voor vrijmetselaars.4 Loges moesten worden 
opgeheven en bezittingen werden geconfis-
queerd.
De NSB richtte het gebouw in 1941 in als 
groepskringhuis. In dat zelfde jaar werd de 
voormalige Sociëteit door een bombarde-
ment zwaar beschadigd. Er kwamen daar-
bij nogal wat NSB-ers om het leven. Op de 
plek waar nu de gemeenschappelijke patio 
is van het pand, werd een rouwkamer in-
gericht. Een van de huidige bewoners, Jan 
Kruisdijk, ging in 1944 als jongen een kijkje 
nemen in de verwoeste gebouwen: 
‘…Ik heb de gebouwen van binnen bekeken 
en vond in het souterrain tegen de buiten-
muur het gangenstelsel, onder het balkon 
van het huidige appartement op nummer 
2. Ik ben later met wat vrienden naar de 
Gevangentoren gelopen en heb daar een 
andere gang gevonden die onder andere 
naar het Keizersbolwerk liep. Ik ben toen in 
een gat gevallen, dat uitkwam in de kaze-
matten en lag toen tussen de torpedo’s die 
daar lagen opgeslagen.’

Na de oorlog werden de restanten van de 
Sociëteit gesloopt, om plaats te maken 
voor hotel-restaurant ‘Delta’ dat vooral be-
kend is geworden als startpunt voor rijexa-
mens.
De vrijmetselaars mochten zich inmiddels 
weer eigenaar noemen en zouden het in 
1972 verkopen aan een ondernemer uit 
Koudekerke. Deze gaf het pand een nieuwe 
bestemming en begon een bar-dancing on-
der de naam ‘De Hooischuur’.
De nieuwe uitgaansgelegenheid zorgde 
voor veel lawaai en drukte, vooral op de 
late avond en dat leidde tot protesten van 
de omwonenden. Er waren zelfs huiseige-
naren in de nabije omgeving die hun huis 
te koop zetten. De Hooischuur heeft niet 
lang bestaan en in 1977 werd het inmiddels 
dertig jaar oude gebouw gekocht door de 
firma Storimans uit Tilburg. Deze wilde het 
vervangen door een complex van 21 luxe 

4 Göring ging uit van de doctrine dat rituelen die zich 

op het Oude Testament en de Tenach (Herbreeuwse 

bijbel) beriepen voortaan moesten worden uitgeslo-

ten. De vrijmetselarij viel hier dus onder.

Hotel café restaurant Delta bovenaan de oprit, 
gezien vanaf de boulevard. 1972.

Bar-Dancing De Hooischuur. 1975

Gezicht op de Coosje Buskenstraat (rechts) en 
Boulevard de Ruyter (op de achtergrond links). 
Na de sloop van het voormalig hotel restaurant 
Delta ziet men het zo goed als voltooide ap-
partementengebouw aan het eind van de oprit. 
1979
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appartementen. En daarmee begint de ge-
schiedenis van het huidige gebouw.
Storimans begon in 1977 direct met de 
sloop en de nieuwbouw. In 1979 werd het 
opgeleverd en bij wet gesplitst in 15 appar-
tementen. Dat was een tegenvaller omdat er 
oorspronkelijk 21 waren gepland, verdeeld 
over zeven woonlagen. Van overheidswege 
werd echter bepaald dat de uitkijktoren 
voor de scheepvaart op de Boulevard de 
Ruyter vrij zicht moest hebben in noord-
westelijke richting. De zeven geplande ver-
diepingen zouden het zicht wegnemen. Vijf 
kon net. De affaire was er de oorzaak van 
dat de prijzen moesten worden verhoogd 
om het project nog enigszins winstgevend 
te maken. Dat leidde tot vraagprijzen die in 
Vlissingen nog niet vaak waren voorgeko-
men. Het goedkoopste appartement kostte 
328.000 gulden, het duurste 430.000 gul-
den. Tijdens de bouw werden er geen ap-
partementen verkocht. Dat was dan ook 
de reden dat er een voor die tijd zeer luxe 
brochure werd ontwikkeld: ‘Eksklusief wo-
nen aan een Vlissingse Boulevard’ (let op 
de spelling!). In de brochure werden de ap-
partementen uitgebreid beschreven. Er was 

ook een verhaal opgenomen over de voor-
delen van het wonen in Vlissingen. Blijkbaar 
richtte men zich ook op mensen van buiten 
de provincie. Uiteindelijk werd er in deze 
periode maar één appartement verkocht: 
nummer 16. Om toch de kosten een beetje 
te drukken werden de andere appartemen-
ten verhuurd. Pas in 1981 meldden zich de 
volgende twee kopers. Drie jaar later volg-
den er nog twee. Het laatste appartement 
kreeg pas in 1998 zijn eerste eigenaar, bij-
na 20 jaar na de oplevering van het pand. 
Het verloop in het gebouw is niet groot. 
Wie er eenmaal woont, wil er nooit meer 
weg. De unieke ligging en het uitzicht naar 
drie kanten (links Breskens, in het mid-
den Knokke en rechts de boulevards) zijn 
daaraan debet. Bij mij is daar de laatste ja-
ren nog iets bijgekomen: het besef dat ik 
op een historische plek woon waar de ge-
schiedenis van Vlissingen voelbaar is. Al 
heb ik mijn plannen om in het souterrain 
een gat te boren en te gaan zoeken naar 
de restanten van de ondergrondse gangen, 
om praktische redenen tot nader orde uit-
gesteld. 

De luxe brochure moest de verkoop van de 15 appartementen bevorderen. 1979
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Scheldewacht:
Hr. Ms. Queen Wilhelmina te Vlissingen

Jules BrAAt

Vlissingen begin 1946… een zwaar verwoeste 

stad. Ook de maritieme sector had zwaar  

geleden, havens en installaties waren vrijwel  

volledig verwoest. Na de bevrijding werd kapitein 

luitenant-ter-zee J. Tissot van Patot aangesteld 

als marine-commandant met de opdracht de 

infrastructuur van de marine te herstellen en de 

haven weer toegankelijk te maken. Hij had de 

beschikking over ongeveer 500 man  

marinepersoneel, verspreid over een tiental  

locaties in Vlissingen. Samen met Engelse een-

heden werkten zij aan herstel van de havens en 

bij het lichten van wrakken. Langs de kustlijn en 

in de zeegaten werden door de marine  

met behulp van Duitse krijgsgevangenen  

mijnen geruimd. 

In de beginperiode was een aantal Engelse  

schepen in Vlissingen gestationeerd,  

LCT’s (landingsvaartuigen), bergingsvaartuigen, 

lichters en sleepboten, maar langzamerhand 

werd de Engelse hulp afgebouwd en namen 

Nederlandse instanties het opruimings- en  

herstelwerk over. Ook het toezicht in de 

Zeeuwse wateren werd weer een puur 

Nederlandse zaak, daartoe werd begin februari 

1946 Hr. Ms. Queen Wilhelmina in Vlissingen 

gestationeerd.

De Koninklijke Marine

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
was de Koninklijke Marine over de hele 
wereld verspreid: Engeland, de Verenigde 
Staten, het Caribisch gebied, Australie, 
Ceylon en uiteraard Nederland. De proble-
men waarmee zij te maken kreeg waren gi-
gantisch. Tijdens de oorlog was een groot 
deel van de vloot verloren gegaan, nieuw-
bouw en aankopen moesten de verliezen 
opvangen. Veel marinemensen waren om-

gekomen, daarom moest nieuw personeel 
worden geworven en opgeleid. 
Daarbij kwam de Indische kwestie. Na de 
capitulatie van Japan probeerde Nederland 
haar gezag over Nederlands-Indië te her-
stellen, een taak waarbij de marine een 
grote rol speelde. Vanuit ons land werden 
manschappen en materieel naar de Oost 
vervoerd, hier eisten kustbewaking en her-
stel van havens de aandacht. 

Vlissingen en de marine

Voor de Tweede Wereldoorlog was Vlis-
sin gen een belangrijk steunpunt van de 
Konink lijke Marine. Aan boord van het 
wachtschip Hr. Ms. Noord-Brabant was de 
matrozenopleiding gevestigd, er lag een 
kanonneerboot (Hr. Ms. Brinio), een aantal 
mijnenleggers en -vegers. Alles bij elkaar 
was in Vlissingen zo’n 800 man gelegerd. 
Hun aanwezigheid was van groot econo-
misch belang en zorgde ook voor het nodi-
ge vertier. Zoals vermeld, lag na de bevrij-
ding een detachement van ongeveer 500 
man in de Scheldestad en rekende men 
daar op een permanente aanwezigheid van 
marineblauw. 

Hr. Ms. Queen Wilhelmina

Met de stationering van de Queen Wilhel-
mina (in het vervolg afgekort tot QW) in 
Vlissingen kreeg de stad een bijzonder schip 
op haar grondgebied. Het was in 1942 bij 
de werf Lawley & Sons in Newport VS voor 
de Amerikaanse marine gebouwd. President 
Roosevelt bood het onder de bepalingen van 
de Leen- en Pachtwet aan Nederland aan en 
stelde voor het naar koningin Wilhelmina te 
noemen, die algemeen gezien werd als sym-
bool van Nederlandse moed en vastbera-
denheid. Nederland aanvaardde het aanbod 
en begin augustus 1942 werd het schip in 
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daar voor werd het ongeschikt geacht. Het 
was te licht en slingerde nogal, waardoor 
geen operaties aan boord mogelijk waren, 
bovendien was voor een ziekenboeg onvol-
doende ruimte, ontbrak een zoeklicht en 
was de watervoorraad te klein.
De marineleiding besloot daarop het schip 
naar Vlissingen te dirigeren en dienst te la-
ten doen als Scheldewacht. 
Tijdens haar verblijf daar, kwam de QW 
nog geregeld aan de orde in stafbespre-
kingen van de marine. Er werd onder an-
dere overwogen haar naar Indië te sturen, 
maar dat ging niet door omdat daar geen 
reservedelen aanwezig waren. In april 1946 
werd besloten de QW te bestemmen als 
escorteschip van het vliegdekschip Karel 
Doorman.

Begin Scheldewacht

6 februari 1946 was het zover. Om 7.30 uur 
werd de QW in Den Helder ontmeerd, wer-
den de navigatielichten ontstoken, degaus-
sing (systeem tegen zeemijnen) en radar 
bijgezet. Via de boeien van het Schulpengat 
werd de uiterton bereikt, vandaar ging het 
via de geveegde route langs de Nederlandse 
kust op Vlissingen aan. Om 13.50 uur was 

Washington in aanwezigheid van koningin 
Wilhelmina aan Nederland overgedragen.

De Queen Wilhelmina was een patrouille-
vaartuig van 335 ton met een bemanning 
van 67 koppen. De bewapening bestond 
uit één kanon van 7.6 cm, één mitrailleur 
van 40 mm, vijf van 20 mm en apparatuur 
voor het lanceren van dieptebommen. Het 
beschikte over twee dieselmotoren met 
een vermogen van 1800 pk, de maximum 
snelheid bedroeg 19.5 mijl. Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog was het ingezet bij 
convooibescherming in de Caribische Zee. 
Op het moment van stationering in Vlis-
singen stond het onder commando van 
luitenant-ter-zee 1e klas S.H. Rosier.

In Nederland

In maart 1945 arriveerde de QW in Ply-
mouth en op 19 juni 1945 te Rotterdam. 
Van juli 1945 tot begin februari 1946 lag 
het schip in Nieuwediep, waar het op de 
Rijkswerf te Den Helder een langdurige on-
derhoudsbeurt onderging. In de tussentijd 
werd gezocht naar een passende bestem-
ming. Er werd gedacht aan de inzet als 
inspectievaartuig voor de visserij, maar 

Hr. Ms. Queen Wilhelmina
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men bij het Oostgat, om 16.30 uur werd 
in de Buitenhaven van Vlissingen afge-
meerd langszij een Belgische trawler, de 
Scheldewacht kon beginnen!

Naar Zeeuws Vlaanderen

De Queen Wilhelmina was niet naar Zeeland 
gekomen om in Vlissingen langs de kade te 
liggen. Binnen een week werd al weer ge-
varen. Op 11 februari ’s morgens vertrok zij 
op loodsaanwijzing naar Terneuzen, waar 
in de westelijke buitenhaven werd aange-
legd. Na schutten en loodswisseling werd 
afgemeerd in het kanaal Terneuzen-Gent 
en ging de commandant van boord.
De volgende dag bracht de Militaire Com-
missaris van Zeeland een onofficieel bezoek 
een boord, waar hij door de officieren werd 
ontvangen. Ook burgemeester Tellegen van 
Terneuzen bezocht het schip.
Op 13 februari vertrok de QW weer uit 
Terneuzen en koerste met 13 mijls vaart 
op zicht van de boeien naar Vlissingen. 
Daar werd eerst nog even overgestoken 
naar Breskens waar de toegang tot de ha-
ven verkend werd, toen dat gebeurd was 
ging het richting Vlissingen en werd in de 
Buiten haven gemeerd.

Het bleef niet bij dit ene bezoek. Een paar 
dagen later was de QW weer in Terneuzen 
en ging via Sluiskil door naar Sas van Gent. 
Ook daar bezocht de Militaire Commissaris 
het schip. Op 19 februari vertrok de QW 
weer naar Vlissingen.
Men kon blijkbaar niet genoeg krijgen van 
de ‘overkant’, op 22 februari werd Ter-
neuzen weer aangelopen. Het schip werd 
toen opengesteld voor publiek, voor die 
tijd een nieuw fenomeen. Na enkele dagen 
verliet de QW Terneuzen en stoomde oost-
waarts. Bij Walsoorden werd gekeerd en 
koers gezet naar Vlissingen. Daar werd even 
geankerd ter hoogte van hotel Noordzee-
boulevard waarna de Buitenhaven werd 
opgezocht. 

Herdenking slag in de Javazee

Vermoedelijk was de ankerproef voor hotel 
Noordzeeboulevard de generale repetitie voor 
de herdenking van de slag in de Javazee op 
27 februari. Toen ging op de QW om 9.30 
uur de vlag halfstok, aan het begin van de 
middag marcheerde een detachement opva-
renden naar het standbeeld van De Ruyter. 
Daar hadden zich militairen en burgers ver-
zameld, waaronder nagelaten betrekkingen 

De Buitenhaven en omgeving van het station gezien van bovenaf, ca. 1946.  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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van de gesneuvelden en de marinecomman-
dant van Vlissingen. Verder waren er verte-
genwoordigers van land- en zeemacht, B&W 
en talrijke belangstellenden.
Namens de regering voerde minister van 
oorlog Meynen het woord. Hij verwees naar 
De Ruyter, het grote voorbeeld voor Karel 
Doorman en zijn mannen. Het was voor 
de minister een eer de gevallenen in de 
Javazee te herdenken. Na nog een rede-
voering en het voordragen van een gedicht 
werden kransen gelegd en twee minuten 
stilte in acht genomen. Tot slot werd het 
Wilhelmus gespeeld.
De QW liet om 14.45 uur ter hoogte van De 
Ruyter het anker vallen en hees de vlag op-
nieuw halfstok. Na de plechtigheid keerde 
het schip terug naar de Buitenhaven.

Aanvaring

Een dag later was de QW betrokken bij 
een aanvaring. Het schip was ’s morgens 
uitgevaren om te oefenen met het 7.6 cm 
kanon en ging omstreeks elf uur weer op 
Vlissingen aan. Op dat tijdstip passeerde 
het schip het Britse vaartuig Asa Lothrop 
(2490 ton) en de Amerikaanse Liberty 
Francis Marion op meeliggende koers. Vlak 
daarop liep het in een mistbank en werd het 
zicht gereduceerd tot ongeveer 50 meter.
Op de QW werd vaart geminderd tot 12 mijl, 
werden de voorgeschreven mistsignalen 
gegeven en alle waterdichte deuren geslo-
ten. Niet veel later werd de vaart nog verder 
geminderd tot 10 mijl. Omstreeks 11.20 
uur werd gestopt, het anker uitgegooid en 
de radar bijgezet. Ook werden nog steeds 
mistsignalen gegeven. Plotse-ling werd in 
voorlijke richting een mistsein voor sto-
mende vaartuigen waargenomen, niet veel 
later gevolgd door het ruisen van water en 
verscheen op ongeveer 90 meter afstand 
een schip. Halsoverkop werd de telegraaf 
op achteruit gezet maar tevergeefs. Enkele 
seconden later werd de QW door de aan 
bakboord passerende Asa Lothrop op de 
voorsteven geramd.
Beide machines werden gestopt en de 
schade werd opgenomen. De voorsteven 
was beschadigd, maar gelukkig maakte 

het schip geen water. Hierna werd het an-
ker gelicht en voer het schip naar een plek 
even buiten de route, waar opnieuw werd 
geankerd. 
Toen de mist enigszins optrok zag men 
vanaf de QW de Asa Lothrop en Francis 
Marion voor anker liggen. Daarop werd 
weer het anker gelicht, maar dat moest na 
een klein halfuur wegens mist weer worden 
gevierd. Bijna drie uur na de aanvaring be-
reikte men Vlissingen.

Reparatie bij de Koninklijke Maatschappij 
De Schelde

Met het herstel van de schade werd de 
volgende dag direct begonnen. Bij het los-
gooien had men de pech, dat een tros in 
de bakboordschroef kwam. Sleepboten 
brachten de QW naar de Scheldewerf, waar 
zij tegenover het casco van het ms Borneo 
werd afgemeerd. De bemanning kon toen 
beginnen met het verwijderen van de in de 
schroef gedraaide tros. Het reparatiewerk 
duurde tot 11 maart, aan het eind van die 
dag  werd het schip naar de Buitenhaven 
verhaald.

Naar Rotterdam en terug

De volgende dag ging het op Rotterdam 
aan. Door de aanvaring functioneerde ver-
moedelijk het degaussingsysteem niet meer 
en moest dit getest worden. Veiligheidshalve 
werd voor een route binnendoor gekozen: 
via Middelgat, Hansweert, Wemeldinge, 
Oosterschelde, Volkerak, Hollands Diep 
en Noord. Toen de QW aan de Parkkade 
in Rotterdam was afgemeerd, werd de geus 
gehesen in verband met de aanwezigheid 
van een Franse chasseur. ’s Avonds werd 
de Franse commandant aan boord ontvan-
gen. De dag daarop werd in de Waalhaven 
een degaussingtest uitgevoerd, vrijdag 15 
maart was de QW weer terug in Vlissingen.

Maritieme tentoonstelling

Daar was onder grote belangstelling op 
13 maart in het jeugdgebouw van de ge-
reformeerde kerk aan de Paul Krugerstraat 
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een maritieme tentoonstelling geopend. 
De opening werd verricht door wethouder 
W. Poppe en ook de pas benoemde burge-
meester B. Kolff voerde het woord. Op de 
tentoonstelling werd aandacht geschonken 
aan alle takken van de Nederlandse zee-
vaart (dus niet alleen aan de marine).
Tijdens de tentoonstellingsdagen werd in 
de Luxorbioscoop een aantal marinefilms 
getoond.
Gelijk met de tentoonstelling was in de 
openbare leeszaal een expositie van ma-
ritieme boeken, die echter minder belang-
stelling trok.
Ook de QW speelde een rol in het gebeu-
ren: zaterdags en zondags was het schip 
open voor publiek, voor de Vlissingers een 
nieuwe ervaring. 
Tussendoor ging de QW een week naar 
Rotterdam, waar op dat moment Engelse 
en Franse oorlogsschepen op bezoek wa-
ren. Vrijdagsavonds was zij terug in Vlis-
singen en werd zij in het weekend weer 
opengesteld voor publiek. Direct na afloop 
hiervan ging de bemanning een week met 
verlof, alleen een kernbemanning van zes 
koppen bleef aan boord.
De maritieme tentoonstelling, die tot 27 
maart werd gehouden, was een succes. In de 
eerste week werden 6500 bezoekers geregi-
streerd, op de openingsdag alleen al 1300.

Patrouilleren langs de Nederlandse kust

Met Vlissingen als thuisbasis werd gevaren 
langs de Nederlandse kust tot aan Delfzijl. 
Begin april vertrok de QW naar Rotterdam, 
ter hoogte van Hoek van Holland werden 
de motoren gestopt en het radiostation van 
de Hoek gepeild.
In Rotterdam kwam nog een aantal sche-
pelingen aan boord en na enkele dagen 
oponthoud ging het naar IJmuiden waar 
een korte stop werd gemaakt. Via de zoge-
naamde Elbe-Texelroute en het Stortemelk 
werd Terschelling bereikt van waar con-
tact met Vlissingen werd onderhouden. Op 
Terschelling werd gevoetbald tegen het 
Marinedetachement Terschelling, dat met 
zestien tegen één verpletterend werd ver-
slagen.

Op 6 april werd Terschelling verlaten en 
koers gezet naar IJmuiden. Direct na ver-
trek werd het radiostation van Terschelling 
gepeild, na een overnachting in IJmuiden 
bereikte de QW op 7 april Rotterdam.
De volgende dag werd een geheim telegram 
ontvangen met de order om naar Delfzijl te 
vertrekken. Onderweg daarheen werd de 
onderzeeër Hr. Ms. Zwaardvis ontmoet, 
na het calibreren van het radiopeilstation 
Den Helder werd Nieuwediep aangelopen. 
Daar werden brandstof en water ingeno-
men, na een nachtelijke reis werd de uiter-
ton van het Hubertsgat bereikt. Op 9 april 
in de ochtend voer de QW de haven van 
Delfzijl binnen. Na een paar dagen Delfzijl 
en enkele dagen Rotterdam was de QW op  
20 april weer in Vlissingen. 

Leven aan boord

Tot dusver hebben we de reizen van de QW 
belicht, maar hoe zat het eigenlijk met de 
bemanning? Hoe was het leven aan boord? 
Wat voor taken had de equipage? 
Die bestonden uit scheepswerkzaamheden 
in de ruimste zin van het woord: trossen 
losgooien bij vertrek, vlag hijsen, wachtlo-
pen, assistentie bij het afmeren, schilderen, 
brandstof en water laden, dek soppen, touw 
splitsen, schietoefeningen en ga zo maar 
door. Niemand hoefde zich te vervelen. 
Ontspanning zochten de schepelingen tij-
dens het passagieren, soms was er een 
voetbalwedstrijd tegen andere marineon-
derdelen. Bij mooi weer werd gezwommen 
waarbij soms ter assistentie een vlet werd 
gevierd. Voor de geestelijke verzorging 
werden in Rotterdam kerkdiensten aan 
boord georganiseerd, hoe het daarmee in 
Vlissingen gesteld was, is niet bekend, mis-
schien werden de reguliere diensten aan de 
wal bezocht.

Ceremonieel

Bij bepaalde gelegenheden was het alle 
hens voor de boeg en werden vlag en geus 
gehesen. 
Het laatste gebeurde bijvoorbeeld bij het 
bezoek of passeren van buitenlandse oor-
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logsschepen, bij bezoek aan een vreemde 
haven en herdenkingen bijvoorbeeld de do-
denherdenking op 4 mei 1946 in Vlissingen. 
Toen werden ’s morgens vlag en geus half-
stok gehesen en werd om 11 uur één mi-
nuut stilte in acht genomen, ’s middags 
kreeg de bemanning vrijaf. 
Bijzondere aandacht kreeg de commando-
overdracht. Op 13 juni 1946 droeg luite-
nant ter zee 1e klas S.H. Rosier tijdens een 
alle hens het commando over aan luitenant 
ter zee 1e klas A.J.C. Bax. De bemanning 
stond daarbij aangetreden in zondagse te-
nue.
Alle registers werden opengetrokken toen 
koningin Wilhelmina met haar gevolg op 
21 juni 1946 in Rotterdam de Banckert be-
zocht,  enpassant deed zij ook nog even de 
QW aan. Van het gezelschap maakte onder 
andere luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich 
en burgemeester P.J. Oud van Rotterdam 
deel uit.

Een pijnlijk besluit

Begin april 1946 maakte de minister van 
marine bekend, dat het marinesteunpunt 
Vlissingen met ingang van 1 mei zou wor-
den opgeheven. Ook besloot de Marinestaf 

tot opheffing van het Maritiem Commando 
Zeeland en Maritiem Commando Vlissingen. 
Als motief werd aangevoerd, dat in Indië 
groot gebrek aan personeel bestond, waar-
door detachementen als die te Vlissingen 
niet gehandhaafd konden worden. 
Deze beslissing sloeg te Vlissingen in 
als een torpedo in een munitieschip. Het 
gemeentebestuur was totaal overrom-
peld. Het betekende voor de Scheldestad 
een forse aderlating, ook al omdat ook 
de Maatschappij Zeeland (nog) niet in 
Vlissingen was teruggekeerd.
In een poging de marine te behouden, richt-
ten B&W zich tot de Minister van Buiten-
landse Zaken. Zij wezen er op, dat na ver-
trek van de marine op de Westerschelde 
nog nauwelijks Nederlandse marinesche-
pen aanwezig zouden zijn. Mijnenvegen 
in Nederlandse territoriale wateren bij 
Vlissingen zou in de toekomst geheel door 
Belgische eenheden vanuit Oostende ge-
beuren. B & W verzochten ‘Zijne Excel-
lentie’ stappen te ondernemen om de ma-
rine voor Vlissingen te behouden.
Er werd een ‘Comite van Actie Marine’ 
opgericht, waarin een aantal leden van de 
Walcherse jetset zitting had: de Commissaris 
der Koningin, de burgemeester en oud bur-

Gezicht op de Dokhaven en afbouwkade, met op de achtergrond de Willem Ruys op de helling,  
ca. 1946. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert).
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gemeester van Vlissingen, de directeur 
van De Schelde, notaris J.L. Verhagen en 
enkele wethouders. Op 10 april werd een 
grootscheepse manifestatie georganiseerd 
in de Scheldehal, waar Vlissingse notabe-
len het woord voerden, bijgestaan door een 
wethouder van Middelburg en een gedepu-
teerde. Telegrammen werden verzonden 
aan de ministerraad, de Tweede Kamer 
werd verzocht om intrekking van het besluit 
en te bevorderen dat de marine zo spoedig 
mogelijk naar Vlissingen zou terugkeren. 
De manifestatie werd vooraf gegaan door 
muziekvereniging Ons Genoegen, die een 
mars door de stad maakte en waarbij een 
spandoek ‘Vlissingen en de Marine zijn één‘ 
werd meegedragen. Het mocht niet baten, 
Den Haag handhaafde het besluit en de 
meeste Jannen verlieten Vlissingen.
Als doekje voor het bloeden werd besloten 
de Queen Wilhelmina voor patrouilledienst 
en vlagvertoon voorlopig in Vlissingen te 
laten, maar dan wel onder het marinecom-
mando Rotterdam. 
Ook oud-burgemeester C.A. van Woelderen 
mengde zich in de discussie. Hij schreef in 
de PZC, dat het onjuist was te beweren dat 
de marine uit Vlissingen was teruggetrok-
ken. De kwestie was nog in studie en over 
de vestiging van marinebases in Nederland 
was nog geen beslissing genomen. Hij 
wees verder op het strategisch belang 
van Vlissingen, dat bijvoorbeeld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en de Franse tijd zo 
duidelijk naar voren was gekomen. 
De Partij van de Vrijheid (tegenwoordig 
VVD) nam de kwestie op in haar urgentie-
programma voor de komende statenverkie-
zingen. Daarin werd krachtige actie be pleit 
voor terugkeer van de marine naar Vlis-
singen.

Vertrokken of… toch niet?

Hoewel met ingang van 1 mei 1946 het ma-
rinesteunpunt Vlissingen werd opgeheven, 
bleef er toch nog een bepaalde marineacti-
viteit over, namelijk mijnenvegen. Daarvoor 
waren in Vlissingen enkele mijnenvegers 
gestationeerd, in 1946 onder andere Hr. Ms. 
Beveland, Rozenburg en Terschelling. In het 

najaar lag de Douwe Aukes als moederschip 
in Vlissingen, in september woonde luitenant 
admiraal C.E.L. Helfrich vanuit Vlissingen een 
veegoperatie bij. De Douwe Aukes lag van 
eind oktober 1946 tot medio januari 1947 bij 
de Schelde voor reparatie. 
Ook in 1947 en 1948 werden veegoperaties 
uitgevoerd, ’s morgens vertrokken dan enkele 
mijnenvegers, die in de loop van de middag 
terugkeerden.
In die jaren werd Vlissingen ook nogal eens 
door buitenlandse oorlogsschepen aangelo-
pen, de marine was dus niet helemaal ver-
dwenen.

Onder commando Rotterdam

Vanaf 1 mei onderhield de QW min of meer 
een pendeldienst tussen Vlissingen en 
Rotterdam. Eind april lag het schip even in 
Oostende, daarna ging het via Rotterdam 
weer naar Vlissingen. Na een paar dagen 
in Vlissingen, werden vanuit Rotterdam 
enkele reizen met passagiers naar Tilbury 
gemaakt. Tot eind mei was het een heen 
en weertje tussen Rotterdam en Vlissingen, 
waarbij één keer binnendoor via de Ooster-
schelde werd gevaren.
Begin juni was de QW voor de afwisseling 
weer eens in Terneuzen. Op de terugweg 
naar Vlissingen werd geankerd en ging de 
officier van piket van boord. Er naderde 
een Zweeds eskader, bestaande uit de krui-
ser Fylgia en twee torpedo-jagers, waarmee 
eerbewijzen werden gewisseld. Na een be-
zoek aan deze schepen keerde de officier 
van piket weer aan boord terug.
Even later passeerde nog een Engels oor-
logsschip, dat ook werd gegroet. 

Naar de roeiwedstrijden in Oostende

Van 20 tot 28 juli 1946 werd in Oostende 
de jaarlijkse Internationale Yacht-rally ge-
houden waarbij ook buitenlandse mari-
nes aanwezig waren. De Belgische rege-
ring verzocht daar volgens traditie twee 
Nederlandse marineschepen bij aanwe-
zig te laten zijn. Het verzoek kwam in de 
Marinestaf aan de orde. De marine wilde 
de Van Speyk sturen, maar Buitenlandse 
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Zaken had daar bezwaar tegen. Die naam 
(denk aan Antwerpen in 1831) lag gevoe-
lig bij de Belgen. Besloten werd de QW te 
sturen, die op 19 juli van Rotterdam naar 
Oostende vertrok. 
Om 09.25 uur vertrok zij van de Parkkade, 
nam omstreeks 15.00 uur een loods aan 
boord en kwam om 16.00 uur in Oostende 
aan. Daar werd langszij het Belgische oor-
logsschip Zinia afgemeerd, vlag en geus 
werden gehesen en gestreken op het sein 
van het wachtschip Marie José. Voor de 
bemanning was gelegenheid op de wal een 
pint te nemen, op zondag waren er roei-
wedstrijden. 
De ploeg van de QW moest het opnemen 
tegen een ploeg van een Frans eskader en 
verloor met een halve bootlengte.
Dinsdags vertrok de QW weer naar Vlis-
singen.

Einde Scheldewacht

Vanaf begin augustus werd de band met 
Vlissingen gaandeweg losser. Tot me-
dio september pendelde de QW tussen 
Rotterdam en Londen. Daarna ging de reis 
via Vlissingen naar Terneuzen, Sluiskil en 
Sas van Gent. Op 20 augustus werd het 
schip bij het ontmeren in Terneuzen door 
de harde wind (kracht 7 tot 8) tegen de 

ponton gedrukt en werd de bakboordsboeg 
beschadigd. Nadat rapport was opgemaakt, 
werd doorgevaren naar Sas van Gent waar 
werd afgemeerd bij de fosfaatfabriek. In de 
loop van de dag werd het schip verhaald 
om reparatie uit te voeren. Bij zonsonder-
gang werden extra trossen aangebracht in 
verband met te verwachten harde wind. 21 
Augustus ging de QW weer via Terneuzen 
naar Vlissingen en van daar naar Rotterdam 
waar het schip bleef liggen tot 15 okto-
ber. De twee laatste maanden van 1946 
was de QW nog enkele keren korte tijd in 
Vlissingen. Eind januari 1947 vertrok zij 
naar Amsterdam en werd daar op de werf 
van de NDSM voorbereid op haar nieuwe 
taak als escorteschip van Hr. Ms. Karel 
Doorman.

Slot

C.A. van Woelderen had een vooruitzien-
de blik gehad: het vertrek van de marine 
uit Vlissingen in 1946 was niet definitief 
geweest, in het voorjaar van 1951 keer-
de zij terug. Op 12 maart vertrok Hr. Ms. 
Jacob van Heemskerck uit Den Helder 
naar Vlissingen en na een dokbeurt bij de 
KMS werd ligplaats gekozen in de bin-
nenhaven. Op 3 april werd de terugkeer in 
Vlissingen feestelijk gevierd met toespra-

Hr. Ms. Jacob van Heemskerck
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ken van de burgemeester en de comman-
dant maritieme middelen, een optreden 
van muziekkorps Ons Genoegen en een 
ontvangst van genodigden aan boord. De 
Jacob van Heemskerck ging dienst doen 
als opleidingsschip voor beroepsmatrozen, 
Vlissingen had haar marine terug…
En de Queen Wilhelmina? Na de inzet op 
de Westerschelde deed zij in 1947 dienst 
als volgschip van het vliegdekschip Karel 
Doorman, daarna als visserijpolitiekruiser 
en patrouillevaartuig. In 1963 werd zij voor 
drie jaar ter beschikking gesteld aan de 
marine van Nigeria en herdoopt in Ogoja. 
In september 1965 werd zij definitief over-
gedragen aan Nigeria. In oktober 1969 is 
zij gezonken. Het geschenk van president 
Roosevelt ging uiteindelijk ten onder in de 
Afrikaanse wateren!

Bronnen:

- Nationaal Archief: 

Journaal Queen Wilhelmina

Archief Marinestaf:

Archief Marinecommandant Rotterdam

Archief Marinecommandant Vlissingen

Archief Ned. Vert. bij de gezamenlijke stafchefs te 

Washington

- Nederlands Instituut voor Militaire Historie:

Schependocumentatie Queen Wilhelmina

Notulen Admiraliteitsraad

- Gemeentearchief Vlissingen:

Dossier Koninklijke Marine 1945/1970

Dossier N.V. Haven van Vlissingen 1937/ 1951

Handelingen gemeenteraad Vlissingen

Diverse uitgaven PZC

- Zeeuws Archief: 

Diverse uitgaven PZC

- Maritiem Museum Rotterdam:

Lloyds register 1945 / 1946

- Litteratuur: W.H.E. van Amstel - De schepen van de 

Koninklijke Marine vanaf 1945.

Het muziekcorps Ons Genoegen in 1946 op de Nieuwendijk.  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Een belangrijke aanwinst
Adri meermAn

Voor de Vlissingse geschiedenis in het  

algemeen en het Gemeentearchief Vlissingen in 

het bijzonder was donderdag 11 februari 2010 

een gedenkwaardige dag. 

In het prachtige hoofdkantoor van Damen 

Schelde Naval Shipbuilding aan de Glacisstraat 

tekende de burgemeester van Vlissingen, de 

heer drs. W.J.A. Dijkstra, de overeenkomst 

waarbij de Stichting Behoud Schelde Collecties 

een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van 

de Koninklijke Schelde Groep in bruikleen geeft 

aan de gemeente. 

Namens de Stichting plaatsten de heren 
mr. T.L. van de Poel (bestuurslid) en mr.  
M. Herrebout (secretaris/penningmeester) 
hun handtekening.
Een lang gekoesterde wens ging in vervul-
ling. Het Gemeentearchief zette hiermee 
een grote stap in de richting van het rea-
liseren van haar ambitie tot het aanbieden 
van een zo groot mogelijke diversiteit aan 
bronnen. Met het samenstel van deze bron-
nen kan de stadsgeschiedenis in een nog 
bredere maatschappelijke context worden 
bestudeerd.

Om meerdere redenen kon de Vlissingse sa-
menleving niet om De Schelde heen. 

Niet lang na de oprichting van de werf in 
1875 werd het al duidelijk. Het bedrijf begon 
gestaag te groeien om uiteindelijk voor lange 
tijd de skyline van Vlissingen te gaan bepalen 
met haar woud van torenkranen en de sche-
pen op de helling. De Vlissinger groeide op 
met het geluid van klinkhamers, het blazen 
van het signaal van begin, pauze en einde 
werktijd, de eindeloze stoet van werknemers 
richting werk of huis en de stapelloop van een 
schip op zaterdag. 
Velen droegen het kenmerkende blauwe ke-
telpak met het bekende witte logo. Als je zelf 
niet bij De Schelde werkte, dan toch zeker je 
vader, broer of buurman.
In 1951 telde het bedrijf ongeveer 4.600 werk-
nemers. Het hoogste aantal in haar bestaan. 

De collecties

De Schelde beperkte zich niet tot het bouwen 
van schepen voor marine en koopvaardij. Er 
werden scheepsmachines gebouwd, ketels, 
gevels, autobussen en zelfs vliegtuigen. 
Het is de verdienste van de vroegere directies 
en huidige directie dat de neerslag van deze 
activiteiten in de vorm van archieven, foto’s 
en tekeningen bewaard is gebleven. Hieruit 
blijkt het historisch besef hetgeen nog extra 
benadrukt wordt door het in bruikleen afstaan 
van hun cultureel erfgoed aan een professio-
nele instelling. De heer J.W. Weug, ons oud-
bestuurslid en oud-directeur van De Schelde 
speelde hierin een belangrijke rol.
Het Vlissingse gemeentebestuur verklaarde zich 
bereid een extra budget beschikbaar te stellen 
voor de inventarisatie van de omvangrijke col-
lectie.
De collectie beslaat de periode 1875-1971 en 
bestaat uit:
1. het directie-archief (circa 100 strekken-

de meter)
2. de foto- en negatievencollectie (circa 

47.000)
3. de tekeningencollectie (circa 56.000) 

Het tekenen van de overeenkomst op 11 februari 
2010 met v.l.n.r. de heren Herrebout, Van de 
Poel en Dijkstra.
(fotocollectie Ge meen te archief Vlissingen)
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Het is de bedoeling dat het archiefdeel door 
een externe partij zal worden geïnventari-
seerd. 
Hiervoor is inmiddels een offertetraject ge-
start. Verwacht wordt dat er medio 2010 
met de daadwerkelijke inventarisatie wordt 
begonnen. Dit zal naar schatting anderhalf 
tot twee jaar in beslag nemen.
De foto- en negatievencollectie wordt 
binnen de eigen bedrijfsvoering van het 
Gemeentearchief gedigitaliseerd en via de 
website beschikbaar gesteld. Na de daad-
werkelijke overdracht van deze collectie 
wordt direct een aanvang gemaakt met de 
digitalisering.
Er is afgesproken dat er voor de tekenin-
gencollectie een apart project wordt opge-
start. Vanwege de hoeveelheid en de ma-
teriële staat waarin de tekeningen, vaak 
uiterst kwetsbare calques, zich bevinden, 
werd het raadzaam geacht deze voorlopig 
in het hoofdkantoor aan de Glacisstraat te 
laten. Getracht zal worden om ook regio-
naal en landelijk fondsen te werven voor de 
kostbare digitalisering en materiële verzor-
ging van deze bijzondere collectie.

Het belang

‘Het is duidelijk dat het hier om een archief 
gaat dat vanuit allerlei invalshoeken van 
bijzonder groot belang is’, aldus Prof. Dr. 
H.A.M. Klemann, Prof. Dr. P.T. van de Laar 
en Dr. L.J. Altena, de ondertekenaars van 
de aanbevelingsbrief van de faculteit der 
historische en kunstwetenschappen van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Altena is 
in Vlissingen beter bekend als schrijver van 
het academisch proefschrift: Een broeinest 
der anarchie – arbeiders, arbeidersbewe-
ging en maatschappelijke ontwikkeling 
Vlissingen 1875-1929 (1940).
Niet alleen verdienden veel inwoners van 
de stad hun boterham bij De Schelde, de 
aanwezigheid van de onderneming had 
ook allerlei effecten op de ontwikkeling 
van Vlissingen. De woningbouw werd gesti-
muleerd omdat de werknemers in de stad 
gehuisvest moesten worden. Anderzijds 

moesten soms delen van de stad gesloopt 
worden in verband met de diverse uitbrei-
dingen van het werfterrein. Het belang van 
de werf voor de stad en van de stad voor 
de werf wordt ook uitgedrukt in het feit dat 
Arie Smit, de oprichter van De Schelde, 
burgemeester van Vlissingen werd.
Ook zijn de medewerkers van de univer-
siteit van mening dat de Scheldecollecties 
een completer beeld verschaffen over de 
ontwikkeling van een scheepsbouwwerf 
dan die van de Rotterdamse werven. 
Vanuit bedrijfshistorisch oogpunt gezien 
zijn de contacten van belang met andere 
ondernemingen in Nederland, zoals de 
Rotterdamsche Lloyd, waarvoor De Schelde 
een tijdlang als huisleverancier fungeerde. 
Ook de contacten met de Nederlandse re-
gering, buitenlandse regeringen, leveran-
ciers en werven waren van betekenis.
Het feit dat De Schelde zich niet alleen met 
scheepsbouw bezig hield is van waarde op 
technisch-historisch gebied.
Tenslotte zijn de collecties van belang voor 
het migratie- en genealogisch onderzoek. 
De personeelskaarten verschaffen belang-
rijke informatie over de ontwikkeling van 
loopbanen binnen het bedrijf, van leer-
school tot fabriek.
Al met al is het behoud van de Schelde-
collecties voor Vlissingen van groot belang, 
niet alleen voor de geschiedenis.

De torpedojager Bulhond in de Dokhaven met op de 
achtergrond de Houtkade met het stadhuis, circa 
1912
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert)
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muZEEum en museumweekend

In het weekend van 10 en 11 
april is het weer museumweek-
end. Het landelijk thema van het 
museumweekend 2009 Verleiden 
is wegens succes geprolongeerd. 
Ook het Zeeuws Maritiem mu-
ZEEum probeert mensen tot een 
bezoek te verleiden. Op 10 en 11 
april zijn er speciale activiteiten 
en de bezoeker krijgt 50% kor-
ting.

muZEEum en fort Rammekens 

B i n n e n k o r t  o p e n t  f o r t 
Rammekens weer haar deuren. 
Vanaf 27 maart kunt u het fort 
bezoeken. Vanaf half juni zijn er 
diverse rondleidingen op het fort, 
zowel ’s middags als ’s avonds. 
Kunstenares Betsy de Jonge zal 
dit jaar een bijzondere expositie 
inrichten op het fort. Naar alle 
verwachting is deze te bezoeken 
vanaf de meivakantie in 2010. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.fortrammekens.nl.

muZEEumnieuws 
muZEEum en exposities

dAniëlle otten

ZEEZEILERS 

Rutger Lokin fotografeert de Volvo Ocean 
Race 

Altijd al willen weten hoe hoog de golven nu 
echt kunnen zijn als je ze vanaf een zeilboot 
bekijkt? Dan moet u naar het muZEEum 
komen. Vanaf 26 maart zijn er foto’s te zien 
van de Volvo Ocean Race van fotograaf en 
zeezeiler Rutger Lokin. De tentoonstelling is 
te zien tot en met 26 september 2010.
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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

Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl
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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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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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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


