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Over een VOC-schip, een gevelgat en  
een kleuterschool

Jan Hintzen

Een krant wordt niet gemaakt door haar 
redacteuren, maar door haar lezers. De 
dagbladpers pronkt graag met dit gezegde, 
daarmee suggererend dat de abonnees wel 
degelijk invloed hebben. Geldt dat ook voor 
Den Spiegel? Gedeeltelijk wel, op de laat-
ste algemene ledenvergadering werd dui-
delijk dat onze periodiek door drie partijen 
gemaakt wordt. De redactie benadert een 
auteur over een onderwerp uit de lokale 
geschiedenis van de gemeente Vlissingen 
of de maritieme geschiedenis van Zeeland. 
Dan gaat de schrijver aan het werk en komt 
vroeg of laat met een artikel. Uiteindelijk 
oordeelt de lezer of het smaakt of geeft kri-
tiek en suggesties. Door die samenwerking 
behandelt Den Spiegel soms een thema 
maar krijgt ook vaak een gevarieerde in-
houd. Dat laatste is dit keer het geval. 
Auteurs en redactie wensen u veel lees- en 
kijkplezier. 

Maritiem historicus Doeke Roos vertelt 
in De ondergang van het VOC-schip de 
Woestduyn over het te verschijnen boek 
van Arthur Scheijde. Voor Zeeuwen heeft 
de Woestduyn nog steeds een legendari-
sche klank. Dat komt vooral door de spec-
taculaire redding van de bemanning van de 
Woestduyn door de Vlissingse visser, loods 
en mensenredder Frans Naerebout. Er is al 
veel geschreven over die heldendaad maar 
het in de subtitel genoemde ’verdwenen 
fortuin’ maakt nu nog nieuwsgierig. De il-
lustraties in het boek en in dit artikel zijn 
door Scheijde zelf gemaakt. De kleurige af-
beelding op de omslag is een voorbeeld en 
waard ingelijst te worden.

Ieder kent het gat in de gevelwand van 
het Bellamypark. Sarina Hendrikse en Ad 
Tramper behandelen in Bellamypark 20, 
van Baggaert tot Weijens de oude geschie-

denis van wat er eens stond. Over de ju-
welierszaak van de Gebr. Weijens wordt 
nu nog gesproken, vooral door de felle en 
heldere verlichting in de prachtige etala-
ges. Maar herinneringen worden met de 
tijd mooier en ‘een zee van licht’ blijkt erg 
tijdsgebonden. Zo is het met de kennis van 
nu wel bijzonder te zien wat er in de jaren 
twintig van de vorige eeuw verstaan werd 
onder ‘vooral des avonds oefent de winkel, 
wanneer hij in een zee van elektrisch licht 
baadt, een bijzondere aantrekkingskracht 
uit.’
De genealogie van bewoners van Bellamy-
park 20 en de geschiedenis van enkele  
oude grafstenen geven de naspeuringen in 
dit artikel een extra dimensie.

Hoger beroepsonderwijs en een kleuter-
school zijn ogenschijnlijk tegenstellin-
gen. Jaques den Exter weet het verband 
te duiden in HBO in de kleuterschool, 
over Fietsenmakers, Vonkentrekkers en 
Polderjongens. Nu zijn er zo’n 3850 stu-
denten druk in een groot studiecomplex 
aan de Prins Hendrikweg. Toen, in 1947 
begonnen 24 werktuigbouwkundigen in 
het Burgerweeshuis aan de Badhuisstraat. 
Later werden een aantal barakken aan de 
Verlengde Hobeinstraat betrokken. En ook 
in het markante kleuterschooltje op de 
hoek Paul Krugerstraat–Hobeinstraat wa-
ren eens HTS-studenten in de weer. Jaques 
den Exter brengt de lezer terug naar die 
tijd, mede aan de hand van mooie persoon-
lijke herinneringen. Ook zal de illustratie op 
de middenpagina veel Vlissingers aan toen 
doen denken.

Tenslotte heeft Anton Tanghe in Archief-
nieuws een pracht selectie uit het KMS-
fotoarchief samengesteld.
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De ondergang van het VOC-schip  
de Woestduyn
Maritiem treurspel voor de kust van Walcheren

Doeke Roos

Genealogisch onderzoek

Meer dan 25 jaar geleden werd ik gebeld 
door Anthonie van Kampen, bekend schrij-
ver en ook hoofdredacteur van het ma-
ritieme tijdschrift De Blauwe Wimpel. Ik 
had het verhaal over de ondergang van het 
VOC-schip de Woestduyn voor de kust van 
Walcheren aan hem toegezonden, met het 
verzoek dit in het in 1946 door hem opge-
richte blad De Blauwe Wimpel te plaatsen. 
Hij vertelde me het een erg goed artikel te 
vinden dat hij gaarne plaatste, maar vroeg 
als subtitel te mogen toevoegen; Maritiem 

Hoewel meerdere schepen van de VOC in de 

Scheldemonding hun graf vonden, heeft de 

naam Woestduyn aan de Zeeuwse waterkant 

nog steeds een legendarische klank. Deze  

bekendheid kreeg dit schip in hoofdzaak als 

gevolg van de spectaculaire redding door de 

Vlissingse loods, visserman en mensenredder 

Frans Naerebout. Hoe mooi en vooral markant 

staat zijn standbeeld niet op de Boulevard de 

Ruyter. Over zijn heldendaden is in talrijke  

geschriften verteld en daar zullen we in dit  

artikel niet verder op ingaan.

Reconstructie van de Woestduyn, gebaseerd op drie afbeeldingen van schepen uit dezelfde  
bouwperiode: De Jonge Lieve (1774), Het Huys te Spyk (1780) en de Leyderdorp (1771).
(Tekening Arthur Scheijde)
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treurspel voor de kust van Walcheren. Met 
deze toepasselijke ondertitel had ik geen 
moeite en zeker niet als dit bedacht was 
door een man bekend om zijn maritieme 
geschriften.

In 2008 werd ik gebeld door een man met 
de naam Arthur Scheijde. Hij vertelde in 
Brabant te wonen en zeer geïnteresseerd te 
zijn in de geschiedenis van het vergaan van 
het VOC-schip de Woestduyn voor de kust 
van Walcheren in 1779. Hij had het door 
mij geschreven verhaal aangetroffen in De 
Blauwe Wimpel van april 1985 en vroeg 
me eens langs te mogen komen om over 
een en ander te praten. Ik vroeg hem naar 
de reden van zijn belangstelling voor dit 
‘maritieme treurspel’. 
Uit onderzoek naar de genealogie van zijn 
familie bleek dat één van zijn verre voor-
vaderen, Adriaan Scheijde, zich aan boord 
had bevonden van de Woestduyn en be-
hoorde tot de geredden van deze scheeps-
ramp. 
Arthur Scheijde was daarna vele malen in 
het Zeeuwse, niet alleen om mij te bezoe-
ken doch ook om de archieven te raadple-
gen en aan de Vlissingse waterkant te zijn. 
Die blik naar de verre kim en het zilte nat; 
de sfeer te proeven waar één en ander zich 
had afgespeeld, om nog meer te weten te 
komen over de Woestduyn.
De Woestduyn schipbreuk nader ontrafeld, 
zo is de bescheiden benaming die de schrij-

ver geeft aan zijn onderzoek naar wat er ver 
voor en na deze ramp op de Walcherse kust 
plaats vond. Nu zal zijn fraaie boek ver-
schijnen met vele afbeeldingen die Scheijde 
tekende en kleur gaf. 
In de jaren dat hij eraan werkte, bezocht 
hij mij vele malen in het voor hem zo ver 
gelegen Zeeland en spraken we over zijn 
vorderingen. In de latere gesprekken was 
voor mij alles nieuw wat hij me vertelde. 
Historische feiten over de Engelse passa-
giers, wie zij waren en hoe ze aan boord 
van de Woestduyn geraakten. Belangrijke 
gebeurtenissen en onbekend in de reeds zo 
ruim beschreven geschiedenis van het ver-
gaan van de Woestduyn. 
De bereidheid van de schrijver vele archie-
ven te bezoeken, ook in het buitenland, had 
tot gevolg dat hij interessante personen op 
het spoor kwam, ook hun achtergronden 
onderzocht en op die wijze met zijn boek 
veel toevoegde aan de geschiedschrijving 
over de ondergang van de Woestduyn en 
de VOC, de compagnie waartoe dit schip 
behoorde; de eerste en grootste multinatio-
nal van Nederland.  

Wat ook zeer opvalt is de subtitel van het 
boek van Scheijde: De legendarische red-
ding, de opvarenden en het verdwenen for-
tuin. Dit laatste moet voor de geachte lezer 
nieuwsgierigheid en belangstelling opwek-
ken. 

Rekening van het 
Gasthuis voor het onder-
brengen van 87 personen 
met in totaal 468 dagen. 
De kosten bedroegen  
£ 39 Vlaams.
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Scheijdes onderzoek geeft een beeld van 
Vlissingen op het einde van de achttiende 
eeuw. Over alle leden van de bemanning 
van het schip van Naerebout wordt iets ver-
teld, waar zij woonden en wie zij waren.
Velen weten dat de rijke heer Daniel 
Octavus Barwell als passagier op de 
Woestduyn de ramp niet overleefde en in 
een praalgraf in de St. Jacobskerk werd be-
graven. Voor de achterwand van het heden-
daagse graf staat nog een monument van 
zwart en wit marmer. Het heeft de vorm van 
een gedenknaald met een portretmedail-
lon en het familiewapen. Scheijde vertelt 
wie deze Barwell was en waar hij zoal in de 
Oost, in zijn geval in India, voor de Engelse 
Oost-Indië Compagnie had gewerkt en 
wat dit alles had opgebracht. Dat fortuin 
was aan boord van de Woestduyn en waar 
het gebleven is, is nog altijd niet bekend. 
Misschien vinden we dat nog eens, daar 

ergens op de zeebodem nabij Zoutelande? 
Daniels zus Mary Barwell, in sommige ge-
schriften een ‘zonderlinge en rare vrouw’ 
genoemd, beschuldigde de Zeeuwen van 
moord en diefstal van Daniels fortuin. Zij 
schreef boze brieven naar de bewindheb-
bers van VOC, Engelse kabinetleden, de 
prime Minister en de ambassadeur van 
Engeland in Den Haag, Sir Joseph Yorke. 
En zo heeft Arthur in de Nederlandse en 
Engelse archieven veel aangetroffen het-
geen nog altijd veel toevoegt aan het reeds 
bestaande verhaal waarin Frans Naerebout 
een hoofdrol vervult.
 Dit te verschijnen boek mogen we rang-
schikken onder de historisch wetenschap-
pelijke, van annotaties voorziene werken, 
waarbij de leesbaarheid voortreffelijk is. 
Ook het kleurrijke van dit boek is, voor zo-
ver ik dat kan beoordelen, heel bijzonder. 
Het was voor mij een genoegen en eer er 
zijdelings bij betrokken te zijn.

Portret van Barwell. Deze afbeelding is gebaseerd op 
twee portretten van zijn broer Richard en het portret-
medaillon op zijn grafmonument. 
(Tekening Arthur Scheijde)

Het marmeren Barwell monument in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen, zoals het er oorspronkelijk 
uitzag. 
(Tekening Arthur Scheijde)
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Bellamypark 20, van Baggaert tot Weijens
saRina HenDRikse en aD tRampeR

De Gebr. Weijens heropenden op 30 no-
vember 1910 hun nieuwe juweliersbedrijf 
aan het Bellamypark 20. De voorgevel was 
in een nieuw jasje gestoken en ook het in-
terieur onderging een metamorfose. Daarbij 
kreeg de firma vergunning om edele me-
talen te smeden. De correspondent van de 
Vlissingsche Courant bracht een bezoek 
aan de zaak en maakte een keurig verslag. 
Hieronder een gedeeltelijke weergave van 
dat bezoek. 

‘De ruime winkel welke geheel met teak-
hout is betimmerd maakt een prettigen in-
druk, niet het minst door de passende pla-
fondbeschildering.
Vooral des avonds zal de winkel wanneer 
hij in een zee van electrisch licht baadt een 
bijzondere aantrekkelijkheid uitoefenen en 
kan gerust gezegd worden dat het thans 
een der fraaiste te dezer stede is.
Dat bij het verbouwen van dit magazijn 
met alle eischen van den tegenwoordigen 
tijd rekening is gehouden, laat zich wel be-
grijpen. Zoo zijn de étalages alle afgesloten 
met stofvrije kasten en twee der etalages 
zijn verplaatsbaar.
[…]
Onze bijzondere aandacht viel nog op twee 
groote vitrines, waaronder een schat van 
gouden en zilveren voorwerpen uitgestald 
liggen. 
Zeer practisch zijn de in de toonbank en 
rond den winkel aangebrachte laden en 
kasten, allen in verschillende vakken ver-

Al bijna twee jaar prijkt er een gapend gat naast 

café De Concurrent op de hoek van het Bellamy-

park en de Nieuwstraat. Ter figuurlijke opvulling 

van deze ruimte een geschiedenis op schrift van 

deze plek. Een geschiedenis die teruggaat tot in 

de zestiende eeuw en die verwijst naar  

(geruimde) grafstenen en grafschriften in de  

St. Jacobskerk. Eerst gaan we honderd jaar  

terug in de tijd.

De verlichte etalage van de Firma Weijens, ca. 1930; 
(Fotocollecte Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert).
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deeld, waarin alles zoo geborgen kan wor-
den, dat de clientèle onmiddellijk het ver-
langde kan worden voorgelegd.
[…]
Dat in dezen winkel de enorme collec-
tie gouden en zilveren artikelen prachtig 
opdoet laat zich wel begrijpen. De firma 
Weijens is ruim gesorteerd in al wat in het 
goud- en zilvervak slechts verlangd kan 
worden, waarvan men zich bij een bezoek 
aan den winkel zelf kan overtuigen. 
Achter den winkel komt een kantoor, dat 
nog niet is afgewerkt en daarachter de hor-
logemakerswerkplaats. 
Boven is de goud- en zilversmederij, voor-
zien van de nieuwste machines en waar 
alles dan ook vervaardigd wordt. Aan het 
hoofd is een alleszins bekwaam vakman ge-
plaatst, waardoor de Firma Weijens in staat 
gesteld is alle in het vak voorkomende arti-
kelen zelf te fabriceeren, zoal trouwens met 
alles wat in den winkel voorkomt, uitgezon-
derd klokken, pendules, barometers, lepels 
en vorken, dan ook werkelijk het geval is. 
De heeren Weijens hebben door deze ver-
jongenskuur welke zij hun zaak hebben 
laten ondergaan ten duidelijkste bewezen 
dat zij in elk opzicht met hun tijd wenschen 
meede te gaan.’ 

In september 1911 brandde de Sint Jacobs-
kerk af. De toren stortte met donderend ge-
raas bovenop de eeuwenoude in de kerk 
liggende graven. Een macaber silhouet do-
mineerde daarna de stad voor lange tijd.
Door de ingestorte toren konden de inwo-
ners van de stad niet meer zien hoe laat het 
was. In een tijd waarin nog niet veel men-
sen met een horloge op zak liepen, heel on-
handig. De horlogemakers Weijens en Van 
der Vegt plaatsten daarom elk een grote 
klok in hun etalage. De correspondent van 
de Vlissingsche Courant vroeg zich af of het 
niet wenselijk was om op enkele punten in 
de stad elektrische klokken te plaatsen zo-
als ook in andere steden het geval was. 

Bij de herbouw van de kerk ruimden veel 
gebroken grafstenen het veld. Anderen 
werden verplaatst. Archivaris P.K. Dom-
misse inventariseerde de grafschriften. 

Ter aanvulling raadpleegde Dommisse 
de archieven van de Hervormde gemeen-
te. In 1913 publiceerde hij het boek: 
Eenige grafschriften uit de afgebrande St. 
Jacobskerk te Vlissingen, met archivali-
sche toelichting. Een van deze grafstenen 
was voorzien met het opschrift: HIER RUST 
IN DEN HEERE JAN BAGGAERT VAN 
THIELT IN VLAANDEREN, STERF DEN 25 
JANUARI A 1602, OUT ZYNDE OMTRENT 
47 JAREN ENDE SYNE HUYSVROUW, 
NELLEKE (DEVERS), GEBOREN VAN 
GENDT, OVERLEET 14 NOV(EMBER) 
ANNO 1(626), OUDT 62 JAREN.

De hierboven genoemde Nelleken Bag-
gaert staat in het ‘Register van eigenaren’ 
als vroegste eigenaar te boek van het pand 
Bellamypark 20 (toen nog Oostzijde). Dit 
register bevindt zich in het gemeentearchief 
en is de ruggengraat van de Vlissingse on-
roerend goed registratie van de zeventiende 
en achttiende eeuw.
Het verarmde maar vrijgemaakte Vlissingen 
telde in 1572 nog maar krap 4000 in-
woners. Het echtpaar Jan en Nelleken 
Baggaert(s) was van Vlaamse afkomst. 
Tal van Vlamingen weken na de val van 
Antwerpen in 1585 uit naar de Noordelijke 
Nederlanden; vooral om de intolerantie van 
het katholicisme te ontvluchten. 
In het kohier van de twintigste penning uit 

Advertentie uit 
de Vlissingsche 
Courant,  
4 mei 1940.



8 Den Spiegel

1578 staat Lenaert van Boom als huurder 
te boek van het pand. Van hem weten we 
verder niets. Ook over Nelleken Baggaert 
weten we weinig. Alles wat meer ophelde-
ring had kunnen verschaffen, ging bij de 
brand van het stadhuis in 1809 verloren. 
Maar niet alles ging in rook op. De grafzer-
ken in de St. Jacobskerk, de notulen, re-
keningen, lidmaten- en trouwregisters van 
de Hervormde gemeente zijn hiervan het 
bewijs. 

Dommisse vermeldt in zijn Eenige grafschrif-
ten… bij de toelichting, dat Jan Baggaert 
van Tielt zich als poorter van de stad liet 
inschrijven op 27 maart 1585. Hij is dan on-
geveer 31 jaar oud en zijn vrouw 21 jaar. In 
1594 zien we hem terug als diaken van de 
Nederduits hervormde gemeente. Wanneer 
hij het huis aan de Oostzijde kocht is niet 
bekend, vermoedelijk niet lang na zijn aan-
komst. Welgesteld was hij zeker wel, getuige 
zijn kerkgraf en het feit dat al zijn kinderen 
een goede partij zouden huwen. 
Ook in die tijd werden nieuwkomers vaak 
met een scheef oog aangekeken. In het 
boek Zeven eeuwen Sint Jacobskerk lezen 
we: ‘Den 3den october is hier vermaent 
Pieter Cornelissen Roose over verscheide-
ne gantz injerieuse ende oneerbare redenen 
in vollen crychsraedt gesproken tegen de 
Vlamingen, als dat sy souden wesen be-

scheten Vlamingen, guyten, fielen, raba-
ouwen etc. Dese ongeschickte propoosten 
meest hebbende ten Jan Baggaert, sonder 
dat eenige oorsake hem Roose daertoe ge-
geven sy gelyck wy dit alles uut viere ver-
scheydenen cappiteynen, synde lidmaten, 
verstaen hebben. Waerover wy hem scher-
pelick vermanende, gelyck ooc over de 
dronkenschap, daer hy doen mede bevan-
gen was, ende die hy dicwils begaet. Heeft 
hy in ’t generael zyn schult daerover be-
kent, ende is met Jan Baggaert ende Jacob 
de Jode (als Vlamingen synde) versoent.’ 
Dommisse noemt zes kinderen van het 
echtpaar Baggaerts: Abraham, die huwde 
met Willemijntje Jans (zij was in 1628 al 
weduwe); Sara, die in 1610 trouwde met 
dominee Joos van Laren uit Arnemuiden 
en die in 1618 in Vlissingen beroepen werd. 
Lydia, die in 1617 trouwde met Abraham 
van de Velde, kerkmeester genoemd in 
1640; Judith, die in 1621 huwde met Claes 
Janssen Honich en Susanna, die huwde 
met Samson Morris en na diens dood met 
Maximiliaan Teelynck. Deze laatste was de 
eerste predikant van de Engelse gemeen-
te in Vlissingen. Zoon Jan huwde in 1616 
Mayken van de Putte; haar vader was de 
apotheker Reinier van de Putte. Jan Bag-
gaert jr. woonde aan de Oostzijde (nu 
Bellamypark 26). Dit huis op de hoek van 
de noordzijde van het Groenewoud is in 
1967 verbrand en niet meer herbouwd. Er 
was nog een zevende kind, Mattheüs, die 
huwde met Adriaenken Verschage en na 
haar overlijden met Janneken Houweels. 
Zij woonden in het pand Bellamypark 20.
In Levensberichten van Zeeuwen lezen 
we over de in Vlissingen geboren Johan 
Baggaert, die in Middelburg stadsdoctor 
was. Hij maakte naam met publicaties over 
onder andere de behandeling van de kin-
derpokken. 
In 1602, ruim een half jaar na de dood 
van Jan Baggaert sr. woonde er een jon-
geman bij Nelleken Baggaerts in: Hans 
Herbelle uit Brugge. Hij huwde in 1605 met 
Leynken Martens uit Veere. Het echtpaar 
woonde later in de Lange Noordstraat, nu 
de Molenstraat. Ze kregen negen kinderen 
waarvan er maar een de ouders zou over-

De beide auteurs van het artikel bij het transcriberen 
van enkele grafstenen, 2009. Grafstenen die mogelijk 
een plaats krijgen in het herbouwde pand Bellamypark 
20.
(Fotocollecte Gemeentearchief Vlissingen; 
foto: Anton Tanghe).
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leven: Janneke Herbels, die met Gerard van 
Hatten huwde. Deze laatste staat in 1629 
te boek als eigenaar van het kerkgraf van 
Hans van Herbel. De zerk is nog in de St. 
Jacobskerk te zien, zij het zwaar bescha-
digd. 
Een geschiedenis als deze is fragmenta-
risch en bevat hoofdzakelijk genealogische 
gegevens. Naast Nelleken Baggaert zien we 
in het ‘Register van eigenaren’ de volgende 
eigenaren opgesomd: 
Janneken Houweels, de weduwe van 
Matthijs Baggaert 
Abraham Teerlinck
Jooris Verlinck
Gillis van Arel
Jacob de Badt
Henry du Pree
Nicolaas Vijfhoek
Jacobus Fack
Abraham Ettrij
Ellenaar Simmers
David Levi

Een rijtje namen van mensen die sa-
men bijna tweehonderd jaar overbruggen. 
Sommige hebben hun sporen nagelaten in 
de geschiedenis, andere niet.

Met David Levi (Louijssen) zitten we al in 
de negentiende eeuw. In 1805-1807 woon-
de Jacob Moller en zijn vrouw Anthonie 
de Snijder in het pand; hij was lid van de 
Lutherse gemeente en staat te boek als een 
‘zeevarend gezel’. 
Naast hem (nu Bellamypark 22), woonde de 
horlogemaker Andries Aarniksen. Dit pand 
had ook een zijuitgang in de Nieuwstraat, 
achter het pand van Jacob Moller. Dit ge-
deelte werd circa 1850 bij Bellamypark 20 
getrokken. Inwonend was de dienstmeid 
Geertrui Tavenier. Op de andere hoek (nu 
Bellamypark 18) woonde de suikerbak-
ker Charel Chivat. Bij hen in woonde de 
dienstmeid Maria du Bon. Daarnaast huisde 
Abraham van der Swalme, stadsbestuurder 
en notaris. Een paar jaar later liep het pand 
bij het Engelse bombardement van 15 au-
gustus 1809 zware schade op en herbouw 
was daardoor noodzakelijk. 
21 Juni 1825 kocht Wilhelmina Branden- 
burg het pand. Verkoper was de Middelburgse 
koopman David Levi Louijsson. De prijs be-
droeg ƒ 1.800.-. De op 6 september 1784 in 
Zierikzee geboren Wilhelmina staat te boek 
als zilververkoopster en kashoudster en 
was een zelfstandige alleenstaande vrouw. 

De Bellamykade met het pand van horlogemaker J.H. Weijens, ca. 1890; tweede van links.
(Fotocollecte Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert).
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Vijftien jaar later opende ze een logement 
aan de Pottekaai. ‘Zindelijke bediening, 
goede en zuivere wijnen, en welbediende 
tafel’ prijst ze haar pension aan in een ad-
vertentie in de Vlissingsche Courant van 1 
januari 1839. De familie Gobius, nazaten 
van vice-admiraal en commandant van 
de vesting Vlissingen O.W. Gobius (1758-
1843) bewoonden in die tijd Bellamypark 
20.
In 1852 huurde de van Bergen op Zoom af-
komstige horlogemaker Joannes Hendrikus 
Weijens het pand. Samen met z’n vrouw 
Berta Jacoba Kuijl en zoon Hendrikus 
Cornelis Johannes namen ze er intrek. 
Twintig jaar later veilde notaris De Wolff 
het pand in het Hotel De Commerce. Het 
bracht ƒ 2.965,-- op. Koper was Johannes 
Hendrikus Weijens, al twintig jaar huurder 
van het pand.
In 1894 gingen de broers de goudsmit 
Hendrikus Cornelis Johannes en de horlo-
gemaker Erminus Johannes Marinus een 
vennootschap aan tot het uitoefenen van 
een bedrijf in gouden en zilveren sierraden. 
Maar ook horloges, pendules en klokken 
zaten in het assortiment. De vennootschap 
werd aangegaan voor 10 jaar. Twee jaar la-
ter lieten de broers de onderpui verbouwen 
naar de op dat moment gangbare mode. 

In de jaren twintig werd in de Nieuwstraat 

een deel van het magazijn ingericht met 
een speciale klokkenafdeling. ‘Een grote 
sorteering klokken met bimbam, regula-
teurs met slagwerk, moderne pendules 
enz…en de prijzen bewegen zich in dalende 
richting‘ liet de Vlissingsche Courant ons 
weten. De Gebr. Weijens waren tot ver in 
de 20e eeuw een begrip. Daarna heeft de 
fa. Van der Ree er een zelfde zaak gehad. 
Momenteel is Bellamypark 20 (de lege 
plek) en het achterliggende pand in handen 
van de horecaondernemer Gerard Aarden. 
Hij is al geruime tijd met de gemeente in 
de slag over restauratie en herbouw. Het is 
de bedoeling dat in het gebouw een hore-
cagelegenheid komt.

Bronnen:

Gemeentearchief Vlissingen:

Oud-Rechterlijk archief Vlissingen, Registers van eige-

naren, 1610-1810

Hervormde gemeente Vlissingen, ondertrouwregisters

Literatuur:

P.K. Dommisse, Eenige grafschriften uit de afgebrande 

St. Jacobskerk te Vlissingen (Middelburg 1913)

F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen (Middelburg 

1890)

Ad Tramper en Wikky Plas-van Rijsoort, Zeven eeuwen 

Sint Jacobskerk, (Goes 1998) 

Vlissingsche Courant, diverse artikelen uit de periode 

1840-1940

Het pand van de Firma 
Weijens, 1966; links op de 
hoek van de Nieuwstraat, 
rechts de Luxorbioscoop.
(Fotocollecte 
Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto Dert).
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HBO in de Kleuterschool, 
over Fietsenmakers, Vonkentrekkers en 
Polder-jongens
Het Vlissingse Middelbaar/Hoger Technisch onderwijs in de beginjaren 
(1947-1968)

Jaques Den exteR

Hoewel het hoger beroepsonderwijs in 

Vlissingen thans is uitgegroeid tot de 

omvangrijke, massaal bezochte Hogeschool 

Zeeland (3850 studenten in 2009) is het zeer 

bescheiden begonnen.

In 1947 startten 24 werktuigbouwkundigen in 

spé de opleiding die toen nog MTS (Middelbare 

Technische School) heette binnen de organisatie 

van de reeds langer bestaande Zeevaartschool.

In dit artikel beschrijf ik de eerste niet  

eenvoudige jaren, met de niet te vermijden  

huisvestingsproblemen in het Vlissingen  

van vlak na de oorlog.

Verder worden enkele persoonlijke herinneringen 

opgehaald uit mijn eigen HTS periode.

De stichting van de MTS

Het initiatief voor het oprichten van een 
Middelbare Technische School in Vlissingen 
werd kort na de oorlog genomen door het 
schoolbestuur van de Zeevaartschool.
Tot die tijd moesten Zeeuwen die een 
technische opleiding wilden volgen naar 
Dordrecht (MTS) of naar de Technische 
Hogeschool in Delft.
Voor de wederopbouw en de toenemende 
industrialisatie in Zeeland was een groeiend 
aantal middelbare technici nodig, dit was 
het belangrijkste argument om de regering 
te vragen een MTS in Vlissingen te mogen 
stichten.
Na aanvankelijke afwijzing door de inspec-
teur- generaal van het Nijverheidsonderwijs 
werd nog een belangrijk argument aange-
voerd: door de MTS in te passen binnen de 

organisatie van de Zeevaartschool konden 
de kosten worden beperkt.
Uiteindelijk werd vergunning verleend om 
per 1 januari 1948 te beginnen met een 
opleiding Werktuigbouwkunde die door het 
rijk gesubsidieerd zou worden.
Nadat de gemeente Vlissingen toezegde de 
kosten van september tot januari te dragen 
kon toch reeds op 2 september 1947 wor-
den gestart.

Het begin in het Burger Weeshuis

Hoe kwam men zo snel aan leerlingen? 
Omdat de tijd te kort was om via mid-
delbare scholen te werven werd eenmalig 
een advertentie in de Provinciale Zeeuwse 
Courant (PZC) geplaatst. Dit leverde 24 
kandidaten op, met een vooropleiding va-
riërend van MULO en HBS tot ambachts-
school. De ambachtsscholieren werden met 
extra cursussen bijgeschoold en na een ge-
slaagd examen toegelaten. 
De aanmeldingen kwamen uit Beveland, 
Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en zelfs één 

Advertentie PZC maandag 14 juli 1947
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uit Tholen. De Koninklijke Maatschappij De 
Schelde had aangeboden de leerlingen ge-
durende het praktisch jaar te werk te stel-
len op vrijwillige basis. Het begin der les-
sen werd zodanig gekozen dat men uit vele 
plaatsen in de provincie Vlissingen tijdig 
per spoor kon bereiken: het alternatief was 
huisvesting in het per 28 augustus 1947 ge-
opende Internaat voor de Zeevaartschool, 
in het gebouw Ophir aan de Badhuisstraat 
onder aan de Leeuwentrap.
De PZC van 5 augustus 1947 vermeldt de 
start van de MTS en besluit:
“En waar men zo werkt, in het belang zo-
wel van de leerlingen als van Zeeland, kan 
het niet anders of aan de school zal een lang 
en voorspoedig leven beschoren zijn.”
Dit getuigde van een vooruitziende blik.

Daar de Zeevaartschool op de boulevard 
zwaar was beschadigd door de oorlogs-
handelingen, werd gestart in het Burger 
Weeshuis aan de Badhuisstraat, tussen en-
kele honderden zeevaartscholieren.
Omdat de MTS’ers geen uniform droegen 
en niet meededen aan de bij de zeevaart-

scholieren gebruikelijke ontgroening wer-
den ze algauw als een aparte groep be-
schouwd door de ‘blikken’.
In 1948 werden 57 leerlingen toegelaten. 
Ook het aantal zeevaartscholieren nam toe, 
waardoor er een nijpend tekort aan leslo-
kalen in het Burger Weeshuis ontstond. De 
Rijks HBS schoot te hulp door enkele loka-
len ter beschikking te stellen. In september 
1953 werd de MTS uitgebreid met een op-
leiding Weg- en Waterbouwkunde (gestart 
met 17 leerlingen).

Naar de Boulevard

In 1953 betrok de Zeevaartschool haar 
nieuwe gebouw aan de Boulevard Bankert 
en kreeg ook de MTS daar haar eigen lo-
kalen.
Verdere groei van het aantal leerlingen 
(ook van de Zeevaartschool) zorgde voor 
nieuwe huisvestingsproblemen. Het school-
bestuur streefde naar een eigen gebouw en 
ook naar organisatorische afsplitsing van 
de Zeevaartschool.

Het voormalige Burger Weeshuis, 1969.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto PZC.)
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De barakken

In 1955 werd van de minister voor onder-
wijs toestemming verkregen tot verzelf-
standiging. Omdat nieuwbouwplannen door 
een toenmalige bouwstop niet door konden 
gaan, werd in 1956 als noodoplossing een 
aantal houten barakken aan de Verlengde 
Hobeinstraat (thans De Gallandatstraat) 
in gebruik genomen. Het waren vier leslo-
kalen, een tekenzaal, een laboratorium en 
ruimten voor de leraren, directeur en admi-
nistratieve krachten.
 

MTS wordt HTS

De onderwijsvernieuwing in 1957 was het 
gevolg van de door de industriële ontwik-
keling in Nederland groeiende behoefte aan 
hoger opgeleide technici. Daardoor werd 
het niveau van het leerplan opgekrikt en 
mocht de naam Hogere Technische School 
worden gevoerd. In september 1957 was 
het aantal leerlingen gestegen tot bijna 
200. De opleiding Elektrotechniek startte in 
1960. Door gebrek aan ruimte moest een 
beroep op de gemeente Vlissingen worden 
gedaan om de gesloten Nutskleuterschool 
op de hoek van de Hobeinstraat/Paul 

Krugerstraat te mogen huren. Goedkeuring 
werd verleend en in het afgekeurde school-
tje werden voor de afdeling Elektrotechniek 
drie leslokalen en een tekenzaal ingericht.

Mijn herinneringen aan de periode in de 
kleuterschool

Het is een koude winter, die van 1962-
1963. De 18 leerlingen van de tweede klas 
Elektrotechniek van de HTS zitten soms 
verkleumd de lessen te volgen als de ver-
warming in het voor de sloop bestemde 
gebouwtje weer eens uitvalt. De jassen 
moeten aanlijven tot conciërge Jobse de 
kachel weer aan de praat heeft gekregen. 
De populaire wiskunde leraar Vosje (M.P. 
de Vos) oogst grote bewondering als hij er 
in volhardt om de dagelijkse reis van zijn 
kippenboerderij in Nisse op Zuid-Beveland 

De Ruyterschool, 1957.
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Op de volgende pagina’s:

Luchtfoto Vlissingen 1961 voor de bouw van 
het stadhuis. Links in het midden de barakken, 
daaronder de Engelse kerk en daaronder de 
kleuterschool. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen. 
Foto T. Slagboom) 
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naar Vlissingen op zijn brommertje door de 
vrieskou te maken. 
In de pauze wordt stampvoetend een ogen-
blikje in de buitenlucht doorgebracht om 
even een frisse neus te halen. Bij gebrek 
aan een kantine wordt de middagboterham 
meestal in het klaslokaal genuttigd.

Als jongeman van 17 jaar word ik in sep-
tember 1962 met mijn diploma 5-jaar HBS 
direct in de tweede klas toegelaten, (één 
van de 1aatste jaren dat dit nog is toege-
staan) en ben derhalve een van de jongsten 
van de klas. Ik ben een zogenaamde ‘ster-
klasser’, ‘niet vanwege mijn intellectuele 
capaciteiten maar eenvoudigweg omdat er 
in de schooladministratie een sterretje ach-
ter mijn naam staat ter onderscheiding van 
de leerlingen die ook de eerste klas hebben 
doorlopen. De diepere achtergrond hiervan, 
dit sterretje dus, heb ik nooit begrepen.
De klas bestaat uit een aardige doorsnee 
van de Zeeuwse bevolking, met jongens 
uit Souburg, Middelburg, Zuid-Beveland en 

zelfs uit Oost- en West-Zeeuws Vlaanderen. 
In tegenstelling tot tegenwoordig zijn meis-
jes in die tijd in het technisch onderwijs 
schaars, pas in 1970 zullen twee vrouwe-
lijke studenten afstuderen. 

De grote stoorzender is in deze periode de 
bouw van het nieuwe stadhuis op de vlakbij 
gelegen Gobi (vernoemd naar de woestijn 
in Mongolie), het braakliggende veld tussen 
HBS en HTS, waar menig sneeuwballenge-
vecht tussen beide scholen is uitgevoch-
ten. De stampende heimachines doen het 
kleuterschooltje op zijn grondvesten trillen 
en je op de lessen concentreren valt niet 
mee als je zit te bibberen op je stoeltje en je 
met moeite de leraar kunt volgen als hij zijn 
wijsheid tracht over te brengen. 
Omdat de afdeling elektrotechniek pas voor 
het tweede jaar draait en nog gering van 
omvang is bestaat het lerarenkorps voor 
een deel uit krachten uit het bedrijfsleven 
die zich enkele uren per week vrij kunnen 
maken om les te geven. 

De Nutskleuterschool op de hoek van de Hobeinstraat en Paul Krugerstraat ca. 1937. 
Gebouwd in 1910, gesloopt in 1974. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen.; Foto Dert Vlissingen)
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Tekenlessen worden op zaterdagochtend 
gegeven omdat tekenleraar ing. Adan (de 
latere wethouder van Vlissingen) nog in 
dienst is van de PZEM en alleen op die dag 
beschikbaar is. Ook de heren ingenieurs 
Cornelisse (electrische machines-PZEM), 
Van Hevelingen (communicatie-PTT) en 
Muller (electrische werktuigen-KMS) beho-
ren tot deze groep leraren die soms voor 
één uur per week naar de kleuterschool ko-
men.

Door de afgescheiden locatie zijn de con-
tacten van ons ‘vonkentrekkers’ met de 
leerlingen van de andere afdelingen, de 
‘fietsenmakers’ van de afdeling werktuig-
bouw en de weg- en waterbouwkundige 
‘polderjongens’ niet zo frequent, alleen 
bij gezamenlijke sportwedstrijden tegen 
andere scholen kom je elkaar tegen. Een 
studentensociëteit kent men nog niet en de 
donderdagavond is zeker geen stapavond 
maar wordt braaf aan studeren besteed (in 
ieder geval door mijn persoontje). Uiteraard 
zijn er wel schoolfeesten, waarbij je kunt 
dansen met je geliefde van dat moment en 
volgens mijn herinnering wordt er zeer ma-
tig gebruikgemaakt van alcohol, van coma-
zuipen heeft nog niemand gehoord.

Omdat de derde klas een stagejaar is, dat 
in vier perioden bij verschillende bedrijven 
in Nederland en eventueel in het buitenland 
wordt doorgebracht zijn de contacten met 
de medeleerlingen dat jaar slechts inciden-
teel.

Het vierde studiejaar 1964/65 speelt zich 
weer af in de kleuterschool. Er zijn hierover 
weinig bijzonderheden te vermelden. Het is 
hard studeren en het lukt elf studenten om 
in 1965 het eindexamen met goed gevolg 
af te sluiten. 

Nieuwbouw Edisonweg

Het kleuterschooltje heeft tot in 1967 dienst 
gedaan, wanneer de in 1965 gestarte 
nieuwbouw aan de Edisonweg gedeeltelijk 
in gebruik kan worden genomen. Het aan-
tal leerlingen is bij de officiële opening in 
1968 gegroeid tot 318. Het verdere verloop 
van het HBO in Vlissingen valt buiten het 
kader van dit artikel.

Bronnen:

- Gemeentearchief Vlissingen, PZC 1947

- E.P. de Vries, Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van 

de HTS Vlissingen 1947-1997. (Vlissingen 1997).  

Bouw van het nieuwe stadhuis, 1963; rechtsonder de kleuterschool. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)



18 Den Spiegel

muZEEumnieuws 
muZEEum en exposities

Daniëlle otten

Sinds 1980 is er onderzoek gedaan naar 
verschillende VOC-wrakken. Dit VOC-
verleden is nu een van de belangrijke on-
derdelen van de presentatie en collectie 
van het Zeeuws maritiem muZEEum.
Zilver speelde als betaalmiddel een essen-
tiële rol bij de VOC. Vooral gedurende het 
laatste decennium is duidelijk geworden 
hoe belangrijk die rol eigenlijk was. Dat zil-
ver was grotendeels afkomstig uit Midden-
Amerika. De Zeeuwen speelden een be-
langrijke rol in het transport van het zilver 
naar Nederland. Ditzelfde zilver vormde de 
basis van de handel in Azië en daarmee 
voor de welvaart in de 17e-eeuw, beter be-
kend als de ‘Gouden Eeuw’. 

Activiteiten

Exclusieve bijeenkomst voor de Vrienden 

Sinds eind maart zijn de spectaculaire 
foto’s van Rutger Lokin in de tentoonstel-
ling Zeezeilers in the Whitbread Round the 
World Race te zien in het muZEEum. Lokin 
kan zeer boeiend vertellen over deze zwaar-
ste zeilrace ter wereld. Hoe hoog waren die 
golven nu echt? Hoe is het om zo lang met 
dezelfde mensen in extreme omstandighe-
den op een boot te zitten? Wie weet krijgt 
u binnenkort antwoord op deze vragen. 
Rutger Lokin zal exclusief voor de Vrienden 
van het muZEEum en het Gemeentearchief 
Vlissingen een toelichting geven op zijn fo-
to’s. In deze Den Spiegel vindt u een inleg-
vel. Daarop staat meer informatie.

muZEEum en fort Rammekens

Van 21 mei tot en met 31 oktober 2010 
kunnen de bezoekers van fort Rammekens 
genieten van de tentoonstelling @EMERGO, 
Betsy de Jonge, installaties van keramiek. 
Betsy de Jonge zegt hierover het volgende:

Het fort is een plaats waar strijd werd ge-
voerd. Met dit gegeven ben ik aan het werk 
gegaan. Maar dan vertaald naar de eeuwige 
strijd van Zeeland tegen het water.
Het is een wisselwerking tussen nu eens 
het water, dan weer het land. De zee als 
vijand maar aan de andere kant bron van 
leven. We hebben het land nodig om de zee 
te overleven maar we hebben de zee nodig 
om te leven. Deze tweestrijd geef ik vorm 
in de installaties in het fort. Installaties van 
keramiek om zo de kwetsbaarheid te be-
nadrukken. Bij deze installaties heeft Jorien 
Brugmans prachtige teksten gemaakt 

Met recht kan weer gezegd worden dat fort 
Rammekens de groene oase op Walcheren 
is waar natuur, cultuur en historie bij elkaar 
komen. 

Links Betsy de Jonge, rechts dichteres Jorien 
Brugmans bij haar gedicht Luctor.
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Verenigingsnieuws
Jan Hintzen

Tijdens de druk bezochte algemene le-
denvergadering op 26 mei 2010 werd Leo 
Speckens wegens zijn verdiensten voor on-
ze vereniging tot erelid benoemd. Het voor-
stel van het bestuur werd met een applaus 
door de aanwezige leden onderstreept.
Aftredend penningmeester Wil Botting 
stelde zich niet herkiesbaar. Hij wordt op-
gevolgd door John Visser. Heel veel dank 
Wil voor al het werk in het belang van de 
vereniging gedaan. John neemt het financi-
ele stokje over, hartelijk welkom John. 
Doordat de leden het bestuursvoorstel van 
een kleine contributieverhoging per 1 janu-
ari 2011 overnamen, zullen er de komende 
tijd waarschijnlijk geen financiële zorgen 
zijn.  
Na afloop van de algemene ledenvergade-
ring had Adri Meerman een leuke verras-
sing. Met een virtuele wandeling door het 
Vlissingen van 1900, gemaakt door Kees 
de Rijke, dwaalden we langs bekende en 

Tom Ekering feliciteert Leo Speckens met het erelid-
maatschap. (Foto Heleen Peters)

onbekende plekjes van de binnenstad. 
Aansluitend volgden twee filmpjes uit het 
pas in bruikleen verkregen archief van de 
Koninklijke Scheldegroep. Al met al een 
mooi besluit van de bijeenkomst. 

Installatie @EMERGO van Betsy de Jonge De opening van @EMERGO door Ria Geluk 
(derde rechts)

Fotografie Daniëlle Orelio
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Archiefnieuws
anton tangHe

In de vorige Spiegel schreef Adri Meerman over een belangrijke aanwinst. De gemeente 
Vlissingen verkreeg een aanzienlijk deel van het fotoarchief van de Koninklijke Scheldegroep 
in bruikleen. Uit dit archief zijn de volgende afbeeldingen ontleend.

Overzicht van de werf; met links op de voorgrond de Koningin Emma of de Prinses Beatrix van de 
Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die na de Tweede Wereldoorlog weer omgebouwd wordt voor de passagiers-
dienst op Engeland.
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Overzicht van de werf met KMS transport, ca. 1938.

De stapelloop van de pantserkruiser Evertsen in 1896.
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De ss Kertosono op de helling, 1929.

Overzicht van de werf, 1946; met in het midden onder de torenkraan de ms Willem Ruys; rechts op de voorgrond 
ms Austanger uit Bergen.
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Hare Majesteits flotieljevaartuig Edi, 1897; met op de achtergrond de zogenaamde Kappen en het Admiraalshuis.

De stoomlocomotief Willy was in 1956 
nog een bekende verschijning op het 
KMS-terrein en op de rails langs de Prins 
Hendrikweg. Links op de foto is de met 
klimop begroeide oude verbandkamer te 
zien. Thans krijgt dit gebouwtje een  
herbestemming als expositieruimte.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen, 
Foto Dert).
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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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