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Voor u ligt het eerste nummer van Den Spie-
gel van 2011. Traditiegetrouw verschijnt dit 
vlak voor de feestdagen. Het lijkt nog maar 
kort geleden dat ons vorige ‘kerstnummer’ 
verscheen. Een jaar gaat snel voorbij en er 
verandert van alles. Wat niet verandert is 
het plezier wat wij als redactie beleven aan 
het samenstellen van elke Spiegel. We zijn 
een goed team en onze vergaderingen ver-
lopen altijd in goede harmonie. 

Dit nummer begint met een artikel van Ju-
les Braat over Onlusten in Vlissingen en 
Souburg,

Met de opruiende titel Slaat ze dood, de ster-
rendragers. Het handelt over uitingen van 
ontevredenheid aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog bij de krijgsmacht op Walche-
ren na 22 oktober 1918. Wat er zich die da-
gen afspeelde, dat er ook onrust was onder 
burgers, doet Jules Braat zeer nauwkeurig 
uit de doeken.

In Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse 
Scoutingboerderij vertelt Jaco Simons de 
rijke geschiedenis van de boerderij en voor-
malige buitenplaats Bon Repos. Het hon-
derdjarig bestaan van Scouting Nederland 
in 2010 was aanleiding voor de auteur het 
thuis van Vlissingse scouts eens te belich-
ten. Bon Repos als ‘speelhof’ voor kinderen.
Peter van Druenen gaat in Mailboten en trei-
nen in Vlissingen uitgebreid in op hoe de 
komst van dammen en spoorlijnen ervoor 
zorgde dat Vlissingen de belangrijkste post-
haven van West-Europa werd. Op een zeer 
onderhoudende manier wordt verteld hoe 
het allemaal zo gekomen is in Vlissingen-
Haven en Vlissingen-Stad.

Dan willen we de verdwijning van Michiel 
niet onvermeld laten. In november is het 
standbeeld van Michiel de Ruyter van zijn 
sokkel getild. Hierdoor werd het mogelijk te 
kijken of er echt iets was verborgen onder 
de sokkel. 
Er werd een loden koker gevonden, met 
daarin twee oorkondes uit 1841 en 1894, 
foto’s en een stiekem briefje van de lood-
gieter. U kunt dit alles bekijken in het mu-
ZEEum, tot het beeld van Michiel de Ruyter 
wordt herplaatst.

Dat Michiel een leegte achter laat is een feit. 
Het Keizersbolwerk ziet er nogal verlaten 
uit, zonder de over zee uitkijkende admiraal. 
Als herkenningspunt wordt hij ook gemist. 
Dat bleek bij de intocht van Sinterklaas op 
20 november jl. De Sint vertelde tegen bur-
gemeester Dijkstra die hem welkom heette 
in de stad, voor het laatst in zijn functie als 
burgemeester, dat de stoomboot de ingang 
van de Koopmanshaven voorbij voer omdat 
de kapitein Michiel niet zag! Gelukkig is al-
les toch nog goed gekomen.

Na deze flauwekul rest mij u, namens de 
hele redactie goede feestdagen te wensen, 
een gezond en gelukkig 2011 en nog lang 
veel leesplezier met Den Spiegel. 

Van een oproer naar een speelhof, 
van de mailboot naar de trein 
en ook nog een verdwenen Michiel

AAfke Verdonk-rodenhuis
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Ook in Duitsland rommelde het. In januari 
1918 waren stakingen in Berlijn en Ham-
burg, eind oktober 1918 was er muiterij op 
de vloot in Kiel.
In Nederland was het ook onrustig. Begin 
1918 pleegden anarchistische jongeren een 
mislukte aanslag op een munitiedepot bij 
Halfweg, waren er rellen in Leiden en sta-
kingen en betogingen in de grote steden. 
De ontevredenheid werd vooral veroorzaakt 
door de voedsel- en brandstofschaarste.
In de krijgsmacht op Walcheren was het tot 
dusver vrij rustig gebleven maar dat ver-
anderde op 22 oktober 1918. Toen wer-
den plotseling de verloven ingetrokken uit 
vrees voor schending van de Nederlandse 
neutraliteit door terugtrekkende Duitse troe-
pen. Als gevolg hiervan braken rellen uit 
o.a. in Amersfoort, Den Bosch, Harskamp, 
Utrecht, Hellevoetsluis en op Walcheren.

Het begin
 
De eerste uitingen van ontevredenheid de-
den zich voor op 22 oktober bij het 25e Re-
serve Regiment Infanterie in Vlissingen. Er 
was die dag voldoende voedsel ingekocht 
en de kwaliteit van het eten was goed, maar 
er werd geklaagd over de verstrekte porties.
Na de warme maaltijd verzamelde zich een 
groep ontevreden militairen voor het com-

pagniesbureau. De compagniessergeant-
majoor gelastte de mannen uiteen te gaan, 
maar dat bevel werd slechts schoorvoetend 
opgevolgd.
Enkele militairen riepen hun kameraden op 
gezamenlijk voor de woning van de com-
pagniescommandant te gaan demonstre-
ren. Een ontevredenen milicien riep: ‘moe-
ten wij niet gauw met verlof’ en ‘moeten we 
nog langer genoegen nemen met 45 cent 
in de week’. Dat laatste sloeg op een in-
houding op de soldij wegens zoekgeraakte 
voorwerpen, kleding en uitrusting.
De oproep had effect, een groep ontevre-
denen ging in optocht naar het huis van 
de compagniescommandant, luitenant Van 
Zon, in de Glacisstraat. Daar klaagden drie 
woordvoerders over het eten. Na het aanho-
ren van hun klachten gaf Van Zon de man-
nen bevel naar hun kwartier terug te gaan. 
Een politieagent die de stoet later in de Wal-
straat tegenkwam, hoorde socialistische lie-
deren zingen en honger roepen.
Toen de demonstranten in hun kwartier te-
rug waren, werd een gedeelte van het brood 
voor de volgende dag verstrekt en keerde 
de rust terug. 
De militaire leiding liet het voorval niet over 
z’n kant gaan. Twee miliciens werden ge-
straft met tien dagen provoost (streng ar-
rest) en verplaatst naar een ander onder-
deel. Twee andere miliciens werden gestraft 
met acht dagen politiekamer (strafkamer). 
Een milicien werd uit de compagnie verwij-
derd omdat hij als aanstoker bekend stond 
en het woord had gevoerd aan de deur van 
de compagniescommandant. Hij werd over-
geplaatst van het station Vlissingen naar 
de Marinierskazerne. Verder werd van een 
tiental militairen het periodieke verlof inge-
trokken. 

Slaat ze dood, de sterrendragers!
Onlusten in Vlissingen en Souburg

Jules BrAAt

Oktober 1918: de Eerste Wereldoorlog nadert 
 z’n einde. In het westen is het Duitse leger in 

volle terugtocht, een nederlaag is onafwend- 
baar. Niet alleen op militair terrein is er  bewe-

ging. In 1917 beleefde Rusland de  Oktober- 
revolutie in februari 1918 gevolgd  door annu-

lering van de staatsschuld. Als  gevolg daarvan 
werden in Nederland velen financieel gerui– 

neerd. 
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De situatie verhardt

Nog geen week later was het weer raak in 
Vlissingen. In de avond van 28 oktober was 
er bij de 4e compagnie in de Bomvrije-ka-
zerne een samenscholing van militairen, die 
ontevreden waren over het eten en het straf-
fen van een soldaat. Die had zich tijdens de 
strafoplegging door de compagniescom-
mandant op felle wijze gekeerd tegen een 
luitenant, vermoedelijk uit onvrede over de 
beschuldiging. 
De luitenant van de week rapporteerde aan 
de compagniescommandant, dat het eten 
onvoldoende was geweest en daarom werd 
besloten een geplande avondoefening af te 
gelasten. Toen men bleef samenscholen, 
schijnt de wachtcommandant tegen de sa-
mengeschoolde militairen gezegd te heb-
ben “Ga maar naar de God van Walcheren”. 
Daarmee bedoelde hij kolonel A.J. Gooszen, 
commandant van Walcheren. Door die uit-
spraak werd de lont in het kruitvat gegooid, 
een honderdtal militairen en opgeschoten 
jongens trok van de Bomvrije-kazerne  naar 
de Marinierskazerne waar de 2e compag-
nie gelegerd was. Daar riepen zij leuzen en 
een matroos bedreigde een vaandrig met 
de woorden “wij moeten vreten hebben, wij 
hebben honger, verlof”. De vaandrig wist 
zich op eigen kracht uit de demonstranten 
te redden. 

Een adjudant herkende onder de beto-
gers milicien Kinsbergen, die riep: “voor-
uit mannen, allemaal mee”. Hij greep hem 
beet en wees op zijn laffe optreden en de 
ernst van zijn handelen. Ook waarschuwde 
de adjudant de manschappen zich niet als 
werktuig te laten gebruiken. In het donker 
kreeg hij ook nog een demonstrerende ma-
troos te pakken, maar die rukte zich los en 
schreeuwde “lafaards zijn jullie van de 2e 
compagnie om uit te rukken”. 
Een kleine 40 militairen van de 2e com-
pagnie trad niet aan voor het avondappel, 
maar sloot zich uit solidariteit aan bij de de-
monstranten. Die trokken via de Walstraat 
en Badhuisstraat naar de Paul Krugerstraat 

De Bomvrije kazerne, met links de Gevangentoren, ca. 1915.

De Grote Markt, ca. 1910.
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waar kolonel Gooszen woonde. Die was niet 
thuis, maar zijn huishoudster waarschuwde 
de politie. De opgehitste menigte, waar-
onder matrozen en opgeschoten jongens, 
gooide ruiten bij de kolonel aan diggelen. 
Toen bleek dat de demonstranten hun grie-
ven niet kwijt konden, vertrokken zij weer 
naar de binnenstad. Onderweg werden de 
Marseillaise en socialistische liederen ge-
zongen en: “slaat ze dood de sterrendragers, 
de wapens neer, honger, verlof “ geroepen. 

Met de sterrendragers werden natuurlijk de 
officieren bedoeld. Op de Grote Markt ont-
moetten de betogers een uitrukkende com-
pagnie onder leiding van een vaandrig. De 
betogers gingen daar joelend en schreeu-
wend achteraan.
Er was geen houden meer aan. Bij sociëteit 
Unitas op Boulevard de Ruyter werd voor 
f 300,-- aan ruiten stukgegooid. Ook wer-
den ramen van een café aan de Badhuis-
straat en van enkele woningen ingegooid, 

Sociëteit Unitas op de hoek van Boulevard de Ruyter en de Coosje Buskenstraat, ca. 1905. 

Het Betje Wolffplein, met de smederij van de Kon. Maatschappij De Schelde; gezien vanaf de Coosje 
Buskenstraat, ca. 1910.
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al met al werd flink wat schade aangericht. 
Vanzelfsprekend trok de manifestatie grote 
belangstelling van het publiek, op het Betje 
Wolffplein had zich een grote groep militai-
ren, opgeschoten jongens en meisjes ver-
zameld.
Terwijl de manifestanten door de stad trok-
ken kwam de politie in actie. Zoveel mo-
gelijk agenten werden opgetrommeld en 
rijwielagenten verkenden de situatie. Ook 
werden de garnizoenscommandant, majoor 
Mulder, en de brigadecommandant van de 
marechaussee gewaarschuwd.
Toevallig was op een open terrein bij de 
Badhuisstraat/Singel een detachement van 
de bereden artillerie uit Souburg aan het 
oefenen. Vanuit het publiek werd plotse-
ling een steen gegooid, die het paard van 
de batterijcommandant raakte. Die wist, dat 
het onder de militairen in Vlissingen onrus-
tig was en gaf bevel de Badhuisstraat met 
de karwats schoon te vegen. Politie en be-
reden militairen veegden, na sommatie, met 
de blanke sabel ook nog het Betje Wolffplein 
schoon en volgden de demonstranten naar 
de Nieuwendijk en het Bellamypark. Geluk-
kig hoefden zij niet meer in te grijpen, om-
streeks tien uur was de rust weergekeerd.
Die avond had milicien Troeder een be-
nauwde ervaring. Hij was onwel geworden 
en naar het hospitaal gebracht, dat hij na 
onderzoek kon verlaten. Onderweg naar de 
kazerne werd hij aangesproken door enkele 
groepjes matrozen en soldaten. Zij vroegen 
hem op intimiderende wijze of hij was aan-
getreden voor het avondappel, maar daar 
wist hij zich handig uit te praten. Tijdens de 
ondervraging zag hij dat twee matrozen met 
revolvers bewapend waren.
Om verdere ongeregeldheden te voorko-
men werden de volgende dag patrouilles 
ingesteld, bestaande uit een sergeant, een 
korporaal en acht soldaten bewapend met 
geweer, koppelriem en patroontassen. De 
patrouilles werden gelopen tussen 18 en 
24 uur, steeds moesten vier patrouilles op 
straat zijn, na 22 uur nog twee. 

Onderzoek/maatregelen

Deze uitbarsting van geweld was voor de mi-
litaire autoriteiten aanleiding een onderzoek 

in te stellen. Een groot aantal militairen werd 
verhoord, maar de meesten ontkenden aan 
de demonstraties te hebben meegedaan, 
hadden het anders gezegd, bedoelden het 
niet zo of hadden in de duisternis niks ge-
zien. Men wilde zichzelf natuurlijk vrijpleiten 
en ook geen kameraden verraden.
Slechts enkele militairen legden een duide-
lijker verklaring af. Aan de hand daarvan 
kon worden vastgesteld, dat vijf miliciens 
waaronder Kinsbergen bij de rellen betrok-
ken waren. 
De commandant van de 2e compagnie, 
verklaarde dat hem op 28 oktober geen te-
kenen van ontevredenheid waren opgeval-
len. Het eten was kwalitatief en kwantitatief 
voldoende geweest. Volgens hem hadden 
39 man van zijn compagnie uit solidariteit 
meegedaan.
In de ervaringen van Troeder meende hij 
een complot te zien om militairen tot col-
lectieve dienstweigering over te halen.
Een dag later was in zijn compagnie alles 
weer normaal, de stemming was goed en 
bij een schietoefening waren de resultaten 
bevredigend. De 39 man die hadden mee-
gedaan waren gestraft met tien dagen kwar-
tierarrest en uitsluiting van gunsten voor 
een bepaalde periode. 
De commandant van de 4e compagnie 
was zich ook van geen kwaad bewust. De 
luitenant, die had gemeld dat het eten on-
voldoende was, diende nog maar net bij de 
compagnie en had weinig ervaring. Behalve 
vijf militairen, die in arrest zaten of waren 
aangeklaagd en enkele uitzonderingen, 
hadden volgens hem geen militairen van 
zijn compagnie aan de rellen deelgenomen. 
Hij stelde zelfs voor het algemene verlof 
weer te verlenen, maar dat werd door de re-
gimentscommandant afgewezen.
Uit verder onderzoek bleek, dat het eten 
voldoende was, alleen grote eters kwamen 
minder aan hun trekken. Vergeleken met de 
burgerij hadden de militairen zeker niet te 
klagen.
Wel zouden bruine bonen voortaan niet 
meer als soep maar als bonen worden op-
gediend.
Klachten over het intrekken van verlof wa-
ren te begrijpen, maar daar was niets aan 
te doen. Dat bevel kwam van hogerhand 
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en een soldaat moest zich daar aan onder-
werpen. Het was wel zo dat de mobilisatie 
al vier jaar duurde, de soldaten verlangden 
naar huis.
Om herhaling te voorkomen moest voort-
aan een officier in de kazerne blijven, bleef 
de compagniescommandant in de buurt en 
werden zes onderofficieren geconsigneerd.
Opvallend was dat de beide compagnies-
commandanten alle schuld afwezen. Van 
hun compagnie had vrijwel niemand mee-
gedaan, alles was die dag rustig geweest, 
het was niet te voorzien enzovoorts! Je 
vraagt je alleen af: waar kwamen al die de-
monstranten dan vandaan? 
Omdat ook matrozen aan de rellen hadden 
meegedaan, werd bij de marine een onder-
zoek ingesteld. De Commandant Scheeps-
macht op de Schelde kreeg opdracht naar 
de identiteit van deelnemende schepelingen 
te speuren. Ook werd hij er op gewezen, dat 
tijdens de rellen bewapende schepelingen 
op de wal waren gesignaleerd. De Comman-
dant gaf daarom zijn officieren opdracht tot 
dagelijkse nauwkeurige wapencontrole. Het 
onderzoek naar matrozen die aan de rellen 
hadden meegedaan, leverde niets op. 

Souburg

Ook in Souburg was het hommeles. Op 31 
oktober omstreeks 18.30 uur trokken mili-
tairen van het 3e Regiment Veldartillerie uit 
West Souburg zingend en honger roepend 
door de Kanaalstraat en bekogelden enkele 
onderofficieren met stenen. Even later vlo-
gen bij hun commandant stenen door de 
ramen en bij het postkantoor sneuvelde het 
glas van een straatlantaarn.
De batterijcommandant wist twee man te 
achterhalen en gaf ze opdracht zich bij de 
wacht te melden. Enkele onderofficieren 
probeerden een aantal demonstranten te 
herkennen en op te pakken, bij sommigen 
lukte dat, anderen maakten zich in het don-
ker uit de voeten, één sprong zelfs in een 
sloot en verdween via een akker. 
Door het uitzetten van patrouilles en vastbe-
raden optreden van officieren werd de rust 
snel hersteld.
Op aanwijzing van een wachtmeester wer-
den nog twee betogers opgehaald, maar die 
weigerden in arrest te worden gesteld. Eén 
nam zelfs zo’n dreigende houding aan, dat 
een wachtmeester zijn revolver moest trek-
ken. Enkele miliciens weigerden uit solida-
riteit hun kameraad vast te pakken. Uitein-

De Kanaalstraat, met op de achtergrond molen de Pere, ca. 1920.
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delijk lukte het de twee te boeien en naar 
Middelburg over te brengen. 

Nog een commissie

Ook in Souburg werd onderzoek gedaan. 
De conclusie was, dat er geen bijzondere 
maatregelen moesten worden getroffen. 
Twee hoofdpersonen werden gestraft met 
ieder zeven dagen provoost. De één had 
niet voldaan aan het bevel van een officier 
om zich onder arrest te stellen en had een 
dreigende houding aangenomen. De ander 
had een collega aangemoedigd zich tegen 
arrestatie te verzetten en zich losgerukt van 
een wachtmeester die hem gegrepen had. 
Ook werden enkele miliciens veroordeeld 
tot vier respectievelijk zes dagen politieka-
mer onder andere omdat zij vreesachtig wa-
ren geweest bij de arrestatie van een militair 
of een bevel niet hadden opgevolgd.

De hiërarchische weg

De onderzoeksrapporten volgden de hië-
rarchische weg en kwamen terecht bij de 
Commandant der Stelling van de Monden 
der Maas en Schelde. Die stuurde ze naar de 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, 
generaal Snijders.
Enkele kaderleden van het 25e Reserve Re-
giment Infanterie en 3e Regiment Veldartil-
lerie werden door hun commandant voor-
gedragen voor een tevredenheidsbetuiging. 
Zij hadden zich in ernstige uren kalm en 
vastberaden gedragen en een goede invloed 
uitgeoefend op de jeugdige militairen. Door 
hun doortastend optreden waren de onlus-
ten snel onderdrukt.

Regeringscommissie

De regering liet een speciale gemengde 
commissie onderzoek naar de rellen doen. 
Die kwam tot de conclusie dat er verschil-
lende oorzaken waren: mobilisatiemoeheid, 
de voeding, het beperkte comfort in de ka-
zernes en legeringplaatsen, de verlofrege-
ling, de verhouding meerderen - minderen 
enz. Van bolsjewistische invloeden of revo-
lutionaire denkbeelden was niets gebleken.
De hoge heren bezochten enkele kazernes 

op Walcheren waaronder Vlissingen. Het 
rapport vermeldt een bezoek aan de Oran-
jekazerne, waarmee vermoedelijk de Wil-
lem III kazerne werd bedoeld. Het oordeel 
daarover was verdeeld, het gerestaureerde 
deel was goed, het niet gerestaureerde on-
bewoonbaar. Er werden open kasten aan-
getroffen waardoor de uitrusting van de 
manschappen voor het grijpen lag. De com-
missie had een briljant idee: breng deuren 
aan!
Het Arsenaal kreeg een dikke onvoldoende: 
grote, holle, niet te verwarmen lokalen en 
ondoelmatige onderofficierskamers. De 
keuken deugde niet, de kantine was veel te 
klein en de arrestantenlokalen waren primi-
tief.
De Bomvrijekazerne vond men geen ge-
schikte plaats om manschappen in onder te 
brengen en diende te worden ontruimd. In 
Vlissingen werden door de militairen geen 
klachten geuit.
Het commissierapport was aanleiding om 
op materieel gebied en personeelsgebied 
verbeteringen aan te brengen. De opperbe-
velhebber, generaal Snijders, wachtte het 
oordeel van de commissie niet af en nam 
op 6 november 1918 ontslag. 

Werkstaking in Vlissingen

Niet alleen onder militairen broeide het, er 
was ook onrust onder burgers. Omdat de 
aanvoer van materialen uit het buitenland 
stokte, kwam het bedrijfsleven in de pro-
blemen en werd overgegaan tot werktijd-
verkorting of ontslag. Ook de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde had het moeilijk 
en liet bepaalde afdelingen korter werken. 
In zo’n geval konden de arbeiders een be-
roep doen op een steunregeling. 
Op 5 oktober 1918 deelde de KMS mee, 
dat vervangend werk mogelijk was. Op het 
fort Midden Reduit werden grondwerkzaam-
heden uitgevoerd en de aannemer kon wel 
wat extra krachten gebruiken. Qua loon zou 
men niet minder gaan verdienen dan bij de 
KMS, de mogelijkheid bestond zelfs dat men 
in tarief zou kunnen werken en dan meer in 
het loonzakje kreeg. Het benodigde gereed-
schap werd door de KMS verstrekt. Het leek 
allemaal mooi, maar op 29 oktober gooide 
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een aantal arbeiders het bijltje er bij neer en 
werkwilligen werden lastig gevallen. 
Om de rust te bewaren moest de politie 
optreden onder meer door werkwilligen te 
begeleiden. Die dag was er ook nog een op-
loop van opgeschoten jongens op het Bella-
mypark, die met de gummistok uiteen werd 
gejaagd.
Wat de oorzaak van de staking was, kon niet 
worden vastgesteld, vermoedelijk speel-
den de beloning en gedwongen verzuim bij 
slecht weer een rol. De staking was na twee 
dagen alweer voorbij, nadat de aannemer 
tegemoet kwam aan de eisen van de sta-
kers. 

Slot

Ruim vier jaar lag op Walcheren een strijd-
macht te wachten op een vijand die maar 
niet kwam opdagen. Het is geen wonder, 
dat de militairen op den duur begonnen te 
twijfelen aan het nut van hun inzet. Er is 
dan maar weinig voor nodig om rellen te 
ontketenen. Het intrekken van de verloven 
en klachten over het eten waren voldoende 
aanleiding om te gaan demonstreren. Op 
Walcheren is het daarbij in Vlissingen uit 
de hand gelopen, in Harskamp was het nog 

veel erger, daar werd geschoten en brand 
gesticht.
Het was een uitkomst, dat op 11 november 
1918 tussen de strijdende partijen een wa-
penstilstand werd afgekondigd. Mede onder 
invloed van de heersende Spaanse griep be-
sloot de regering toen tot een snelle demo-
bilisatie. Verdere onlusten onder militairen 
kwamen niet meer voor. Op Walcheren en 
ook elders kon men opgelucht ademhalen. 
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Utrecht was op 15 mei 2010 scoutinghoofdstad 
van Nederland. De jubileumdag werd gehouden 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
Scouting Nederland. Ook in Vlissingen is daar 

dit jaar met allerlei activiteiten aandacht aan 
besteed. 

Een viertal scoutinggroepen in onze stad heeft  
in Paauwenburg, aan de Gerbrandystraat 115, 
de thuisbasis. De boerenwoning en -schuur die 

door het jeugdwerk worden gebruikt, liggen wat 
verscholen achter hoge bomen en bosschages. 

Toch is het terrein bij behoorlijk wat mensen 
bekend. Hoeveel kinderen en hun ouders zijn 
hier sinds 1977 niet over de vloer geweest?

Bon Repos, want zo luidt de aloude naam van 
deze boerderij en voormalige buitenplaats, 
heeft een rijkere geschiedenis dan menig-
een zou verwachten. Een mooie gelegen-
heid om juist in dit jubileumjaar het thuis van  
Vlissingse scouts eens te belichten.

Met name in de zeventiende en achttiende 
eeuw richtten vermogende lieden, en dat 
waren er nogal wat in die tijd, buitenplaat-
sen op. In de meeste gevallen hadden ze 
al een groot pand in Middelburg of Vlis-
singen. Buiten- of zomerverblijven waren 
er in verschillende grootte; hof Bon Repos 
was in tegenstelling tot bijvoorbeeld Der 
Boede, Lammerenburg en Zwanenburg 
van bescheiden omvang. Mogelijk werd 
daarom de term ‘speelhof’ gebezigd. Alle 
genoemde landgoederen lagen overigens 
op grondgebied van de ambachtsheer-
lijkheid Koudekerke, dat toentertijd qua 
omvang veel groter was dan in onze tijd.

Alleen al de naam Bon Repos, wekt hoge 
verwachtingen. ‘Na gedane arbeid een 
welverdiende rust’, zo zou je, vrij vertaald, 
deze Franse term kunnen aanduiden. Op 
Walcheren wordt de naam meestal in dia-

Van Koudekerkse Speelhof tot 
Vlissingse Scoutingboerderij

JAco simons

De boerenwoning, met links de schuur, 
(Foto Jaco Simons, 2010)
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lect uitgesproken als ‘borrepos’, wat bijna 
hilarisch aandoet. ‘Rustnamen’ zijn niet on-
bekend in het Zeeuwse en ver daarbuiten. 
Zo treffen we Rustenburg, Damrust, Zeerust 
of Rusthof. Ook de pendant duikt hier en 
daar op met Zeldenrust of, een stuk hefti-
ger, Woelgeest! 
Het gebruik van sjiek aandoende Franse 
namen was populair in voorgaande eeuwen. 
Niet ver van Bon Repos bijvoorbeeld, rich-
ting Intratuin Koudekerke, staat een prach-
tige oude woonboerderij die luistert naar 
l’Espérance. Het Frans werd ook gebezigd 
als de eigenaar van Franse komaf was.

Speelhof

De eerste eigenaar van de speelhof was 
Maerten Simons (Commijs). Hem komen 
we tegen in 1648 in de ‘Overloper van de 
Westwatering van Walcheren’ (een soort 
belastingregister). De toevoeging Commijs 
achter zijn naam werd gegeven omdat hij 
het hoge ambt van commies van de West-
watering van Walcheren bekleedde. In die 
hoedanigheid bewoonde hij het zogeheten 

commiezenhuis aan de Nolle te Vlissingen.   
Uit oude documenten betreffende koop 
en verkoop, genoteerd in zogeheten sche-
penakten, maken we op dat Simons in het 
Huyge Adriaan Huyse block van een drietal 
personen grond heeft gekocht; in 1646 van 
de wezen van Jacob Antheunis de Bree en 
van Geeraert de Neeve, het jaar daarop van 
Elisabeth Honincx. De drie delen vormden 
samen één nieuw perceel, waarop in 1647 
of 1648 Simons’ speelhof moet zijn verre-
zen. 
Veel later, op de bekende Walcherenkaart 
van de gebroeders Hattinga (ca. 1750) 
blijkt het grondgebied van de speelhof door 
verdere uitbreiding te grenzen aan dat van 
de hoven Paauwenburg en Lammerenburg.

In de overloper van 1675 wordt niet Maer-
ten Simons, maar zijn weduwe genoemd als 
eigenaresse. Daarna volgt hun zoon Simon. 
Hij heeft de hof slechts korte tijd onder zijn 
hoede gehad. 

Al in 1681 neemt Adriaan Taarlinck (of Teer-
linck) het buitenverblijf over van de kinde-

De eerste steen in de voorgevel met de initialen F.v.V uit 1904
(Foto Jaco Simons)
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ren van Simon. Taarlinck was kapitein van 
de burgerlijke krijgsraad van Vlissingen en 
stond te boek als koopman. Ook hij woont 
niet al te lang op de hof. Dat blijkt in 1704 
als zijn vier kinderen Joris, Vincent, Adriaan 
jr. en Susanna het bezit van hun moeder, die 
dan al weduwe is, verkopen.
De nieuwe eigenaar van het buitenverblijf 
was een Middelburger met de prachtige 
naam, Jacobes de Larore (ook, weliswaar 
foutief, maar nog mooier, De l’Aurore ge-
noemd). Hij kwam in 1662 ter wereld als 
het zesde kind van Johannes de Larore en 
Maria des Prez. Vader Johannes was in zijn 
tijd een bekende arts in het Middelburgse. 
Jacobes werd in 1731 begraven in de Koor-
kerk te Middelburg. 
In 1722 kwam, verrassend genoeg, de fa-
milie Taarlinck wederom in beeld. Adriaan’s 
zoon of kleinzoon Joris kocht het geheel te-
rug, waarmee hij zijn familienaam voor de 
tweede maal met de speelhof verbond. In 
het transportdocument wordt het geheel als 
volgt omschreven: ‘Hofstede en speelhof. 
Met huis, prieel, wagenhuis, schuur, stalling, 

bakkeet, zomerwoning, boomgaard, wei- en 
zaailand’. Het is een hele opsomming en 
lijkt indrukwekkend, maar we moeten erbij 
bedenken dat een en ander niet erg groot 
in omvang was. Wel zijn er bij de verkoop 
vele stukken wei- en bouwland betrokken in 
andere gedeelten van Koudekerke. 
Van Joris Taarlinck weten we dat hij sche-
pen (wethouder) van Vlissingen was. Het 
optrekje dat hij kocht zou lange tijd, van 
1722 tot en met 1759, in bezit blijven van 
het geslacht Taarlinck. Echter, tussen 1743 
en 1748 was er gedurende een vijftal jaren 
sprake van een andere eigenaar of beter 
gezegd, van twee eigenaren. Het eigendom 
werd toen namelijk gesplitst. Het leeuwen-
deel ging naar Jan Babtiste Couriez; een 
klein deel naar de weduwe van Pieter de 
Ruyter. Waarom? Nam Joris’ welvaart af, 
waardoor hij financieel gezien in zwaar weer 
geraakte?
In 1748 was het tij blijkbaar weer gekeerd, 
getuige de koop door een verwant, kapitein 
Jan Taarlinck. Jan kocht in dat jaar het ei-
gendom van de genoemde Couriez en nam 

Titelpagina van de gedichtenbundel uit 1748 voor Pieter Claudoré en echtgenote
(Collectie Zeeuwse Bibliotheek)
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een jaar later het bezit van weduwe De Ruy-
ter over. De speelhof werd op die wijze her-
enigd. 
Jan Taarlinck was beroepsmilitair en woon-
achtig in Vlissingen. Het is zeker niet onmo-
gelijk dat onze beroemde Vlissingse schrijf-
ster Betje Wolff in haar jonge jaren eens een 
bezoekje heeft gebracht aan deze hof. Haar 
oudere zus Christina was immers getrouwd 
met een telg uit de familie Taarlinck.
Na het overlijden van Jan Taarlinck ver-
kocht zijn weduwe Helena Termaat haar hof 
aan de Middelburgse koopman Hermanus 
Huijge. In het zogeheten Vergaarboek van 
de Westwatering van Walcheren (1713) 
wordt zijn naam in 1759 geregistreerd als 
Hermanus Huijgens a Middelburgh. Die spe-
cificatie kom je vaker tegen bij kooplieden. 
Overigens duikt in de verkoopakte uit 1759 
de naam Bon Repos voor het eerst op. Wie 
voor die identiteit verantwoordelijk was, is 
niet duidelijk. Het paar Taarlinck-Termaat 
lijkt in dit verband het meest voor de hand 
te liggen.

Na Huijgens’ dood in 1767 kreeg zijn we-
duwe Johanna Claudoré Bon Repos onder 
haar hoede. Leuk om hier te vermelden is, 
dat Johanna twee decennia daarvoor, sa-
men met een aantal familieleden en vrien-
den, een boekje met gedichten uitgaf. Ze 
deed dat in eigen beheer. Het bundeltje Ter 
zilvere bruyloft was een cadeau voor haar 
broer Pieter en zijn vrouw die in 1748 hun 
25-jarig huwelijksfeest vierden. De Zeeuwse 
Bibliotheek heeft het werkje in bewaring! 
Het ligt in de kluis aldaar en is op aanvraag 
in te zien. 
Broer Pieter Claudoré was ‘eerste boek-
houder van de wisselbank tot Middelborch’, 
‘ontfanger van het oude mannen en vrou-
wenhuys’ en regent. Een van zijn collega’s 
was zijn neef, de jonge boekhouder Michiel 
Herklots. Zijn naam treffen we ook aan in 
het gedichtenbundeltje. Toen zijn tante Jo-
hanna Claudoré in de herfst van haar leven 
raakte, zag Herklots het wel zitten om haar 
buitenplaats te kopen. Van Herklots is be-
kend dat hij in latere jaren tevens een pa-

De boerderij ‘Bon Repos’ van de familie Van Vlaanderen, 1973
Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert. Collectie Zeeuwse Bibliotheek
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triciërshuis bezat aan de Rouaanse kaai in 
Middelburg. 
In de situatie kwam verandering op het 
moment dat Michiel zijn vrouw Adiana Jo-
hanna Paays op 1 maart 1798 verloor. Twee 
maanden daarna deed hij Bon Repos van de 
hand. Weer een maand later overleed hij zelf 
en werd hij op 1 juni begraven in de Oost-
kerk in Middelburg.

Voor 500 pond Vlaams, de gangbare valuta 
in die tijd, mocht landman Jacobus Pieter-
se uit Koudekerke zich in 1798 de nieuwe 
eigenaar van Bon Repos noemen. Uit zijn 
testament van1790, bij notaris Jean André 
Peres te Vlissingen vastgelegd, blijkt overi-
gens dat hij vóór dat jaar al op Bon Repos 
woonde. Pieterse pachtte blijkbaar eerst van 
Herklots voordat hij eigenaar werd.

Jacobus Pieterse was de eerste die deze 
plek niet alleen in de zomer, maar perma-
nent als verblijfplaats had. Lang kon hij er 
echter niet van genieten. Al in 1805 liet hij 
het leven, waarna zijn weduwe Magdalena 
Antheunisse besliste dat haar dochter en 
schoonzoon zich vanaf dat moment moes-
ten gaan bemoeien met Bon Repos. Doch-
ter Adriana Helena Pieterse was getrouwd 
met Samuël van Vlaanderen.

Van Vlaanderen

Vanaf 31 december 1805 tot aan het begin 
van de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
zou Bon Repos in handen blijven van één 
familie, de Van Vlaanderens. Dat betekende 
een periode van meer dan 165 onafgebro-
ken jaren. De voornamen van de diverse ei-
genaren bezorgen ons geen hoofdbrekens. 
Ze luiden Samuël of Frans. 

Samuël van Vlaanderen kocht Bon Repos 
in de Franse tijd (1795-1814), een periode 
waarin de economische situatie geleidelijk 
aan verslechterde en ons land aan de finan-
ciâle afgrond raakte. Met name na het En-
gelse bombardement op Vlissingen in 1809 
moest er in opdracht van de Fransen veel 
geld worden gepompt in de uitbreiding van 
de vestingwerken. Vele Vlissingers verloren, 
als gevolg van die uitbreiding, hun huis. Om 
het schootsveld optimaal te kunnen benut-
ten, moesten ook Koudekerkenaren er in 
latere jaren aan geloven. In een straal van 
600 meter om de noordzijde van het Lin-
ker Kroonwerk, de Vlissingse wijk ‘Het Fort’ 
is later op die plek gebouwd, werden zelfs 
nog begin 1814, tijdens de laatste stuiptrek-
kingen van de Franse aanwezigheid op Wal-
cheren, grote hoeveelheden bomen gekapt. 

Diverse bouwfases zijn te onderscheiden 
door het gebruik van verschillende steen-
soorten
(Foto Jaco Simons)
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Op 31 december 1813 verschijnt een taxa-
tierapport voor het kappen van bomen en 
bosschages, onder meer aan het adres van 
Van Vlaanderen. De beloofde vergoeding is 
hoogstwaarschijnlijk nooit uitbetaald. Dat 
kunnen we opmaken uit de aanklacht te-
gen de inname die hij bij notaris Jan Loeff 
in Koudekerke op 14 november 1814 laat 
registreren. 
Vermoedelijk heeft Samuël als gevolg van 
de slechte economische situatie zijn woon-
huis na 1814 moeten afbreken omdat een 
dergelijk luxe onderkomen simpelweg niet 
meer op te brengen was. Bon Repos ging 
verder als boerenbedrijf met bijbehoren-
de boerenwoning; de status van speelhof 
kwam hiermee ten einde. Na Samuëls dood 
ging de boerderij over op zijn zoon Frans, 
voortgekomen uit het tweede huwelijk met 
Catharina Maas. Frans bleef lange tijd, tot 
1890, de scepter zwaaien over de boerde-
rij. Als gevolg van zijn overlijden, nam zijn 
zoon, Samuël jr., de verantwoordelijkheid 
op zich. In 1904 moet de boerenwoning zijn 
verbouwd, getuige de ingemetselde steen 
die nog altijd in de voorgevel van het huis 
is te zien. De initialen F.v.V. verwijzen naar 
Frans van Vlaanderen, zoon van laatstge-
noemde Samuël. Fransje was een jochie 
van een jaar of negen toen hij zich met het 
zetten van de steen mocht laten ‘vereeuwi-
gen’. In 1910 sterft zijn vader als gevolg van 
een bedrijfsongeluk. Weduwe Leuntje van 
Vlaanderen-Boone ontfermde zich vervol-
gens over het boerenbedrijf. Later, in 1925, 
werd zoon Frans jr. eigenaar van Bon Re-
pos.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog kreeg een 
neef van Frans van Vlaanderen, Adriaan 
Jasperse, de mogelijkheid om het boeren-
bedrijf van zijn oom te pachten. Waren de 
Van Vlaanderens kinderloos, de Jasperses 
breidden hun gezin in de loop der tijd uit. 
Als gevolg daarvan woonden maar liefst 
vier volwassenen en zes kinderen in de re-
latief kleine ruimte van de boerenwoning. 
Die situatie was op zijn zachtst gezegd verre 
van ideaal, waardoor de spanningen hoog 
opliepen. In 1967 vertrok Jasperse naar 
een boerderij in Kerkwerve op Schouwen-
Duiveland.

De negentiende-eeuwse boerenwoning 
heeft de tand des tijds overleefd, hoewel 
er natuurlijk verschillende renovaties en 
dergelijke hebben plaatsgevonden. Op de 
detailfoto van de woning is dat mooi te her-
kennen; de verschillende steensoorten ver-
raden diverse fases van verbouw. Als we 
een kijkje nemen in het huis vinden we de 
woonkamer, de pronkkamer, een ovenruim-
te en de opkamer met daaronder een kelder. 
De slaapkamers op de bovenverdieping zijn 
nu omgevormd tot één ruimte.
Direct achter de woning stond het wagen-
huis, nu een stukje aanbouw. De oude boe-
renschuur, een historisch exemplaar met 
een rieten dak, werd in 1937 afgebroken 
en vervangen door de huidige schuur. Het 
varkenskot bevond zich achter de schuur en 
moet na 1973 zijn afgebroken.

Scoutingboerderij

Aan het begin van de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw, in 1973 om precies te zijn, 
verkocht Frans van Vlaanderen zijn bezit 
aan de gemeente Vlissingen. Van Vlaande-
ren vertrok naar verzorgingshuis Ter Reede, 
waar hij elf jaar later overleed. De gemeente 
besloot in 1976 de boerenschuur te laten 
verbouwen en verhuurde Bon Repos vanaf 
1977 aan de plaatselijke scouting. “Nu ont-
plooien vier groepen activiteiten op deze 
plek”, aldus Simon de Meij, voorzitter van 
Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen 
Vlissingen. ‘Dat zijn de groepen Schelde- 
zwervers, M.A. de Ruyter, Golfbrekers en 
Pieter Maritz Stam. Met name op zaterdag-
middag is het een drukte van belang. Dan is 
het echt geen Bon Repos, maar eerder Non 
Repos’, grapt De Meij.

Anno 2010 staat Bon Repos, hoewel in een 
andere vorm en allang geen buitenverblijf 
meer, nog altijd op de vertrouwde plek in 
het landschap. Begonnen als speelhof voor 
notabelen, nu ‘speelhof’ voor kinderen. Na 
de doordeweekse inspanningen, vinden zij 
hier in de weekeinden een welverdiende 
ontspanning. Ook dat is Bon Repos!
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Met dank aan de heren Simon de Meij 
en Dimmen de Fouw van Stichting 
Samenwerkende  Scou t ingg roepen  
Vlissingen en mevrouw Nel Joziasse-
Jasperse voor het verstrekken van infor-
matie ten behoeve van dit artikel.
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Het is te makkelijk om deze ontwikkeling 
aan wanbeleid toe te schrijven. De verant-
woordelijken zullen ongetwijfeld goede be-
doelingen hebben gehad met hun ideeën. In 
de meeste gevallen was er zelfs sprake van 
keiharde economische afwegingen.
Neem nu het gebied waar het station en de 
veerhaven zijn gesitueerd. De met de streek 
en de stad onbekende reiziger die daar uit-
stapt of voet aan wal zet, ziet niets dan nie-
mandsland en krijgt het onbestemde gevoel 
dat hij het einde van de wereld heeft bereikt. 
In zuidelijke richting is er de zee. Het noor-
den en het oosten bieden uitzicht op trein-
rails en industrie en in het westen zijn de 

Mailboten en treinen in Vlissingen
Hoe de komst van dammen en spoorlijnen ervoor zorgde dat 
Vlissingen de belangrijkste posthaven van West-Europa werd

Peter VAn druenen

Het antwoord op de vraag waarom midden-
standers in het centrum van Vlissingen altijd 

meer hun best moeten doen om winkelend 
publiek te trekken dan hun collega’s in de 

meeste andere steden, is tweeledig. In de eerste 
plaats zijn de belangrijkste wegen langs, om en 

door de stad de laatste veertig jaar systematisch 
afgesloten van iedere vorm van verkeer waardoor 
een stedenbouwkundig hartinfarct is ontstaan. In 

de tweede plaats hebben de meeste voorzienin-
gen die voor toeloop zouden kunnen zorgen, een 

locatie toegewezen gekregen op grote afstand 
van de binnenstad: de Hogeschool Zeeland, de 
nog te realiseren studentencampus, het groot-

winkelbedrijf, het station en de veerhaven. 

Het havengebied van Vlissingen in 2008. In het midden het stationsplein met het station en de terminal van het 
nieuwe voetveer. Linksboven de stad.
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sluizen en de binnenhaven te zien met als 
enig teken van bebouwing het aan beide zij-
den doodlopende rijtje maisonnettes op Het 
Eiland. De bussen en de taxi’s op het stati-
onsplein kunnen de bezoeker brengen waar 
hij wil, maar dat kan net zo goed een andere 
bestemming zijn dan Vlissingen, waarna de 
vraag zich opdringt waarom de belangrijk-
ste toegangspoorten zo ver buiten de fysie-
ke grenzen van de stad zijn geplaatst. Voor 
het antwoord moeten we ver terug in de tijd. 
Om precies te zijn: de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw, waarin twee infrastruc-
turele ontwikkelingen op internationaal ni-
veau van grote invloed zijn geweest op de 
welvaart in Vlissingen en de wijze waarop 
de vervoersstromen werden ingericht: het 
Europese spoorwegnetwerk en het scheep-
vaartverkeer van en naar Engeland.  

Scheepvaart- en treinverkeer

Tussen de landen op het vasteland van Eu-

ropa en Engeland werden al in de zestiende 
eeuw geregelde diensten onderhouden om 
passagiers en post te vervoeren. De meest 
gebruikte havens waren die aan de oevers 
van Het Kanaal. In Europa waren dat on-
der andere Nieuwpoort, Antwerpen, Calais, 
Hellevoetsluis, Brielle, Maassluis, Oosten-
de, Breskens en Vlissingen. In Engeland 
speelden Dover, Margate en Ramsgate een 
belangrijke rol en later ook Sheerness en 
Queenborough, beide gelegen langs de oe-
vers van de Thames. Vanuit Vlissingen en 
Middelburg werd er al rond 1600 door de 
Merchant Adventurers, een gilde van En-
gelse kooplieden, een postdienst onderhou-
den met Dover. Ook in de zeventiende eeuw 
bleef ons land, de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden, met haar havens een 
belangrijke rol spelen in de postvaart met 
Engeland. Die werd door beide landen zo 
belangrijk gevonden dat ze ook gedurende 
de vier onderlinge oorlogen gewoon in stand 
werd gehouden. Pas toen de Republiek na 

Aanlegponton in de Buitenhaven gezien vanuit het oosten met de ‘Stad Middelburg’ van de Stoomvaartmaat-
schappij Zeeland, juni 1875. 
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1795 onder Frans toezicht werd geplaatst, 
kwam er een voorlopig einde aan de sa-
menwerking. 
Na de Franse tijd werd het postverkeer in 
de meeste West-Europese landen genatio-
naliseerd. De staatsmaatschappijen, die een 
groot deel van de markt in handen kregen, 
konden vervolgens door hun schaalgrootte 
eisen gaan stellen aan de bedrijven die de 
post mochten vervoeren, aan de havenste-
den die hun kades en hun vaargeulen op 
orde moesten hebben voor de steeds gro-
tere schepen en, vanaf 1824 toen in En-
geland de eerste treinen gingen rijden, aan 
de spoorwegmaatschappijen die moesten 
zorgen voor een dicht Europees netwerk 
van spoorlijnen. Nederland, inmiddels een 
koninkrijk onder leiding van de nazaten 
van de laatste stadhouders, speelde hierin 
aanvankelijk een ondergeschikte rol. Het 
is algemeen bekend dat de industrialisatie 
in Engeland en België een veel snellere en 
grotere vlucht nam dan hier te lande.  
In Nederland overheerste een soort natio-
nale tevredenheid over de bereikte resul-
taten in het verleden, vooral over die in de 
zeventiende eeuw. De handel en het geld-
wezen zorgden voor voldoende inkomsten 
en industrialiseren had geen prioriteit. Het 
was de periode in de Nederlandse geschie-
denis waarvan de mentaliteit door de schrij-
ver Potgieter in zijn werk Jan, Jannetje en 
hun jongste kind uit 1842 werd geduid als 
`De geest van Jan Salie’. De snelheid waarin 
bijvoorbeeld Engeland en België spoorlijnen 
gingen aanleggen stond in schril contrast 
met die in Nederland. De eerste spoorlij-
nen in de eerste twee landen stonden ge-
durende de eerste helft van de negentiende 
eeuw in dienst van de industrie en het ver-
voer van grondstoffen en halffabrikaten. In 
Nederland reed de eerste trein pas in 1939 
tussen Amsterdam en Haarlem, een tra-
jectkeuze waarmee vooral het belang leek 
gediend van Amsterdammers die snel en 
comfortabel naar hun buitenplaatsen aan 
de kust wilden reizen. Rotterdam werd kort 
daarna wel met Den Haag en Amsterdam 
verbonden, maar moest, net als de hoofd-
stad, bijna twintig jaar wachten op een ver-
binding met Duitsland. De Belgen hadden al 
in 1843 een treinverbinding met Keulen en 

Aken en zagen de havenstad Antwerpen als 
gevolg daarvan opbloeien. In die jaren werd 
Oostende de spil in het postverkeer tussen 
Europa en Engeland met als enige concur-
renten de Franse havensteden Calais, Bou-
logne en Duinkerken. Zelfs de Nederlandse 
posterijen gingen in die tijd gebruik maken 
van de diensten van de Belgen. Onze natio-
nale havensteden hadden het nakijken. Op 
één stad na: Vlissingen. 

Dammen en spoorlijnen

De Scheldestad stond van oudsher bekend 
om haar zeer gunstige ligging aan zee en 
om haar havens, waar de wat grotere zee-
schepen zonder al te veel problemen kon-
den afmeren. Met de komst van het Europe-
se spoorwegstelsel kwam dit voordeel in het 
eerste driekwart van de negentiende eeuw 
te vervallen omdat Vlissingen het tot 1873 
zonder spoorverbinding moest doen. Dat 
had natuurlijk te maken met de grote ver-
traging die Nederland had opgelopen, maar 
ook met de ongunstige ligging van Vlissin-
gen ten opzichte van de rest van Nederland. 
Om Vlissingen over land te bereiken moest 
je minimaal twee keer van een veerpont 
gebruik maken. Pas na 1867 kwam hierin 
verandering. In dat jaar werd Zuid-Beve-
land, dankzij een dam in het Kreekrak, een 
schiereiland en kon worden begonnen met 
de spoorlijn Roosendaal-Goes. Korte tijd la-
ter, in 1871, werd ook het eiland Walcheren 
door een dam in het Sloe verbonden met het 
vaste land en kon de spoorlijn worden door-
getrokken naar Middelburg en Vlissingen. In 
deze twee steden werden identieke stations 
gebouwd die werden gesitueerd langs het 
Kanaal door Walcheren, dat in dezelfde pe-
riode was gegraven om bij te dragen aan het 
economisch herstel van Middelburg, maar 
ook om de doorvaart van de Wester- naar 
de Oosterschelde in stand te houden nadat 
het Sloe was afgesloten.
Door het spoor werd Vlissingen ineens weer 
een interessante aanleghaven voor de veer-
diensten en de postschepen van en naar 
Engeland. Vlissingen was nu verbonden met 
de rest van Nederland en belangrijke Euro-
pese landen als Duitsland, België, Frankrijk, 
Polen, Rusland, Scandinavië en Oostenrijk. 
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De postbedrijven van Nederland en vooral 
Duitsland snakten naar een alternatief voor 
monopolist Oostende en al snel ontstonden 
er belangrijke lobbies om Vlissingen op kor-
te termijn klaar te maken voor een positie 
als een van de belangrijkste posthavens van 
West-Europa. Niemand minder dan de broer 
van Koning Willem III, prins Hendrik, maakt 
zich in die dagen sterk voor de oprichting 
van een stoomvaartmaatschappij die haar 
kantoor en thuishaven in Vlissingen moest 
krijgen. Hij werd gesteund door minister-
president Thorbecke die al in 1865 had ge-
zegd dat Vlissingen, zodra de spoorweg er 
zou zijn, een geregelde stoombootdienst op 
Engeland zou krijgen. 

De Stad Vlissingen en de Stad Middel-
burg

Toch zou het nog tot 1875 duren voordat de 
eerste mailboot vanuit Vlissingen kon uitva-

ren. De voornaamste oorzaak hiervoor was 
van financiële aard. De initiatiefnemers, on-
der aanvoering van prins Hendrik, wilden 
een postdienst met een viertal kleine en 
goedkope schepen waarvoor een investe-
ring van ruim een miljoen gulden nodig zou 
zijn. Al snel besloot men echter om te kie-
zen voor grotere, snellere en vooral robuus-
tere schepen teneinde een onaantastbare 
concurrentiepositie te kunnen bereiken. De 
totale investering voor dit nieuwe plan zou 
ruim zes miljoen gulden gaan bedragen. 
Prins Hendrik was bereid om garant te staan 
voor de rentelasten om geldschieters te be-
wegen bij te dragen aan het kapitaal. De 
landelijke overheid garandeerde daarnaast 
een minimale orderportefeuille van hon-
derdduizend gulden per jaar aan postver-
voer. Uiteindelijk heeft ook dit plan het niet 
gered, mede omdat Rotterdam dwars ging 
liggen. Daar was men inmiddels begonnen 
met het uitdiepen van de Nieuwe Water-

Afdamming van het Sloe bij laag water, gezien van de Suzannapolder, juli 1871. 
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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weg. Het met overheidssteun uit de grond 
stampen van een potentiële concurrent in 
het zuidelijke deel van de Delta werd in de 
Maasstad met weinig enthousiasme ontvan-
gen. Binnen de landelijke regering ontstond 
tweespalt, waarbij vooral de liberale minister 
van financiân Albertus van Delden, zich een 
voorstander toonde van een nieuwe postlijn 
tussen Rotterdam en Harwich. Prins Hendrik 
bleef echter standvastig achter Vlissingen 
staan. Wel verliet hij zijn oude plan van zes 
miljoen omdat zich een nieuwe mogelijk-
heid aandiende om uit de impasse te gera-
ken en snel de postdienst te kunnen starten. 
Die mogelijkheid werd geboden door de in 
1856 opgerichte Koninklijke Nederlandsche 
Stoomvaart Maatschappij, de KNSM, waar-
mee de prins al jaren warme banden onder-
hield. De KNSM was gevestigd in Amster-
dam en het was geen geheim dat de Kamer 
van Koophandel in de hoofdstad al jaren 
een voorkeur had voor Vlissingen als haven 

voor de mailboten naar Engeland. 
Vanaf 1874 raakten de voorbereidingen in 
een stroomversnelling. In Engeland werden 
twee schepen gekocht die aan alle voor-
waarden leken te voldoen: The Southern en 
The Northern, twee zusterschepen die wer-
den omgedoopt tot de Stad Vlissingen en 
de Stad Middelburg. In oktober 1874 bracht 
men de schepen onder bij een nieuwe fir-
ma, de ‘Reederij Stoomvaart Vlissingen-
Engeland’. Prins Hendrik kreeg de titel van 
erevoorzitter. De aandeelhouders van deze 
rederij richtten in juni 1875 de ‘Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland’ (SMZ) op, die al een 
maand later van start kon gaan met de vaart 
op Engeland. Het stadje Queenbourough, in 
de monding van de Thames, was uitverko-
ren als haven. Omdat daar in 1875 de pier 
nog niet geschikt was om de kloeke mailbo-
ten te ontvangen werd tot het voorjaar van 
1876 gebruik gemaakt van het nabijgelegen 
Sheerness. Queenborough had in 1875 nog 

Werkzaamheden in 1870 aan de spoorweg in Vlissingen en het station Vlissingen-Stad. 
De Keersluisbrug gezien vanuit het noordoosten. (Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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geen aansluiting op het Britse spoorweg-
netwerk, maar de maatschappij waarmee 
zaken werden gedaan, de Londen Chatham 
Dover Railway, was bereid daarin te inves-
teren. 
Vlissingen zou door de komst van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland in de ja-
ren daarna uitgroeien tot de belangrijkste 
Europese haven voor postverkeer van en 
naar Engeland. In de loop van de twintigste 
eeuw nam dit belang geleidelijk aan af. Oor-
logsgeweld, de opkomst van andere havens 
en de groei van de luchtvaart als belang-
rijkste vervoermiddel voor brieven en kleine 
pakketten, leidden ertoe dat Vlissingen na 
de Tweede Wereldoorlog niet meer werd 
gebruikt als haven voor de postvaart naar 
Engeland. In de laatste 44 jaar van haar 
bestaan onderhield de SMZ de veerdienst 
vanuit Hoek van Holland. In 1989 werden 
de aandelen overgenomen door de Zweedse 
Stena Line en hield de SMZ op te bestaan. 
       

Vlissingen-Stad en Vlissingen-Haven

Saillant detail in de geschiedenis van de 
eerste jaren van de SMZ is de discussie 
over het eindpunt van de spoorlijn. De lo-
catie van het splinternieuwe station ‘Vlissin-
gen-Stad’, gelegen langs het kanaal in de 
buurt van de stedelijke bebouwing, werd 
al in 1873 door de initiatiefnemers van de 
SMZ onacceptabel genoemd voor een vlotte 
overslag van poststukken. Er zou een omni-
busdienst aan te pas moeten komen om de 
pakketten van de boot naar de trein en van 
de trein naar de boot te kunnen vervoeren 
en dat betekende een groot nadeel voor de 
snelheid die de aandeelhouders voor ogen 
stond. Vandaar dat al in 1873 werd begon-
nen met de bouw van een tweede station 
Vlissingen-Haven, dat in haar eerste provi-
sorische uitvoering in 1875 klaar was om de 
post- en passagierstreinen, die aansluiting 
hadden op de mailboten, te kunnen ontvan-
gen. Vlissingen-Haven kreeg in 1892 haar 
definitieve vorm waardoor Vlissingen-Stad 
in onbruik raakte. Beide gebouwen werden 

Het station Vissingen-Stad langs het Kanaal door Walcheren. Gebouwd in 1873 en op 12 mei 1940 
verwoest. Al in 1873 werd dit station ongeschikt gevonden door de initiatiefnemers van de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland
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in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Het 
huidige station dateert uit 1950 en staat op 
de plaats van het oude Vlissingen-Haven. 
Vlissingen-Stad is nooit meer herbouwd en 
zal er, gezien het ontbreken van een der-
gelijk voornemen in de bestaande bestem-
mingsplannen, voorlopig ook niet komen. 
Voor de enig overgebleven veerdienst, die 
voor fietsers en voetgangers van en naar 
Breskens, is enige jaren geleden tegenover 
het station een splinternieuwe accommoda-
tie gebouwd. Ook de reizigers die daar aan-
komen hoeven dus niet naar de stad?
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