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Een ontkapte straat, vroege handelsavonturen 
met Engeland en grafzerken van de kerk herzien

Jan Hintzen

De lokale geschiedenis van Vlissingen en 
de maritieme historie van Zeeland geven 
Den Spiegel inhoud. J.A. van Bennekom, 
mijn geschiedenisleraar op de kweek-
school, citeerde bij zijn lessen vaak Anatole 
France: ‘geschiedenisboeken waarin geen 
leugens staan, zijn ontzettend vervelend’. 
Dat mag dan zo zijn, maar Den Spiegel is 
geen geschiedenisboek en de auteurs ste-
ken veel tijd in onderzoek en verzinnen 
geen fraaie franje. Dat is ook niet nodig, 
want de Vlissingse en maritieme historie 
is op zichzelf al boeiend genoeg. Dezelfde 
Van Bennekom mocht ook graag relative-
rend Samuel Johnson aanhalen: ‘geschie-
denis is nauwelijks meer dan een verhaal 
van plannen die gefaald hebben en illusies 
die bedrogen zijn uitgekomen’. Dat citaat 
zou van toepassing kunnen zijn op menige 
Vlissingse planning en gebeurtenis. De Sint 
Jacobsstraat lijkt een goed voorbeeld. Wat 
in de jaren negentig van de vorige eeuw 
juichend geopend werd, wordt nog geen 
twintig jaar later als absurd 
afgedankt. De plannen voor 
een overdekte winkelpassage 
faalden en een druk stads-
hart werd een luchtkasteel.     

Henk Feij beschrijft in Reis 
om de wereld in de Sint 
Jacobsstraat het straatje zo-
als het vroeger was en zoals 
het worden kan, een leven-
dige plek waar middenstan-
ders met liefde hun nering 
aanbieden. 
Uit eigen herinnering en 
met behulp van oude Sint 
Jacobsstraat-bewoners gaat 
hij in de tijd terug. Er reden 
auto´s en fietsen door het 
straatje, er konden gram-
mofoonplaten en fotorolletjes 

gekocht worden en er waren vaste aanleg-
plaatsen voor jongeren die een rondje stad 
deden en elkaar steeds weer tegenkwamen. 
Historisch zijn de beschrijvingen van hard-
fietsende slagersjongens, van rock & roll 
luisteren en van slapen voor een winkel 
bij een stuntverkoop.  Dat waren nog eens 
tijden. Geamuseerd lees je over een aan-
geschaft sportbrilletje met lichtgroen getint 
kunststofglas.
Een zwak heeft Henk Feij voor Sint Jacobs-
straat 16, een pandje dat heftige verbou-
wingen heeft weten te ontlopen en in oor-
sprong hetzelfde blijft. Dat is uitzonderlijk 
voor Vlissingen.  

De verbinding met Engeland dateert niet 
van 1875 toen de Stoomvaart Maatschap-
pij Zeeland een lijndienst begon. Peter 
van Druenen brengt in De Merchant 
Adventurers in Vlissingen omstreeks 1600 
een verbinding van ruim 400 jaar oud in 
beeld. 

De juist ontkapte Sint Jacobsstraat op zondagmorgen met de consoles 
nog zichtbaar aan de gevels, okt. 2010.
(Foto Henk Feij)
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In de zestiende eeuw ontstond een koeriers-
dienst van Londen op Dover. De Merchant 
Adverturers hadden tot 1630 vandaar een 
verbinding naar Vlissingen. Deze Engelse 
handelsavonturiers kozen Vlissingen  uit 
als uitvalsbasis voor hun activiteiten in 
Europa. Of dit wel klopt en wat het te ma-
ken heeft met de grote handels- en haven-
steden Middelburg en Brugge en met de 
Hanzesteden wordt in het artikel uitgebreid 
uit de doeken gedaan. 
In Europa ontstaan groepen vrije kooplie-
den die zich niets aantrekken van de groot-
machten. De Merchant Adverturers worden 
bijvoorbeeld in de vijftiende eeuw de luizen 
in de pels van de Hanzesteden. Die vrijbui-
ters worden echter later zelf overvleugeld 

door handelaren uit Engeland, zogenaamde 
‘enterlopers’,‘zij die valse handel drijven’  of 
smokkelaars. Zij worden in Vlissingen met 
open armen ontvangen tot ergernis bijvoor-
beeld van Middelburg.

Sarina Hendrikse gaat in De grafzerken 
in de Sint Jacobskerk uitgebreid in op de 
geschiedenis van de grafzerken in de Sint 
Jacobskerk. De geschiedenis heeft de Sint 
Jacobskerk niet met rust gelaten en zeker 
de brand van 1911 vernielde veel. Er lig-
gen nu nog twintig zerken, waarvan er zes 
of zeven dateren van voor de reformatie. 
De overige zijn uit de zeventiende eeuw, 
veelal van Vlaamse families die na de re-
formatie naar Vlissingen kwamen. De door 
Sarina Hendrikse gemaakte beschrijvingen 
en transcripties zijn een aanvulling en cor-
rectie op de tot nu gebruikte geschriften 
over de Sint Jacobskerk. Veel bezoekers 
en gidsen kunnen er blij mee zijn, want de 
resultaten van het onderzoek van Sarina 
Hendrikse kunnen uitstekend gebruikt wor-
den als handleiding bij een rondwandeling. 

De redactie wenst u veel leesgenot.

Het wapen van de 
Merchant Adventurers 
te York, ca. 1500. Let 

op het motto dat in het 
Frans is gesteld: ‘Dieu 

nous donne bonne  
aventure’.

Detail van de grafsteen van de familie Lampsins
(Foto Sarina Hendrikse)
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De overkapping, een stalen dakconstruc-
tie met een paar honderd ruitjes bedacht 
door architect Slemmer, werd in de nazo-
mer van 2010 met hetzelfde enthousiasme 
verwijderd als waarmee deze eind jaren 
tachtig was binnengehaald. ‘De overkap-
ping belemmerde de brandweer bij even-
tuele calamiteiten’, jokte het stadsbestuur 
vervolgens, maar het straatje had natuur-
lijk gewoon - net zoals dat in 1989 het 

geval was - een ‘boost’ nodig. In de slot-
fase hingen aan de zuidzijde de letters ‘St. 
Jacobspassage’ rommelig boven de in-
gangsboog. St. JA SPASSAGE of zoiets, 
stond er op den duur. Nog aanwezige let-
ters bungelden wiebelig of toonden zich 
omgekeerd: de ‘P’, de ‘S’ , de ‘G’ …. 
Aan de noordkant van de Kleine Markt is 
bij Zyzou in natuursteen gemarkeerd hoe 
hoog het water stond op 1-2-1953 en op 
12-3-1906. Van overlast gesproken. In de 
jaren zestig was nog beperkt verkeer moge-
lijk in de Sint Jacobsstraat. Aan weerskan-
ten vormden een paar verhoogde stoepte-
gels een smal trottoir en middenin was een 
rijgedeelte. Het is nauwelijks meer voor te 
stellen, maar ik zag filmbeelden uit 1938 
van Piet Haccou van De Ster: zo’n grote 
zwarte taxi met treeplanken reed het straat-
je in en stopte voor zijn deur! 
De Vlissingsche Courant tot 1940 is nu op-
roepbaar via het internet en de PZC is zo-
juist vrijgegeven van 1940 tot 1970. De 
PZC tot 2009 komt dit jaar af, dus niemand 

Reis om de wereld in de Sint Jacobsstraat
Notities over een Vlissings straatje

Henk FeiJ

(Voor Jan Hintzen, die het Vlissingse vuur aanwakkerde dat maar niet uitgaat...)

Op een zaterdagmiddag in augustus 2010  

regende het zo hevig dat overlast ontstond in 

de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Het riool ter 

plaatse kon de plensbui niet aan. Sinds 1989 

was het straatje overkapt geweest, maar  

vooruitlopend op de ontkapping was het glas 

verwijderd zodat de regen flink door de gaten 

klaterde. Er was geen uitstalling op straat te 

zien en voor het eerst in twintig jaar zagen  

winkeliers weer publiek in gekleurd plastic  

voorbij komen met opgestoken paraplu’s. 

Ravage na de watersnood ter hoogte 
van Foto Back. Op de etalageruit is 
te zien hoe hoog het water kwam, 
februari 1953.
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto Back)
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hoeft zich te vervelen. Tijd om te herlezen. 
Mijn opa deed dat eind jaren zestig ook. Hij 
was van 1876 en geloofde niet in de maan-
landing. Hij las en herlas op hoge leeftijd 
jaargangen van het toenmalig geïllustreerd 
christelijk familieblad De Spiegel en werd 
95 jaar. 
Zowel ‘St. Jacobstraat’ als ‘Sint Jacobs–
straat’ leveren tal van hits op via www.
krantenbankzeeland.nl: ‘G.B.’ mopperde in 
1923 ‘...dat hardfietsende slagersjongens 
enz. den weg onveilig maakten’, en dat 
zulks schreeuwt om ‘een verordening voor 
de St. Jacobsstraat voor het verkeer…’. 
Ook van het Zeeuwsch Dagblad is een de-
cennium digitaal in te zien. Dat verhaalt van 
de Souburgse kruidenier P. de V. die voor 
de rechter verscheen omdat hij, mèt zijn 
vrouw, per fiets door de St. Jacobsstraat 
was gereden: ‘de richting waarin zij reden 
was echter voor alle verkeer afgesloten zo-
dat beide gisteren werden veroordeeld tot 
een geldboete van ƒ 4,00 subs. een dag’, 
aldus het protestants christelijk blad voor 
Zeeland in 1959.

Zie Etalage

Winkeliers in de jaren dertig wezen de lezer 
van de Vlissingsche Courant vooral op hun 
etalage, de website van die tijd, zou je kun-
nen zeggen. Ze adverteerden met: ‘uitver-
koop’, maar volstonden met ‘zie etalage’. 
De geëtaleerde waar ging dan met flinke 
korting weg. Alles lag geprijsd voor hen die 
zelf gingen kijken. Uit de jaren zestig her-
inner ik mij nog de etalage van Jo Fibbe 
aan de Walstraat. Haarnetjes, toupeer-
kammen, kussentjes eishampoo en wat 
al niet; minutieus afgeprijsd. Soms kocht 
je letterlijk iets voor een appel en een ei! 
In 2000 schreef ik mijn herinneringen aan 
de Scheldestraat waar ik woonde. Aan de 
Sint Jacobsstraat is mijn herinnering be-
perkter, maar ook ik liep het rondje Sint 
Jacobsstraat, Oude Markt, Kerkstraat, 
Bellamypark, Nieuwendijk, Walstraat. Je 
liep uit de Sint Jacobsstraat tegen Jamin 
op, in de Lepelstraat. Aan weerszijden van 
de winkeldeur herinner ik me ronde eta-
lageruiten. Jamin was een van de winkels 

die tegen de Sint Jacobskerk waren aan-
gebouwd. Eind jaren zestig werd die rij tot 
en met Dansschool De Jong gesloopt om 
de kerk ‘vrijer’ te laten staan. Alsof het zo 
moest zijn sloot Jamin, inmiddels aan de 
Walstraat, in januari 2011 voorgoed de 
deur in Vlissingen. Hieronder teken ik, met 
hulp van krantenbankzeeland, wat herinne-
ringen uit.

Hippy Hippy Shake

Op de hoek met de Oude Markt was 
Snackbar De IJsbeer. Voor frites kon je 
terecht bij een Sidonia-achtige vrouw, ef-
fen kijkend, witbeschort en bruingebrild. 
Vettig, van onder gekruld halflang haar had 
ze, maar er was ook een montere dochter 
met opspringend blond haar en getuite lip-
pen. De gezichten zou ik zo herkennen. ‘Ko 
IJsbeer’, een vijftiger, wit jasje, bakkers-
broek en moeilijk ter been, verstrekte links 
van een vitrine softijs, desgewenst met de 
kraaltjes die in je gebit bleven hangen. De 
zaak stond op naam van J.F. Perwez, zo 
wijst het reclamevergunningendossier uit. 
Ko Perwez, denk ik dan uiteindelijk. Of was 
Sidonia Perwez de baas? Rechts in de hoek 
bij het raam was een jukebox. Een mede-
werker van het Gemeentearchief herinner-
de zich dat de leraar Duits van de Mulo, die 
leerlingen steevast met ‘pindarotsjes’ aan-
sprak, waarschuwde voor de verderfelijke 
invloed van de jukebox bij de IJsbeer. Ik 
had die leraar ook; wij moesten klassikaal 
onze ‘pennetjes in onze knoezelige knuist-
jes’ nemen, van ‘verderf’ echter was geen 
sprake. 
Ik draaide Great Balls Of Fire van Jerry 
Lee Lewis of Hippy Hippy Shake van The 
Swinging Blue Jeans en Can’t buy me lo-
ve van The Beatles. Iets in mijn onderbuik 
verkneukelde zich steeds bij de gitaarsolo 
van George Harrison. Opwinding heet dat 
nu, maar dat ontdekte je nog maar net. Het 
was meestal zaterdagmiddag als ik, met 
mijn broer of met mijn vriend in de IJsbeer 
kwam. ‘s Morgens naar school, ’s middags 
vòòr ‘de stad’ naar je grootouders alwaar 
zakgeld met een snoepcentje kon worden 
aangevuld. ‘Koop maar wat lekkers’, zei 
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opoe Feij, ‘maar geen jodenblub, hoor!’ We 
wisten niet wat het was…
In de Sint Jacobsstraat was Meulmeester. 
Radio, televisie en ‘witgoed’ weliswaar, 
maar ook ‘gramofoonplaten’. Het stond ja-
ren met één ‘m’ op de gevel. De meeste 
in de etalage uitgestalde langspeelpla-
ten hadden een John Woodhouse, Willy 
Alberti, Koninklijke Militaire Kapel afdronk. 
Prachtige muziek, natuurlijk, maar niet 
de muziek waarmee je je identificeerde. 
Die kwam je op een uitzondering na bij 
Meulmeester niet tegen. In mijn beleving 
stond de elpee Introspection van Thijs van 
Leer (ook prachtig natuurlijk) ooit een jaar 
in de etalage. Op enig moment was de ‘pla-
tenbar’ naar boven verplaatst en je had al 
een barricade genomen als je de winkel 
was ingelopen, langs stofzuigers en centri-
fuges. 
Luisterend, de bakelieten hoorns aan je 
oren, herinner ik me de vrouw van de win-
kel met een coltrui, spelend met de bal-
pen rond haar nek. Alsof er wachtenden 
waren, werd de naald zonder gevoel reeds 
na een minuut op een volgende track ge-
zet: de armlift op, de arm verschuiven, en 
pats, neer die lift. Hoewel het weinige geld 
in je zak brandde, stimuleerde het niet tot 
aankoop. Hup, de trap af en weg, haastig 
langs het niet begrijpende personeel bij 
het witgoed. Nee, liefdevoller denk ik dan 
terug aan het platenbarretje bij Van der 
Meer aan de Walstraat, waar Liesbeth be-
greep dat jongeren van na de rock & roll 
een andere benadering vroegen. Er waren 
bij Van der Meer zelfs bluesplaten te koop. 
Mijn broer kocht Muddy Waters sings Big 

Bill Broonzy. En Carmen McRae met Dave 
Brubeck in It’s a raggy waltz, voor mij nòg 
onverslijtbare platen.

Een blik in de toonkamer

De Vlissingse beelden van Herman Bis–
schop kon je sinds de jaren negentig op an-
sichtkaart vinden bij Kloeg Antiek, die ver-
der in rookwaar handelde. Ansichten waren 
er goedkoop, maar ook onwillig gekruld 
door de langdurige blootstelling aan weers-
omstandigheden. Van oudsher kon je van 
alles in de Sint Jacobsstraat kopen: hoe-
den, petten en damescorsetten, drop om 
te snoepen en pillen om te poepen, zou je 
kunnen zeggen naar Sinkel, van het rijmpje 
van de winkel, maar echt, kousen, sokken, 
wol, tabak, brood, vlees, verf, bolussen, 
een horloge… en passant ging je nog naar 
kapper Ter Poorten. 
Een verzamelpunt voor de opgroeiende 
jeugd uit vervlogen tijd was Automatiek 
Hap, van Van Vessem, op nummer 31. Van 
een gezin uit de Lepelstraat in de ‘fifties’, 
noteerde ik dat de ‘beste nasiballen van 
Vlissingen’ daar te koop waren. Een jaren 
vijftig getegelde kille hal als keer- of hang-
punt in het looprondje met warme kroket-
ten en koude slaatjes achter de beglaasde 
klepjes. In mijn herinnering raakte Hap na 
Van Vessem nog in verval. Later opende 
daar Clarijs Schoenen.
Een paar keer dook ik binnen bij Magazijn 
Hefa, de winkel van Herman Fastenau. Ik 
weet ineens weer dat je om de middelste 
etalage heen kon lopen. Bij de Hefa was 
van alles te koop, maar in de PZC adver-

De IJsbeer: Vlissingse jongeren aan de 
snackbartafel met ‘Ko IJsbeer’, ca. 1967. 
Wie zich herkent, meldt het aan de  
redactie?
(Fotocollectie Mary Beije-Koetsenruijter)
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teerde Fastenau na de oorlog met kinder-
wagens, wandelwagens, commodes en 
ledikanten. Hij riep aanstaande moeders 
op om de Hefa-toonkamer te bezoeken. 
‘Duizend woorden zullen u minder zeggen 
dan een blik in de Hefa-toonkamer’, stond 
er om het spannend te maken. ‘Indien 
u wenst wordt u per auto gehaald en ge-
bracht’, voegde hij daar aan toe. In 1959 
had je al een Koelstra kinderwagen voor 
115 gulden. Uit ons gezin herinner ik me 
geen autoritjes naar de Hefa, eerder de 
jacht op tweedehands kinderwagens via de 
advertenties in De Scheldebode. Met mijn 
moeder trok ik de ‘kleintjes’ na en wij be-
taalden minder voor een ‘knap karretje’ uit 
een van de nieuwbouwwijken. Het oeuvre 
van Jules Verne was bij de Hefa te koop 
als minipocket. In ‘Dick Bosformaat’ her-
inner ik me De Reis Om De Wereld In 80 
Dagen en 20.000 Mijlen Onder Zee. Voor 
één gulden konden de klassiekers worden 
aangeschaft om vervolgens te worden toe-
gevoegd aan je rijtje Biggles-pockets op 

het draadstaal Tomado-boekenrekje in je 
slaapkamer, zwart met gele en rode leg-
boordjes.
‘Wij zijn ruim gesorteerd, dat zal U wel 
merken, in alle soorten wol en dames-
handwerken. Luister naar hetgeen ik U zeg; 
’t Spinnewiel is de juiste weg’, rijmde de 
sinterklaasadvertentie in de Vlissingsche 
Courant op 4 november 1938. Mijn moe-
der lepelt moeiteloos herinneringen op 
aan ‘t Spinnewiel van weduwe H. Buning, 
Sint Jacobsstraat 26, waar zij in 1938 met 
hartsvriendin Mimy wol betrok. De meisjes 
van 13 breiden een trui en wol werd per 
knot gekocht om kosten, een paar dubbel-
tjes, te spreiden. De wol werd dan op naam 
weggelegd, om te kunnen garanderen dat 
je een knot kreeg uit hetzelfde verfbad. 
En speelgoed bij Kamermans weet ze ook 
nog, op nummer 17, waar de vrouw van de 
winkel bij kapot speelgoed niet meteen ga-

Sint Jacobsstraat met Albert Heijn, De Spar, 
Automatiek Hap, Foto Back, De Zon. Let op 
de verkeersborden: verboden te fietsen op  
zaterdagen tussen 14-18 uur, 1960.
(Foto ?)

Gezellige drukte in de Sint Jacobsstraat, okt. 1961.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto 
Slagboom)
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rantie verleende, maar eerder poogde aan 
te zetten tot vervangende nieuwkoop onder 
het mom ‘ja, maar wij moeten ook leven…!’

Balpen aan een leren veter

Bij Foto Back werd handel gedreven in 
Agfa Click en Agfa Clack, de bijpassende 
fotorolletjes, flitshouders met losse lamp-
jes en een stort aan tasjes, albums, lijstjes. 
Thuis hadden wij een Agfa Clack, die kost-
te 25 gulden. Eens per jaar, in de vakan-
tie, werd in een fotorolletje geïnvesteerd. 
Er was dan keuze tussen acht of twaalf op-
namen. Het rolletje werd vervolgens volge-
schoten met kerst na de vraag vanuit het 
gezin: ‘Zitten er nog foto’s op het rolletje?’ 
Of de juiste opname voor stond, of al was 
‘doorgedraaid’ dus, was niet te zien, soms 
schoven opnamen daardoor over elkaar. 
Maar ja, je had er toch acht (of twaalf)…
Met de komst van zoon Hans, die mee 
ademde met de tijd en van aanpakken wist, 
groeide Foto Back omstreeks 1970 uit tot 
een winkel met verschillende vestigingen. 
Op een foto in 1979 telde ik zeventien per-

soneelsleden. Er waren statafels opgesteld 
waarbij de methode persoonlijke benade-
ring werd aangewend. Het personeel, hun 
voornamen en met portret waren te vinden 
op de toonbankkubus, was goed geïnfor-
meerd en veel Vlissingers liepen al spoedig 
de winkel uit met een nieuwe (film)camera 
of diaprojector. Super acht en alles stond 
in de kinderschoenen. Toine heette de eer-
ste verkoper en Koos was portretfotograaf. 
Ik keek nog eens belangstellend naar het 
verkoopmeisje Ine, lang blond haar en 
een balpen met dop aan een leren veter 
om de hals. Zij vertrok richting Hilversum 
en wilde cameravrouw worden. De wereld 
lag aan ieders voeten... Bij Back waren 
Jo Fibbe-achtige uitverkooptaferelen. Bij 
stuntverkoop werd voor de winkel geslapen 
in een slaapzak om ’s morgens de eerste 
te kunnen zijn. Back veegde de vloer aan 
met de prijs; er werden artikelen voor losse 
centen aan de man gebracht. Er werd al-
tijd gefluisterd dat het meest verdiend werd 
aan het afdrukken van de fotorolletjes en 
zo boog Hans Back later af naar Sprintfoto. 
Later durfde Ad Verschoore het aan zich 

Agfa Click en Agfa 
Clack, te koop bij Foto 
Back, ca. 1960.
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen)
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een paar pandjes verderop vanuit het fami-
liebedrijf op te werken tot de zaak die we 
nu kennen in de Walstraat met alle neven-
vestigingen. Toch ook weer met statafels. 
Back leeft ‘stil’ in het buitenland, wordt ge-
zegd. Ssstttt.
Na een bezoek aan de schooldokter kon ik 
met bril op mijn negende jaar ineens het 
schoolbord lezen. Toen ik later genoeg had 
van zware glazen die pijnlijk uitwerkten op 
een bezweet neusbeen, stapte ik eens bin-
nen bij Schroote, waar ik mij een sportbril-
letje met lichtgroen getint kunststofglas 
liet aanmeten. Later zag je John Lennon 
daar mee, zal ik maar zeggen, of was het 
andersom?... Opticus Schroote de Eerste 
was er al vroeg jaren twintig. De Blauwe 
Bril heette de zaak en er werd geadver-
teerd met Zeiss Punktal Glazen, maar men 
handelde ook in buikbanden en bandages. 
Dochter Schroote trof ik in de jaren zeven-
tig op een schuurfeestje. Schroote? Van de 
brillendokter?, vroeg mijn broer. Nou ja.., 
dokter.., zei de dochter. Nou ja.., brillen.., 

grapte hij, met de handen geringschat-
tende bewegingen makend. Reclame voor 
Rodenstock monturen, herinner ik mij later 
en het brilmontuur in neon aan de gevel. 
Heel modern.
De grote bolusbakker Daane, ‘De Echte 
Bakker’ riep een gevelbord - wat deden an-
dere ‘prutsers’ dan - won heel wat prijzen 
door de jaren heen. In de jaren tachtig her-
inner ik mij rijen voor de winkel op zater-
dagmorgen om maar het ‘echte’ brood te 
pakken te kunnen krijgen. Wereldberoemd 
in Vlissingen en omstreken! Naast zijn win-
kel opende Daane Croissanterie P&D, maar 
spoedig bleek dat een schoenmaker bij zijn 
leest moest blijven. Goeie spullen is één, 
aan de man brengen een ander verhaal. 
Bakker Piet herinner ik me van de lagere 
school. Hij zat klassen hoger en ik weet 
nog dat hij ‘aankomend’ brood bakte bij 
bakker Guérand in de inmiddels gesloop-
te Bonedijkestraat, lang voordat hij in de 
zaak van bakker Verhage stapte. Aan de 
overzijde van Daane, op de hoek met de 

Burgemeester Kolff opent het straatje als winkelpromenade. Ook op de foto wethouder Smit, ge-
meentesecretaris Peters, mevrouw Back, de heren Ter Poorten, Van Staveren, Fastenau en Berg, 
juni 1966. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) Wie is toch dat meisje?
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‘Sta op Sterling’ op de toonbank bij  
de tabakszaak van de familie  
J.C. Th. Koetsenruijter, 1964.
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen)

Lepelstraat, lagen koekjes in de etalage bij 
bakker Bostelaar, die ‘na den arbeid’ ro-
kend bij de deur van het voormalige pot-
huis om de hoek kon worden uitgetekend.

Sta op Sterling

J.C.Th. Koetsenruijter dreef een tabaks- 
zaak annex rijschool vanuit Sint Jacobs-
straat 6. Er hing ooit een sigarettenau-
tomaat aan de gevel en Lexington stond 
er eens in neon boven de deur. Mevrouw 
Koetsenruijter dreef de sigarettenwin-
kel, meneer de rijschool. De merken van 
weleer: Chief Whip, Miss Blanche, Roxy, 
Captain Grant gaan een leven lang mee; 
Full Speed, Laurens No.10, Arsenal, Pall 
Mall, het borrelt zo op. In de beeldcollectie 
van het Gemeentearchief zag ik in hun win-
kelinterieur de tabaksyell: ‘Sta op Sterling’. 
Kijk, dat bedoel ik, geen misverstand! De 
rijlessen in een Volkswagen of Taunus 12M, 
hielden langer stand, maar de tabakszaak 
ging figuurlijk in rook op. Eind 1964 werd 
het Breiwolwinkel Phildar, de vijftigste win-
kel van deze Franse wolspinnerij in ons 
land. De dochter van Koetsenruijter, die 
zich onmiddellijk de vele portieken in het 
straatje herinnerde, was een voortvarend 
type. Met vriendinnen keek zij vanuit de bo-
venwoning uit over jongenshoofden die de 

straat rijkelijk vulden en vervolgens tege-
moet konden worden gelopen in het rondje. 
En passant trachtte zij afspraakjes te re-
gelen, ook voor bakkersdochter Verhage 
van de overkant en op zaterdag werd de 
gedrukte Top 40 bij Meulmeester gehaald, 
weet zij nog. Maar ja, bleu waren we. Van 
het kijken naar elkaar werd je al verlegen. 
Herenmode was er altijd: Ventevogel op 
25, links van Back, Hans Knuyt begon ooit 
op nummer 10, bij gevelsteen ‘De Bossche 
Toren’. Manufacturen, baby- en modekle-
ding volop, bij Magazijn De Ster van W.M. 
Haccou op 8 en werkkleding aan de over-
zijde op nummer 7. In 1930 lees je dat er 
restanten schorten in de uitverkoop gingen 
Brabantsch Bont en Pompadour Satinet. 
Zie Etalages! Haast U! Haccou werd la-
ter nog Textielwinkel Cinderella. Verder 
kousenhuis P. Tilroe, waar je ladders in 
nylons kon laten ‘ophalen’, weet dochter 
Koetsenruijter nog, Mon Coeur, de Singer 
naaimachinewinkel, Jo Maes, voor verf- en 
tekenspullen, Albert Heijn, De Spar, Slager 
Snel, Maison Zwollen van Bie.., eh, Bollen 
van Zwienen… 
Een hele vroege Vlissingse boetiek was en 
is De Pantalon. Middelburg had Helmo, wij 
De Pantalon, zoiets was het toch? Ooit is 
mij een jeans met knopengulp verkocht; 
na gewenning zou je niet anders meer wil-
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len, maar het wende niet… Frank & Jean, 
herinner ik me uit de tweede helft jaren 
zeventig, met goedkopere jeans. Juwelier 
Van Boven, die veel ‘klappers’ maakte, 
stuntpubliek trok en maar steeds op zoek 
was naar goud. Flair, Bubbles, ’t Gabbertje, 
Bebop. In Bebop was Rob Imanse ooit een 
grensoverschrijdende naam in geavanceer-
de skateboards en skeelers.
Toen de Hefa vertrok, vestigde zich in 1971 
De Vey Mestdagh, boekhandel, kunsthan-
del, drukkerij, voorlopig in het pand. Twee 
vriendelijke oudere mannen in vertrouwen-
wekkend grijs lieten met een degelijke ver-
koopster in opleiding zien, dat het hier een 
gerenommeerde zaak betrof, die op een 
bepaald moment toch moest uitverkopen 
om een drukkerijpoot elders te laten voort-
bestaan. In 2010 raakt ook de drukkerij in 
zwaar weer…

Andante & Finale

Ik heb een zwak voor Sint Jacobsstraat 16. 
Daar nam Floor Landsman per 1913 - we-
gens vertrek naar Indië - ‘den Algemeenen 
Boekhandel’ van J. Gerretsen over. Geen 
winkel uit het straatje lijkt voor WO2 zò fre-
quent te zijn vermeld in de courant als deze 
boek-, muziek- en papierhandel. Allerlei 
annonces en zich voortdurend aanbiedend 
als agent voor dagbladen, verder brieven 
onder nummer, maar ook atlassen, lees-, 
school- en woordenboeken en christelijke 
scheurkalenders. Midden jaren twintig 
componeerde zijn broer, bankier, muziek-
verslaggever, componist en organist Simon 
Landsman (1888-1960), een hit toen zelfs 
het woord nog niet bestond: Andante 
Religioso opus 1, een gevoelig werkje voor 
orgel of piano. In Vlissingen werd het vrij-
wel zeker meegeneuried, want het werd 
zelfs bij zondagochtendconcerten van Ons 
Genoegen of Sint Caecilia in de open lucht 
ten gehore gebracht. Het is in 2010 lan-
delijk heruitgegeven, maar de bladmuziek 
was in 1924 al te koop bij F. Landsman. 
Floor vluchtte in WO2 naar Leimuiden met 
vrouw en kind. Het pandje met portiek, dat 
de laatste jaren voortdurend van hand tot 
hand gaat, krijgt steeds een lik verf, maar 

blijft in oorsprong hetzelfde. Dat is uitzon-
derlijk voor Vlissingen. 
Ik vind eigenlijk dat dat zo moet blijven. 
Ik gun de Sint Jacobsstraat, dapper zon-
der die overkapping, de levendigheid uit 
mijn jeugd. Met inspirerende winkels als 
de flamboyante Mabélis, nu voor dames èn 
heren, het geloof in jezelf van X-Ray enzo-
voorts, zou dat moeten lukken. Mrs. Marcos 
lijkt al een aanwinst.
‘Het is één van de mooiste straatjes van 
onze stad geworden nu de overkapping is 
weggehaald,’ schrijft stadgenote Elly Bliek 
in Lezers Schrijven, PZC 3-12-10, ‘kijk 
maar eens omhoog naar die prachtige ge-
veltjes, het is echt de moeite waard’.
Goede koopwaar, prettig aan de man ge-
bracht, ik geloof er in en zou ramen en deu-
ren niet meer gebruiken voor teksten als 
‘Potje Pakken, Potje Breken, Potje Betalen!’ 
Treed de klant vriendelijk tegemoet en laat 
waaien alle winden. Het regent weer, zon-
der overkapping! 

Bedankt: Gemeentearchief Vlissingen, Mary 
Beije-Koetsenruijter, Joke Vantricht-van 
Oorschot.

Over de auteur: 
Henk Feij (1951), muziekredacteur/sa-
mensteller bij Omroep Zeeland, verza-
melt vanuit een brede belangstelling voor 
de Vlissingse historie. Hij publiceerde 
in ‘Den Spiegel’ en in ‘Zeeland’ en was 
co-auteur van ‘Brommers, Gitaren en 
Spandoeken’ van Jan J.B. Kuipers, over 
50 jaar jong in Zeeland en hij zingt van 
‘pop en blues tot Bach en/of andersom’.

Bronnen:

- www.krantenbankzeeland.nl

- Henk Feij, ‘Frites bij Kloet, een plaktafel bij Cupido’, 

Den Spiegel jrg 18, nr. 4, oktober 2000

- Henk Feij, ‘In Vlissingen blijft (soms) alles hetzelfde’, 

Den Spiegel jrg. 22, nr. 3, juli 2004

- Henk Feij, Simon Landsman (1888-1960), kerkor-

ganist/componist: ‘Mij spreekt het orgel een tale’, 

Zeeland 4/4, december 1995
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De Merchant Adventurers in Vlissingen 
omstreeks 1600

Peter van Druenen

In de vorige aflevering van Den Spiegel schreef 

ik over het verband tussen de komst van de 

spoorweg naar Vlissingen in 1873 en de start 

van de maildienst op Engeland in 1875. Ik 

stuitte bij het onderzoek voor dit artikel op een 

interessante passage uit een van de bronnen die 

ik heb gebruikt. Op pagina 15 van het jubileum-

boek Honderd jaar Engelandvaart, 1875-1975 

las ik het volgende: “… in de  

zestiende eeuw ontstond een koeriersdienst 

van Londen op Dover, die brieven en pakket-

ten vervoerde (…). Een aantal georganiseerde 

kooplieden had een eigen verzending, zoals de 

Merchant Adventurers tot omstreeks 1630 op 

Vlissingen”. 

Die laatste zin intrigeerde me, maar paste 
niet in het artikel over de posttreinen en de 
mailboten. De stoommachine was in 1630 
nog niet uitgevonden en de eerste treinen 
zouden pas 200 jaar later gaan rijden. Ik 
wijdde er één zin aan en ging over tot de 
orde van de dag. Tijdens het schrijven van 
het artikel kon ik niet nalaten om tussen de 
hoofdstukjes door alvast wat onderzoek te 
doen naar deze Engelse handelsavonturiers 
die Vlissingen hadden uitgekozen als uit-
valsbasis voor hun activiteiten in Europa. 
Dat onderzoek leverde veel informatie op, 
behalve een sluitend bewijs dat er door de 
Engelsen rond 1600 werd gehandeld van-
uit Vlissingen. De stad die wél wordt ge-
noemd als officiële plaats van vestiging, 
is Middelburg. Middelburg? Jazeker, onze 
buurstad die we kennen van de fraaie grach-
ten met plezierbootjes en de kade langs het 
Kanaal door Walcheren waar af en toe een 
binnenvaartschip ligt afgemeerd, was in 
de zestiende en zeventiende eeuw een ha-
ven van belang, vele malen groter dan die 
in Vlissingen en, na Amsterdam, de twee-

de van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, toentertijd een van de mach-
tigste naties van de wereld. Het enige 
dat Vlissingen merkte van de Merchant 
Adventurers was het zicht op de vele Britse 
handelsschepen die langs de Scheldestad 
het zeegat in- en uitvoeren. De Vlissingers 
hadden het nakijken, zo leek het. 
De werkelijkheid was genuanceerder. 
Hoewel de Merchant Adventurers er nooit 
een kantoor hadden en ook geen gebruik 
maakten van de havens, komen we in de 
archieven opvallend vaak de naam van 
Vlissingen tegen. Op een niet heel positieve 
manier, maar daarover later meer.

Domus Osterlingorum, het natiehuis van de Duitse 
Hanze in Brugge in de veertiende eeuw.
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The Fellowship of the Merchant  
Adventurers: het begin

Het eerste document dat wijst op het be-
staan van de Merchant Adventurers dateert 
uit 1359: een privilege dat door de Vlaamse 
graaf Lodewijk van Male werd gegeven 
aan een groep Engelse kooplui in Brugge 
en kort daarop door koning Eduard III van 
Engeland werd bekrachtigd. In die jaren 
was een ander handelsverband opper-
machtig in Europa: de Hanze, een samen-
werking van voornamelijk Noord-Europese 
steden die als doel had alle handel rond de 
Oost- en de Noordzee in handen te krijgen 
en te monopoliseren. Brugge was tot 1359 
de belangrijkste stad in het zuidelijke ge-
bied van de Hanze geweest, maar verloor 
die status vanwege hooglopende conflic-
ten tussen de bestuurders van de Vlaamse 
stad en die van de Hanzesteden. In dat jaar 
werd Calais uitgekozen als hoofdvestiging 
en dreigde voor Brugge een enorme terug-
gang van de economie. Wanneer de Hanze 

verbood om te handelen met een bepaalde 
stad, dan wérd er ook niet gehandeld, al-
thans niet door de officiële Hanzevloot. 
Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen even 
gelukkig was met die situatie. Overal in 
Europa ontstonden groepen vrije kooplie-
den die zich niets aantrokken van het mo-
nopolie van de Hanzesteden. In Engeland 
hadden deze handelaren, naast de tucht 
van de Hanze, ook nog eens te maken met 
de Stapelcompagnie van de koning, opge-
richt rond 1300 met het doel om de wol van 
de Koninklijke schapen op het vasteland 
van Europa aan de man te brengen. Omdat 
wol het belangrijkste Engelse uitvoerpro-
duct was en dit nagenoeg volledig onder 
het Koninklijke monopolie viel, moesten 
de vrije handelaren hard knokken voor hun 
bestaan en raakten ze gewend aan het ne-
geren van regels en wetten. Deze avontu-
riers werden in de steden op het continent 
die door de Hanze werden geboycot, met 
open armen ontvangen, maar waren ook 
vaak het slachtoffer van harde confronta-

Gezicht op de havens van Middelburg. In de zeventiende eeuw was Middelburg een van de belang-
rijkste havens ter wereld.
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ties met de gevestigde orde. Soms op leven 
en dood. 
Nadat het Brugse privilege was verleend, 
trokken er in de jaren na 1359 grote 
groepen vrije Engelse handelaren naar 
Vlaanderen die de stad weer tot bloei wis-
ten te brengen. Het particuliere initiatief 
was ontwaakt! Uit die periode stamt ook 
de naam van deze bende vrijbuiters: The 
Fellowship of the Merchant Adventurers. 

The Fellowship of the Merchant 
Adventurers: gevestigde orde

Zoals het meestal gaat met koplopers die 
succesvol zijn, lag ook voor de Merchant 
Adventurers het spook van het establish-
ment op de loer. In 1462 kreeg de orga-
nisatie bescherming van de toenmalige 
koning van Engeland, Henri VI. De echte 
bloeitijd kwam in de zestiende eeuw, toen 
de Tudors een periode van zwak koning-
schap inruilden voor een strak regime met 
veel aandacht voor handel en economie. 
De Merchant Adventurers kregen in de loop 

van die eeuw dezelfde sterke positie als de 
Hanzesteden en de Stapelaars twee eeu-
wen eerder hadden gehad en groeiden uit 
tot een machtige organisatie die de steden 
waarmee ze handel dreven, veel welvaart 
brachten. Geen wonder dat er werd gevoch-
ten om de gunsten van de Engelsen. Zo 
slaagden de Spanjaarden, die sinds 1568 
in oorlog waren met de opstandige steden 
van de Noordelijke Nederlanden, er in om 
de Merchant Adventurers in 1575 naar 
Antwerpen te halen. Dat ging ten koste van 
Vlissingen en Middelburg waar gedurende 
de eerste oorlogsjaren Engels kruit werd in-
gevoerd met als nevenproducten laken en 
wol. Voor de Engelsen maakte het niet veel 
uit wie hun kruit kocht en Antwerpen bood 
in die tijd de beste condities.  
Deze situatie duurde echter maar kort om-
dat ook de Hanzesteden, die nog steeds 
sterk waren in de landen rond de Oostzee, 
aansluiting zochten bij de Spanjaarden en 
hen vroegen om de Merchant Adventurers 
buiten spel te zetten. Dat kostte weinig 
moeite omdat de Engelsen de kansen op 

Gezicht op de havens van Vlissingen. De stad dreef al vanaf de vijftiende eeuw handel met 
Engeland, maar moest het omstreeks 1600 doen met enterloopers, handelaren die zich niet hielden 
aan de strenge regels van de Merchant Adventurers.
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een bloeiende handel met de Noordelijke 
Nederlanden hoger inschatten dan de han-
del met de gebieden die onder Spaans 
gezag stonden. De Engelsen kozen partij 
tegen de Spanjaarden en boden de toe-
komstige Republiek een sterk bondgenoot-
schap aan. Vlissingen werd in 1585 een 
Engelse vesting, Rammekens een Engels 
fort en Middelburg kandidaat om het hoofd-
kantoor van de Merchant Adventurers te 
mogen huisvesten. 
Dat laatste was geen vanzelfsprekendheid. 
De Engelsen wilden van Middelburg een 
stapelplaats maken en hadden geen be-
hoefte aan al teveel bureaucratie. Stapelen 
was het opslaan van exportproducten in 
een havenstad om ze later te kunnen door-
verkopen. In die tijd hadden de Staten 
Generaal verordonneerd dat alle ingevoer-
de stapelgoederen nauwkeurig moesten 
worden gekeurd op …fauten ofte gebreec-
ken... alvorens ze mochten worden ver-
handeld. Het stadsbestuur van Middelburg 
was echter genegen om hun gedroomde 
handelspartners uit Engeland van dienst 

te zijn en eventueel ...bedrogh door de vin-
gers te zien. De Engelsen lieten zich echter 
niet makkelijk overtuigen van deze goede 
bedoelingen en gingen ook naar andere 
mogelijkheden op zoek. Inmiddels hadden 
ook Rotterdam, Amsterdam, Delft en zelfs 
Groningen zich gemeld als kandidaten. In 
Londen buitelden de handelsdelegaties van 
deze steden over elkaar heen in de strijd 
om de gunsten van de Engelse kroon en 
de personen die macht over de handel 
hadden. Het schijnt dat de Middelburgers 
uiteindelijk het handigst waren in dit lob-
bywerk van hoog niveau, daarbij geholpen 
door een van de machtigste instanties in de 
Republiek: de Staten van Zeeland. Het zou 
desondanks nog tot 1599 duren voordat de 
Merchant Adventurers zich definitief in de 
Zeeuwse stad vestigden. Er was namelijk 
nog één ander vuiltje weg te werken. 

Vlissingen: lastige luis in de pels

Waren de Merchant Adventurers in de vijf-
tiende eeuw de luizen in de pels van de 

De voormalige Engelse kerk in de Jan Almanstraat, met op de achtergrond de huizen van de 
Stenenbeer, ca. 1825.
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)
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Hanzesteden, in de tweede helft van de 
zestiende eeuw was de situatie omgekeerd. 
De vrijbuiters van weleer hadden de eco-
nomische macht naar zich toegetrokken 
en het wachten was op nieuwe avonturiers. 
Dat werden niet de Hanzesteden, want die 
hadden niets te vertellen in de Republiek, 
maar handelaren uit Engeland zelf, die de 
regels van de Engelse koning en zijn pro-
tegés probeerden te ontduiken. Zij werden 
enterlopers genoemd: zij die valse handel 
dreven, smokkelaars. Er was natuurlijk 
niets vals aan deze handel, behalve dan 
dat ze plaatsvond buiten de invloedsfeer 
van de Adventurers. De enterlopers zoch-
ten voor hun activiteiten naar steden die 
in de buurt lagen van de officiële vestigin-
gen van de legale handel en werden daar 
meestal met open armen ontvangen. Dat 
gebeurde ook in Vlissingen, de vroegere 
concurrent van Middelburg, maar inmid-
dels veel minder belangrijk als haven- en 
handelsstad. Met de komst van de smokke-
laars nam de handel van en naar Vlissingen 
in deze jaren weer toe, tot grote ergernis 
van de buren. Uit de reisverslagen van de 
Middelburgse handelsdelegaties komt dit 
probleem duidelijk naar voren. Tijdens hun 
gesprekken in Londen, die al die jaren al-
leen maar tot doel hadden het hoofdkan-
toor van de Merchant Adventurers binnen 
de Middelburgse stadsgrenzen te krijgen, 
werd voortdurend benadrukt dat alles in het 
werk zou worden gesteld om de smokke-
laars uit Vlissingen te verdrijven.
Dat lukte niet. Sterker nog: die niet-officiële 
handel in Vlissingen gedijde uitstekend ge-
durende het Fin de siècle van de zestiende 
eeuw en de plaatselijke autoriteiten deden 
weinig om dat tegen te gaan. Desondanks 
besloten de Engelsen in 1599 om hun kan-
toor toch maar in Middelburg te vestigen. 
De omstandigheden waren gunstiger dan 
elders en het zou dom zijn om het niet te 
doen. 
Dat in de jaren daarna de smokkelaars 
geleidelijk aan uit Vlissingen verdwe-
nen, is dan ook niet de verdienste van 
de Middelburgers of de Engelsen, maar 
van het aloude mechanisme van de vrije 
markt. In die jaren werden de steden ten 

noorden van Zeeland steeds belangrij-
ker en omstreeks 1619 zou Amsterdam 
de belangrijkste uitvalsbasis worden van 
de niet-officiële handel, gevolgd door de 
Merchant Adventurers zelf die zich in Delft 
zouden vestigen. De reden van vertrek uit 
Middelburg die werd opgegeven was nogal 
ontnuchterend: …soo om de ongesont-
heydt der lucht aldaer…. De echte redenen 
waren natuurlijk ook hier de betere han-
delsmogelijkheden in het noorden en het 
kleinere risico om schade op te lopen in het 
oorlogsgeweld. Vlissingen en Middelburg 
lagen dichter bij de Spaanse gebieden dan 
Delft en Amsterdam. 
In de loop van de zeventiende eeuw nam de 
betekenis van de Adventurers sterk af en 
gingen alle privileges grotendeels verloren. 
Hun laatste vestiging in Nederland, die van 
Delft, werd omstreeks 1670 opgeheven.

Toch een connectie?

Ik begon dit artikel met een citaat waarin 
werd gesteld dat De Merchant Adventurers 
handel dreven met Vlissingen. Dat blijkt 
dus niet zo te zijn. Hoewel er vanuit de 
Scheldestad al vanaf de tweede helft van de 
vijftiende eeuw volop handel werd gedre-
ven met Engeland, hebben de Adventurers 
er nooit een vestiging gehad. Sterker nog: 
Vlissingen was niet populair bij deze offici-
ele handelaars en het had weinig gescheeld 
of de buurstad Middelburg had om deze re-
den de zo gewenste lucratieve samenwer-
king verloren aan een van de andere steden 
in de Republiek. 
Misschien is het juist hierom niet toevallig 
dat de enige Vlissingse connectie met de 
Merchant Adventurers een religieuze was. 
Omdat de stad vanaf 1585 onderdak bood 
aan een Engels garnizoen, werd er in 1593 
een hervormde kerk geopend  waar in het 
Engels gepreekt werd. Behalve de soldaten, 
gingen ook de smokkelaars en in het begin 
de Engelse handelaren uit Middelburg hier 
naar toe. De kerk maakte later onderdeel 
uit van de Engelse geloofsgemeenschap in 
Zeeland waarin de Merchant Adventurers 
de dienst uitmaakten. Een van de belang-
rijkste denkers van de kerk, John Forbes, 
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werkte een aantal jaren in Middelburg én 
Vlissingen. Forbes had een directe band 
met de Adventurers en maakte zich sterk 
voor hun economische belangen. 
De eerste kerk stond aan de Jan Alman-
straat, in het gebied waar nu het Schelde-
kwartier wordt ontwikkeld. Het gebouw 
werd echter al snel overgedragen aan de 
hervormde gemeenschap in Vlissingen. 
Voor de overgebleven Engelsen werd een 
gedeelte van de Sint Jacobskerk vrijge-
maakt, een situatie die zou voortduren 
tot 1911. Het zandstenen poortje in de 
Branderijstraat dat eerst in de Lepelstraat 
stond, herinnert ons aan die periode. In 
1911 kregen de Engelsen toestemming om 
een kerk te bouwen in de Paul Krugerstraat, 

maar ook dat gebouw speelde geen rol 
meer in het gevecht om de strategische po-
sities in de wereldhandel, laat staan in de 
rivaliteit tussen Vlissingen en Middelburg. 
Die rivaliteit is evenwel altijd gebleven, zij 
het op andere gebieden. Nog steeds neigt 
de Vlissinger wat meer naar vrijbuiterij en 
de Middelburger naar orde en regelmaat. 
Of verbeeld ik me dat maar? De geschiede-
nis zal het leren. 

Over de auteur:
Peter van Druenen (1952) is histori-
cus, uitgever en, zeker niet in de laatste 
plaats, Vlissinger. 
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Voor de Engelsen werd ca. 1595 een gedeelte 
van de Sint Jacobskerk vrijgemaakt, een situ-
atie die zou voortduren tot 1911. Het zand-
stenen poortje in de Branderijstraat dat eerst 
in de Lepelstraat stond, herinnert ons aan die 
periode, 1965. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; 
Foto PZC)

De laatste Engelse kerk in de Paul Krugerstraat,  
gebouwd in 1911 en afgebroken in 1963.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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De grafzerken in de Sint Jacobskerk 
Sarina HenDrikSe

Na de brand van 1911 waren van de  

Sint Jacobskerk niet meer dan enkele muren 

over. Ook talloze grafzerken lagen bedolven  

onder het puin en raakten onherstelbaar  

beschadigd. Wat overbleef en wat nu nog  

te zien is in de kerk, wordt hier  beschreven.

Als we de Sint Jacobskerk binnen lopen, 
zien we rechts van de ingang bovenaan 
de trap die ons de kerk inleidt, een aan-
tal grafzerken, waar eigenlijk niemand 
bijzonder veel aandacht aan schenkt. Ze 
zijn bijna vergeten. Als we de trap af gaan 
en in de kapellen kijken, liggen daar ook 
zerken. Zowel aan de noordkant als aan 
de zuidkanten onder de kapstokken, aan 
de westkant naast de toren, onder het De 
Ruyterraam. De meeste zijn zwaar bescha-
digd en sleets, en sommige grafschriften 
zijn haast onleesbaar geworden. De zer-

ken liggen niet meer op de oorspronkelijke 
plaats. In de zeventiende eeuw werd de 
vloer opgehoogd om meer graven te creë-
ren; de kerk lag toen eigenlijk al vol. Vanaf 
de bouw van de Sint Jacobskerk in het be-
gin van de veertiende eeuw tot het begin 
van de negentiende eeuw zijn hier mensen 
begraven. Mensen die welgesteld genoeg 
waren om zich een kerkgraf te kunnen 
permitteren. De minder goed gesitueerden 
werden begraven op het kerkhof, dat rond-
om de kerk lag. 
Na de brand van de kerk in 1911 besloot 
men de vloer terug te brengen tot het 
oorspronkelijke niveau. Een aantal zer-
ken werd terug gelegd. Er is echter veel 
verloren gegaan. De toenmalige archiva-
ris, P.K. Dommisse, besloot de nog aan-
wezige zerken te registreren in een boek, 
Eenige grafschriften uit de afgebrande Sint 
Jacobskerk te Vlissingen, met archivali-

De afgebrande Sint Jacobskerk, 1911.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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sche toelichtingen, 1913. De Vlissingse fo-
tograaf A.L. Preuninger maakte foto’s van 
een aantal zerken. Deze foto’s liggen in het 
Vlissingse gemeentearchief. In 1919 publi-
ceerde Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins 
zijn boek Genealogische en heraldische 
gedenkwaardigheden in en uit de kerken 
der provincie Zeeland met hierin ook aan-
dacht voor de Sint Jacobskerk. Hij be-
schreef ook de verdwenen zerken, om een 
completer geheel te krijgen. Dankzij deze 
twee boeken zijn we op de hoogte van veel 
verdwenen grafschriften, die anders voor-
goed verloren waren gegaan. Beide boeken 
zijn echter niet volledig en de transcripties 
zijn niet foutloos. In het boek Zeven eeuwen 
Sint Jacobskerk uit 1998 worden ook en-

kele grafzerken belicht, maar helaas zijn 
de transcripties overgenomen uit het boek 
van Bloys van Treslong Prins en ook hierin 
staan enkele onjuistheden. 
We zullen alsnog een poging doen om de 
transcripties van de nu nog aanwezige 
grafzerken opnieuw op schrift te stellen. 
Er liggen in totaal nog twintig zerken in de 
kerk, waarvan er zes of zeven dateren van 
voor de Reformatie. De overige zijn uit de 
zeventiende eeuw, veelal van Vlaamse fa-
milies die hier na de Reformatie kwamen 
wonen. Dan is er nog het rijke monument 
van Daniel Octavius Barwell, een jonge 
Engelsman die in 1779 voor de kust van 
Westkapelle verdronk. Zijn familie liet het 
monument in 1781 vervaardigen door de 

Plattegrond van de Sint Jacobskerk, met aanduiding van de ligplaatsten van de grafstenen.
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Middelburgse beeldhouwer Camhout. Het 
is na de brand van 1911 gerestaureerd. 
Hier volgen dan de herziene en zo goed 
mogelijk aangevulde transcripties van de 
zes voorreformatorische zerken die er nog 
liggen, met vermelding van enige bijzon-
derheden. Voorreformatorische grafzerken 
worden gekenmerkt door het gotische rand-
schrift, met dateringen in Romeinse cijfers, 
een afbeelding in het middenveld en meest-
al hoekvullingen die over het algemeen de 
symbolen van de vier Evangelisten voor-
stellen, een adelaar voor Johannes, een 
engel voor Matthëus, een stier of kalf voor 
Lucas en een leeuw voor Marcus, meestal 
in vierpas gevat. In de middeleeuwen wer-
den ze pas in verband gebracht met de vier 
Evangelisten, en op grafzerken afgebeeld 
vanaf de eerste helft van de vijftiende eeuw 
tot de Reformatie in 1572. Een enkele keer 
stond de hele gotische tekst in het mid-
denveld. Na de Reformatie verdween het 
gotisch randschrift en stond de hele tekst 
in Latijns lettertype in het middenveld, met 
dateringen in Arabische cijfers. We zullen 
voor de duidelijkheid de nummering uit het 
boek van P.K. Dommisse aanhouden. Waar 
apostroffen of weglatingstekens in de graf-
schriften staan, zijn deze voor de leesbaar-
heid vervangen door het hele woord. Waar 
een / staat, wordt de tekst onderbroken 
door een hoek(vulling). 

Voor 1572

We beginnen in de eerste zuiderkapel, 
naast de deur bovenaan de trap. Helemaal 
rechts ligt nr. 146, een betrekkelijk gave, 
kleine zerk zonder hoekvullingen en in het 
middenveld een huismerk waaronder een 
wapen met drie zwaarden. Het gotisch 
randschrift luidt: ‘Hier leyt begrave(n)/
Jonge Jan Humans zn. de/Cuper die sterf 
a(nn)o /XVc XVIII d’n I ten dach i(n) lauwe’. 
Deze kleine zerk is de oudste in de kerk, 
met een datering 1 januari 1508. Lauwe 
was dus de louwmaand, januari. Het is niet 
zeker of hier Humans staat of Hiimans, om-
dat de sterk gestileerde gotische u niet te 
onderscheiden is van de dubbele i, die wel 
in de middeleeuwen, maar in ons heden-

daagse Nederlands niet meer voorkomt. 
Als we de toelichting van Dommisse lezen, 
luidde de naam oorspronkelijk Hiemans, 
die later veranderde in Humans, waar-
schijnlijk door een verkeerde overschrij-
ving. Hiemans was het patroniem van de 
oude voornaam Iman. De H werd er bijge-
voegd, dat stond deftig. Kleine grafzerken 
werden soms voor kindergraven gebruikt, 
maar het is niet zeker of het hier om de 
zerk van een kind gaat. De mogelijkheid 
bestaat dat we hier te maken hebben met 
een zogenaamde “drieling”, een van de drie 
of meer stenen die een graf voor een vol-
wassen persoon dekten en waarvan er één 
gegraveerd was met de gegevens van de 
overledene. Dit was voordeliger en gemak-
kelijker te verplaatsen. Maar zekerheid heb-
ben we hier niet. 
Helemaal links in de hoek ligt nr. 131.  
Eveneens een kleine zerk, waarschijnlijk 
een drieling, met evangelistenhoeken en in 
het middenveld een wapen met een ge-
kroonde hamer boven een gegolfde zee.  
Gotisch randschrift: ’Hier leyt begra/ve(n) 
Jacop Lieve(n)se va(n) Biervliet/sterf an(n)o  
XVc/XVI de(n) XXV in Januwarii’ (25-01-
1516). Blijkens zijn wapen zou deze man, 
afkomstig uit Biervliet, scheepsbouwer of-
tewel scheepmaker geweest kunnen zijn. 
Deze zerk is echter zwaar beschadigd. In 
het midden ligt nog een merkwaardige klei-
ne zerk, vermoedelijk zestiende eeuw, en 
mogelijk is dit de onderste helft van nr. 94. 
Hierop staan twee wapens, hangend aan 
een tak, waar omheen een lint kronkelt. 
Waarschijnlijk heeft er een tekst op dat lint 
gestaan, maar die is dan geheel weggesle-
ten. Op het linker wapen staat een huis-
merk met de letters A en D. Deze kunnen 
echter later aangebracht zijn. Daaronder 
ligt nr. 44, een opvallend kleine zerk met 
de gehele gotische tekst in het middenveld: 
‘Hier leyt begr(aven) Symo(n) Piers sterf 
a(nno) XVc XVI. XX nove(m)b(er). En(de) 
Nele Bone sy(n) huisvrou sterf a(nn)o XVc 
XIIII. III d. april’. ( 20-11-1516 en 3-04-
1514). Onder de tekst staat een huismerk, 
en een oud grafnummer 123. Een enkel 
huismerk betekende dat men niet van adel 
was, maar tot de middenstand behoorde. 
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Dan lopen we de trap af en steken we over 
naar de noordzijde van de kerk. In de eerste 
kapel ligt aan de rechterkant nr. 147, een 
grote zerk met evangelistenhoeken en in 
het middenveld een echtpaar, de man links 
met een veer of palmtak, de vrouw rechts 
op de steen afgebeeld, zoals gebruikelijk. 
De vrouw zit als het ware links van haar 
man. Boven hun hoofden prijkt het wapen 
van Jeruzalem. Deze zerk is zeer sleets. 
Oorspronkelijk zal hij in het zuidertransept 
gelegen hebben, dat vroeger Jeruzalem 
genoemd werd, naar de leden van de 
Broederschap van Jeruzalemvaarders, die 
daar begraven lagen. Gotisch randschrift: 
‘Hier lyet begra(ven)/Jacop Pierssz. sterf 
a(nno) XVc XXXI (?) d’n XVII (?) dach (in 
margine: in mai?)/En(de) Seysken zyn/wif 
sterf a(nno) XVc XXIX (?) den XX dach in 

october’. (17-05-1531? en 20-10-1529?). 
In de volgende kapel, die ingericht is als 
oecumenische gebedsruimte, liggen twee 
grote identieke zerken met evangelisten-
hoeken, blijkbaar van dezelfde maker, met 
hetzelfde handschrift, de nrs. 87 en 103. De 
linker zerk, nr. 87, vertoont een echtpaar in 
het middenveld met daarboven een schild 
met een huismerk onder een schelpmo-
tief. Gotisch randschrift: ‘Hier leijt begra-
ven/Adriaen Adriae(n)sz. Creyt piloot sterf 
XVc XXIX d’ IXe/in october. En(de) Leijn/
Adriae(n)s dochter sy(n) huysvr(ouw) sterf 
XVc XLI de(n) XXVIIJ i(n) Meert’. (9-10-
1529 en 28-03-1541). Het is mogelijk dat 
hier in een zeldzaam geval de voornaam 
van de vrouw niet genoemd wordt, maar 
alleen de naam van haar vader, in de zes-
tiende eeuw een grootgrondbezitter, waar-
naar het Leijn Adriaensblock in Vlissingen 
was genoemd. Zeker weten we dat niet. Het 
is niet onmogelijk dat men haar voornaam 
gewoon vergeten was te vermelden op de 
steen, al lijkt dat nog zo onwaarschijnlijk. 
Haar man was piloot van beroep, maar dan 
in de oude betekenis van loods of stuur-
man. Opvallend is dat de sterfdatum van 
de vrouw opgesteld is in een ander hand-
schrift. Dit is later afgemaakt door een 
andere graveur. De vrouw leefde dus nog 
toen deze steen werd vervaardigd. Dit was 
in de middeleeuwen heel gewoon. We zien 
in kerken ook veel onafgemaakte sterfdata. 
Dat was dan tegen de Hervorming aan, dan 
was er niemand meer om de gotische tekst 
af te maken, of de genoemde persoon was 
inmiddels elders begraven. 
Rechts in deze kapel zien we nr. 103, een 
opmerkelijke zerk, net als de vorige met 
evangelistenhoeken en in het middenveld 
een echtpaar met tussen hun hoofden een 
wapen met een Jeruzalemkruis (?) waar-
boven een schelpmotief, als vorig. Gotisch 
randschrift: ‘Hier leyt begraven/Dignis 
Jacopsz. die Ketelare. En(de) May(ken) 
sy(n) huysvr(ouw)/die starve(n) a(nno) 
XVc XXII. En(de)/Jan Goessz. starf XVc 
XXXVIIJ de(n) laeste(n) dach in louwe’. 
(1522 en 31-01-1538). Hier zien we heel 
duidelijk dat er twee handschriften zijn ge-
bruikt. De oude graveur, mogelijk bijzien-

Grafsteen van Jacop Lieve(n)se va(n) Biervliet,  
overleden 1516; nr. 131.
(Foto Sarina Hendrikse)
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de, werkte met heel grote letters, slordige 
hanenpoten die af en toe moeilijk lees-
baar zijn, tot en met het eerste deel van 
het sterfjaar XVc van de laatstgenoemde, 
Jan Goessz.( Goossens). Daarna werd het 
tweede deel met de datum afgemaakt in 
veel kleinere en andere letters door een 
tweede persoon. Blijkbaar was de oude 
graveur overleden, of niet meer in staat om 
te werken. Echtpaar De Ketelare is in het-
zelfde jaar, 1522, overleden, misschien kort 
na elkaar. De sterfdata ontbreken in dit ge-
val. Hun erfgenaam, Jan Goessz., liet deze 
steen vervaardigen en reserveerde er gelijk 
voor zichzelf een plaatsje bij. Zijn naam 
werd er alvast bij gezet met een gedeelte 
van het sterfjaar, en dat moest na zijn over-
lijden alleen nog afgemaakt worden. Men 
leefde als het ware met de dood voor ogen. 

Na 1572

De grafzerken van na de Reformatie zijn 
eigenlijk een hoofdstuk apart. Werd eerst 
de leeftijd nooit vermeld, vanaf 1572 deed 
men dat wel. Daarvoor waren alleen het 
sterfjaar en de sterfdatum belangrijk, die 
stonden ook genoteerd in de zielmisboe-
ken en op de sterfdatum werd voor het 
zielenheil van de overledene gebeden. Na 
de Reformatie veranderde er veel. Aan de 
geboortedatum werd nooit veel aandacht 
besteed, wel aan de datum van de doop. 
De oude zielmisboeken zijn allemaal ver-
brand, wat we nog weten over de doden 
van voor 1572 staat op hun grafsteen, als 
die er nog is. Daarom vormen die summie-
re grafschriften belangrijke informatie. Op 
grafzerken lezen we nu ook meer informatie 
over de overleden personen, behalve hun 
leeftijd worden ook andere bijzonderheden 
vermeld. In de Sint Jacobskerk liggen nog 
dertien zeventiende eeuwse grafzerken. In 
de zuider kapellen liggen vanaf de ingang 
gerekend de nummers 14, 25, 93, 37, 13, 
en nog een zerk die niet bij Dommisse, 
maar wel bij Bloys van Treslong Prins 
vermeld wordt onder nr. 151. Nr. 14 is 
de grafzerk van kapitein Charel de Cock. 
Zijn grafschrift staat in Latijns lettertype 
in het middenveld, onder het wapen. De 

tekst luidt: ‘Hier leyt begrave(n) Capitey(n) 
Charel de Cock geseydt de(n) Breen, van 
Antwerpe(n) overleed den 3 december out 
53 jaeren 1614’. In het wapen wordt zijn 
naam uitgebeeld met hanen. Deze zerk ligt 
in de tweede zuiderkapel, onderaan de trap. 
Het is de enige zerk in die kapel. 
In de derde zuiderkapel liggen drie zerken, 
rechts nr. 25, de zwaar beschadigde zerk 
van kapitein Marinus Hollaer, vice-admiraal 
van Zeeland, geboren in Veere, wonende in 
de Slijkstraat en overleden op 10 februari 
1637. De tekst: ‘Hier leght begraven Dheer 
Marinis Hollar vis-admirael van Seelant, 
sterf den 10 Febervari 1637.’ Zijn vrouw, 
hier niet genoemd, overleed op 22 oktober 
1641. In het wapen zien we een zwemmen-
de meerman met een zwaard. 
Dan in het midden nr. 93, de rijk gebeeld-
houwde zerk van Johan de Groote, gebo-
ren in Gent en koopman in Vlissingen, en 

Grafsteen van Dignis Jacopsz. Ketelare, overleden 
1522; nr 103.
(Foto Sarina Hendrikse)
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zijn echtgenote Anna de Renialme, geboren 
in Middelburg en overleden in Vlissingen. 
Tekst: ‘Hier rust in den Heere Sr. Johan 
de Groote, in syn leven coopman der stadt 
Vlissinghe, geboren tot Gent, out 51 jaren, 
overleet den 12 December 1652. Ende syn 
huysvrouwe, joffr. Anna de Renialme, ge-
boren tot Middelburg, out 55 jaren, over-
leedt den 25 october 1654’. Dit echtpaar 
woonde op de Bierkaai, aldus Dommisse. 
Op de steen lezen we nog het jaar van 
hun huwelijk, 1629, onder beider wapens. 
Daaronder een engelenkopje met aan 
weerskanten een doodshoofd en foglie-or-
namenten. 
Links nr. 37, de zwaar beschadigde zerk 
van de twee echtgenotes van Pieter 
Vendeville: 1. Marie Hoyel, geboren in 
Abbeville in Picardie, aldus Dommisse, en 
2. Elisabeth Frans, geboren in Middelburg. 
Tekst: ‘Hier licht begraven Marie Hoyel 
huysvrouwe van Pieter Vendevylle. Sey is 
overleeden den 3 November Ao 1633 oudt 
33 jaren. En onder het wapen: ‘Hier licht 
begraven Elisabeth Frans huysvrouwe van 
Pieter Vendeville, overleden den 4 October 
1655 out 54 jaeren’. Pieter Vendeville 
woonde op de Nieuwendijk. Zelf overleed 
hij in november 1682. Op het wapen zien 
we onder andere een druiventros. 
Vervolgens liggen er in de vierde zuiderka-
pel twee zerken, de rechtse, nr. 13, is van 
de Vlaming Hans van Herbel, en zijn vrouw 
Leijnken Martens uit Veere, en zes van hun 
kinderen. Tekst: ‘Hier leyt begraven Hans 
van Herbel is overleden den 12 October 
1625 met Leynken Martens zyn huys-
vrouwe is overleden den 10en July 1627 
ende haerre kinderen Maeyken, Abygail, 
Catelynken, Roelandt, Sara, Johan’. 
Het gezin woonde in de Molenstraat. Het 
echtpaar had negen kinderen, waarvan 
maar één dochter haar ouders zou over-
leven, Janneken, gehuwd met Gerard van 
Hattum. In het wapen staat een arrebel. 
Dan zien we links de zerk van Pieter 
Jasperssen - afwisselend burgemeester 
en schepen van Vlissingen tussen 1629 
en tot aan zijn overlijden in 1639 - en zijn 
vrouw Paulynken Buys en hun dochter 
Dina Pieters. Dit grafschrift is nagenoeg 

geheel weggesleten. Bij Dommisse ont-
breekt de beschrijving, in het boek van 
Bloys van Treslong Prins wordt de zerk 
als nr. 151 aangeduid, met alleen het on-
derste deel van het grafschrift. De frag-
mentarische tekst luidt: “...den eersamen 
(Pieter Jasperssen)... (en syn huysvrouwe 
Paulynken Buys)....ier is begraven Dina 
Pieters, dochter van Pieter Jaspers out 
ontrent seventien jaren die overleedt den 
sesten Janwari ao. 1621’(?). In het wapen 
staat een huismerk en een zandloper. Deze 
familie woonde in het Groenewoud.
Lopen we naar de ruimte onder het De 
Ruyterraam, dan zien we half onder de 
kapstokken nog een vijftal zerken, de num-
mers 6, 92, 26, 122 en 69. De eerste die 
opvalt is nr. 6, een kleine zerk (drieling), 
met de tekst: ‘Hier licht begraven Anthonis 
Pieterse. Sterf den 7 Juny 1614’. Daaronder 
zijn een leest, een schoen en een gekroon-

Grafsteen van Anthonis Pieterse, overleden 
1614; nr. 6.
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de pin afgebeeld. Blijkbaar was Anthonis 
Pieterse schoenmaker geweest. Daaronder 
de tekst: ‘Hier leyt begraven Pierynken 
Anthonis huysvrouwe van Pieter de Jager 
sterf den X September 1614’. Dit is de 
grafzerk van vader en dochter. Pierynken 
Antheunis, zoals ze ook werd genoemd, 
was de eerste vrouw van Pieter de Jager. 
Deze Vlaming was geboren in Lembeke, en 
hij was bakker in de Walstraat. Zijn broer 
Jan was ‘corenkooper’. Pierynken moet 
jong overleden zijn. Pieter begroef haar 
bij haar vader en trouwde nog twee keer, 
in 1615 met Adriaenken Adriaens, en in 
1617 met Catelyne Salomons, geboren in 
Ostende, weduwe van Jacob van Huycke, 
woonachtig in de Nieuwstraat. Zelf overleed 
hij in oktober 1669. 
Een eindje verder zien we nog een klei-
ne zerk, nr. 92. Tekst: ‘Begraving van 
Johanna Willems D(ochter) van Den 
Busschaert van Delf, out 75 jaren Wed. 
van Johannis Knyf mede van Delfs. Sy is 
overleden den 6 Augusti 1616’. Erboven 
een mannelijk en een vrouwelijk wapen. 
Dit echtpaar was dus afkomstig uit Delft. 
Dan zien we drie grote zerken. Nr. 26 is de 
grafzerk van een jonge moeder, blijkbaar in 
het kraambed gestorven, met haar kindje, 
dat haar maar elf weken had overleefd. De 
tekst: ‘Hier leicht begraven Elisabet Velters 
huisvrou van Niclaes Janssen is overleden 
den 20 Augustus Ao. 1620 houdt 29 jaren 
ende Jan Niclaaissen haer sone overleden 
den 18 October 1620 houdt elf wecken’. 
Elisabet Velters, of Lysbet, zoals ze werd 
genoemd, geboren in Veere als dochter 
van Cornelis Velters en Tanneken Lamsen, 
beiden uit Ostende, was al vroeg wees ge-
worden. Ze was op twaalfjarige leeftijd sa-
men met haar zuster Magdalena Velters in 
huis genomen bij haar oom, niemand min-
der dan Cornelis Lampsins sr., die in de 
Hellebardierstraat woonde. Ze trouwde van 
hieruit met Nicolaes Jansen in 1614. Deze 
Claes Jansen hertrouwde na haar dood 
met Sara van Dorst, weduwe van Jacob 
Jasperssen, wonende in de Nieuwstraat, in 
1626. 
Daarnaast zien we nr. 122, de rijke graf-
zerk van de familie Lampsins, met de vol-

gende teksten, te beginnen links boven: 
‘Hier rust in den Heere Jacob Lampsins fi-
lius Cornelis, gebooren van Oostende, die 
overleet den 6 April 1615 ende sin huis-
vrouwe Jacomine Pieters filia Jans, ge-
boren van Nieupoort, die overleet den 24 
Nofember 1613’. Rechtsboven: ‘Hier rust 
in den Heere Jan Lampsins filius Cornelis, 
gebooren van Oostende, die overleet den 
2 Feberwari 1619’. Onder: ‘Hier rust in 
den Heer Cornelis Lampsins, die overleet 
den 24 November 1624, out sinde 84 ja-
ren, ende Marya Meunicx, filia Jans, huys-
vrouwe van Cornelis Lampsins, beide van 
Osthende, tsamen in huywelick gheweest 
hebbende over de 46 jaren, die overleet 
den 13 dach van Julio Ao 1610 out synde 
72 jaeren’. En op de rand: ‘Hier rust in den 
Heere Maria Lampsins filia Cornelis, out 
31 jaeren, geboren van Oostende gestor-
ven op den 10 September Ao 1636’. Dit is 
dus de bekende koopmansfamilie uit Oost-
Vlaanderen, waarvan de rijkdom spreek-
woordelijk werd. Cornelis Lampsins sr. was 
aanvankelijk burgemeester van Ostende, 
zijn vrouw Maria Meunicx was een burge-
meestersdochter uit die stad. Het echtpaar 
vestigde zich omstreeks 1584 te Vlissingen. 
Hun zonen Cornelis en Adriaan waren re-
ders. Adriaan vestigde zich in Middelburg 
en werd bewindhebber van de Oost-
Indische Compagnie. Hij huwde met Jozina 
de Haze en bewoonde het huis Bourgogne 
in de Korte Delft, waar hij in 1665 overleed. 
Zijn broer Cornelis huwde met Tanneken 
Geleynse Boers “geseyt” Schot, dochter 
van burgemeester Gelein Adriaansz. Schot. 
Hij liet het Lampsinshuis op de Nieuwendijk 
bouwen. Waarin nu het Maritiem MuZEEum 
gevestigd is. In 1652 werd hij burgemeester 
van Vlissingen. Cornelis Lampsins jr. over-
leed in Vlissingen op 2 september 1664, 
een jaar voor zijn broer Adriaan. Michiel de 
Ruyter begon bij deze familie ooit zijn loop-
baan. 
Dan ligt er nog een grote zerk, nr. 69, ook 
weer van een burgemeestersgraf. Deze zerk 
is zwaar beschadigd en zeer sleets. Onder 
een veld met twee wapens staat de tekst: 
‘Hier licht begraven Jan Janssen in sijn 
leven burgemeester der stadt Vlissingen 
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Grafsteen van de admiraal Cornelis 
Claessen, overleden 1611. Een  
voorbeeld van een grafsteen die  
verloren ging. 
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto A.L. Preuninger,  
ca. 1911)

overleeden den 12 Januari 1627 ende 
Sara Claes syn eerste huysvrou overleden 
den 30 September 1610’. Jan Janssen 
hertrouwde in 1615 als weduwnaar van 
Saerken Claes met Mayken Adriaens 
Oillarts, weduwe van burgemeester Jan 
Janssen Bloc. Zij woonde toen in de Lange 
Noordstraat. 
We lopen naar de noorderkapel, de eerste 
vanaf de westkant, en daar liggen drie gro-
te zerken. Nummer 147 is hierboven al be-
schreven. Links nr. 88, met de tekst: ‘Hier 
syn begraven Pieter Eems van Hantwerpen 
in syn leven Luytenant Collonel deser stadt 
Vlissinghe, out 48 jaren, overleedt den 10 
December 1627. Ende Jacquemyntge 
Snouckx van Vlissingen syne huysvrouwe 
overleedt den 14 Augustus 1626 oudt 36 
jaren’. Dit echtpaar trouwde in 1609 en 
woonde aan de Zuidzijde. Daarnaast, in 
het midden van de kapel, zien we nr. 70, 
een rijke en fraai bewerkte zerk met bo-
ven een mannelijk en onder een vrouwelijk 
wapen dat met linten, vastgehouden door 

een engeltje, en een rand van tulpen om-
geven is. In het midden de tekst: ‘Sepulture 
van Dheer Mr. Niclaes de Blocq filius mr. 
Adriaen. Geboren van Hondschote. In zyn 
leven Advocaet en Greffier van den Raede 
en Leenen van Vlaendren. Overleden den 
2 April Ao. 1621 oudt zynde aende 61 jae-
ren’. Hij was waarschijnlijk een broer van 
burgemeester Jan Janssen Bloc, hiervoor 
genoemd. 

Dit zijn dus alle nog aanwezige zerken in 
de Sint Jacobskerk. Ze hebben de eeuwen 
doorstaan, en we moeten zuinig zijn op wat 
er nog van over is. Sommige vergeten na-
men komen weer tevoorschijn, en het oude 
Vlissingen herleeft als we er wat meer aan-
dacht aan besteden.

Over de auteur:
Sarina Hendrikse (1954) is gespeciali-
seerd in het transcriberen van grafschrif-
ten en publiceerde verschillende artikelen 
in De Wete en in Den Spiegel.
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muZEEumnieuws 
Waard om alvast te komen kijken 

Daniëlle Otten

Op 4 maart is de eerste heringerichte zaal 
op de afdeling Werk getiteld Veilig vaarwa-
ter geopend

Vorig jaar is aan het muZEEum een aan-
zienlijke bijdrage uit Europa toegekend. 
Daarmee was 70% van de financiering 
rond. Het muZEEum heeft  gekozen voor 
de herinrichting  om het verhaal over de 
Zeeuwse maritieme economie over een to-
taal andere boeg te gooien. De eerste zaal 
gaat nu open, om te zien hoe het publiek 
reageert. 

In plaats van vitrines tegen de muur ziet u 
bij binnenkomst een indrukwekkend meu-
bel. Rondom zijn voorwerpen, monitoren en 
ergens klinkt het geluid van de zee. 
In de ruimte komt u veel voorwerpen tegen, 
ook voorwerpen die nog nooit getoond zijn. 
Via monitoren krijgt u informatie over de 
voorwerpen. Soms door middel van anima-
tie, soms door middel van het verhaal van 
een oudloods. 

Deze eerste zaal is gerealiseerd doordat het 
muZEEum grotendeels uit eigen middelen 
de ontbrekende 30% heeft betaald. Mede 
dankzij een bijdrage van de vrienden kan 

meer worden gedaan, zoals het restaureren 
van een achttiende eeuwse scheepshuid, 
inclusief geschutspoorten.

Nieuwe tentoonstelling

Vanaf 21 mei is de nieuwe tentoonstel-
ling Drijvend Vermogen in het muZEEum 
te zien. Op een steenworp afstand van het 
muZEEum bouwt Amels (onderdeel van 
Damen Shipyards Group) jachten waarvan 
de meeste mensen alleen maar kunnen 
dromen. In de nieuwe tentoonstelling kunt 
u zien welke jachten er gebouwd worden 
en wat daar allemaal bij komt kijken. De 
tentoonstelling zal te zien zijn tot en met fe-
bruari 2012.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrij-
williger voor onze balie, die graag werk-
zaam is in een verantwoordelijke en afwis-
selende functie in een prettige werksfeer.
Voor informatie wordt verwezen naar:
n.provoost@muzeeum.nl
www.muzeeum.nl
www.vriendenmuzeeum.nl
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Boomplantdag 1947, een collage 
aD tramPer

Momenteel gaat het Bellamypark op de 
schop en wordt daarna opnieuw ingericht. 
Een van de festiviteiten hier omheen vond 
plaats op 23 maart: de boomplantdag. 
Een fenomeen dat op het Bellamypark 
voor het eerst plaatsvond in 1910. Op  
30 april van dat jaar werd de zogenaamde 
Julianaboom geplant. Prinses Julian vierde 
toen haar eerste verjaardag. Deze boom 
legde het loodje in 1943, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Aan het eind van de oorlog was Walcheren 
grotendeels ontbost. De boomplantdag op 
4 november 1947 was het feestelijke start-
sein van de herbeplanting van Walcheren. 
Prinses Juliana en Prins Bernhard waren er-
bij in Vlissingen. Bij de boomplanting ver-
dween er ook een koker met oorkonde in 
de bodem. Deze koker is een aantal weken 
geleden weer tevoorschijn gekomen. 

Prinses Juliana maakt 
zich gereed voor het plan-
ten van de boom op het 
Bellamypark, 4 novem-
ber 1947. (Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto Dert) 
Wie zich herkent, meldt het 
de redactie

Bij het vellen van de boom, begin dit jaar 
kwam de koker naar boven. Let op de  

handtekeningen die door vochtinwerking niet 
meer leesbaar zijn.

(Historisch Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen) 
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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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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

Verzorgt uw reis

     van A tot Z!



April 2011 31

Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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