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‘Ik doe in oud papier’
Jan Hintzen
Deze uitspraak van Adri Meerman is een mooie
start voor een inleiding van een nieuwe Spiegel.
Niet alleen omdat de redactie veel aan Adri en
zijn gastvrij ‘huis’ te danken heeft, ook omdat
menig auteur uit zijn oud papier putte. Zo
dient veel oud papier uit het Vlissingse
gemeentearchief, dankzij de hulp van Adri en
zijn team, als bron om Zeeuwse maritieme
zaken of lokale Vlissingse geschiedenis
op nieuw papier te zetten.
In Adri Meerman en de tijdmachine voert
Aafke Verdonk-Rodenhuis boeiende gesprekken met de vertrekkend gemeentearchivaris. Het gaat in een archief niet alleen om het verzamelen en bewaren. Ook
het toegankelijk maken van bronnen is
van groot belang. Het onlangs verworven
‘Schelde-archief’ vraagt bijvoorbeeld daarom. En ook over het kleine verzet uit de
Tweede Wereldoorlog is nog veel te vinden
in de oude politierapporten. Door de digitalisering zijn archieven toegankelijker dan
ooit.
‘Met de tapissière naar de sequester’.
Geheimzinnigheid troef! Maar dat wordt
onthuld door Jaques den Exter in Het
Spaanse Goud in Vlissingen. ‘Vlissingen
verovert de Spaanse zilvervloot’ kopt de
Vlissingsche Courant in 1937 en een grote
verhuiswagen van de firma Pierens vervoert die zilvervloot naar de kluizen van de
Nederlandsche Handel Maatschappij in de
Coosje Buskenstraat. Twee marechaussees
op de fiets bewaken het kostbare transport.
Dat waren nog eens tijden.
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Ruud Paesie beschrijft in Nieuwe inzichten over het leven van Abraham Crijnsens
recente archiefvondsten over kapiteincommandeur Abraham Crijnsens. De geboren Vlissinger, geëerd met een onooglijk
zijstraatje van de Piet Heinkade, veroverde ondermeer Suriname in 1667 op de
Engelsen. Uit de zogenaamde Prize Papers,
Nederlandse documenten en brieven buitgemaakt door Engelse kapers, weten we
dat Crijnsens begraven werd in 1669 ‘in
de kerke van Torarijca’, de oude hoofdstad
van Suriname hoog stroomopwaarts aan de
Surinamerivier.
Vlissingen kan trots zijn op zijn geschiedenis en op de getuigen daarvan. Daarom
werd al veel geschreven over het dokje van
Perry. Ondanks dat zijn er nog onontdekte
aspecten. Peter van Druenen beschrijft er
enkele in Een modern droogdok voor een
moderne haven. Waarom kwam het dokje
naar Vlissingen en waarom moest het door
een Engelsman worden gebouwd? De antwoorden op deze vragen geven met een
aantal politieke bijzonderheden een mooi
beeld van het maritieme en strategische
belang van de havenstad Vlissingen.
Tenslotte feliciteert de redactie Ad Tramper
met zijn benoeming tot gemeentearchivaris.
Ook wil ik de algemene ledenvergadering
en het bestuur van de Vereniging Vrienden
van het muZEEum en het Gemeentearchief
Vlissingen hartelijk danken voor mijn benoeming tot erelid van de vereniging. Dit
ervaar ik echt als een grote hulde, die alleen verkregen kon worden door de fantastische samenwerking en voortdurende
inspanning van de hele redactie. Hartelijk
dank en alle eer voor het redactieteam!
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Adri Meerman en de tijdmachine
In gesprek met de vertrekkend gemeentearchivaris
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Bij het verschijnen van deze Spiegel is
Adri Meerman met pensioen. Op 1 juli 2011 is
zijn dienstverband officieel beëindigd, na 45 jaar
en 11 maanden.
Een en ander is stijlvol gevierd met een
minisymposium Archieven en De Schelde en
een aansluitende receptie in het stadhuis van
Vlissingen. Er waren lezingen van Bert Altena,
historicus aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam, Cor Heijkoop, maritiem onderzoeker
en publicist, Toon Franken, acquisiteur bij het
Zeeuws Archief en er zijn toespraken gehouden.
Bij het schrijven van dit artikel moet dit
echter allemaal nog gebeuren.
Als redactie van Den Spiegel willen wij Adri
Meerman bij zijn vertrek als gemeentearchivaris in het zonnetje zetten. We doen
dat middels dit artikel in ons blad. Het is
een weergave van gesprekken met Adri.
Geciteerde uitspraken staan tussen aanhalingstekens, er is bewust niet gekozen voor
de volledige interviewvorm. U zult Adri’s
woorden en gedachten herkennen in deze
tekst. Ik ben dicht bij zijn uitspraken gebleven.
Adri Meerman ken ik al lang. Nadat ik in
1987 met mijn gezin weer in Vlissingen
kwam wonen, was ik al snel, ik denk vanaf
1989, bij het toen nog Stedelijk Museum
Vlissingen betrokken. Bij een gelegenheid
in het museum in die periode kwamen wij
elkaar tegen en ontdekten gemeenschappelijke interesses, onder andere voor de geschiedenis van Vlissingen, waar we allebei
geboren zijn, voor boeken en verhalen over
het verleden.
Nadat het Gemeentearchief in 1991 ver
huisde van het stadhuis naar de Helle
bardierstraat werd de Vereniging Vrienden
van het Stedelijk Museum uitgebreid tot
Vereniging Vrienden van het Stedelijk
Juli 2011

De vertrekkende gemeentearchivaris op het terras van
de Loodsensociëteit, 2011.
(Foto Aafke Verdonk-Rodenhuis)

Museum en het Gemeentearchief. Dit betekende dat bestuursleden van de Vrienden
en vrijwilligers wat meer in het archief kwamen. Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke inspanning is het project over de
Tweede Wereldoorlog dat in 1994 werd
gerealiseerd voor de bovenbouw van het
basisonderwijs en de basisvorming van het
voortgezet onderwijs naar aanleiding van
het feit dat het in het najaar van 1994 vijftig jaar geleden was dat Walcheren werd
bevrijd van de Duitsers. Adri Meerman en
Wilbert Weber deden de research voor de
tekst die ik mocht schrijven. Het werken
aan het boekje Het leven ging door, was
een periode die me nog helder voor de
geest staat. De interesse die Adri heeft voor
de Tweede Wereldoorlog is vooral gericht
op wat hij noemt ‘het kleine verzet’, en dat
is ook waar wij ons op richtten. We wilden
vooral de mensen laten zien die gewoon
doorgingen met wat ze moesten doen.
Mensen die er het beste van maakten. Voor
mij was heel bijzonder dat mijn meest gewaardeerde criticus, mijn vader, nog samen
3

met mij onderzoek heeft gedaan in het archief en de tekst heeft nagekeken.
Als voorbereiding op het artikel dat voor u
ligt, hebben Adri en ik drie gesprekken gevoerd, twee in het Gemeentearchief in de
indrukwekkende werkkamer van Adri en
een afrondend gesprek, buiten op het terras van de Belgische Loodsensocieteit, met
zicht op de rivier de Schelde, zo belangrijk
in de geschiedenis van Vlissingen. Daar zijn
onze gesprekken voornamelijk over gegaan, over geschiedenis en Adri’s passie
daarvoor. Over het vertellen van verhalen,
hoe belangrijk dit is. Adri bewondert niet
voor niets de schrijver/journalist Geert Mak.
Leerling-ambtenaar
Op 1 augustus 1965 begon de 17-jarige
Adri als leerling-ambtenaar bij de gemeente Vlissingen, rechtstreeks van school en
erg onder de indruk van zijn omgeving. In
die tijd was het gebruikelijk dat leerlingambtenaren op de verschillende afdelingen
ingewerkt werden om zo de hele organisatie te leren kennen. Ook ging hij naar de
bestuursschool voor een opleiding gemeente-administratie. Het werk was erg interessant: ‘Je zag heel veel, was op de hoogte
van alles wat er in de organisatie omging.
Zeker toen ik werd ingezet bij de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. Je
gaat zien hoe alles werkt, ook politiek. Je
bent als het ware een spin in het web.’
In 1985 werd Adri gevraagd voor het oud-

archief. ‘Een nieuwe uitdaging. Geweldig!
Ook een nieuwe studie. De school voor archivistiek, toen in Den Haag’. Enthousiast
vertelt hij over een docent Simon Groen
veld, nu Professor Dr. Groenveld, over wie
ook Ad Tramper ooit vertelde dat deze inspirerende docent iedereen wist te boeien
met zijn verhalen en door zijn taalgebruik.
Archivaris
‘Het oud-archief was aanvankelijk gevestigd op de zolder van het stadhuis. Voor
oude stukken niet optimaal. De verhuizing
naar de Hellebardierstraat in 1991 was dan
ook een hele verbetering’.
Inmiddels is er van alles veranderd. Was
de archivaris oude stijl vooral bezig met
het bewaren, nu gaat het vooral om de
toegankelijkheid van bronnen. De archivaris nieuwe stijl is publiekgericht. Jonge
mensen vinden hun weg naar het archief.
Onderzoek naar bijvoorbeeld familiegeschiedenis is fascinerend. ‘Het gaat niet om
droge genealogie, maar om het volle leven.
Wat deden mensen in een bepaalde periode na het werk, wat aten ze? Lazen ze misschien? Hoe was hun omgeving? Dat alles
moet je meenemen in je familiegeschiedenis. Dan krijg je een compleet beeld. De
sociale context is belangrijk.’ Dat het Adri
gaat om meer dan namen en jaartallen is
duidelijk. ‘Je moet je familieverhaal als
het ware op zaterdagavond kunnen vertellen. Het gaat om kleine geschiedenis. Hoe

Het roeiershoofd, met op de
achtergrond een schip van
de Stoomvaartmaatschappij
Zeeland, ca. 1935.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Kuijt)
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leefde mijn grootvader? Waar stond ook
al weer de friteskar? Gelukkig zijn er dan
oude vergunningen te vinden die dat kunnen vertellen.’
Toegankelijkheid archieven
Door de digitalisering zijn archieven toegankelijker dan ooit. Maar nog niet alles is
gedigitaliseerd. Ook zullen er steeds nieuwe
technieken nodig zijn om alles te kunnen
bewaren. Hoe kun je alles goed houden. Nu
sta je als archivaris eigenlijk aan het begin
van een proces, vroeger aan het eind. De
nieuwe archivaris moet nieuwe bronnen
naar de oppervlakte laten borrelen. Het vele beeldmateriaal betekent ook dat achter
elk beeld een verhaal schuilt. Beelden zijn
vluchtiger dan tekst. Brieven worden niet of
nauwelijks nog geschreven.
Het toegankelijk maken van de archieven
is een belangrijk deel van de functie van
archivaris.
Voor een goed beeld van het verleden zijn
oude archieven, politiearchief, bedrijfsarchieven, Dr. Stavermanarchief, kerkverslagen bijvoorbeeld van groot belang.
Waarom mocht iemand niet deelnemen aan

het Avondmaal? Zo komen mensen dingen
tegen in hun zoektocht naar hun voorouders die niet of minder leuk zijn. Zij haken
dan soms af. ‘Dat is jammer. Conflicten zijn
boeiend, dan komen er dingen boven. Dan
maar plaatsvervangende schaamte.’
Ook Adri heeft op deze manier feiten over
zijn ouders gevonden. ‘Je voelt je soms inspector Morse.’
Er werd nooit veel verteld thuis, maar in het
Dr. Stavermanarchief vond hij de naam van
zijn moeder terug. Ook zijn vader kwam
voor in het politiearchief wegens het stelen
van een fiets van een Duitser. Uit de archieven van de melkfabriek bleek dat men hem
daar niet kon missen! Dus weer aan het
werk bij de Koena.
Veranderende taken
Naast de beheerstaak en de dienstverlening
richting publiek en intern in de gemeenteorganisatie is tegenwoordig ook beleid onderdeel van de functie van archivaris. Hij
moet doelstellingen formuleren. Er moet
een planning zijn voor de korte en de lange
termijn. Vrijblijvend is dit zeker niet. ‘Je
wordt afgerekend op wat je afspreekt. Het

Gezicht op het dokje van Perry en de Stenenbeer, met op de achtergrond de binnenstad van
Vlissingen, gezien vanuit een kraan van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, 1959.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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beleid is zakelijker dan vroeger en dat is
ook wel terecht. Geld is een belangrijke
factor. De archivaris heeft ook te maken
met budgettering, personeel, kortom ook
een managementfunctie’.

opzet om als een historicus alles in terugblik te beschrijven, maar om samen met de
hoofdpersoon de tijd mee te beleven.

Tijdmachine

“De eeuw van mijn vader begon in de tinten bruin en zwart, in de geuren van hout
en teer, in zweet, ijzer en aarde. Maar daarachter scheen een stralend optimisme,
een geloof in vooruitgang, techniek en de
nieuwe mens die zou komen. De voorafgaande eeuwen werden beschouwd als
duister, onze voorouders waren dood en ver
weg, maar de nieuwe arbeider, de verlichte
onderwijzer, de democratische politicus,
de wetenschapper en de predikant die de
dogma’s achter zich gelaten had, zij zeilden
naar een tijd die anders zou zijn dan al het
voorgaande.
Nu, na honderd jaar van bloed en idealen,
weten we meer. Het is tijd om onze historische arrogantie los te laten, om bruggen te

‘Als er een tijdmachine wordt uitgevonden stap ik er zo in! Denk eens aan Fort
Rammekens. Hoe prachtig is het daar niet.
Ooit was ik er op een feest. De champignonkweker zat er nog. Ik zie mezelf wel als
kasteelheer van Rammekens.’
Aan verbeeldingskracht ontbreekt het Adri
niet. Soms weet een bron een gebeurtenis
uit het verleden op te roepen zoals het geweest had kunnen zijn. Dan heeft zo’n verhaal de magische werking van een tijdmachine. Het verbaast niet dat Meerman graag
de boeken van Geert Mak leest. Ook deze
schrijver maakt gebruik van alle bronnen
die hij kan vinden. Daarbij is het niet zijn

Geert Mak

Werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, gezien vanaf de helling.
Diverse schepen in aanbouw, op de achtergrond ligt de Jagersfontein, ca. 1950.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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slaan door de tijd, om naast de voorgaande
generaties te gaan staan.”
Uit: De eeuw van mijn vader
Taal
Uit alles blijkt dat taal voor Adri Meerman
erg belangrijk is. Om een verhaal te vertellen, een artikel te schrijven heb je taal
nodig. Als ambtenaar loop je misschien
wel het risico snel te vervallen in archaïsch
taalgebruik en ambtelijke taal. Met veel
plezier heeft Adri nog niet zo lang geleden
deelgenomen aan een cursus schrijven.
Voor goed taalgebruik is kritisch kijken nodig.
Ook bij het houden van een voordracht is
taal belangrijk. Je moet je publiek bereiken met een interessant verhaal, waar zij
bij betrokken kunnen zijn. ’Ooit hield ik een
lezing voor de ouderenbond, in Ter Reede.
Ik geloof over de geografische ontwikkeling
van de stad. Al snel zaten er verschillende
mensen te slapen. Bleek ik het voorprogramma van de bingo te zijn! Toen ben ik
de zaal ingelopen en heb mensen gevraagd
of ze zich dit en dat nog herinnerden en
toen werd het toch nog leuk.’
Tweede Wereldoorlog
Vanwaar de fascinatie voor deze periode?
‘Niet echt een fascinatie, meer belangstelling voor de verhalen die nu nog te registreren zijn. Het gaat hierbij meer om het kleine
verzet. De Duitsers het leven zuur maken,
fietsen met een verboden vlaggetje, het
dragen van een oranje kokarde.’
Veel valt er te vinden in de politierapporten,
die nog niet allemaal openbaar zijn.
Kortgeleden is Meerman bezig geweest met
onderzoek naar burgerslachtoffers in de
Tweede Wereldoorlog. Lastig daarbij is te
bepalen wanneer iemand oorlogsslachtoffer is.
Schelde-archief
De komst van het archief van de
Koninklijke Maatschappij De Schelde naar
het gemeentearchief was de vervulling van
Juli 2011

een wens van jaren. Het gaat om het directie-, foto- en tekeningenarchief. ‘Veel is
te danken aan Jan Weug. Er ligt nog een
enorme klus, maar het belangrijke bedrijfsarchief moest toch zeker in Vlissingen blijven.’
Jongensachtig enthousiast
‘De Schelde als geheime plaats. Je wist
niet wat er daar allemaal gebeurde, veel
was onzichtbaar. Een paar keer was ik op
het terrein om het loonzakje van mijn vader
op te halen. Hij werkte voor schildersbedrijf
Bijker en hij was ziek. Hoe dat voelde daar
te lopen weet ik nog! Had ik maar een tijdmachine! Ik zou willen reconstrueren wat er
niet meer is. Stel je voor daar te lopen!’
Met moderne grafische technieken is dit
trouwens wel mogelijk. Je kunt als het ware
in een virtuele wereld lopen, levensecht,
hoe het was. Adri start de computer en laat
hier iets van zien. Hopelijk horen we hier
binnenkort meer over (Adri?)
Echt een soort tijdmachine!
Dokje van Perry
‘Geweldig! Leuk is nog het verband met het
fotoarchief van de Schelde.
Vanuit de gemeente kwam de vraag of over
de dokdeur een spoor had gelopen, waarover de zogenaamde opstapkarretjes reden. Ik opende een doos ‘diversen’ en daar
was een foto waarop dit spoortje te zien
was!’
Opgravingen
‘Belangrijk om dingen uit het verleden te
weten te komen, net als het graven in de
archieven. Je haalt van alles boven. Hoe
dieper je graaft hoe meer kans op succes.
Ook aan de hand van de vondsten in de
grond kun je verhalen completer maken. Kortgeleden is er gegraven in de
Breewaterstraat en de Koestraat. Het verslag hiervan moet nog verschijnen, maar er
waren oude dingen bij. Terug tot de vijftiende/zestiende eeuw. Je staat te graven in
7

Gezicht op kranen van de
Koninklijke Maatschappij ‘De
Schelde’ vanaf de Spuiboezem,
ca. 1975.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen;
Foto A. van Wyngen)

de modder en dan komt er soms een gave
vaas te voorschijn.’

teratuur. Op die manier de wereld bereizen
bevalt hem wel.

Op een zonnig terras

Adri Meerman is niet bang dat hij zich gaat
vervelen als hij de deur van het archief eind
mei achter zich sluit. Hij gaat veel lezen, er
ligt al een stapel boeken klaar. Ook maakt
hij aquarellen, landschappen, altijd met een
industrieëel object erin. Muziek luisteren,
onderzoek doen naar de geschiedenis van
Vlissingen. Hopelijk zal hij ook voor Den
Spiegel willen schrijven.

Op 10 mei 2011 zitten we op een zonnig
terras en lopen de gespreksonderwerpen
nog even langs. Ook zijn we even wezen kijken in de Breewaterstraat, maar de
plaats van de opgravingen is weer afgedekt. Er zal waarschijnlijk binnenkort gebouwd worden. Adri Meerman merkt met
groot relativeringsvermogen op dat er in de
toekomst vast nog wel gesloopt zal worden
in Vlissingen.
Dit gedeelte van de stad, waar oud
Vlissingen was, biedt nog wel mogelijkheden.
Van de opgravingen naar het graven in
oude geschriften. Hoe bijvoorbeeld een
verslag van de Gezondheidscommissie
over een muggenplaag in de buurt van de
Spuikom kan leiden tot conclusies over een
modderige bodem.
We hebben het over televisieprogramma’s,
die wellicht bijdragen aan de belangstelling voor het verleden. Denk aan Verborgen
Verleden, waaraan Ad Tramper meewerkte
in de aflevering over Hugo Borst. Over oude scheepsjournalen en andere documenten, die een beeld geven van het leven in
vroeger tijden.
We praten over boeken die zeker nog gelezen moeten worden. Adri leest uiteraard
graag historische werken, maar ook reisli8

Adri Meerman is tevreden. Hij heeft zijn
werk als een hobby gezien, vanwege zijn
grote belangstelling voor de geschiedenis.
Een prachtige baan had hij, al was het op
vakantie soms moeilijk uit te leggen wat hij
deed, zeker in het Frans of aan Italianen.
‘Ik doe in oud papier. Zag ze denken: levert
dat nog wat op?’
We wandelen terug naar de Hellebardier
straat, waar men met smart op ons wacht;
er moet afgesloten worden.
Even voelen we ons een stel pubers, betrapt op spijbelen!

Over de auteur:
Aafke Verdonk-Rodenhuis (1948) is
docent aan het Scheldemondcollege
en geboeid door de geschiedenis van
Vlissingen.
Den Spiegel

Het Spaanse Goud in Vlissingen
Met de tapissière naar de sequester
Jaques

den

Exter

Maandag 5 juli 1937. De Vlissingsche Courant
kopt: ‘Vlissingen verovert de Spaansche
Zilvervloot’. Is er een nieuwe Piet Hein
opgestaan die de tijden van de Gouden Eeuw
doet herleven? Het volgende artikel beschrijft
een interessant en niet zo’n bekend stukje
geschiedenis van Vlissingen eind jaren 30 van
de vorige eeuw. Onze stad staat geruime tijd in
de belangstelling van de wereldpers.
ss Thorpehall, hier nog varend als ss Bazan

De Spaanse burgeroorlog
Het is 1937. In Spanje woedt de burgeroorlog. De nationalistische troepen van
Franco staan op het punt de zetel van de
socialistische Baskische regering, de stad
Bilbao, te veroveren. Om te voorkomen
dat de rijkdommen van de stad in handen
van Franco vallen worden de banken van
de stad leeggehaald, ook de safes van particulieren worden opengebroken. Effecten,
goud, juwelen, armbanden, colliers en dergelijke worden in drie door de Baskische
regering gecharterde schepen geladen om
naar het buitenland te worden vervoerd.
Ook de Baskische minister van financiën
en een aantal vluchtelingen zijn aan boord.
In het Franse La Rochelle worden twee schepen met lading door de Franse regering in
beslag genomen en gaan de vluchtelingen en
de minister van boord. Het derde schip, de
ss Thorpehall, onder Engelse vlag en onder
commando van kapitein Andrews kan met
een deel van de lading weer uitvaren en gaat
op de rede van Vlissingen voor anker, blijkbaar om op nadere instructies te wachten.
Het schip ss Thorpehall
Het schip, gebouwd in 1910 door Sunder
land Shipbuiders Co. voor de Watson
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Steamship Co. te Manchester als ss Oak
mere heeft een lengte van 80 meter en
een draagvermogen van 1251 ton. In 1923
wordt het verkocht aan de Mac Andrews
Co. Manchester/Liverpool en herdoopt in
ss Bazan.
In 1936 wordt het gekocht door de
Westlift Shipping Co. te Londen, herdoopt
in ss Thorpehall en gecharterd door de
Baskische regering om de belegerde stad
Bilbao te voorzien van voedsel. De stad
wordt aan de zeezijde geblokkeerd door
Franco’s schepen.
Deze blokkade wordt tegengegaan door
Britse en Franse oorlogsschepen die de
neutrale handel willen beschermen. Op 6
april 1937 lukt het de Thorpehall Bilbao
binnen te lopen met assistentie van de
Britse HMS Brazen.
Op 25 mei 1938 zinkt het schip één mijl
buiten Valencia na een bombardement
door Spaanse Nationalistische vliegtuigen.
De Torpehall wordt opgebracht naar
Vlissingen
Het opbrengen van het schip vindt plaats
op verzoek van een aantal buitenlandse
particulieren en banken die eigendoms9

rechten menen te hebben op de kostbaarheden aan boord en dus niet namens de
Nederlandse overheid wat wel in de buitenlandse pers wordt gesuggereerd.
De betrokkenen krijgen er lucht van dat
het schip voor Vlissingen voor anker ligt
en nemen een Nederlandse advocaat, Mr.
H. van der Beke Callenfels te Vlissingen in
de arm om via een civielrechtelijke procedure beslag te laten leggen op de lading.
Deze roept de hulp in van de officier van
justitie in Middelburg. Om te voorkomen
dat het schip alsnog wegvaart, wordt kapitein Andrews beschuldigd van heling van
gestolen goederen en aangezien hij zich
binnen de Nederlandse territoriale wateren
bevindt, wordt met de sleepboot Goliath
naar het schip gevaren en aan boord door
deurwaarder Willeboordse formeel beslag
gelegd, in tegenwoordigheid van de Britse
consul P. de Bruyne, de officier van justitie te Middelburg mr. Baron W.F.E. van
der Feltz en de commissaris van politie te
Vlissingen, A.O.F.W.C. Gasinjet. Om een
internationaal incident te voorkomen wordt
benadrukt dat beide laatstgenoemden uitsluitend aanwezig zijn om een oogje in het
zeil te houden voor het geval de bemanning, waaronder een vertegenwoordiger
van de Baskische regering, zich zou verzetten. Dit geldt ook voor de tegenwoordigheid in de buurt van de Nederlandse pantserboot HMS Brinio.
Het schip wordt zaterdagmorgen vroeg
met twee sleepboten binnengebracht en
afgemeerd in de tweede binnenhaven aan
de kademuur tegenover de Vlismar. De
bemanning wordt aan boord geïnterneerd.
Voor de loopplank staan voortdurend twee
marechaussees op wacht die moeten voorkomen dat iemand contact heeft met het
schip.

safe op te bergen maar dit wordt verijdeld
door de douane, die een groot bedrag aan
invoerrechten eist. Hieraan kan momenteel
niet voldaan worden door betrokkenen.
Zondag wordt geconstateerd dat een verdacht uitziende trawler (het scheepje voert
geen vlag) voor de rede van Vlissingen
heen en weer koerst. De Vlissingsche
Courant veronderstelt dat de Thorpehall
hierop lag te wachten om de lading over te
doen en dat de inbeslagname dus nog juist
op tijd is geschied.
Een juridisch steekspel
De vertegenwoordiger van de Baskische
regering in Den Haag protesteert bij de
rechtbank te Middelburg. Hij voert aan dat
de lading wettelijk eigendom is van zijn regering. In een regeringsdecreet van 3 mei
is namelijk bepaald dat juwelen en goud
door de bevolking dienen te worden ingeleverd waarvoor de tegenwaarde in pesata’s
is uitgekeerd (of dit geld internationaal wat
waard is valt natuurlijk sterk te betwijfelen,
zeker als de Baskische regering valt). Veel
Basken zijn gevlucht naar het buitenland
en de regering voelt zich verplicht deze onderdanen te onderhouden. Mr. Dieleman te
Middelburg behartigt de Baskische belangen.
Beke Callenfels beschikt over lijsten van
Franse en Engelse banken met vermiste
goederen van niet Spaanse eigenaars,
welke overeenkomen met gemerkte en genummerde zakken met kostbaarheden aan
boord.

Zaterdagmiddag brengt de commissaris
van politie met een aantal rechercheurs
weer een bezoek aan het schip en neemt
12 brownings en 300 patronen in beslag.

Op woensdag 7 juli wordt de zaak voor de
vice-president mr. Th. Portheine van de
rechtbank te Middelburg in kort geding behandeld. Eiser is de Vennootschap ingevolge de Spaansche Wet Banco Corpuscuano
te San Sebastian tegen kapitein Joseph
Andrews, die verdedigd wordt door mr.
F.W. Adriaanse te Middelburg.

Advocaat Beke Callenfells tracht de kostbaarheden van boord te halen om in een

Beke Callenfels vordert sequestratie (in bewaring stelling) van de lading omdat deze
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De kostbaarheden worden onder streng toezicht aan dek gebracht.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

op het schip niet voldoende veilig zou kunnen worden bewaard. Dieleman stelt dat de
Baskische regering eigenaar is op grond
van onteigening wegens staatsnoodrecht.
Hij vindt sequestratie niet nodig omdat na
de beslaglegging vijf bewakers zijn aangesteld en bovendien vier marechaussees
opdracht hebben een oogje in het zeil te
houden. Adriaanse stelt dat de kapitein niet
in gebreke is gebleven in het nakomen van
zijn verplichtingen. Hij heeft geen bezwaar
tegen sequestratie en acht Andrews privé
niet aansprakelijk.
Uitspraak: De kostbaarheden moeten van
boord
De rechtbank doet op zaterdag 10 juli om
10.30 uur in openbare zitting uitspraak. Het
verslag hiervan is nog diezelfde zaterdag
in de Vlissingsche Courant onder ‘Laatste
Berichten’ te lezen (Er werd in die tijd dus
de hele zaterdag nog volop gewerkt).
De Baskische regering wordt als belanghebbende partij erkend, doch de vordering tot opheffen van het beslag wordt afgewezen. De eis tot sequestratiestelling
Juli 2011

wordt toegewezen en tot sequester wordt
benoemd de N.V. Nederlandsche Handel
Maatschappij te Amsterdam. Kapitein
Andrews wordt veroordeeld tot afgifte van
de goederen tegen een ontvangstbewijs.
Dieleman verklaart namens de Baskische
regering hoger beroep te zullen aantekenen
bij het gerechtshof te ’s Gravenhage.
Met de tapissière naar de sequester
Dinsdagmiddag 13 juli worden om drie
uur de kostbaarheden aan boord verzegeld
door notaris Paap in aanwezigheid van een
groot aantal personen, waaronder de advocaten van de betrokken partijen, douanebeambten, een aantal marechaussees onder leiding van de opperwachtmeester en
vertegenwoordigers van de Baskische regering. Tegen half vijf zijn alle documenten
getekend en kan een ploeg havenarbeiders
met het lossen beginnen.
De kostbare lading, bestaande uit 11 pakken, 9 zakken en 30 kisten wordt in een
verhuiswagen geladen.
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De Tapissière wordt ingeladen.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)

Het transport naar de bank van de
Nederlandsche Handel Maatschappij aan
de Coosje Buskenstraat vindt plaats met
een van de grote verhuiswagens van de
firma Pierens te Vlissingen.
Deze bij veel Vlissingers bekende karakteristieke wagen is van het zogenaamde
spoortapissière type. Dit reeds in 1880 ontwikkelde type wagen, door paarden getrokken, en met gecapitonneerde wanden kan
direct op een platte spoorwagon worden
gereden en zodoende verhuistransporten
verzorgen over grote afstanden. Een eerste wordt door J. Pierens in 1919 gekocht

bij de firma Büschbaum te Hannover, een
tweede wordt in 1927 overgenomen van de
verhuisfirma Augustinus te Utrecht.
Hoewel in deze jaren het verhuistransport
in grote mate gemotoriseerd wordt kan
Pierens door gebrek aan concurrentie in
Vlissingen nog vele jaren zijn paardenwagens handhaven. (Voor interlokale verhuizingen huurt hij verhuisauto’s met chauffeur van Gebr. De Klerk in Middelburg).
Een van de spoortapissièrres van Pierens
is nu nog steeds te zien in het Nederlands
Openlucht Museum in Arnhem.

Het transport is zwaar,
de paarden moeten wat
geholpen worden op de
zachte ondergrond.
(Fotocollectie
Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)
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Het transport van de haven naar de Coosje
Buskenstraat wordt bewaakt door twee marechaussees op de fiets. Een ooggetuige
(thans 85 jaar oud) vertelt:
‘…Ik was 11 jaar en zat op de Bouwen
Ewoutschool. Na schooltijd gingen we altijd
met een man of vijf op de fiets wat rondzwerven. We kregen er lucht van dat er iets
met het ‘goudschip’ te gebeuren stond en
reden naar de haven. Het inladen was net
begonnen, erg dichtbij konden we niet komen want de marechaussees stuurden ons
weg: “Weg wezen jongens”. De rit naar de
Coosje Buskenstraat konden we op enige
afstand volgen, maar daar aangekomen
werd de wagen direct afgeschermd door
een aantal stalen hekken en werden we
weer op afstand gehouden, zodat we van
het lossen ook niet veel konden zien.’
De kostbaarheden worden opgeborgen in
de kluis van de bank. De douane heeft geaccepteerd dat de kluis als entrepot wordt
beschouwd, zodat geen invoerrechten verschuldigd zijn zolang de goederen in de
kluis blijven. Daartoe wordt de kluis door
de douane verzegeld.

De Thorpehall vertrekt uit Vlissingen
Op dringend verzoek van kapitein Andrews
mogen de bemanningsleden met toestemming van de politie dinsdagavond en
woensdag aan land om inkopen te doen.
Het schip wordt klaargemaakt om te bunkeren en het vertrek wordt voorzien op
donderdagmiddag.
De bemanning is echter verdeeld in twee
kampen: voor- en tegenstanders van
Franco, en de laatste groep vreest moeilijkheden bij aankomst in Spanje. Op woensdag ontstaat er een dermate heftige ruzie
aan boord dat de commissaris van politie
ingrijpt. Hij laat Andrews in het bijzijn van
de Britse consul een verklaring tekenen dat
het schip niet direct naar Spanje zal varen
maar eerst Bordeaux aan zal doen waar bemanningsleden die dat wensen kunnen afmonsteren bij de Britse consul aldaar.
Vier officieren, de eerste en tweede stuurman, de tweede machinist en de marconist
vertrouwen dit niet en trachten donderdag
te deserteren door een taxi te bestellen om
hen naar het station te brengen.
Zij worden echter door de marechaussees
gearresteerd en naar het politiebureau gebracht. Daar het schip zonder de officieren niet kan vertrekken verzoekt kapitein
Andrews de Britse consul om de politie te
bewegen de mannen alsnog aan boord te

Bestemming bereikt.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)
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brengen. Zij blijven zich verzetten en er ontstaat een flinke vechtpartij waarbij een van
de officieren gewond raakt. Na een afkoelingsperiode in de cel worden ze toch aan
boord gebracht en na het voorlezen door

de consul van de door Andrews getekende
verklaring wordt de zaak gesust.
Donderdagnacht om 2.35 uur vertrekt het
schip. De in beslag genomen wapens en
munitie zijn weer aan boord, verzegeld door

Het bankgebouw in 1961, nu geheel verbouwd.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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de douane. Pas als het schip buitengaats is
mogen deze zegels worden verbroken.
De schatten terug naar de eigenaars
De schatten verblijven enkele jaren in
de kluis van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, Coosje Buskenstraat 141.
In 1938, 1939 en 1940 worden processen
gevoerd om opheffing van de sequestratie
te verkrijgen.
Allereerst dienen op 25 oktober 1938 een
aantal particulieren een verzoekschrift
in bij de rechtbank te Middelburg om via
een kort geding opheffing van het beslag
te verkrijgen. Hun woordvoerders zijn mr.
C.R.C. Wijckerveld Bisdom te ’s Graven
hage als advocaat en mr. A. Bolle te
Middelburg als procureur. Gedaagden zijn
de Nederlandsche Handel Maatschappij, de
Baskische regering en kapitein Andrews.
Na enige malen uitstel van de behandeling
wordt de eis tot kort geding op 10 december ingetrokken, blijkbaar omdat de eisers
tot de conclusie komen dat ze weinig kans
hebben.
Meer succes heeft de rooms-katholieke
kerk. Op 25 november 1939 gelast de
rechtbank te Middelburg teruggave van een
aantal kerkelijke voorwerpen. De vordering
is ingesteld door niemand minder dan Z.H.
Paus Pius XII en de bisschop van Vitoria.
In vier kisten worden onder andere twaalf
miskelken en vijf monstransen aangetroffen, waarvan twee van zuiver goud, rijk bezet met parels en edelstenen. Tevens een
zuiver gouden stralenkrans, met juwelen
bezet en naar verondersteld afkomstig van
een madonna beeld. De pauselijke nuntius
mgr. Giobbe te Den Haag mag de goederen
persoonlijk in ontvangst komen nemen.
Begin 1940 organiseren een aantal particuliere eigenaars, die onmogelijk allemaal persoonlijk kunnen procederen, zich in twee groepen: N.V. Trust en
Administratiekantoor Wolwevershaven te
Dordrecht, directeur mr. L Salomonsons,
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en de N.V. Trust en Administratiekantoor
Scheldemond te Middelburg, directeur mr.
W.K. Dieleman. Zij eisen bij de arrondissementsrechtbank te Middelburg opheffing
van de sequestratie. Op 13 maart gelast de
rechtbank teruggave aan de rechtmatige
eigenaars en op maandag 18 maart verschijnt om half tien ’s morgens een grote
verhuiswagen van de firma Van Twist uit
Dordrecht in de Coosje Buskenstraat. Er
worden 30 door notaris Batten verzegelde
kisten onder streng toezicht van de politie
in de verhuiswagen geladen. Ook de inspecteur der belastingen Van der Berg en
notaris Paap zijn getuige. Mr. Salomonsons
vertelt de aanwezige pers dat de waarde
van het transport geschat wordt op enkele
tientallen miljoenen guldens en het aantal
eigenaars 600 à 800 personen bedraagt.
Nadat ook de wagen door Batten is verzegeld om oponthoud aan de grenzen te
voorkomen gaat het transport onder bewaking van een aantal rijksrechercheurs op
weg naar Spanje.
Op zondag 24 maart komt een groot transport aan te Irun aan de Frans-Spaanse
grens. Ongeveer 600 verzegelde kisten
worden op de grensbrug door Franse inspecteurs aan hun Spaanse collega’s overgedragen. Het betreft hier waarschijnlijk
ook de in 1937 in La Rochelle in beslag genomen schatten.
Over de auteur:
Jaques den Exter (1945), geboren en
getogen Vlissinger is na zijn werkzame
leven bij Schelde Marinebouw gepensioneerd en zich gaan interesseren in vooral de contemporaine geschiedenis van
Vlissingen.
Bronnen
-

www.krantenbankzeeland.nl Vlissingsche Courant,
1937-1940.

-

Gemeentearchief Vlissingen, fotocollectie.

-

W.F Renaud, ‘Sjouwen en opslaan’ De Wete, jaargang 29, nr. 4, oktober 2000.
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Nieuwe inzichten over het leven van
Abraham Crijnsens
Ruud Paesie
Over het leven van de beroemde kapiteincommandeur Abraham Crijnsens, die in 1667
Suriname op de Engelsen veroverde, is weinig
bekend. Recente archiefvondsten brengen daar
verandering in. Zo weten we nu dat hij zijn
brieven niet met Crijnssen, zoals hij doorgaans
wordt genoemd, maar met Crijnsens
ondertekende.

Suriname
Op 30 december 1666 vertrok de Zeeuwse
commandeur Abraham Crijnsens vanuit
Veere met een eskader, bestaande uit drie
grote fregatten en vier kleinere vaartuigen.
Hij voerde het bevel over ongeveer 700
zeelieden en 250 soldaten. Crijnsens had
van de Staten van Zeeland opdracht gekregen om naar de West te zeilen en schepen
en posities op de Engelsen te veroveren.
Op 25 februari 1667 zeilden zijn schepen
de Suriname-rivier op. De Engelsen waren
niet op een aanval voorbereid en na een
kort gevecht gaven zij zich over. Alle voor
anker liggende Engelse schepen werden
in beslag genomen. Het in aanbouw zijnde
fort Willoughby werd in fort Zeelandia omgedoopt. De Aardenburg, een fluitschip dat
deel uitmaakte van het eskader, zeilde vervolgens met een lading suiker terug naar
Zeeland en bracht daar verslag uit van de
verrichtingen. Een ander Zeeuws schip
bleef in de monding van de Suriname-rivier
en wachtte de Engelse slavenschepen op.
Ondertussen had Crijnsens zijn missie
vervolgd en heroverde andere bezette
Nederlandse koloniën. Bovendien namen
zijn mannen bij Virginia, aan de oostkust
van Noord-Amerika, een Engels oorlogsschip en een aantal Engelse koopvaarders die met tabak geladen waren. Daarna
zeilde hij terug naar Zeeland en werd als
16

held onthaald. Toch zagen de Engelsen
hun kans schoon om in de tussentijd fort
Zeelandia te heroveren.
Kort daarop startten de vredesonderhandelingen met Engeland die uiteindelijk
in de Vrede van Breda (31 juli 1667) uitmondden. Daarmee kwam een eind aan
de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667).
Hoewel in de vredesbepalingen was vastgelegd dat Suriname aan de Republiek
was toegewezen, zaten de Engelsen daar
nog steeds. Daarom vertrok Crijnsens in
februari 1668 voor de tweede maal naar
Suriname en viel de kolonie enkele weken
later definitief in Zeeuwse handen.
Na het verlies van Brazilië in 1654 was de
lucratieve suikerhandel onder druk komen
staan. Zeeuwse kooplieden zochten naar
alternatieven. Direct na de inname van
Suriname waren er hoopgevende plannen
om van de kolonie een commercieel succes
te maken. Maar dat optimisme verdween
snel toen bleek dat weinig Zeeuwen bereid
waren om zich daar te vestigen. Bovendien
vielen de bestuurskosten hoog uit. De
Staten van Zeeland zochten naar een oplossing en vonden die in 1683 met de overdracht van de kolonie aan de Sociëteit van
Suriname. Dit was een samenwerkingsverband tussen West-Indische Compagnie, de
stad Amsterdam en de familie Van Aerssen
van Sommelsdijck. Daarmee kwam een
eind aan het zestienjarige Zeeuwse bestuur
van Suriname.
Abraham Crijnsens
Over Crijnsens daden zijn we goed geïnformeerd. Over zijn leven is daarentegen
weinig bekend. Tot voor kort wisten we
bijvoorbeeld niet eens wanneer hij precies
was overleden en waar hij begraven werd.
Daarover bestaat nu uitsluitsel. Op 25 februari jongstleden presenteerde José de
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In het midden rechts de handtekening van Abraham Crijnsens. Bron: Zeeuws Archief, Staten van
Zeeland, 2035.1

Bree, medewerker van het Zeeuws archief,
haar bevindingen. Zij was nauw betrokken
bij het digitaliseringproject van de Zeeuwse
archiefstukkenen met betrekking tot
Suriname. Tussen de ruim 25.000 pagina’s
die in de afgelopen twee jaar zijn geconserveerd en gedigitaliseerd, vond zij brieven
van luitenant Pieter Versterre. In één daarvan werd het overlijden van Crijnsens bekend gemaakt.
Deze brief was overigens al in kleine kring
bekend. In 1974 schonk het provinciaal bestuur van Zeeland namelijk een serie van
vier boeken aan het Surinaams Museum
te Paramaribo. Daarin zaten kopieën
van Zeeuwse archiefstukken die betrekking hadden op het Zeeuwse bestuur van
Suriname. Om de moeilijk leesbare handschriften voor een breder publiek toegankelijk te maken werden die vanaf 2000 getranscribeerd. Eind 2003 werd dit werk in
Paramaribo afgerond.
In de genoemde brief, gedateerd op 16
maart 1669, schreef Versterre dat Crijnsens
op 1 februari 1669, ‘ontrent vier uren in den
morgenstondt, in den Heere is ontslapen’.
Juli 2011

Crijnsens werd nog dezelfde dag begraven
‘met soo veel eer en pracht als mogelijck
is geweest, met losbranden van canon en
charsieren van musquetten’.
De begraafplaats van Crijnsens werd echter niet vermeld. Maar ook die is nu bekend
dankzij een vondst van Nettie Schwartz. In
het kader van haar masterscriptie aan de
Universiteit van Amsterdam verrichtte zij
ondermeer onderzoek naar het hiervoor
genoemde fluitschip Aardenburg. Daarvoor
raadpleegde zij de zogenaamde Prize
Papers die in The National Archives in Kew
bij Londen worden bewaard. Dit archief bevat ongeveer 38.000 Nederlandse brieven
en documenten die op Nederlandse schepen in de zeventiende en achttiende eeuw
werden vervoerd. Omdat deze schepen
door Engelse kapers werden buitgemaakt
zijn de poststukken nooit op de plaats van
bestemming aangekomen. Eeuwenlang
bleven deze brieven onopgemerkt. Pas in
1980 werd deze unieke verzameling documenten door een Nederlandse onderzoeker
ontdekt en in 2004 werd op initiatief van de
Koninklijke Bibliotheek het Sailing Letters
17

plaats bestond uit een tiental huizen en
een kerk. Tijdens het bewind van Crijnsens
werd Paramaribo de nieuwe hoofdstad van
Suriname. Van Torarica is waarschijnlijk
niets terug te vinden. Al aan het eind van
de achttiende eeuw was de stad door oerwoud overwoekerd.
De brief van Dimmesen werd in 1672 van
Fort Zeelandia verzonden, maar belandde
uiteindelijk in Engelse handen.
De archiefstukken over de Staten van
Zeeland en Suriname kunnen op de website van het Zeeuws Archief online worden
geraadpleegd.
Over de auteur:
Ruud Paesie, (1956) is maritiem historicus uit Middelburg. Hij publiceert over
uiteenlopende maritieme onderwerpen, voornamelijk uit de vroegmoderne
Zeeuwse geschiedenis.
Bronnen:
-

J.J. Hartsinck, Beschryving van Guiana, of de Wilde
Kust, in Zuid-America […], twee delen (Amsterdam

Fort Zeelandia, 2009.
(Foto Caroline van der Mandele)

1770).
-

J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche
zeewezen, 5 delen (Haarlem 1858-1862).

project gestart. Daarmee wil de instelling
bekendheid geven aan het archief en het
toegankelijk maken voor onderzoek.
Schwartz kreeg een brief in handen van
schipper Jan Dimmesen die gericht was
aan zijn vrouw in Middelburg. Dimmesen
bleek een lorrendraaier of smokkelaar te zijn, die met zijn fregat de Zeven
Gebroeders op de West-Afrikaanse kust
in slaven handelde om die vervolgens in
Suriname te verkopen. Bij aankomst in de
kolonie vernam hij dat zijn broer Jacob was
overleden en schreef aan zijn vrouw dat
die ‘inde kercke van Torarijca’ begraven
was, ‘aen de zijde van de heer Abraham
Qurijnsen saligher’. Torarica was de oude
hoofdstad van Suriname die hoog stroomopwaarts lag aan de Suriname-rivier. De
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-

R. Karijosemito en P. Dikland, Zeeuwse archivalia
uit Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683
(Paramaribo 2003).

-

Nieuws, Zeeuws Archief, nummer 49 (maart 2011).
J.W.C. Ort, Vestiging van de Hervormde Kerk in
Suriname,1667-1800 (Amsterdam 1963).

-

R. Paesie, Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het
achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de WestIndische Compagnie, 1700-1734 (Amsterdam 2008).

-

D.D. Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie
(Hulst 1992).

-

J.C.M. Warnsinck, Abraham Crijnssen; De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in
1667 (Amsterdam 1936).

-

Zeeuws Archief, Gids Staten van Zeeland en
Suriname: http://www.archieven.nl/db/0/toegang/239/GIDS102/.

Den Spiegel

Een modern droogdok voor
een moderne haven
Het dokje van Perry in internationaal perspectief
Peter
In Vlissingen wordt al sinds mensenheugenis
gebouwd, gebroken, opnieuw gebouwd, weer
gebroken en weer opnieuw gebouwd. Ook in
het huidige tijdsgewricht. Complete stadsdelen
worden met de grond gelijk gemaakt om plaats
te maken voor nieuwe complete stadsdelen die
waarschijnlijk over een halve eeuw hetzelfde
lot te wachten staat. Het heeft Vlissingen in de
loop der eeuwen geen vooraanstaande plaats
bezorgd op de lijst met meest monumentale steden van Nederland, maar heeft wel veel
dynamiek gebracht. Of alle plannen kunnen
worden opgeborgen in het dossier ‘Wijze
besluiten’, zal de geschiedenis leren.

Positief is in ieder geval dat er de laatste jaren een verplichting is om tijdens en na de
sloop eerst te kijken of er nog iets van de
geschiedenis van de stad is terug te vinden.

van

Druenen

Dat levert veel moois op en leidt er zelfs
toe dat er restanten van het oude Vlissingen
in hun oorspronkelijke glorie worden hersteld. Dat zal niet zo zijn met de zestiende-eeuwse straat die eerder dit jaar onder
de Breewaterstraat en de Slijkstraat werd
ontdekt. De huizen liggen te diep en op de
betreffende grond moeten nieuwbouwprojecten verrijzen.
Een glansrijker rol is weggelegd voor een
andere opgraving: het Dokje van Perry.
Over dit dokje, dat als het oudste droogdok van Nederland wordt beschouwd, is
al vaak en soms zelfs uitputtend geschreven. We weten veel over de bouw tussen
1704 en 1705, de financiering, het gebruik
in de eerste helft van de achttiende eeuw,
het in verval raken daarna, de restauratie
in de negentiende eeuw en het compleet
onder de grond schoffelen in de jaren zeventig van de vorige eeuw omdat de N.V.

Restauratiewerkzaamheden aan
het dokje van Perry, april 2011.
(Collectie Peter van Druenen)
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Engeland: vriend, vijand, vriend

dominante positie innam. Dat kwam door
de open ligging aan zee en het enorme achterland, maar ook omdat er weinig belemmeringen waren om handel te drijven. Rond
1650 kwam in deze situatie verandering
door toedoen van Engeland. Daar was in
1649, na een burgeroorlog, het koningshuis
afgeschaft en vervangen door een dictatuur onder leiding van de landvoogd Oliver
Cromwell. Deze vond de economische
ontwikkeling van Engeland zijn belangrijkste agendapunt en had geprobeerd om de
Republiek te betrekken bij het Gemenebest
om zo een machtsblok te kunnen vormen.
In de Republiek hadden in die jaren de regenten van de Staten van Holland het voor
het zeggen omdat er na het overlijden van
Stadhouder Willem II in 1650 nog geen geschikte opvolger was. Zijn zoon, de latere
Willem III, was een paar dagen na de dood
van zijn vader geboren. De regenten zagen
niets in een samengaan met Engeland en
riepen daarmee impliciet de eerste twee
Engels-Nederlandse oorlogen over zich af
omdat Cromwell direct na de afwijzing een
wet kreeg aangenomen die niet-Engelse
schepen verbood om goederen van buiten
Europa naar hun land te vervoeren: de ‘Act
of Navigation’.

De plannen voor de bouw van een droogdok in Vlissingen en de uiteindelijke realisatie ervan, kunnen niet los worden gezien
van de internationale verhoudingen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw. Die
verhoudingen waren overigens veel minder
complex dan tegenwoordig, om het simpele feit dat er slechts een handjevol landen was dat de economische en politieke
agenda van die dagen bepaalde. De rest
van de wereld was gekolonialiseerd, niet
interessant voor de internationale handel,
hermetisch afgesloten of gewoon nog niet
ontdekt. Engeland, Frankrijk en onze eigen
Republiek waren de belangrijkste spelers.
Spanje en Portugal waren op hun retour
en de Duitsers hadden het in die tijd nog
te druk met zichzelf. De Republiek was in
de eerste helft van de zeventiende eeuw
ongekend welvarend geworden dankzij de
wereldwijde handel over zee, waarin zij een

Oliver Cromwell (Samuel Cooper, collectie
National Portrait Galery)

Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ het
terrein wilde gaan gebruiken voor het bouwen van een staalloods. Omdat het dokje
kort daarvoor op de monumentenlijst was
geplaatst, kon het niet worden afgebroken
en was dempen een maatschappelijk compromis waarmee iedereen een beetje kon
leven.
In dit artikel zal ik deze feiten niet nog een
keer belichten. De afsluitende literatuurlijst
bevat een aantal verwijzingen naar boeken,
artikelen en websites waarmee u goed uit
de voeten kunt wanneer u écht alles wilt
weten. Ik beperk mij in het onderstaande tot
het schetsen van de nationale en internationale omstandigheden in de tweede helft
van de zeventiende eeuw waarin Vlissingen
uiteindelijk haar dokje kreeg. Ook probeer
ik antwoord te geven op de vragen waarom
het dokje in Vlissingen terechtkwam en
waarom het door een Engelsman moest
worden gebouwd. Het was toch Nederland
dat over een internationale faam beschikte
op het gebied van scheeps- en havenbouw.
Of wordt dat doorgaans overdreven en waren er nog meer landen die het minstens zo
goed deden?
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De tocht naar Chatham onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter.
(Jan van Leyden, collectie Rijksmuseum)

Vanaf dat moment moest de Republiek
zich, naast het in stand houden van de
overgebleven handel, vooral gaan bezighouden met het bouwen van oorlogsschepen. Onder leiding van raadpensionaris
Johan de Witt werd dit voortvarend aangepakt. Het zal duidelijk zijn dat de middelen
die hiervoor werden vrijgemaakt, niet konden worden gebruikt voor het vergroten van
de handelsvloot en het ontdekken en onderwerpen van nieuwe overzeese gebieden.
Je kunt gerust stellen dat in de jaren vijftig
van de zeventiende eeuw oorlogsvoering op
zee de belangrijkste activiteit werd van de
Republiek. Met wisselend succes: de eerste oorlog tegen de Engelsen (1652-1654)
werd verloren, de tweede (1665-1667) gewonnen, onder meer dankzij de succesvolle
tocht naar Chatham onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter. De derde (16721674) kende alleen maar verliezers of – zo
u wilt - winnaars omdat er meerdere landen
aan meededen en niemand echt de eindoverwinning kon claimen. In deze oorlog
werkten de Engelsen nauw samen met de
Fransen, omdat die bereid waren om na de
overwinning het eiland Walcheren en de
Juli 2011

hele Scheldemond af te staan. Omdat de
oorlog een onduidelijke afloop had, kwam
hiervan niets terecht, bleef de republiek
zelfstandig en kantelden de internationale
verhoudingen. Frankrijk ontpopte zich als
een agressieve natie die meer op uitbreiding van haar territorium uit was dan op
economische samenwerking. Het land werd
daardoor een gemeenschappelijke vijand
van de Republiek én Engeland. Inmiddels
had Engeland de heerschappij over de
wereldzeeën en was gebaat bij een sterke
bondgenoot. Dat was de Republiek nog
steeds, met haar vele koloniën en haar positie als de belangrijkste toegangspoort tot
het Europese achterland.
Familie
Er was nog een reden waarom de twee
wereldmachten naar elkaar toe groeiden. Engeland was in 1674 al weer enige
tijd een koninkrijk. Cromwell was in 1658
gestorven en zijn zoon Richard bleek een
zwakke persoonlijkheid die niet in staat
werd geacht het land te besturen. Het
Engelse parlement kon daarom in 1660
21

Lodewijk XIV (Hyacinthe Rigaud, collectie Louvre)

het koninkrijk in ere herstellen, met Karel
II als eerste koning, in 1685 opgevolgd
door zijn broer Jacobus II. Beide broers
waren Stuarts, het geslacht dat, voordat

Cromwell hen in 1649 aan de kant zette,
al een halve eeuw aan de macht was. De
Stuarts vluchtten naar Frankrijk, maar ook
naar de Republiek waar ze familie hadden
omdat Stadhouder Willem II was getrouwd
met Maria Henriëtte Stuart, de zus van
Karel II. Gedurende hun ballingschap werden de Stuarts financieel ondersteund door
de aanhangers van de Oranjes. Omdat de
Republiek pas in 1672 weer onder leiding
zou komen van een Oranje, stadhouder
Willem III, hadden de eerste twee EngelsNederlandse oorlogen geen direct effect op
de familiebanden. De derde had dat wel,
omdat in de Republiek inmiddels Willem
III aan de macht was en in Engeland nog
steeds Karel II. Het zal duidelijk zijn dat de
oorlog niet bepaald tot betere familiebanden heeft geleid, hetgeen veertien jaar later
zou blijken.
Toch betekende het eind van deze oorlog,
het begin van een vernieuwde militaire en
economische samenwerking tussen de
Engelsen en de Republiek, die in 1688
zelfs tot eenwording leidde toen Willem
III, in 1677 getrouwd met zijn nicht Mary
Stuart, een staatsgreep pleegde. Hij verdreef zijn katholieke schoonvader, Jacobus
II, naar Frankrijk en werd, met steun van

Stadhouder-koning Willem III en Mary Stuart. (Willem Wissing, collectie Rijksmuseum en Willem
Wissing, collectie National Portrait Galery)
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het Engelse parlement, op de troon gezet.
Deze gebeurtenissen staan bekend als de
‘Glorious Revolution’. In die jaren was, net
als in de Republiek, de protestantse lobby
in Engeland, Schotland en Ierland zeer
machtig en hun strijd met de katholieken
bloedig. Deze tegenstellingen zouden later,
in de twintigste eeuw, ook aan de basis liggen van het conflict in Noord-Ierland waar
nu nog steeds ieder jaar een niet geheel
van agressie gespeende oranjemars wordt
gehouden door de protestanten.
Gedurende de regering van stadhouderkoning Willem III over Engeland en de
Republiek, die tot zijn dood in 1702 zou duren, werd er op meerdere gebieden nauw
samengewerkt. Het meest zichtbaar was
dat in het leger van de Republiek waar
Engelse commandanten meer regel dan
uitzondering waren. John Churchill, een
voorvader van Winston Churchill, schopte
het zelfs tot hoogste baas toen hij in 1701
werd benoemd als luitenantkapitein-generaal van het gezamenlijke leger dat de
Fransen nederlaag op nederlaag toebracht.
Een detail, maar tekenend voor de relatie
tussen de twee landen was de onthoofding op 28 januari 1697 in Londen van de

Engelse generaal-majoor Sir John Fenwick,
wegens samenzwering tegen Willem III.
Scheeps- en havenbouw
Samenwerking was er ook op het gebied
van de scheeps- en havenbouw, waar beide
landen gebruik maakten van elkaars expertise. De opdracht voor het ontwerpen
van een droogdok in Vlissingen moet in dit
licht worden gezien. De Engelsen hadden
al eeuwen ervaring met dit soort dokken.
Koning Hendrik VII liet er een bouwen in
1495, in Portsmouth, ruim tweehonderd
jaar voordat het eerste exemplaar voor de
republiek werd ontworpen. De ontwerper
die door de Vlissingers werd aangetrokken, de gewezen marineman John Perry,
had al een droogdok op zijn naam staan:
ook in Porthmouth, gebouwd in 1691. Hij
had hierbij een tweetal eigen uitvindingen
toegepast die voor die tijd als innovatief
werden gezien: verbeteringen aan de sluisdeuren en aan het mechaniek dat het water uit het dok pompte. In de Republiek
was deze ervaring en deskundigheid veel
minder aanwezig, dus was het logisch en
verstandig om deze ingenieur uit te nodi-

Een van de eerste prenten waarop het dokje van Perry in Vlissingen staat afgebeeld uit ca. 1705.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas.)
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gen om een soortgelijk dok voor Vlissingen
te ontwerpen. John Perry was ook een van
de mensen die korte tijd later door tsaar
Peter de Grote naar Rusland werd gehaald
om daar grote infrastructurele werken te
gaan ontwerpen en begeleiden. We kennen de leergierigheid van deze tsaar, die in
de Zaanstreek veel heeft geleerd over de
scheepsbouw aldaar. Het naar Rusland halen van de Engelse ingenieur Perry in 1698
toont aan dat de tsaar verder keek dan alleen de grenzen van de Republiek. Het laat
ook zien dat Perry in Vlissingen alleen voor
het ontwerp heeft gezorgd en verder niet
bij de bouw werd betrokken. Toen in 1704
eindelijk kon worden gestart met de werkzaamheden, zat hij al zes jaar in Rusland.
De opdracht voor het uitvoerende werk in
Vlissingen was uitbesteed aan lokale ambachtslieden.
Vlissingen
Resteert de vraag waarom het eerste
droogdok van Nederland in Vlissingen terecht is gekomen en niet in bijvoorbeeld
Middelburg, Rotterdam of Amsterdam.
Ook hier is het antwoord meerledig. In de

eerste plaats was Vlissingen in die jaren
vooral een havenstad en niet een stad waar
scheepswerven een grote rol speelden.
Hoewel er wel degelijk schepen werden
gebouwd, werden de grote opdrachten aan
werven in andere steden gegund. Het was
vooral de Zaanstreek waar de scheepsbouw
een grote vlucht kon nemen omdat het
vlak bij Amsterdam lag, de belangrijkste
stad in de Republiek. Op de VOC-werf in
Middelburg werden nog wel grote schepen
gebouwd, maar andere Zeeuwse steden als
Vlissingen, Arnemuiden en Zierikzee moesten het doen met exemplaren die waren
bestemd voor de vrachtvaart en de visserij.
Zeeland had in die jaren niet alleen te maken met de economische terugval van de
Republiek, maar ook met het snelle verval
van Antwerpen waardoor de wereldhandel
zich steeds meer op Amsterdam en omgeving ging richten. De Zeeuwse steden
hadden daarnaast het nadeel dat ze veel
dichter bij de grenzen van het vijandige
Frankrijk lagen dan de Hollandse steden.
Zeeland, en dat gold vooral voor Vlissingen,
kende wel het grote voordeel dat het militair-strategisch een goede ligging had. Het
was niet voor niets dat Engeland in 1672

De havens van Vlissingen
in de zeventiende eeuw.
(Gemeentearchief
Vlissingen, Historisch
Topografische Atlas.)
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de Fransen steunde met de afspraak dat
ze als beloning hiervoor de controle over
de Scheldemond en het eiland Walcheren
zouden krijgen. Ook de prinsen van Oranje
zagen al vroeg het strategisch belang van
Vlissingen als marinehaven. Willem van
Oranje kocht om deze reden, en omdat hij
hiermee ook een stem kreeg in de Staten
van Zeeland, in 1581 voor 24.500 gulden
het markizaat van Veere en Vlissingen.

Het was daarom niet meer dan logisch
dat een dergelijke belangrijke en goed
uitgeruste marinehaven ook een modern
droogdok moest krijgen. En dat kwam uit
Engeland.

Een modern droogdok voor een moderne
haven
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Over de auteur:
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taken beschouwde. Gedurende de regering
van stadhouder-koning Willem III gold dit
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muZEEumnieuws
Daniëlle Otten
Drijvend Vermogen
Tot en met 18 maart 2012 is de nieuwe
tentoonstelling ‘Drijvend Vermogen, superjachten gebouwd door Amels in Vlissingen’
te zien. Deze drijvende paleisjes worden op
steenworp afstand van het muZEEum gebouwd door Amels, onderdeel van Damen
Shipyards Group, Nederlands grootste
scheepsbouwer. De laatste jaren is het bedrijf zeer succesvol door te innoveren vol-

gens de Damen Shipyards gedachte van
hoogwaardige seriebouw. De eeuwenoude
Nederlandse en met name Vlissingse maritieme en scheepsbouwgeschiedenis vormen de basis van het succes van vandaag.
Omdat je een aardige portemonnee mee
moet nemen (één miljoen per meter) is
het niet voor iedereen weggelegd zo’n su-

perjacht aan te schaffen. In het muZEEum
kunt u zo’n jacht van binnen bekijken,
Vlissingse archeologische vondsten uit de
Gouden Eeuw
In het muZEEum te Vlissingen zijn nu bijzondere archeologische vondsten uit het
Scheldekwartier te zien. Verschillende
aardewerken schalen, bakken, ander servies en huisraad geven een boeiend beeld
van het dagelijks leven van zowel de arme
als rijke bewoners uit dit stadsdeel van
Vlissingen. Er zijn uiterst zeldzame stukken
te zien zoals een porseleinen bord uit Japan
en een faience schaaltje uit Italië.
Door de beruchte kaapvaart en de succesvolle koopvaardij van de Verenigde OostIndische Compagnie en vooral de WestIndische Compagnie beleefde Vlissingen
in de zeventiende en de eerste helft van de
achtttiende eeuw een grote economische
bloei. Deze Gouden Eeuw was een periode van ongekende horizonten, internationale contacten en grote welvaart. In het
Scheldekwartier leefden ambachtslieden en
arbeiders broederlijk naast kapiteins, handelslieden en bewindhebbers zoals Cornelis
Lampsins.

Van de redactie
Op Reis om de wereld in de Sint Jacobs
straat, in Den (vorige) Spiegel, is flink
gereageerd bij de schrijver. Bijschriften bij
foto’s werden aangevuld en u kunt lezen
wie dat meisje is op de foto met burgemeester Kolff, die in 1966 de winkelpromenade opent. Auteur Henk Feij vatte de
reacties samen voor de website, kijk op
www.vriendenmuzeeum.nl onder Den
Spiegel, bijdragen lezers.
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Bert Gerestein stelt voor de leden van onze
vereniging een aantal gratis exemplaren
beschikbaar van het door het ADZ uitgegeven boek Zenuwarts in Zeeland, geschreven door Errit Petersma. Op vertoon van
de lidmaatschapskaart kan een exemplaar
afgehaald worden bij het gemeentearchief
in de Hellebardierstraat 2 te Vlissingen.
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Zeeuws Glorie
Jan Hintzen
In 1940 verscheen Hollands Glorie geschreven
door Jan de Hartog. Het was een hommage
aan de Nederlandse zeesleepvaart en bracht op
meeslepende wijze het leven van Jan Wandelaar
in beeld. Op literatuurlijsten van middelbare
scholieren werd deze klassieke roman in de
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een
veel voorkomend boek. Later is deze hype wat
geluwd, maar bij ouderen roept Hollands Glorie
nog steeds herinneringen op aan een heroïsche
strijd van echte zeebonken.
Aan die gevechten tegen zee en wind maar
ook met mensen moest ik terugdenken
toen ik Schelmen van de Schelde las. De
schrijver-journalist Hans Tabbers is er in
geslaagd om de waargebeurde verhalen
van de Zeeuwse sleepvaart in de jaren na
de Tweede Wereldoorlog als in een roman
neer te zetten. Ook in dit boek gaat het om
het gevecht van mensen tegen de elementen maar ook tegen elkaar in een hevige
concurrentieslag. Door de vele interviews
met de direct betrokkenen in een authentieke woordkeus weer te geven, leest deze
‘documentaire’ als een roman. Daardoor
groeien Wout Mange, Theo Dijkhuizen,
Leen Polderman en vele anderen uit tot de
Zeeuwse equivalenten van Jan Wandelaar
en wordt Schelmen van de Schelde
Zeeuws glorie. Je proeft bloed, zweet en
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tranen in hoofdstukken als Oorlog op de
Westerschelde en Gezworen vrienden en
vijanden. Je beleeft weer de rampen als
de grote brand van 25 februari 1963 op de
midscheeps geramde tanker Miraflores, het
omslaan van de Temi IV op 28 maart 1982
voor de kust van Breskens en het kapseizen van de Herald of Free Enterprise op
6 maart 1987 voor de haven van Zee
brugge.
In dertien hoofdstukken schrijft Tabbers
een Zeeuwse geschiedenis waaraan rond
het jaar 2000 een eind kwam. Door de registers van persoonsnamen en scheepsnamen kan deze Zeeuwse maritieme glorie
makkelijk als naslagwerk gebruikt worden.
Een felicitatie voor de uitgeverij ADZ en
voor zijn directeur Bert Gerestein is beslist
op zijn plaats. Het is te betreuren dat dit de
laatste utgave is van het ADZ. In de afgelopen jaren hebben meerdere Zeeuwse werken, maritiem en geschiedkundig, via deze
uitgeverij hun weg gevonden naar de lezer.
Daarvoor hartelijk dank.
Hans Tabbers, Schelmen van de Schelde,
slepers en bergers in een woelige periode,
met medewerking van Han Smits en tekeningen van Hein Naerebout.
223 pagina,s en vele foto´s.
Uitgave ADZ, ISBN 978-90-72838-49-0, €
22,95.

27

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

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

28

Den Spiegel

Juli 2011

29

s
i
e
r
w
u
t
g
r
o
z

Ver

!
Z
t
o
t
A
n
a

v
0113 - 351551
30

info@amz.nl

www.amz.nl
Den Spiegel

Weststraat 3
4527 BR Aardenburg
Tel. 0031 (0)117 - 491934

Juli 2011

31

32

Den Spiegel

mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

