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Inleiding nummer 1, jaargang 30
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Voor u ligt Den Spiegel nummer 1 van
2012.
Traditiegetrouw is dit het nummer dat rond
de feestdagen verschijnt. Het is ook het
eerste nummer van jaargang 30. Dat betekent dertig jaar Vereniging Vrienden van
het muZEEum en het Gemeentearchief
Vlissingen en ook dertig jaar Den Spiegel.
Het eerste nummer dateert uit juni 1982.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
verscheen het eerste nummer van 2007
met een kleurige omslag. Inmiddels bent u
dit bij elk nieuw nummer van ons gewend.
Deze Spiegel opent met herinneringen aan
Mariette van der Sluis. Zij was vrijwel vanaf
het eerste uur betrokken bij de Vereniging
Vrienden en bij Den Spiegel. Zij overleed in
de eerste week van september.
In 2015 vieren wij 700 jaar Vlissingen. In
1315 namelijk kreeg de ambachtsheerlijkheid Vlissingen haar stadsrecht van Willem
III, de toenmalige graaf van Holland en
Zeeland. Ter gelegenheid van dit zevende
eeuwfeest publiceren wij in Den Spiegel
een artikelenreeks Zichtbaar verleden
(Vlissingen 1315-2015). Peter van Druenen
schreef het eerste artikel Stadslucht maakt
vrij.
Cor Heijkoop vertelt in Samothrace over De
Vlissingse Loodsschoener No 4 still going
strong!
Een boeiend verhaal over de avonturen van
deze voormalige Vlissingse loodsschoener
die nog steeds op de wereldzeeën vaart.
Over de wel zeer bijzondere actie van een
bekende Vlissingse loods gaat het artikel
Frans Naerebout kreeg het lef met de paplepel ingegoten van Arthur Scheijde, met
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onder andere illustraties van de schrijver.
In 2010 verscheen van deze grafisch ontwerper het boek De Woestduijnschipbreuk
nader ontrafeld.
Sarina Hendrikse geeft in Reconstructie van
de grafzerk van de familie Lampsins in de
Sint Jacobskerk een aanvulling op haar
uitgebreide artikel in het aprilnummer van
Den Spiegel. Zij geeft de verbeterde versie
van het grafschrift van de familie Lampsins
met toelichtingen.
In het artikel De Neptunes van de Beurs
brug doet Dick Broers verslag van een wel
heel speciale speurtocht. Hoe ontdekkingen kunnen voortkomen uit toevalligheden
is een fascinerend gegeven. Graag zouden
we voor veel zaken de oplossing vinden,
maar sommige dingen blijven verborgen.
Anton Tanghe, scheidend fotodocumentalist van het gemeentearchief Vlissingen,
werd geinterviewd door Veronica Frenks.
Zijn voorliefde voor met name de foto’s van
Dert wordt duidelijk: Vlissingen zoals Anton
het zich herinnert.
Dat het muZEEum vrienden nodig heeft,
leest u in het muZEEumnieuws en op onze
website. Voor versterking van de suppoostenploeg worden vrijwilligers gezocht.
Even een mededeling van huishoudelijke
aard. In het gemeentearchief kunt u oude
exemplaren van Den Spiegel gratis uitzoeken voor zover voorradig. Een mooie gelegenheid om uw jaargangen compleet te
maken?
Rest mij nog u namens de redactie veel leesplezier te wensen met deze dikke Spiegel.
Goede feestdagen en voor het komende,
nieuwe jaar alle goeds, geluk en gezondheid.
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M.H.F. van der Sluis-Janssens
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Op 7 september 2011 is Mariette van der Sluis
overleden.
Mariette maakte vrij snel na de oprichting van
de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Mueum
Vlissingen, in 1982, deel uit van het bestuur.
Twaalf jaar was zij trouw op haar post! Ook was
zij zeventien jaar redactielid van Den Spiegel.
Op deze plaats in ‘haar’ Spiegel wil ik haar
herdenken.
Afkomstig uit Antwerpen kwam Mariette
Janssens door haar huwelijk met de Neder
landse loods W. van der Sluis in Vlissingen
terecht. Een stad die haar na aan het hart
is gaan liggen.
Vele jaren woonde zij aan de Boulevard de
Ruyter, op verschillende plekken. Ze hield
van haar blik op zee en van het strand.
Menig zomer heeft zij doorgebracht in haar
strandhuisje op het Nollestrand. Heel vroeger met kleinzoon Jeroen en later alleen.
Of alleen, Mariette kende veel mensen en
het was voor haar huisje vaak druk. We zeiden wel: Mariette houdt audiëntie.
Ze hield ervan met mensen te praten.
Haar interesse was breed: geschiedenis,
maritieme onderwerpen, architectuur. Ook
de kinderen van de mensen om haar heen
hadden haar belangstelling. Mijn inmiddels
wel zeer volwassen zoon herinnert zich nog
goed de zogenoemde verrassingseieren die
Mariette altijd in haar tas had als ze op bezoek kwam.
Voor de vriendenactiviteiten regelde Mariette
van alles, evenals voor Den Spiegel. Vanaf
het moment dat Den Spiegel gedrukt werd,
waren er meer financiën nodig (Den Spiegel
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was aanvankelijk gestencild, met een simpel buitenkantje). Er werden adverteerders
gezocht. Mariette nam deze taak op zich
en ging Vlissingse ondernemers af om aan
advertenties te komen. Later haalde zij dan
het geld op. Dit talent om mensen over te
halen gebruikte zij ook voor activiteiten in
het museum, kerstviering, lezingen, excursies; hapjes, mooie boeketjes voor de deelnemers werden door de plaatselijke middenstand gesponsord.
Haar verzorgde uiterlijk, charmante accent,
maar vooral haar vasthoudendheid hadden
effect. Wat Mariette in haar hoofd had, zette
ze door.
Voor het Van Dishoeckhuis heeft haar
strijdlust niet geholpen. Mariette en anderen hebben zich enorm ingespannen dit
bijzondere gebouw te behouden, maar het
heeft toch plaats moeten maken voor de
uitbreidingsplannen van De Schelde.
Ook toen Mariette niet meer actief was voor
de Verening Vrienden van het muZEEum
en het Gemeentearchief Vlissingen kwam
ze daar toch nog wel langs voor een kopje
koffie en een praatje. De laatste tijd werd
dat wat moeilijker.
Haar leven was niet altijd makkelijk, verlies
en narigheid, ze kreeg haar deel. Toch nam
ze het leven zoals het kwam, probeerde te
verwerken, verstopte het verdriet niet.
Ik herinner me Mariette als een dame met
stijl, een meelevende vriendin en een actief
bestuurslid. In de redactie hebben wij samen nooit gezeten, maar na haar afscheid
heeft ze ons kritisch gevolgd. Ook Jan
Hintzen was blij als Mariette hem had gezegd: “Mooie Spiegel, Jan.”
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Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het eerste artikel in de reeks Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015) waarin
we de komende vier jaar zestien afleveringen zullen publiceren over de geschiedenis van
Vlissingen. Het laatste artikel zal verschijnen in het vierde nummer van 2014. We staan
dan aan de vooravond van het zevende eeuwfeest van Vlissingen in 2015, dat in 1315 haar
stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de artikelen is dat ze geschreven worden aan de hand
van een nog aanwezig en dus zichtbaar overblijfsel uit de geschiedenis van Vlissingen. Dat
kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld of een gebouw. De redactie hoopt zo een brug te kunnen slaan tussen de op schrift gestelde geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in het
muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf.

‘Stadslucht maakt vrij’
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015),
deel 1: Het stadsrecht uit 1315
Peter

van

Druenen

In het jaar 1315 kreeg de ambachtsheerlijkheid
Vlissingen, niet te verwarren met het
nabijgelegen en al min of meer afgedankte dorp
Oud-Vlissingen, haar stadsrecht van de
toenmalige graaf van Holland en Zeeland, Willem
III. Dat lijkt aan de late kant.
De stedenvorming in Zeeland was in dat jaar al
bijna tweehonderd jaar aan de gang. Aardenburg
was in 1127 de vroegste, gevolgd door Hulst,
Biervliet en Axel. Allemaal in
Zeeuws-Vlaanderen. De eerste stad aan de
andere kant van de Schelde was Middelburg
dat haar rechten kreeg in 1217. In totaal waren
twaalf steden in Zeeland Vlissingen voorgegaan,
waarvan acht in Zeeuws-Vlaanderen.
Het stadsrecht en de regels waaraan de
poorters (de inwoners) van de nieuwe stad
zich moesten houden, werden in 1315
vastgelegd in een document dat verloren is gegaan. Er is wel een afschrift van
korte tijd later, dat geldt als het vroegste
zichtbare overblijfsel van de geschiedenis van Vlissingen en dat wordt bewaard
4

Afschrift uit 1375-1378 van het Vlissingse
stadsrechtdocument van 1315.
(Uit: Slopen of niet)
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De inleiding van het stadsrechtdocument. Hertaling: “Want het komt ons en landsheren rechtens toe, en het is onze taak om ons land en onze goederen te verbeteren, en onze onderdanen te
sterken en te verbeteren, voor zover ons mogelijk is; daarom hebben wij in het algemeen belang
van ons eigen land en van de lieden van onze landen een nieuwe haven aangelegd in onze stad
Vlissingen; en om die haven te verbeteren, en om de voornoemde stad te laten groeien, en ook
opdat allerlei lieden veilig daar kunnen verblijven en elke koopman met zijn goederen in verzekerde
bescherming en goede vrede kan komen en gaan, zo hebben wij gegeven en geven de voornoemde
stad, en al degenen die daarin wonen, of hierna zullen komen wonen binnen de palen, die hierna
omschreven staan, zodanig recht en vrijheden, als hierna volgen, onder voorbehoud van onze heerlijke rechten, en alle andere vrijheden die onze voorvaderen of wij aan enige andere lieden of steden
bij gezegelde oorkonden hebben gegeven. Dat is te weten, dat de voornoemde vrijheid zal gelden en
beginnen van Conclards weghe tot aan de zee en aldus omgaande van de herenweg in het oosten
tot aan het Molenwater, en van de buitenkant van de dijk aan het Molenwater rechtdoor tot aan
zee.’ Uitsnede.

in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
De tekst van het document was volledig
gebaseerd op de teksten zoals die ook in
Middelburg in 1217 en Zierikzee in 1248
werden gebruikt en die waren weer opgesteld aan de hand van de nog vroegere
Zeeuws-Vlaamse voorbeelden.
Het stadsrechtdocument kende drie grote
onderwerpen die tot in detail werden geregeld: handel, vrijheid en rechtspraak,
waarbij de laatste twee in dienst stonden
van het eerste. De inleiding van het document laat geen enkele twijfel bestaan
over de reden waarom het Graaf Willem III
behaagde om plaatsen als Vlissingen het
stadsrecht te geven: het verbeteren van de
welvaart van zijn grondgebied, haar goederen, haar bewoners en in het verlengde
daarvan, de eigen hofhouding van de graaf.
De poorters, maar vooral de handelaren die
de stad bezochten, moesten een grote mate
van vrijheid krijgen om aan het realiseren
van deze doelstellingen te kunnen bijdragen. Alles wat hiermee in strijd was, moest
worden aangepakt. En daarvoor gold de
Januari 2012

rechtspraak die door de graaf volledig werd
uitbesteed aan de Vlissingse poorters zelf.
‘Stadslucht maakt vrij’
Handel en rechtspraak waren in 1315 al
oude begrippen, waarschijnlijk zo oud als
de mensheid zelf. Vrijheid op deze grote
schaal was daarentegen nog een betrekkelijk nieuw begrip, voor de gewone man,
maar zeker ook voor de machtshebbers.
In grote delen van West-Europa, vooral
op het platteland, overheerste het feodale
stelsel nog sterk: een streng hiërarchische
maatschappijorganisatie die begon bij het
uitlenen van grond door de koning en via
leenheren en leenmannen eindigde bij de
horige boeren. Deze leefden in een beperkte vorm van gevangenschap en moesten
het merendeel van hun productie inleveren in ruil voor de grond die ze mochten
bewerken en waarop ze hun huis konden
bouwen. Niet meedoen aan dit stelsel was
voor de meeste horigen geen keuze: er waren nauwelijks andere middelen van be5

staan, behalve dan misschien het leger of
de handel, maar daarvoor had je bepaalde
kwaliteiten nodig. In de kuststreken was er
nog wel een mogelijkheid voor een bestaan
in de visserij, maar meestal werd ook die
georganiseerd vanuit het feodale systeem
omdat de visvangst vooral voor lokaal gebruik was bestemd. Ik kom hier later in dit
artikel nog op terug. Nog lager in de hiërarchie bevond zich de niet onaanzienlijke
groep van lijfeigenen. Zij hadden helemaal
geen rechten en behoorden tot de eigendommen van edelen of rijke particulieren.
Vrijheid en stedenvorming gingen vanaf het
jaar 1000 hand in hand. Het is echter niet
precies te traceren hoe oorzaken en gevolgen zich tot elkaar verhielden. Zeker is dat
de steden hun inwoners een grote mate van
vrijheid toestonden en dat veel onvrije boeren en lijfeigenen hun geluk gingen beproeven in de stad om daar als zelfstandigen te
kunnen leven en werken. Volgens het toen
geldende gewoonterecht was een lijfeigene
vrij, na een verblijf van een jaar en een dag
in een stad. In de praktijk golden vaak kortere perioden. Het was in deze tijd dat het
gezegde ‘stadslucht maakt vrij’ in zwang
raakte.
Het is ook zeker dat de top van het feodale stelsel: de koninklijke, keizerlijke, bisschoppelijke, grafelijke en hertogelijke hoven, die ontwikkeling heeft gesteund, niet
zozeer vanuit een gevoel van medemenselijkheid, maar vooral uit economische overwegingen. We zien dit ook in het eerste deel
van het stadsrechtdocument van Vlissingen
uit 1315. Het in stand houden en vergroten van de macht door onderdrukking en
wapengekletter verschoof naar het creëren
van omstandigheden waarin economische
voorspoed tot stand kon worden gebracht
en waarvan de adel kon profiteren door
middel van belasting- en tolheffing. Het
verlenen van het stadsrecht aan Vlissingen
paste naadloos in dit beeld, ook al kwam
dit, zoals we al eerder vaststelden relatief
laat tot stand.
In het licht van het bovenstaande is het interessant om een antwoord te vinden op
de vragen waarom dit zo laat gebeurde en
waarom Zeeuws-Vlaanderen zo’n enorme
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voorsprong had op de steden aan de andere kant van de Schelde.
Vlissingen in de vroege middeleeuwen
Om deze vragen te kunnen beantwoorden
moeten we ver terug in de tijd. De zevende
eeuw om precies te zijn. Dat doen we, omdat verschillende secundaire bronnen uit
veel latere periodes er melding van maken
dat Vlissingen al in 620 bestond. Misschien
nog niet met de naam Vlissingen, maar
wel ongeveer gesitueerd op de plek waar
later Oud-Vlissingen zou liggen. Nu moeten we dit soort bronnenmateriaal ernstig
wantrouwen. Het is waarschijnlijk dat ooit
iemand het jaar 620 heeft genoemd en dat
dit vervolgens klakkeloos is overgenomen
door anderen. Toch zou het kunnen dat er
in de zevende eeuw een nederzetting is geweest in de buurt van de plaats waar later
Vlissingen zou verrijzen.
In de zevende eeuw was Zeeland, maar ook
het noorden van Vlaanderen, nog woest
en behoorlijk ledig. Dat kwam omdat het
gebied ook toen al de delta vormde van
de Schelde en de Leie, rivieren die er samen met de zee voor zorgden dat het leven zwaar was voor de mens en zelfs bijna
onmogelijk was. De weinige mensen die
er wisten te overleven, deden dat met behulp van wat eenvoudige landbouw en visserij. Als het slecht weer was klommen ze
op zelf opgeworpen heuvels en hoopten ze
er het beste van. De delta werd ook zelden bezocht door reizigers. En dat kwam
niet alleen door de barre omstandigheden.
Het gebied werd namelijk van de rest van
Europa gescheiden door twee enorme en
bijna ondoordringbare oerbossen: ten oosten het Kolenwoud, door de Romeinen Silva
Carbonaria genoemd omdat ze er steenkool vandaan haalden, en ten zuiden het
Vlaamse woud dat eigenlijk een vertakking
was van het Kolenwoud en dat zich dwars
door Vlaanderen naar de kust uitstrekte.
Wie wel de delta inkwamen, waren de
predikers van de Rooms-katholieke kerk.
Het is vrijwel zeker dat de Engelse aartsbisschop Willibrordus rond het jaar 695
Walcheren heeft bezocht. De bisschop
Den Spiegel

stond bekend om zijn gewelddadige aanpak van ongelovigen waarbij hij een voorkeur had voor het vernielen van heidense
heiligdommen. Ook op Walcheren zouden
dergelijke plaatsen zijn geweest, waarvan
er een door de heilige man met de grond
gelijk werd gemaakt. De bewaker die dat
wilde verhinderen, moest dat met een zware mishandeling bekopen. Willibrordus zal
waarschijnlijk weinig succes hebben gehad
met zijn missie. Volgens sommigen verhalen verrees het eerste Rooms-katholieke
kerkje in Vlissingen pas in de tiende eeuw,
ruim driehonderd jaar later. De bewoners
van het eiland stonden in de vroege middeleeuwen bekend als ruw en onbeschaafd
en niet ontvankelijk voor welke bekering
dan ook. De bisschop overleefde zijn reis,
een geluk dat zijn collega Bonifatius ruim
een halve eeuw later in Dokkum niet was
beschoren. Zoals bekend werd deze, samen met zijn 52 reisgenoten, door de waar-

Bisschop en prediker Willibrordus stond erom
bekend dat hij heidense heiligdommen vernielde. Zoals
in 695 op Walcheren. (Bibliothèque National, Parijs,
Miniatuur ca. 1000.)
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schijnlijk nog woestere Friezen op een gruwelijke wijze afgeslacht.
Wie ook de delta inkwamen, waren de
Noormannen. Dat was logisch omdat zij
zich verplaatsten met schepen en het gebied gemakkelijk vanaf de zeezijde konden
bereiken. Zij hadden niet te maken met
oerbossen en hadden maling aan het overstromingsgevaar, temeer omdat ze er niet
op uit waren om een wereldrijk tot stand te
brengen maar slechts om nederzettingen
te stichten en vandaar uit te handelen, te
roven en te plunderen. Het begin van deze
periode was omstreeks 830. Zeker is dat
de koninklijke broers Harald en Hemming
op Walcheren verbleven. Harald heeft met
zijn manschappen rond 836 huisgehouden
in de gebieden langs de Schelde en heeft
onder andere Domburg en Antwerpen verwoest. Op Walcheren was het Westkapelle
dat volgens de overlevering gesticht zou
zijn door de Noormannen en diende als
uitvalsbasis voor hun rooftochten. In andere plaatsen op Walcheren werden door
de bewoners zogenaamde ringwalburgen aangelegd ter bescherming tegen de
Noormannen. In Middelburg, Domburg en
Oost-Souburg zijn hiervan nog overblijfselen te vinden.
Deze periode duurde tot het einde van de
negende eeuw en heeft weinig structurele
welvaart gebracht. De delta, en zeker haar
uithoeken waaronder het eiland Walcheren
en het dorp dat als voorloper van Vlissingen
kan worden gezien, bleef daarom tot het
jaar 1000 een verlaten en ontoegankelijk
gebied, waar naast wat armzalige landbouw, visserij de een belangrijke bron
van inkomsten bleef. De producten werden vooral gebruikt voor directe en lokale
consumptie. Handel was er nauwelijks en
nog steeds beschikte de zee over welvaart
en armoede, leven en dood, rust en rampspoed.
In de rest van West-Europa gingen de ont
wikkelingen sneller. De macht in het Fran
kische rijk waartoe rond 800 een groot deel
van het werelddeel behoorde, kwam na de
dood van koning Lodewijk de Vrome in 840
de strijd tussen zijn drie zonen over de nalatenschap en de uiteindelijke opsplitsing
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Luchtfoto van Oost-Souburg
gezien in oostelijke richting.
Centraal op de foto is de
Karolingische Burg goed te zien
en links ervan het Oranjeplein
met de N.H. kerk.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen)

in drie koninkrijken steeds meer in handen
van de adel en de Rooms-katholieke kerk.
De negende, tiende en elfde eeuw kenmerkten zich daarom door aanhoudende
militaire confrontaties tussen koningen,
keizers, bisschoppen, graven en hertogen,
waarbij grondgebieden voortdurend wisselden van eigenaar en waarbij de graven en
de hertogen het uiteindelijk voor het zeggen kregen. Onder invloed van deze nieuwe
adel kwam een aantal processen op gang
die belangrijk zijn geweest voor de modernisering van Europa: handel en stadsvorming en zoals we al eerder zagen, een
toenemende vrijheid voor de burgers en
de bezoekers van de steden. Vroege voorbeelden uit de achtste, negende en tiende
eeuw in Nederland waren Dorestad (in de
buurt waar nu Wijk bij Duurstede ligt), Tiel,
Deventer en Utrecht. Deze steden waren
toegankelijk vanuit de rest van Europa
door hun ligging aan bevaarbare rivieren en
kwamen daardoor veel eerder in ontwikkeling dan de dorpen en gehuchten langs de
monding van de Schelde.
De latere middeleeuwen
Na het jaar 1000 veranderde dit beeld.
Geleidelijk aan waren de kustgebieden toegankelijker geworden door het verdwijnen
van de oerbossen, de aanleg van handelsroutes over land en over rivieren, maar ook
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door het toenemen van de kennis over het
beheersen van stormvloeden en het inpolderen van land. De delta werd in deze periode interessanter voor de machtshebbers
en daardoor een speelbal tussen de graven
van Holland en Vlaanderen, waarbij de bisschop van Utrecht merkwaardig genoeg
nog een tijdje aanspraak kon maken op de
visrechten in bepaalde delen.
Tot 1200 stond Zeeland vooral onder
Vlaamse invloed. Daarna zouden het de
graven van Holland zijn die de dienst gingen uitmaken.
De Vlaamse periode is van cruciaal belang
geweest voor de ontwikkeling van Zeeland,
Walcheren en uiteindelijk ook Vlissingen.
Vlaanderen, dus in het begin ook inclusief
een groot deel van Zeeland, was een van
de vier staten die op het Nederlandstalig
grondgebied ontstonden nadat de graven
de macht van de koningen en de keizers
hadden overgenomen. De andere drie waren Holland, Gelre en Brabant. Vlaanderen
kwam van deze vier veruit het eerst tot
economische en culturele bloei. Koplopers
waren Brugge en Gent die met afstand
het rijkst waren van alle steden in de vier
graafschappen. Beide steden waren al
in de negende eeuw tot ontwikkeling gekomen en profiteerden steeds meer van
hun gunstige ligging aan de uitlopers van
de Noordzee in de Scheldemond en de
toegenomen belangstelling van de graDen Spiegel

ven voor kustplaatsen. Tussen 1000 en
1500 was Gent de grootste stad van de
Nederlanden, zelfs groter dan Londen of
Keulen. Het graafschap Vlaanderen leefde
in een voortdurende oorlog met Frankrijk
waarvan het officieel nog steeds een leengebied was. Hoogtepunt in deze strijd was
de Gulden Sporenslag in 1302 die voor veel
Vlamingen nog steeds symbool staat voor
de verworven vrijheid op Frankrijk en alle
overheersende naties daarna. De slag kan
in zekere zin ook als symbool worden gezien van de groeiende macht van het volk
ten koste van die van de adel: de Vlaamse
legers bestonden voornamelijk uit burgers,
de Fransen hadden nog een echt ridderleger. Tegelijkertijd stond Vlaanderen cultureel gezien onder grote invloed van de
Fransen. Dit is terug te zien in de stijl van
de gebouwen en de kunstwerken uit deze
periode die bewaard zijn gebleven. Basis
van alle welvaart was natuurlijk de economie die voor een belangrijk deel draaide
rondom de wolhandel met Engeland, de
lakenindustrie en de graanvaart op het binnenland van Europa.
De welvaart van Vlaanderen strekte zich
ook uit over het land dat we nu ZeeuwsVlaanderen noemen en van daaruit over
de gebieden aan de andere kant van de
Schelde, waaronder Walcheren en de
Bevelanden, eilanden die in toenemende
mate doelwit werden van geschillen tussen
de graven van Vlaanderen en van Holland.
Er zijn ook heuse veldslagen gevoerd waaronder die bij Westkapelle in 1253, waar de
Vlamingen een zware nederlaag leden tegen de Hollanders. Niet iedereen op het eiland was daar overigens blij mee. Een aantal Zeeuwse edelen, waaronder Wolfert van
Borsele en Jan van Renesse waren openlijk
Vlaamsgezind. De laatste heeft zelfs meegedaan aan de Gulden Sporenslag, aan de
zijde van de Vlamingen. Het is zeker dat
Vlaanderen ook voor het grootste deel verantwoordelijk was voor de eerste inpolderingen op Walcheren in de elfde en twaalfde
eeuw.
Vanaf 1100 kwam de groei op Walcheren
in een stroomversnelling. In 1217 was
Middelburg de eerste plaats die het stadsJanuari 2012

recht verwierf, gevolgd door Westkapelle
en Domburg in 1223. Middelburg kreeg dat
recht van graaf Willem I van Holland én van
gravin Johanna van Vlaanderen, hetgeen
in het licht van het bovenstaande geen nadere verklaring meer behoeft. Dat de tekst
van het Middelburgse stadsrechtdocument
rechtstreeks was afgeleid van dat van de
Vlaamse steden, zal ook geen verwondering oproepen. Het belang van de snelle
politieke en economische ontwikkeling
van Walcheren voor de politieke machtshebbers was groot. Steeds meer werd ingezien hoe ideaal het eiland was gelegen:
een optimale bereikbaarheid vanuit zee en
dus vanuit Engeland dat in die tijd al een
zeer grote economie had, en uitstekende
verbindingen over land en water naar het
Europese achterland. Vooral Middelburg
kon in die tijd uitgroeien tot een van de belangrijkste steden van de graafschappen
Holland en Vlaanderen. Ook in die stad waren de economische activiteiten gericht op
handel en scheepvaart, waarbij textiel het
belangrijkste product was.

Muurschildering uit de crypte van de SintBaafskathedraal in Gent. De crypte is het enige
overblijfsel van het oorspronkelijke romaanse
gebouw uit de twaalfde eeuw. (Crypte, Sint
Baafskathedraal Gent.)

9

In de Guldensporenslag uit
1302 behaalde het burgerleger van Vlaanderen een belangrijke overwinning op het
ridderleger van Frankrijk.
Miniatuur uit ca. 1320.
(Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België.)

Oud- en Nieuw Vlissingen
Een van de meest ideale plaatsen van het
eiland was echter omstreeks 1250 nog
niet in cultuur gebracht: het gebied dat iets
ten zuidoosten van Vlissinghe lag. De eerste keer dat dit dorp werd genoemd was in
1235 omdat er een kerk zou zijn waarvan
het bestaan moest worden vastgelegd. De
volgende vermelding dateert uit 1264. Het
dorp heette inmiddels Oud-Vlissingen en je
zou daaruit kunnen concluderen dat er in
dat jaar ook al een Nieuw-Vlissingen was.
Waar of niet: in de halve eeuw die volgde
ontstond er een nieuw dorp dat in 1294 door
de toenmalige graaf van Holland Floris V
werd gekocht. Er was toen ook al sprake van
enige infrastructuur: een gasthuis en een bestuur van schout en schepenen. Floris wilde
Vlissingen gaan gebruiken als uitvalsbasis
voor een oorlogsvloot en uiteraard voor handelsdoeleinden. Wellicht ook dat er sprake
was van plannen voor een veer op ZeeuwsVlaanderen. Een dergelijk veer moet overigens al een paar honderd jaar hebben bestaan, hoewel hiervan geen directe bewijzen
zijn, behalve dan de onbevestigde verhalen
over een herberg in de buurt van het veer
met een uithangbord waarop een fles was
afgebeeld. Dat Vlissingen het stadsrecht zou
krijgen, moest toen al zeker zijn geweest. Als
10

gevolg van de politieke en militaire onrust in die tijd zou dat nog 20 jaar duren.
Floris V werd vermoord en opgevolgd door
Willem III die in 1304 begon met de aanleg
van een nieuwe haven en onder wiens bestuur in 1308 de eerste steen werd gelegd
voor de bouw van de Sint Jakobskerk. De
haven kende drie gedeelten die achter elkaar lagen: de Voorhaven (nu de plaats waar
de loodsboten aanleggen), de Handels- of
Koopmanshaven (nu het Bellamypark) en
de Achterhaven (nu de Spuistraat). De stad
werd hierdoor in tweeën gedeeld: de kerk lag
oostelijk van de haven en het stadhuis en de
markt aan de westkant. Hoeveel inwoners
Vlissingen in die jaren had is niet bekend.
Meer dan enkele honderden zullen het niet
geweest zijn.
Een nieuwe oorlog met de Vlamingen over
de macht in Zeeland, die werd beëindigd
in 1314 toen Willem III een verbond tegen
de Vlamingen had gesloten met de Franse
koning Philips de Schone, heeft waarschijnlijk het verlenen van het stadsrecht aan
Vlissingen nog meer vertraagd. Na de vrede
van 1314 konden eindelijk de voorbereidingen hiervoor beginnen. Op 2 april 1315
werd het stadsrecht aan Vlissingen verleend,
geconcretiseerd in het document waarmee
we dit artikel begonnen: het stadsrechtdocument.
Den Spiegel

Over de vraag waarom er op het eind van
de dertiende eeuw een nieuw dorp werd gebouwd nabij het oude, kunnen we gericht
speculeren. In het licht van de hierboven
geschetste historische ontwikkelingen zien
we dat het eiland Walcheren, en dan vooral
de zuidkant vanwege de directe verbinding
met de zee, steeds interessanter werd voor
de machthebbers, zowel in militair-strategisch als in economisch opzicht. Het stichten van een stad in wording, deze voorzien
van een goede infrastructuur en niet in de
laatste plaats, het ervoor zorgen dat de stad
voldoende inwoners kreeg die vrij en veilig
handel konden drijven en producten maken, was de beste manier om dat streven
te realiseren. Waarschijnlijk werd de plek
waar het nieuwe Vlissingen werd gebouwd
beter geschikt geacht voor het graven van
een haven dan die van Oud-Vlissingen.

Graaf Willem III van Holland en Zeeland zette
de plannen van Floris V voor het graven van een
haven in Vlissingen door. De graaf verleende
Vlissingen in 1315 het stadsrecht.
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Misschien was er al een begin van een haven en was het water er dieper waardoor er,
lang voordat er sprake was van graafplannen, al mensen kwamen wonen die zich
richtten op scheepvaart, handel en visserij.
De latere plannen van Floris V en later van
Willem III sloten hierbij aan.
Hierbij moet worden aangetekend dat de
loop van de Schelde in de vroege middeleeuwen uitsluitend die van de huidige
Oosterschelde was. De Westerschelde is
pas ontstaan in de negende en tiende eeuw,
eerst vanuit de opdringende zee en later
vanuit de naar nieuwe uitwegen zoekende
rivier zelf.
De ontwikkeling van de visserij in de delta
ondersteunt de bovenstaande speculatie.
Voor de inwoners van Oud-Vlissingen en
haar mogelijke vroeg-middeleeuwse voorloper Vlissinghe, was de visserij waarschijnlijk
de belangrijkste bron voor het levensonderhoud. In de eeuwen daarvoor gebeurde dit
met behulp van kleine boten die zich niet
al te ver buitengaats konden begeven. De
bootjes hadden geen gegraven haven, maar
lagen op het strand. De vis moest snel aan
land worden gebracht en geconsumeerd.
Er bestond natuurlijk wel een vishandel,
maar die was lokaal gericht. Na de twaalfde
eeuw vond men verschillende technieken
uit om de vis te verduurzamen. Verhitten
door middel van koken of bakken bestond
al veel langer, maar leverde geen langdurig
houdbare vis op. Roken kwam al meer in de
richting en vooral inzouten bleek een goede
manier om de vis langer goed te houden.
Nu was Zeeland in die tijd een belangrijke
zoutproducent. Het zout werd gewonnen uit
de veengrond langs de kust, die werd gedroogd en verbrand. Men vermengde de
as met zeewater en distilleerde vervolgens
uit het pekelwater zuiver zout. Deze techniek werd ‘darinckdelven’ genoemd en werd
door de eigenaren van de grond met lede
ogen aangezien en als het kon, zelfs verboden. Het was immers grondbederf dat ten
koste ging van de landbouw en de beveiliging tegen overstromingen. Toch zouden
deze praktijken nog doorgaan tot het midden van de vijftiende eeuw. Het was dan
ook geen toeval dat het haringkaken zoals
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Ook de jaartallenreeks zoals we die kennen sluit aan bij de speculatie dat NieuwVlissingen is ontstaan vanuit de behoefte bij
de Vlissingers zelf om een haven te hebben:
in 1264 werd er voor het eerst gesproken
over Oud-Vlissingen en moest er dus ook al
sprake zijn van een Nieuw-Vlissingen, maar
pas in 1294 werd dit jonge dorp gekocht
door graaf Floris V, die het daarna verhief
tot ambachtsheerlijkheid en vervolgens
met zijn havenplannen kwam. Onder het
bestuur van zijn opvolger Willem III werd
de haven ook daadwerkelijk gerealiseerd
en kon in 1315 uiteindelijk het stadsrecht
worden verleend.
Over de auteur:
Peter van Druenen (1952) is historicus, uitgever en, zeker niet in de laatste
plaats, Vlissinger.
Bronnen
-

Omstreeks het jaar 1000 werd gevist met kleine boten die zich niet al te ver buitengaats konden begeven.
(British Library)

Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, hoofdstuk 14. Ca.
795 (digitaal Engelstalig raadpleegbaar op: www.
fordham.edu/halsall/basis/Alcuin-willbrord.asp).

-

J.C.M. Cox, Repertorium van de stadsrechten in
Nederland. Den Haag 2005.

we dat nu nog steeds doen, omstreeks 1400
werd uitgevonden in Zeeland, waarschijnlijk
Zeeuws-Vlaanderen. We gaan er in de officiële geschiedschrijving van uit dat Willem
Beukelszoon uit Biervliet de bedenker was,
maar hiervan bestaat geen direct bewijs.
In ieder geval werd het zouten van de haring, dat al veel langer bestond, nu gecombineerd met het schoonmaken van de vis
en met de zienswijze dat dit direct na de
vangst, op volle zee, moest gebeuren. De
Oud-Vlissingers moesten al twee eeuwen
eerder op de hoogte zijn geweest van de
mogelijkheid om vis te verduurzamen door
middel van het zout dat in de buurt werd
gewonnen. Dit betekende dat er meer vis
gevangen kon worden dan voor het eigen
gebruik nodig was, dat men verder kon uitvaren, dat de schepen groter werden en dat
er dus een betere en diepere aanlegplaats
nodig was, in ieder geval iets beters dan de
mogelijkheden die het strand en het slik boden. En die plek lag enkele kilometers verderop.
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Samothrace
De Vlissingse loodsschoener No 4 Still going strong
Cor Heijkoop
Het Nederlands Loodswezen staat aan de
vooravond van een omvangrijke
vlootvernieuwing.
In september 2010 werden twee nieuwe
loodsvaartuigen besteld (Pilot Station Vessels)
met een optie op een derde ter vervanging van
de bestaande meer dan dertig jaar oude vloot.
De schepen zullen bij hun indienststelling
uiterst modern zijn en een grote vooruitgang
betekenen in het kader van de beloodsing
op zee.
Ook in de jaren dertig van de vorige eeuw
vond een grote vlootvernieuwing plaats,
toen het Loodswezen volledig overging van
de zeilschoeners naar de stoomloodsboten.
De laatste zeilschoeners werden uit de
vaart genomen en vonden hun weg naar
particuliere eigenaren.
Soms is een schip net een kat met zeven
levens. Dit geldt zeker voor de voormalige
Vlissingse loodsschoener No 4. Nadat het
vaartuig in Vlissingen buiten dienst was
gesteld, beleefde het onder nieuwe eigenaren nog vele avonturen. De schoener
was expeditieschip, overleefde de Tweede
Wereldoorlog en was last but not least, het
statenjacht van wijlen koning Farouk I van
Egypte. Nog steeds vaart deze voormalige
Vlissingse loodsschoener op de wereldzeeën, soms heel dicht bij haar oude thuishaven.

den vervaardigd. In de jaren twintig van de
vorige eeuw werden er nog een vijftal van
een motor voorzien. De schoeners hadden twee masten, waarvan de achtermast
een gaffel- en topzeil en de voormast enkel
een gaffelzeil had. De lengte varieerde tussen de 20 en 30 meter en de breedte was
6 meter. Van de 37 schoeners die voor het
Nederlandse Loodswezen werden gebouwd,
deden er 18 in het Scheldegebied (6e district) dienst.
De schepen hadden geen namen maar een
nummer. Ieder district had zijn eigen nummering en ging een vaartuig over van het
ene naar het andere district dan veranderde
het nummer meestal.
Het Vlissingse district gebruikte voor de
loodsschoeners, kotters, zeil- en motor-

Loodsschoeners op de Schelde
Aanvankelijk maakten de loodsdiensten
gebruik van een loodskotter, houten schepen van circa 20 meter. In 1875 deden de
eerste loodsschoeners in de lage landen
hun intree. Dit waren aanvankelijk houten
zeilschepen, gebaseerd op de Baltimore
Clipper terwijl ze later van ijzer of staal werJanuari 2012

Loodsschoener No 4 onder zeil.
(Fotocollectie Cor Heijkoop)
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schoeners de nummers 1 tot en met 16.
Het scheepsnummer stond aangegeven op
de vlag, de spiegel en op het zeil.
Naast het nummer werd de plaats van
het district aangegeven en wel voor het
6e Flissingen met een F, afgeleid van het
Engelse Flushing. De aanduiding hield
mede verband met de concurrentie met
het Belgische loodswezen. Soms klopte de
nummering op het schip en de zeilen niet,
hetgeen op foto’s te zien was en tot verwarring kon leiden. Dit laatste had dan te maken met reparatie van de zeilen in de werkplaats aan de Vlissingse Nieuwstraat, thans
onderdeel van het maritiem muZEEum.
In 1875 nam Vlissingen de eerste loodsschoener in gebruik en de laatste schoener
werd in 1929 opgelegd en zo kwam ook
voor de Scheldemonding een eind aan het
schoenertijdperk. De stoomloodsboot had
de schoener geheel verdreven, hoewel de
laatste zeilschoeners zoals we zagen nog
een motor hadden gekregen.
De verkoop van de laatste loodsschoeners
In de loop van 1932 lagen er in Vlissingen
een tweetal loodsschoeners te koop, namelijk de No 1 en de No 4.
De stalen motorschoener No 1 werd op
17 februari 1932 voor een bedrag van
27.000 gulden verkocht naar Portugal. De
nieuwe eigenaar, Antonio de Hereida uit
Lissabon, liet het schip op de werf Van de
Weetering te Rotterdam van twee 50pk motoren voorzien en als Hereida verliet de voormalige loodsschoener zomer 1932 ons land.
De tweede loodsschoener die te koop lag,
was zoals we zagen de Loodsschoener
No 4, gebouwd bij de werf van P. Smit te
Rotterdam in 1921 en in de vaart gekomen
als No 6 voor het 3e district. In 1922 verhuisde de schoener naar het 2e district nog
steeds als de No 6, maar ze ging ten slotte
naar het Schelde gebied in 1924.
Aldaar herdoopte men de schoener in No 4
en het vaartuig bleef in de vaart tot september 1929 om vervolgens als reserveschip achter de hand te worden gehouden.
Na een paar jaar besloot men het schip
te verkopen. Op 29 maart 1933 kocht de
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M/Y Samothrace in Straat Dover.
(Fotocollectie Cor Heijkoop)

Amerikaanse katoenkoning G.H. McFadden
uit Villa Nova de voormalige loodsschoener.
De koper betaalde 19.000 gulden voor de
schoener en liet bij de werf De Schelde
een verbouwing uitvoeren ten bedrage van
15.000 gulden.
De nieuwe eigenaar had gevoel voor exclusiviteit, want hij kocht een partij eikenhout
afkomstig van eeuwenoude grafkisten, die
waren opgegraven bij een grafruiming in
Veere.
Na bewerking in de Timmerfabriek van de
werf werd het hout gebruikt in de salon en
hutten en dit gaf, zoals u zult begrijpen, een
bijzondere uitstraling.
Verder zocht McFadden in Vlissingen een
bemanning voor zijn schip, hetgeen in de
crisisjaren niet al te moeilijk was. Hij trok
een kapitein, stuurman, kok en vier matrozen aan die hij vervolgens geheel in passende kleding stak. Scheepsbenodigdheden
kocht hij ook in de Scheldestad en briefpapier en ander drukwerk bestelde hij bij de
drukkerij De Vey Mestdagh.
Den Spiegel

De Samothrace op de werf. (Uit: De schepen die wij bouwden, 1875-1950.)

Nu zal de lezer zich afvragen, wat voor persoon was de rijke Amerikaan en wat was
hij met de voormalige loodsschoener van
plan?
De eigenaar George H. McFadden
De steenrijke katoenkoning George
H. McFadden (1911-1953) vertoefde voorjaar 1933 in Vlissingen en had zoals we
zagen de voormalige loodsschoener No 4
aangekocht. Hij was een opvallende verschijning in het door de crisis getroffen
Vlissingen. Vaak in een hagelwit tropenuniform was hij te vinden op de Scheldewerf,
op het eiland en de terrassen op de boulevard. Zijn flamboyante stijl van leven en
uiteraard zijn jonge verschijning (22) deed
menig vrouwenhart in Vlissingen sneller
kloppen.
Officieel was hij assistant director of the
University of Pennsylvania, dit om zijn grote
hobby en liefde ‘archeology’ waar te kunnen
maken. Het geld van zijn familie speelde
wellicht een grotere rol dan het wetenschappelijke karakter van zijn onderzoeken.
Januari 2012

Hij financierde talrijke opgravingen, waaraan hij vaak zelf deelnam, in het Middel
landse zeegebied en met name op Griekse
eilanden en vooral op Cyprus.
De aangekochte loodsschoener doopte hij
in M/Y Samothrace, afgeleid van het gelijknamige Griekse eiland in de Egeïsche Zee
en de Griekse mythologie.
Het schip werd in Vlissingen uitgerust als
een soort expeditievaartuig en varend
transportmiddel om de verschillende opgravingensites op diverse plaatsen te bezoeken.
De bemanning
De bemanning voor de Samothrace monsterde in Vlissingen aan en had een internationaal karakter. Kapitein werd een
zekere Nikita Cheremeteff, een Wit-Rus,
die gevlucht was voor het communisme.
De stuurman, Kees Heijkoop, was een
echte Vlissinger, vader van de auteur en
later loods in Vlissingen. De kok had de
Belgische nationaliteit en onder de matrozen was nog een Vlissinger namelijk Ko de
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De bemanning van de Samothrace 2e van links Ko de Klerk, daarnaast Kees Heijkoop en in het
midden George H. McFadden. (Fotocollectie Cor Heijkoop)

Klerk, die in 1934 als gevolg van een ongeval aan boord om het leven kwam.
Eind mei 1933 vertrok de voormalige schoener vanuit Vlissingen richting
Middellandse Zee. Eerst werd nog een
aantal weken in Venetië doorgebracht om
vervolgens door te zeilen naar de Griekse
archipel. Aldaar aangekomen lag het schip
vaak voor de kust van Kreta en nog andere
Griekse eilanden waaronder het gelijknamige eiland Samothrace. Het merendeel van
de opgravingen vond echter zoals eerder
gememoreerd plaats op Cyprus. Het was
voor de bemanning, die altijd in smetteloos
wit uniform aan boord was, een heerlijke
tijd. Ze hadden goed betaald werk en dat
was tijdens de crisisjaren al heel wat.
Aan het eind van de jaren dertig namen
ook de onderzoekingen met de Samothrace
af, want het veranderende politieke klimaat ging een rol spelen en zelfs in de
Middellandse zee was de oorlogsdreiging
voelbaar. De van oorsprong in Vlissingen
aangemonsterde bemanning moest geleidelijk aan wijken voor plaatselijke zeelieden
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en de expedities namen verder af en kwamen later bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog geheel tot stilstand.
De verdere levensloop van de voormalige
Vlissingse loodsschoener No 4
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voer
het schip regelmatig goederen voor de
Amerikaanse regering tussen Egypte en
Cyprus.
In 1947 verkocht McFadden het schip aan
de Egyptische Koning Farouk I en deze
herdoopte het vaartuig in Feid el Bihar met
als thuishaven Venetië. De Egyptische koning liet het schip erg exclusief inrichten
met gouden kranen in de badkamers en erg
luxe salons. Het schip voer meestal in de
Egyptische wateren of rond Italië.
Nadat de kapitein van de Egyptische koning nog enige jaren op papier eigenaar
was, verhuisde het schip in 1952 naar
een Italiaanse zakenman met als thuishaven Genua. Tot 1955 voer de voormalige
loodsschoener onder de naam Maria II en
Den Spiegel

Volgens de laatste berichten zijn nog altijd
een tweetal hutten en de salon ingericht
met het hout van de grafkisten uit Veere,
aangebracht in 1933.
Nawoord

Een deel van de bemanning ergens in de Middellandse
zee met 2e van links kapitein Nikita Cheremeteff.
(Fotocollectie Cor Heijkoop)

in 1955 werd de rijke Italiaanse familie
Augusta eigenaar van het schip. Ook zij
voerde weer een verbouwing uit, echter met
de nadruk op de voortstuwing. Twee nieuwe Deutz motoren moesten het tot Rosetta I
herdoopte vaartuig nieuw elan geven.
In 1983 verhuisde het schip naar Noor
wegen en werd als Sonia Maria onder
Noorse vlag gebracht. De eigenaar was erg
in zijn sas met het stralende witte schip en
pleegde nog veel achterstallig onderhoud.
Momenteel vaart het schip onder Britse
vlag met London als thuishaven en met als
naam op de boeg No 4, een eerbetoon aan
de oude loodsschoener No 4.
De huidige eigenaar heeft het schip ondergebracht in een pool met andere jachten en
men kan een hut huren of een reis boeken.
Als zodanig is het schip regelmatig op de
Noordzee te vinden.
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George McFadden is op tragische wijze om
het leven gekomen. Tijdens een zeiltochtje
voor de kust van Cyprus werd hij vermist.
Hij is slechts 42 jaar geworden. In zijn voormalig woonhuis in Episkopi te Cyprus is
thans het Kourion Museum gevestigd met
veel van zijn opgravingen. Dit museum is
ook ter ere van hem opgericht en menig
toerist en wetenschapper bezoekt jaarlijks
zijn tot museum omgebouwd huis.
Nu een in aanbouw zijnd appartementencomplex op het voormalige Scheldeterrein
de naam Maipu heeft gekregen, als herinnering aan het door de KMS gebouwde
schip (zie Den Spiegel 2008, jaargang
26, Nummer 1) zou het wellicht aardig
zijn om een volgend complex Residence
Samothrace te noemen als eerbetoon aan
de laatste schoener van het Vlissingse
loodswezen.
De Samothrace als voormalige loodsschoener heeft feitelijk iedereen overleefd, want
het schip vaart nog altijd op de wereldzeeën. En soms, heel soms, nog dicht bij zijn
oude thuishaven: Vlissingen.
Loodsschoener No 4: Still going strong

Over de auteur:
Cor Heijkoop is onderzoeker en publicist.
Er zijn meerdere boeken van zijn hand
verschenen.

Bronnen:
−

Archief: Cor Heijkoop Middelburg

−

C. Heijkoop, Maritiem Zeeland, 125 jaar Zeeuwse
Scheepvaart in woord en beeld, Vlissingen 1988.

−

Vraaggesprek met P.W. de Klerk, Vlissingen.

−

Zeeuws Archief Middelburg: Archief Rijksloodswezen
Vlissingen.
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Frans Naerebout kreeg het lef met
de paplepel ingegoten
Arthur Scheijde
Zeeuwen zijn goed bekend met de reddings
acties van de Vlissingse held Frans Naerebout
(1748-1818). Zeer bekend is dat hij als
gewone visser in 1779 met zijn broer Jacob
(1742 -1793) en een paar vrienden vele
opvarenden redde van het stukgelopen VOCschip Woestduyn. Weinig bekend is dat in
februari 1781, toen Engeland de oorlog had
verklaard aan de Republiek, Frans en zijn broer
op een kruisvaart voor de kust van Walcheren
een Engels scheepje genaamd Endeavour
innamen en opbrachten in Vlissingen.
Nadat er weer vrede met Engeland was
gesloten voer het VOC-schip Barbestein
eind november 1786 uit van de rede van
Rammekens met als bestemming China. De
kapitein, Cornelis van Vlaanderen, had een
rijke lading en viermaal 100.000 gulden aan
muntgeld van de Compagnie in beheer gekregen (volgens sommige bronnen bedroeg
de totale waarde miljoenen). Ook waren 100
man Luxemburgse soldaten ingescheept,
die door de VOC waren ingehuurd, vergezeld van 50 VOC-soldaten.
De Luxemburgse soldaten waren niet bepaald loyaal aan de Republiek. Zij waren
slecht behandeld in het Vlissingse onderkomen waar zij in de weken voor de uitreis
verbleven. Nadat zij in de smiezen kregen
welk kapitaal er in de kajuit lag opgeslagen, werd kort na het uitvaren een plan
van muiterij gesmeed. De Luxemburgers
maakten zich meester van de geweerkisten, namen de schipper, de koopman en de
officiers gevangen en dreigden hen te vermoorden. Vier geldkisten werden opengebroken en met de inhoud wilden de muiters
vluchten zodra land in zicht kwam.
Om de Barbestein veilig door de verraderlijke Zeeuwse wateren te loodsen was
Frans Naerebout als dienstdoende VOC18

loods op het schip aanwezig. Toen hij lucht
kreeg van de op handen zijnde muiterij
sloot hij er zich onverwachts bij aan. Onder
het voorwendsel dat hij immers maar een
arme kerel was en wel een extraatje kon
gebruiken, wilde hij meedoen. Zijn advies was dat de muiters beter niet via de
kust van de Republiek konden vluchten.
Hij stelde voor om de Barbestein naar de
Franse havenplaats Calais te geleiden waar
de Luxemburgers hun vluchtroute onder de
dekmantel van de Franse taal vrij konden
vervolgen. Dit viel in goede aarde bij de
losgeslagen beroepskrijgers. Zoals afgesproken ging de Barbestein op weg naar de
Franse kust.
Door het donker van de nacht kwam er een
sluier te liggen over de exacte koers van
het schip. De soldaten die wakker bleven

Frans Naerebout in de tijd dat hij VOC-loods was.
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Prent naar een anonieme
gravure uit de 18e eeuw
van de Barbestein.

waren niet onderlegd in navigatiekunde op
basis van sterrenstand. Zo hadden zij er
geen erg in dat Naerebout zich niet aan het
akkoord hield. In plaats van naar Calais te
navigeren, stak hij Het Kanaal over. In de
ochtend kwam de Barbestein aan in Duins
(the Downs) voor de zuidoostkust van
Engeland. Toen de muitende soldaten land
zagen maakten zij zich gereed om met de
geldkisten aan land te gaan. In twee sloepen roeiden ze richting land.
Wat zij niet hadden kunnen voorzien, was
dat de sloep Scout van de Britse kapitein
Laugharne ook op de rede lag. Enkele bemanningsleden van de Barbestein wisten
hem te waarschuwen, waarop Laugharne
met scherp schoot op de vluchtende
sloepen. Laugharne’s marinemacht wist
69 muiters te ontwapenen en gevangen
te nemen. De boosdoeners werden aan
land gebracht en opgesloten in kasteel
Sandown in de kustplaats Deal. Enkele
van de Luxemburgse soldaten hadden al
land weten te bereiken en waren lopend
op de vlucht geslagen. Verschillenden werJanuari 2012

den achterhaald en ook in hechtenis genomen. Eén muiter werd op zijn weg naar
Ramsgate opgepakt, een ander was al een
eind op weg naar Londen.
Op de rede van Duins bevond zich ook de
Nederlandse kapitein Smaazen op het fregat Amazone. Hij deed een officieel verzoek aan Engeland om de muiters naar de
Republiek te vervoeren om daar te worden
berecht. Het Engelse hooggerechtshof hield
ze echter achter slot en grendel op kasteel
Sandown en gaf aan dat ze in Engeland berecht zouden worden.
De onderkoopman van de Barbestein,
Johan Meijndert Bronckhorst, deed bij terugkomst in de Republiek in Middelburg
verslag van het gebeuren. Tot het vermoorden van officiers van de Barbestein was het
niet gekomen, maar een paar muiters was
de roof wel fataal geworden. Het grootste
gedeelte van het geld dat men had buitgemaakt was weer teruggebracht op het
VOC-schip. Frans Naerebout zal voor zijn
heldhaftig optreden ongetwijfeld rijkelijk
19

Kasteel Sandown in Deal, ‘Illustrated London News’ van 22 januari 1853.

beloond zijn door de Zeeuwse bewindhebbers van de VOC.
De bewindhebbers wilden na deze vertraging de Barbestein graag alsnog op pad
sturen naar Oost-Indië. Zij wilden echter
een gedegen onderzoek en berechting niet
in de weg staan. Na een verzoek stond de
Nederlandse overheid toe het schip uit te
laten varen, mits er eerst verklaringen werden vastgelegd van de officiers. Na anderhalve maand op de rede van Duins te hebben gelegen, vertrok het schip uiteindelijk
begin januari 1787 naar de Oost.
Na onderhandelingen met Engeland werd
in maart 1787 een smaldeel onder leiding
van kapitein C.J. Bloys van Treslong naar
Engeland gestuurd om de muiters op te
halen. Men kreeg van colonel Cuyle, de
commandant van kasteel Sandown, de 80
muiters overgedragen. Het gespuis werd
mee teruggenomen naar de Republiek en
in Vlissingen aan wal gebracht. De Baljuw
van wateren van Zeeland weigerde echter
de muiters daar te berechten. In de maand
erna werd door de Staten van Zeeland een
verzoek ingediend bij de Staten van Holland
om de muiters in Holland te berechten. Zo
werden ze in mei naar Hellevoetsluis verplaatst, waar zij hun straf moesten ondergaan. Vier mannen werden geëxecuteerd.
Anderen werden afgeranseld, gegeseld, gebrandmerkt, verbannen of gedwongen om
bij de VOC te dienen. Anderhalf dozijn werd
vrij gesproken.
20

Het schip
Het VOC-schip Barbestein werd in 1783
gebouwd op een werf in Amsterdam. Het
schip was 150 voet lang en had een laadvermogen van 1.150 ton. Alleen op de eerste uitreis voer het schip voor de Kamer
Amsterdam. Op de andere vijf reizen die
het maakte van en naar de Oost voer het
schip voor de Kamer Zeeland.
Het schip was vernoemd naar het voormalig slot Barbestein in Heinkenszand. Naast
dat slot werd in 1856 de nu nog bestaande
Rooms-katholieke Sint-Blasiuskerk gebouwd. Slot Barbestein deed nog lange
tijd dienst als pastorie, maar werd begin
20e eeuw afgebroken, waarna een nieuwe pastorie gebouwd werd. Aan het oor-

De nog bestaande slotpoort van het voormalig kasteel
Barbestein in Heinkenszand.
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spronkelijke kasteel herinneren nog altijd
de slotpoort met twee leeuwen aan de
Dorpsstraat, de oprijlaan, de slotgracht en
een cirkelvormige vijver in de achtertuin.
In 1792 is de Barbestein op haar terugreis
uit Batavia spoorloos verdwenen. Op die
laatste reis overleed ook Herman Evertsen,
een van de laatste mannelijke nazaten van
de bekende Zeeuwse Admiraal Cornelis
Evertsen de Oude.

bemanning van de Middelburg het schip
tot zinken te brengen. Vier andere schepen werden wel gekaapt door de Engelsen.
Veel Nederlandse brieven die door die gekaapte schepen vervoerd werden zijn bewaard gebleven in de Engelse archieven.
Door het ‘Sailing Letters’ project van het
Nationaal Archief en ‘Brieven als buit’ van
de Universiteit Leiden worden zij momenteel weer onder de aandacht gebracht.

De Schipper van de Barbestein

De Engelse kapitein Laugharne

Kapitein Cornelis van Vlaanderen werd
tijdens de muiterij vastgehouden in de
kajuit en kon weinig uitrichten. Hij kwam
oorspronkelijk uit Ritthem, woonde ten
tijde van de muiterij in de Vlissingse
Weststraat en werd in 1789 equipagemeester in Middelburg. Van Vlaanderen
maakte vijf jaar voor de muiterij al eens
spannende momenten mee op een VOCschip. In 1781 was hij de opperstuurman
van De Middelburg, die uit China terugvoer.
Nederland verkeerde dat jaar, zoals eerder
vermeld, in oorlog met Engeland en moest
beducht zijn voor aanvallen op haar handelsschepen. Conform instructies wist de

In de kerk van het Engelse plaatsje
Laugharne, in Carmarthenshire, Wales,
bevond zich in 1907 een zilveren dienblad uit 1787 met een diameter van 43
centimeter. Een inscriptie erop gaf aan
dat het een geschenk was voor “kapitein
Thomas Laugharne, kapitein van de oorlogssloep Scout voor zijn assistentie aan de
Barbestein in de verijdeling van de muiterij
op 29 november 1786”. De schaal was door
Thomas’ zoon William Laugharne aan de
kerk geschonken. Het Engelse schip Scout
was een 16 kanons brik-sloep die in 1780
gebouwd werd.

Prent naar een vage foto
uit 1907 van het zilveren
dienblad uit de kerk van
Laugharne.
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Waar Naerebout’s geraffineerdheid vandaan kwam
In het voorjaar van 1816 hield Pieter Pous,
hoofdontvanger van de konvooien en licenten, een lezing ter ere van Frans Naerebout
voor het Zeeuwsch Genootschap. In die
toespraak vertelde hij ook kort over het
avontuur op de Barbestein. De vlak daarvoor overleden kapitein Van Vlaanderen,
had hem meermalen persoonlijk verteld
over de significante rol die Naerebout had
gespeeld in de gevangenname van de
Luxemburgse muiters. Over het algemeen
is bekend dat Frans, net als zijn broer en
zijn vader, een arme visser was die op eigen meritus VOC-loods werd. Als een muiter op de Barbestein doorgekregen had dat
Frans het schip naar Engeland stuurde,
dan had Naerebout het waarschijnlijk met
zijn leven moeten bekopen. Wanneer we

een kijkje nemen in zijn familiegeschiedenis, dan komt naar voren dat zijn lef en zijn
bereidheid om zich in het gevaar te storten
niet zomaar uit de lucht waren komen vallen, maar in zijn bloed zat.
Zijn vroegste met zekerheid vast te stellen voorvader was zijn overgrootvader Mattheus Naerebout (1665-1704).
Mattheus maakte carrière bij de Admiraliteit
van Zeeland. Hij begon in 1675 als jongen
op de Somer, werd matroos op de Goes, en
klom op van schipper van het 50 kanons
schip Cortgene in 1694, tot eerste luitenant
op de Goes in 1697. Op oorlogsschepen
in zijn tijd stonden in rangorde boven de
schipper nog luitenants en een kapitein.
Mattheus voer in 1680 als matroos op een
snauw genaamd Zeehond van commandeur Jacob Hamers. Deze Jacob Hamers
was in 1673 betrokken geweest bij de ‘Slag
bij Kijkduin’. Mattheus Naerebout was ge-

Het oudste scheepsmodel in het Rijksmuseum uit 1651, van de ‘Prins Willem’. Collectie
Rijksmuseum, Amsterdam. Schenking van de heer A.W.M. Mensing.
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trouwd met Pieternella Hamers wiens vader
ook Jacob Hamers heette, dus wellicht betrof het zijn schoonvader. Frans Naerebout
had derhalve mogelijk een commandeur
in zijn bloedlijn. De Jacob Naerebout die
in 1701 en 1702 als jongen diende op de
oorlogsschepen Cortgene en Mercurius
was waarschijnlijk Frans’ grootvader die
rond 1691 geboren werd. De Cortgene was
nota bene het schip waar Mattheus in 1694
schipper van was geweest.
Zowel Frans’ grootvader als zijn broer
heette Jacob, dus die voornaam kan zeer
wel een familieverband betekenen. Zo was
er bij het uitbreken van de Eerste Engelse
Oorlog in juni 1652 Jacob Naerebout die
loods was op de Brederode van luitenantadmiraal Maarten Tromp. Deze Jacob stapte in september over op het omgebouwde
VOC-schip Prins Willem van viceadmiraal
Witte de With, die als nieuwe bevelhebber
was aangesteld. (Dat is het schip waarvan
de replica in 2009 in Den Helder uitbrandde.) Jacob raakte op acht oktober 1652
gewond in de ‘Slag bij de hoofden’ nabij de
Theems, die uitliep op een nederlaag tegen de Engelse scheepsmacht van Robert
Blake. Veertien weken lang stond Jacob
onder toezicht van een chirurgijn. Omdat al
zijn geld opging aan verzorging zorgde De
Zeeuwse Admiraliteit voor financiële ondersteuning.

slotte, loodste een Pieter Narebout het
eerdergenoemde schip Goes uit het water
het Sloe nabij Middelburg (toen Mattheus
schipper was).
Van deze Jacob, Frans en Pieters is, gezien
de schaarse genealogische bronnen, niet
met zekerheid vast te stellen hoe ze in relatie stonden tot de welbekende Frans, maar
gezien hun thuisbasis het relatief kleine
Veere was, ligt een familierelatie voor de
hand. Frans Naerebout zal als kind gevoed
zijn met menig spannend scheepsverhaal
over zijn eigen voorvaderen en oudooms en
kreeg het lef met de paplepel ingegoten.
Over de auteur:
Arthur Scheijde studeerde in 2000 af aan
de Design Academy in Eindhoven.
Hij werkt al bijna tien jaar als zelfstandig
ontwerper.
Archiefonderzoek is een hobby van hem.
In 2010 schreef en illustreerde hij
een boek over de schipbreuk van de
Woestduyn in 1779.
Geraadpleegde bronnen
−

‘Nederlandsche Jaarboeken’ 1786-87.

−

Jacob Stamperius, ‘Frans Naerebout’, 1890, blz 7172,

−

J.L. Nierstrasz jr., ‘Frans Naerebout’, 1826, blz 106.

−

‘Biographisch woordenboek der Nederlanden’, dl 13,
blz 23.

−

Ook was er in augustus 1650 de Veerse
naamgenoot Frans Narebout, welke met
zijn schip met een lading gerst en ballast
weggevaren was van het in oorlog verkerende Bordeaux. Een Barbarijse kaperpinas nam zijn schip en voer het naar de
Marrokaanse rovershaven Salée.
Pieter Naerebout uit Veere, was in 1674
stuurman op een brander genaamd Sivillu
onder commandeur Marinus Willemsen.
Een brander was een schip dat nabij de
vijand gevaren werd om diens schepen in
vlammen te doen opgaan. In 1694 ten-
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John Thomas Evans, Henry Gray, ‘The church plate
of Carmarthenshire’ 1907.

−

A. Doedens, ‘Witte de With 1599-1658’, blz. 92.

−

Zeeuws Genootschap: Toespraak van Pieter Pous in
1816.

−

Zeeuws Archief: databases ‘Zeelui’ en ‘Zeeuwen gezocht’ | ‘Directe en Indirecte Belastingen in Zeeland’.

−

Nationaal Archief: ‘Admiraliteitsarchieven van
Zeeland’ | ‘Vocopvarenden’ database | ‘Resoluties
van de heeren Staten van Holland ende West
Vrieland’ 1787-89.

−

Rotterdams Notarieel Archief, inv.nr 172, akte 14 en
18.
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Reconstructie van de grafzerk van de
familie Lampsins in de Sint Jacobskerk
Met een rectificatie van het grafschrift
Sarina Hendrikse
In het aprilnummer van Den Spiegel heb ik
een uitgebreid artikel geschreven over de
oude grafzerken in de Sint Jacobskerk. Ik
heb toen de meeste aandacht geschonken
aan de zeer oude voorreformatorische zerken, omdat daar weinig over bekend was
en de meeste grafschriften onvolledig of
onjuist waren getranscribeerd in het verleden. De recentere zeventiende eeuwse zerken van bekende Vlissingse families waren
soms zo sleets dat op sommige nog slechts

resten van het grafschrift met de familiewapens te zien was, waaraan ik ze nog kon
herkennen. Maar ze waren zo beschadigd
dat zelfs een groot gedeelte van de tekst of
zelfs een deel van de hele steen ontbrak.
Ik was in die gevallen wel genoodzaakt om
de in 1919 opgetekende teksten over te
nemen uit het boek Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de
kerken der provincie Zeeland door Mr. P.C.
Bloys van Treslong Prins, in de veronder-

De grafzerk van de familie Lampsins na de brand van 1911 in de Sint Jacobskerk.
(Archief Hervomde Gemeente Vlissingen)
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stelling dat de grafschriften in hedendaags
Latijns lettertype vroeger wel foutloos waren overgeschreven. Dit bleek bij nader onderzoek helaas niet het geval te zijn. Op de
foto’s die ik op het allerlaatst nog had genomen, zag ik spelfouten in de fragmentarische tekst op de zwaar beschadigde zerk
van de familie Lampsins, waarvan de hele
rechterzijde ontbreekt. Ik had beter moeten kijken. Zelfs de sterfdatum van Maria
Muenicx bleek niet te kloppen. De leeftijd
waarop Maria Lampsins in 1636 overleed,
volgens het genoemde boek 31 jaar, was
bij nader inzien onmogelijk, omdat haar
moeder in 1610 op 72-jarige leeftijd overleden was. Het aprilnummer van Den Spiegel
was toen helaas al gedrukt. Er bleek nog
een ouder boek te zijn in het Zeeuws
Archief, Wapenborden en wapens op tombes, monumenten in kerken in Zeeland tot
1798, door Mr. P.J. Rethaan Macaré, waarin de zerken werden belicht. Ik besloot dat
boek te raadplegen. Hierin staat ook het
grafschrift van de familie Lampsins. Met de
spelling daarvan hield Mr. Rethaan Macaré
zich niet bezig, hij vond het belangrijker de
juiste gegevens te noteren. Gelukkig maar.
Aan de hand van deze gegevens heb ik de
hele tekst zo goed mogelijk gereconstrueerd. Ook aan de hand van mijn foto’s, die
ik deze keer heel goed heb bekeken. De
spelling wijkt op de steen ook hier en daar
af, maar dat was in de zeventiende eeuw
niet ongebruikelijk. Hier volgt de rectificatie:
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Links boven:
“Hier rust in den Heere Jacob Lampsins fs.
Cornelis gebooren van Oostende die overleet den 6 April 1615 ende sine Huisvrouwe
Jacominne Pieters fa. Jans gebooren van
Nieupoort die overleet den 24 Nofember
1613.”
Rechts boven:
“Hier rust in den Heere Jan Lampsins fs.
Cornelis gebooren van Oostende die overleet den 2 Feberwari 1619.”
Onder het wapen in het middenveld:
“Hier rust in den Heere Cornelis Lampsins
die overleet den 24 November 1624 out
sinde 84 jaren. Ende Marya Muenicx fa.
Jans, Huysvrouwe van Cornelis Lampsins,
beyde van Osthende, tsamen in Huywelick
gheweest hebbende over de 46 jaren, die
overleet den 14 dach van Julyo Ao. 1610
out synde 72 jaeren.”
Op de rand, beginnende bovenaan:
“Hier rust in den Heere Maria Lampsins
fa. Cornelis out 51 jaeren gebooren van
Oostende, gestorven op den 8 September
Ao. 1636.”
Hierbij kan ik het volgende nog vaststellen. Als Maria Lampsins in 1585 geboren
is te Ostende, moet de familie daarna pas
verhuisd zijn naar Vlissingen, en dus niet
omstreeks 1584, zoals werd verondersteld.
Tot zover mijn verbeterde versie van het
grafschrift met toelichtingen van de familie
Lampsins, een van de belangrijkste families
uit het zeventiende eeuwse Vlissingen.
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De Neptunes van de Beursbrug
Dick Broers
Het muZEEum heeft onder andere de taak om
een beeld van het verleden van Vlissingen te
geven. Voorwerpen van stadshistorisch belang
worden er getoond, van een verhaal voorzien of
in een context geplaatst.
Vroeger was het gewoonte dat de conservator

Het genootschap vestigde zich in een pand
op de Bellamykade, waar nu Foppe de frieten bakt.
In 1801 werd door tegenvallende inkomsten besloten om het pand te verkopen en
de collectie te verhuizen naar de dependance in Middelburg.

artikelen schreef over de achtergronden van
de voorwerpen en deze werden als serie
gepubliceerd in de courant.
Van een aantal voorwerpen is de geschiedenis echter onduidelijk. Onzorgvuldige
registratie, niet overgedragen kennis; de
voorwerpen zijn er wel, maar waarom en
waar vandaan is niet meer duidelijk.
Af en toe wordt onderzoek naar deze ‘verloren’ objecten gedaan. Door archief- en
brononderzoek komen zij weer tot leven.
Soms lukt het niet een sluitende verklaring
te vinden. Dit geldt voor de Neptunes van
de Beursbrug.
Genootschap
Een zin in een boekje over het museum
in 1940, een uitgave ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan, zette me op het spoor
van een bijzonder object. Het boekje van
Van Groll, voormalig conservator van de
gemeente Vlissingen, begint met een aardige schets van de periode 1769 tot 1890,
het oprichtingsjaar van het museum. Deze
periode begint met de oprichting van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. Het genootschap verzamelde voorwerpen, niet alleen ter bevordering van wetenschapsbeoefening, maar
ook om elementen van de geschiedenis te
bewaren. De gemeente droeg in de achttiende en negentiende eeuw onder andere
bij door voorwerpen als bouwfragmenten
van historische panden en bodemvondsten
beschikbaar te stellen.
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Oudheidkamer
De donatie van objecten door de gemeente
Vlissingen blijft doorgaan. Tot in 1889, na
de omstreden verkoop van het stadszilver
aan het Rijksmuseum, het idee ontstaat om
in Vlissingen zelf weer een toonzaal in te
richten voor oudheden.
In het Van Dishoeckhuis, in 1819 door het
gemeentebestuur in gebruik genomen als
stadhuis na de brand in 1809, waarbij het
stadhuis op de Grote Markt werd verwoest,
werd op de eerste verdieping een oudheidkamer ingericht.
Om de ruimte te vullen werd de burgerij
opgeroepen voorwerpen te doneren. Zelf
bezat de gemeente op dat moment niet
meer zo veel.
In het boekje somt Van Groll op wat er zoal
te zien was na de openingsdag: tekeningen en gravures, kruiken en potten, snijwerk, bommen uit 1809, archiefstukken
en een collectie, gedenk-, en prijspenningen. Maar ook zie ik deze zin: ‘het beeld
van Neptunes dat eertijds op de Beursbrug
prijkte’.
Een beeld van Neptunes op de brug?
In het museum is voor zover bekend geen
standbeeld, maar wat is in 1941, als het artikel van Van Groll wordt gepubliceerd de
definitie van een beeld?
De afbeeldingen in het gemeentearchief uit
de zeventiende en negentiende eeuw, onder andere door Hendrik Speeleveldt, van
de periode voor de latere ijzeren brug tonen
slechts een eenvoudige klapbrug zonder
snijwerk of andere versieringen.
Den Spiegel

Gezicht op de Beursbrug; foto van een tekening. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

De Beursbrug
De functie van de brug gaat terug naar
1595. Het Vlissingse stadsbestuur wil een
nieuw stadhuis bouwen, ten westen van de
haven. Prins Maurits, heer van Vlissingen,
ziet dat liever in de buurt van zijn paleis het
Prinsenhuis.
Als compromis wordt bij de beurs een brug
over de haven gebouwd, zodat er naast de
bestaande brug een tweede verbinding ontstaat.
Als in de negentiende eeuw gemotoriseerd
verkeer zijn intrede doet, wordt eerst de
Rode Brug en in 1853 ook de Beursbrug
vervangen door een mechanisch bediende
ijzeren brug. Net als in de twintigste eeuw
tijdens de renovatie van de binnenstad kisten vol tegeltjes, gevelstenen en andere
bouwelementen bewaard werden om ooit
nog eens te gebruiken, kan dit ook gebeurd
zijn met het beeld van Neptunes. Niet geregistreerd als museaal voorwerp kan het
opgeslagen zijn in een van de gemeentelijke depots.
Het archief bezit een aantal foto’s van de
oudheidkamer, maar die zijn van 1894.
Januari 2012

De collectie is inmiddels uitgebreid met
schilderijen, de rouwborden van Lampsins
en voorwerpen uit de collectie van het
Zeeuwsch Genootschap die in bruikleen
zijn afgestaan.
Maar op de foto’s geen beeld van Neptunes.
Depotcollectie
Als in 1990 de zolder van het Stedelijk
Museum Vlissingen aan het Bellamypark
wordt leeggeruimd en de voorwerpen naar
een extern depot gaan, komt tussen de
voornamelijk aanwezige, opgestapelde
meubels een enorm bord met snijwerk te
voorschijn. Het stelt een aan de waterkant
zittende, naakte man met baard voor. Op
zijn hoofd een lauwerkrans of kroon, onmiskenbaar Neptunes. Omdat geen enkele
registratie of beschrijving van het object
teruggevonden werd, kreeg ieder gelegenheid zijn ideeën naar voren te brengen en
er werd besloten dat het bord, hoewel erg
groot, de achterkant van een boerenkar
moest zijn. Wel een heel brede!
Als de depotcollectie later weer verhuist,
wordt de theorie van de boerenkar bijge27

steld tot mogelijk onderdeel van een versierde wagen ter gelegenheid van een of
andere festiviteit.
In 2000 sluit het Stedelijk Museum Vlis
singen haar deuren. De collectie uit het
depot is inmiddels al vier keer verhuisd en
zal nog drie keer verplaatst worden voordat in 2008 een permanente opslag bij de
COVRA wordt gevonden. Neptunes wordt
als snijwerk leuk gevonden en krijgt een
plekje in het open depot, een verzameling
voorwerpen die niet in het verhaal van het
muZEEum passen, namelijk het verhaal
Water, Glorie en Avontuur.
Scheepssier
In 2009 is in Oostende de tentoonstelling Vissers, kapers en kooplieden te zien,
waarin een beeld wordt geschetst van het
handelsverkeer over zee tussen Oostende
en Kent vanaf de bronstijd tot heden.
Maritiem historicus Jan Parmentier ging
maritieme musea af op zoek naar voorwerpen die het verhaal kunnen illustreren en
vond in het muZEEum de Neptunes. Hij is
vast overtuigd dat het scheepssier is. Het
zou heel goed hebben kunnen dienen als
spiegel van een scheepje.

Neptunes uit het muZEEum. Inzoomend
wordt me duidelijk dat aan de kant van de
Beurs in ieder geval niet Neptunes is afgebeeld. Maar de andere kant heeft ook een
contragewicht, het snijwerk is echter niet
zichtbaar voor de kijker.
Conclusie
Is ‘onze’ Neptunes die van de Beursbrug?
De afmetingen komen overeen met de
breedte van de klapbrug in Goes. Zonder
archiefonderzoek zou je de conclusie kunnen trekken dat het hier over eenzelfde object gaat. Geen enkel bestaand archiefstuk
of afbeelding lijkt dit echter te bevestigen.
Het enige plaatje van de brug met snijwerk
laat veel aan de fantasie over.
Vraagstelling voor een contraonderzoek
zou kunnen zijn: waarom is dit beeld niet
afkomstig van de Beursbrug?
Over de auteur:
Dick Broers heeft grote belangstelling
voor de geschiedenis van Vlissingen.
Hij was jarenlang collectiebeheerder
van het muZEEum en van het Stedelijk
Museum Vlissingen
Bronnen:
-

Dan lees ik in 2011 in het boekje van Van
Groll de eerder genoemde zin. In de fotodatabase van het gemeentearchief zoek ik
‘Beursbrug’, wetend dat er geen foto’s van
de brug bestaan. Wel zijn er afbeeldingen
van de opvolger van de brug en als laatste
verschijnt een foto van een gravure, waarop
de omgeving van de Beurs is weergegeven.
Hierop is de Beursbrug nog een klapbrug
met op het contragewicht een plaat, zo te
zien in dezelfde vorm als de grondplaat van
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Het Stedelijk Museum te Vlissingen (1890-27 Aug. –
1940)

-

Vlissingen in Beeld (database Gemeentearchief Vlis
singen)

-

Krantenbank Zeeland

-

Netnotulen van de Vergadering van de Raad 18281835

-

Database en archief muZEEum

-

Historisch Topografische Atlas van het Gemeente
archief Vlissingen

-

Tentoonstellingsteksten ‘Vissers, kapers en kooplieden’
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Na 54.489 afbeeldingen
fotodocumentalist Anton Tanghe
met pensioen
Veronica Frenks

Anton Tanghe aan het werk. (Foto Veronica Frenks)

Wie een foto uit het stadsarchief nodig heeft,
zoekt via internet de gevraagde foto op, vult een
formulier in en krijgt deze digitaal of afgedrukt
toegestuurd.
‘Ja, zo gaat het nu, je kunt enorm veel foto’s
thuis op de computer bekijken’, bevestigt Anton
Tanghe, scheidend fotodocumentalist van het
gemeentearchief Vlissingen. Anton Tanghe heeft
twintig jaar gewerkt aan de beeldcollectie. Een
goed moment om te inventariseren wat er de
laatste jaren veranderd is.
‘Het is hier op de studiezaal heel rustig geworden. De meeste mensen bekijken thuis
wat we hebben. Dat is een enorm verschil’.
Toen Tanghe begon, plakte hij foto’s op
karton. Wanneer hij dat vertelt kijkt hij
Januari 2012

erbij alsof hij iets vreselijks gedaan heeft.
‘Dat ging vroeger zo, nu worden afbeeldingen heel anders bewaard. En we plakken
er zeker geen etiketten meer op. Op een
typemachine maakte ik de beschrijvingen
van wat er te zien was, van de fotograaf,
het jaartal en andere bijzonderheden. Dat
gebeurt nog steeds. Alle foto’s staan beschreven. Die bestanden zijn tegenwoordig
digitaal. Wanneer we negatieven kregen,
werden die afgedrukt. We konden uren in
de donkere kamer doorbrengen. Dat had
wel wat. Met wasknijpers hingen die foto’s
dan te drogen als ze uit hun ontwikkelbad
kwamen.’
De afbeeldingen werden in grote bakken
gezet in wat nu de studiezaal is. Er kwamen altijd wel mensen kijken. Soms wilde
iemand gericht iets zoeken, maar het is
29

natuurlijk ook aardig om van een periode
gewoon eens wat te kijken en te zien wat
er aan verrassingen naar boven komt. Dat
kan nog steeds per computer.
We lopen naar beneden, naar het depot en
daar laat Anton de bakken zien die vroeger
boven stonden. Voordat hij er erg in heeft,
zijn we aan het snuffelen. Hoe goed foto’s
ook per computer te zien zijn, een echt
exemplaar in je handen voelt anders.
Anton kent de afbeeldingen, maar kijkt
er nog steeds graag naar. Dan laat hij me
een kast zien met allemaal doosjes. ‘Zitten
daar negatieven in?’ vraag ik argeloos. Hij
pakt een doosje uit de kast, doet het open
met handschoenen aan en laat een beroete glasplaat zien. ‘In zekere zin zijn dit
de negatieven’ zegt hij droog. Hij houdt
een exemplaar tegen het licht en ik zie een
schip verschijnen. ‘Dit zijn allemaal foto’s’,
wijst hij op de vierkante meters met doosjes. ‘Deze zijn van scheepswerf De Schelde,
die daar komen bij fotograaf Dert vandaan.’
Anton heeft een voorliefde voor die foto’s.
‘Ik kan niet precies verklaren waarom,
maar de foto’s van Dert hebben wat. Hij
heeft Vlissingen gefotografeerd zoals het
was. In elk geval zoals ik het me herinner.’
Ter ere van zijn afscheid hebben zijn collega’s hem gevraagd een tentoonstelling
samen te stellen. Anton heeft als thema
de jaren 50 en 60 gekozen. ‘Dat was mijn
kindertijd. Veel is verdwenen, maar op
de foto’s is nog wel wat terug te vinden:
Gewone dingen, de straat waar ik altijd
doorheen liep, de Noordstraat. Die straat
liep parallel aan de Spuistraat, naar de
Coosje Buskenstraat. Alles is afgebroken,
maar hier zie je de huizen nog.’ Het is een
straatje zoals je ze in oude films tegenkomt. Verder is er een foto van de achterkant van de huizen, die is genomen vanaf
de Spuistraat. Een mooi beeld, niet alleen
de achterkant van de huizen, ook het wegrijden van een fietser en een auto, eigenlijk een beeld van wat geweest is. Er zijn
foto’s te zien van cafés met mensen in hun
goede goed. We zoeken naar de verhalen
van de foto’s. Anton vertelt: ‘Deze foto is
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in het café Chez Annie genomen en die
foto’s zijn ter ere van een bijzondere gelegenheid gemaakt. Kijk, daar hangen
kerstklokken en het is vijf voor twaalf op
die klok. Waarschijnlijk ging het om oudejaarsavond. De kleding, de kapsels, de
aankleding van de tafeltjes, het schetst een
tijdsbeeld. Op een foto staan bakkerskarren
met de broodbezorgers, die zag je vroeger
overal op straat. De foto’s roepen beelden
op uit onze kindertijd. Anton is nu een wat
oudere man met grijzend haar, een baard
en veel humor. Hoe zou hij er in de jaren
vijftig en zestig hebben uitgezien? Gelukkig
heeft hij zichzelf een plaatsje gegeven in
het voetbalteam. Een leuke vrolijke jongen
met een grote bos haar. Ik geloof het meteen.
Hij weet wat er op de foto’s staat. Kijk, die
man die daar aan de kraan bij de Schelde
werkt was Pierre van der Schraaf, een
goede voetballer. Later op een foto over
voetbal wijst Anton hem weer aan, Van
der Schraaf duikt als een echte Vlissinger
steeds op.
Grappig om te zien zijn de spectaculaire
momenten: Een automobilist vergat zijn
handrem te gebruiken, waardoor de auto
de Leeuwentrap af glijdt en halverwege
blijft hangen. De fotograaf legt het merkwaardige beeld vast. Een vastgelopen
schip dat bijna tegen de boulevard aanligt,
wordt eveneens gefotografeerd. Het valt op
dat er overal mensen op straat lopen, als
vervoersmiddelen slechts een enkele fiets
en een enkele auto. Tegelijkertijd heerst er
een rustige sfeer. De Nieuwendijk, de stenen urinebakken, de viskar. Je hoort de
vrouwen met hun schelle stem bijna roepen: Scharretjoe!!
Anton Tanghe blijft als vrijwilliger een aantal klussen doen voor het archief. Zo kan
hij gelijkertijd zijn kennis overdragen, want
de meeste afbeeldingen zijn door zijn handen gegaan. Van de 46.497 foto’s heeft
Anton er 37.968 ingevoerd, van de 6.106
prentbriefkaarten 6.070 en van de 1.990
dia’s kent de fotodocumentalist er 1.842.
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muZEEumnieuws
Pol Verbeeck
Nieuwe tentoonstelling in de Pakhuizen
Het muZEEum toont in de Pakhuizen momenteel werken uit de eigen collectie van
kunstenaars Leendert van de Pool en Jan
Sanders.
Leendert van der Pool
Leendert van der Pool, geboren in Vlis
singen (1945), heeft 15 jaar op de koopvaardij gevaren. Op vrachtschepen, coasters en bergingsschepen. In zijn werk is
duidelijk de invloed van deze jaren op zee
terug te vinden. Zowel in onderwerp als in
sfeer. Een ongeluk maakte een eind aan
het zeemanschap waarna hij voorgoed afmonsterde.
Van der Pool woont sinds 1994 afwisselend
in New York, Parijs en Middelburg. Hij is
autodidact en gespecialiseerd in tekeningen, pastel- en olieverfschilderijen. De afgelopen dertig jaar is zijn werk in musea en
galerieën in heel Europa en de Verenigde
Staten te zien geweest. In deze expositie
wordt het oude werk en het laatste werk
van Leendert van der Pool getoond, geordend per land.
Jan Sanders
Jan Sanders (1919-2000) wordt wel de
grootmeester van de zeemanshumor genoemd. Zijn tekeningen laten chaotische
taferelen zien die zich afspelen rond de
bemanning van een schip op de grote
vaart. Zijn eerste tekeningen waren in
zwart-wit uitgevoerd en bevatten vaak
maar één grap. In de jaren erna ontwikkelde Jan Sanders zijn bekende eigen stijl
met als basis terugkerende elementen als
de kleine norse kapitein met zijn weinig
volgzame bemanningsleden en een hondje. Daarnaast werden in elke tekening ook
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steeds meer grappen verwerkt en figureren
de bemanningsleden regelmatig in zotte
machinerieën.
Jan Sanders was geïntrigeerd door techniek en liet zijn fantasie de vrije loop. Hij
maakte tekeningen in opdracht van bijvoorbeeld een verfproducent, herkenbaar
aan de aanwezigheid van een matroos
met verfpot of voor de NDSM, een in 1979
gesloten werf uit Amsterdam. Deze zijn
herkenbaar aan de schepen die de naam
‘Prosperity’ hebben gekregen. Voor het
bergingsbedrijf Smit Tak zijn tekeningen
gemaakt met scheepsrampen als thema.
Daarnaast heeft Jan Sanders voor kalenders veel getekend over het leven aan
boord van schepen. Deze tekeningen waren niet speciaal voor bedrijven bestemd
en hierbij nam hij veel meer vrijheid in de
keuze van zijn onderwerpen.

Vrijwilligers gezocht
Het muZEEum ontvangt jaarlijks vele
bezoekers uit alle windstreken. Om dat
in goede banen te leiden staat er een
team van medewerkers klaar. In het
muZEEum zijn ook vrijwilligers werkzaam, bijvoorbeeld als baliemedewerker of gids. Voor de versterking van
onze suppoostenploeg zoeken we nu:

Vrijwillige suppoosten (m/v)
Voor meer informatie: kijk op de website www.muzeeum.nl of neem contact
op met Pol Verbeeck:
p.verbeeck@muzeeum.nl of
0118-412498.
Sollicitatiebrieven bij voorkeur via
e-mail.
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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

32

Den Spiegel

Januari 2012

33

s
i
e
r
w
u
t
g
r
o
z

Ver

!
Z
t
o
t
A
n
a

v
0113 - 351551
34

info@amz.nl

www.amz.nl
Den Spiegel

Weststraat 3
4527 BR Aardenburg
Tel. 0031 (0)117 - 491934
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mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

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

