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Van kijken naar het verleden van
Vlissingen, via strijkijzers en
buitenplaatsen, naar de speeltuin!
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Voor u ligt de tweede Spiegel van 2012. U
vindt hier onder andere het tweede artikel
in de reeks Zichtbaar verleden over de geschiedenis van Vlissingen, uitgaande van
wat er nog te zien is van de geschiedenis
van onze stad.
In deze aflevering ‘De portu in Vlissinghe’
deel 2: De haven van Vlissingen in de veertiende eeuw wordt veel gevraagd van uw
verbeeldingskracht en inlevingsvermogen.
De schrijver, Peter van Druenen, gaat uit
van een beeld, een stadsgezicht waarvan
de oorspronkelijke contouren nog zichtbaar
zijn. Dit betekent: goed kijken en de verbeelding laten werken.
Wat betreft het galgenveld, dat aan het eind
van het artikel aan de orde komt, moet ik
zeggen dat ik mijn voorstellingsvermogen
maar op nul heb gezet. Na het lezen van het
boek De schilder en het meisje van Margriet
de Moor, dat het verhaal vertelt van Elsje
Christiaens, dienstmeid in Amsterdam, ten
tijde van Rembrandt, die haar getekend
heeft, hangend aan de galg, wis ik dit soort
beelden.
Strijkijzers op het water; mocht u denken
dat Cor Heijkoop zich heeft verdiept in
huishoudelijke apparaten, dan leert het lezen van het artikel Strijkijzers op het water
u anders. Het gaat hier over stoomkanonneerboten van de Koninklijke Marine op
en om de Schelde. Cor Heijkoop vertelt op
boeiende en leesbare manier het verhaal
van deze ‘Striekiezers’, als kanonneerboten
in actie op oefening in de Zeeuwse wateren en later als wacht- of kostschip aan de
Houtkade in het centrum van de stad. Een
opvallend scheepstype van onze marine
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wordt geschiedenis met de sloop van het
laatste strijkijzer in 1966.
Via Anderwijk, buitenplaats voor meer en
minder bekende, belangrijke en vooraanstaande families op Walcheren, vanaf ongeveer halverwege de 17e eeuw vervolgen
we onze tocht langs buitenplaatsen in de
omgeving van Vlissingen. In het artikel Hof
Anderwijk, Verdwenen buitenplaats uit de
anonimiteit gehaald vertelt Jaco Simons
over dit landgoed waarvan geen spoor
meer te vinden is in het landschap. Hof
Anderwijk viel destijds onder de ambachtsheerlijkheid Koudekerke. Ook de naam
Anderwijk roept vragen op.
Dit nummer van Den Spiegel is het lentenummer. Nu, bij het samenstellen ervan,
bloeien er sneeuwklokjes en krokussen op
veel plaatsen. Tijd om naar buiten te gaan.
En dan gaan we naar de speeltuin, ontspanning bij uitstek. Jules Braat neemt ons
mee op een wandeling door de Boschweg
met een bezoek aan het café annex speeltuin Boschweg van de familie Clowting.
Ook nemen we een kijkje bij het vliegveld.
En dan gaan we naar de speeltuin!
Geschiedenis van een café geeft herinneringen weer aan een verdwenen plek, waar
kinderen Fosco dronken. Mijn grootouders
noemden chocomel ook zo, maar van hun
Fosco herinner ik me vooral de vellen.
Zo levert deze Spiegel volgens mij weer
veel stof tot herinneren, glimlachen en nadenken.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van alle
verhalen.
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Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het tweede artikel van de reeks ‘Tastbaar 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 dat in 1315 haar stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de artikelen is dat ze geschreven worden uitgaande van een
nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van Vlissingen. Dat kan een document zijn,
maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld, een stadsgezicht of een gebouw. De
redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde geschiedenis in Den
Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in het muZEEum, het
Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit tweede artikel staat een stadsbeeld centraal.

‘De portu in Vlissinghe’
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015),
deel 2: de haven van Vlissingen in de veertiende eeuw
Peter
De bijna zevenhonderdjarige geschiedenis van
Vlissingen wordt voor een belangrijk deel
bepaald door haar strategische ligging aan de
monding van de Schelde. Hoe indrukwekkend
dat ook klinkt en hoe groot de rol ook was die
Vlissingen daardoor kon spelen in de
internationale handel, scheepvaart en
oorlogsvoering, er was altijd sprake van een
schaduwkant die meestal gitzwart uitpakte.
Vlissingen maakte in haar bestaan als stad
zeker acht oorlogen mee in de frontlinie en dat
heeft zijn sporen achtergelaten. Meerdere keren
werd de stad vanuit zee beschoten en voor een
groot deel in as gelegd. Niet alleen gebouwen,
straten en complete stadsdelen werden met de
grond gelijk gemaakt, ook documenten en
voorwerpen die iets over de geschiedenis
konden vertellen verdwenen door het
oorlogsgeweld.
Van de eerste tweehonderd jaar na 1315
zijn maar weinig originele archiefstukken
bewaard gebleven: We hebben twee in de
veertiende eeuw gemaakte kopieën van het
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stadsrechtdocument uit 1315, een benoemingsakte uit 1505 (het oudste document
dat in Vlissingen wordt bewaard) en voor
de rest moeten we het vooral doen met de
vele verwijzingen naar Vlissingen, zoals
bijvoorbeeld in de boekhouding van het
toenmalige graafschap Zeeland. Bijzonder
zijn de twee regels uit de Rijmkroniek van
de dichtende klerk Melis Stoke uit 1305
waarin hij vertelt over de strijd van de
Hollandse graven tegen hun Vlaamse collega’s gedurende de periode 1290-1305.
De inzet was de heerschappij over Zeeland
en daarom moesten de graven met hun legers regelmatig in Vlissingen zijn, waar een
veer hen over de Schelde naar Vlaanderen
kon brengen: “… Ende trecte opt tuterst
van Zeelant, Tote Vlissinghe an dat zant
…” (Floris V omstreeks 1296) en: “Hi ginc
met enen sconen here te Vlissinghe an
dat mere…” (Willem III omstreeks 1302).
Ook in die tijd werd Vlissingen blijkbaar
al volop geassocieerd met zee en strand.
Waar Melis Stoke niet over dicht, maar
wat zeker de volle aandacht van de graven moet hebben gehad, was de haven van
Vlissingen. Dat was nog niet de haven van
3

Twee fragmenten uit de Rijmkroniek van Melis Stoke uit 1305 waarin Vlissingen wordt genoemd:
zie op de linker afbeelding de tweede en derde regel van boven en op de rechterafbeelding de acht
ste regel van boven. Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Nieuw-Vlissingen waarvan de bouw pas in
1304 zou beginnen, maar die van OudVlissingen, een gecultiveerde zeearm, ontstaan na een van de vele overstromingen
in de eeuwen daarvoor. Deze zeearm was
langgerekt, had haar ingang aan de zuidwestelijke zijde van het dorp, ongeveer ter
hoogte van de plek waar nu het Belgisch
loodswezen haar onderkomen heeft en
liep een kleine twee kilometer door tot het
einde van de huidige boulevards. Eigenlijk
lag Oud-Vlissingen dus halverwege. We
moeten hierbij niet vergeten dat de westelijke kustlijn van het dorp en de latere
stad zich in die tijd enkele honderden meters westwaarts bevond. De huidige boulevards zouden in deze periode midden in de
polder hebben gelegen. De loop van deze
‘oer’-haven is met een flinke dosis fanta-

sie te volgen wanneer we een wandeling
maken die begint op het Beursplein en via
de Noordzeestraat, de Breewaterstraat,
de Slijkstraat, de Spuikomweg, de Bad
huisstraat en de Burgemeester van Woel
derenlaan eindigt bij het kruispunt met de
President Rooseveltlaan.
Minder verbeeldingskracht hebben we nodig om ons de haven van Nieuw-Vlissingen
voor te stellen: vanaf de stadszijde van
het Keizersbolwerk, staande naast de ‘geroeste’ frietkraam, zie je achtereenvolgens
de Loodsenhaven, het Bellamypark en de
Spuistraat. Dit beeld was in 1308 ook al
zo, alleen waren het Bellamypark en de
Spuistraat onderdeel van de haven en stonden er andere huizen langs de kant, of beter gezegd: de kades. Ongetwijfeld zal graaf
Willem III omstreeks 1308 een of meerdere

Uitzicht op de loodsen
haven, het Bellamypark en
de Spuistraat. Vlissingen,
januari 2012.
Bron: fotocollectie
Flip Feij, 2012.
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keren zijn afgereisd naar Vlissingen om het
resultaat van de havenwerkzaamheden, die
in zijn opdracht werden uitgevoerd te kunnen bewonderen. Staande op de dijk waar
nu het Keizersbolwerk is, zag hij precies
hetzelfde patroon dat wij nu ook zien, met
het verschil dat wij, voornamelijk uitzicht
hebben op straatstenen en asfalt, de loodsenhaven uitgezonderd.
De bedoeling van de graaf om de haven
van Nieuw-Vlissingen te laten graven was
duidelijk: Vlissingen had een militair-strategische ligging ten opzichte van Vlaanderen,
Frankrijk en Engeland en kon daarnaast
een belangrijk knooppunt worden voor de
internationale handel waarvan de graaf
weer zou kunnen profiteren. Om vooral
de laatste reden verleende hij in 1315
het stadsrecht aan Vlissingen. In dit artikel zullen we proberen om de groei van
Vlissingen, maar vooral die van de havens
en de handel in de loop van de veertiende
eeuw te reconstrueren in het licht van de
nationale en internationale ontwikkelingen
in die eeuw.
Vlaanderen: nog steeds belangrijk voor
Vlissingen
Hoewel onze nationale trots het wel eens
anders wil doen geloven, speelden de
graafschappen Holland en Zeeland in de
dertiende en het begin van de veertiende
eeuw geen rol van betekenis als Europese
mogendheid. Het grondgebied was klein
vergeleken bij bijvoorbeeld Frankrijk en
Engeland en het aantal inwoners (hooguit
honderdduizend) was een fractie van dat
van de rest van Europa (ongeveer zeventig
miljoen). Alleen al in de drie Vlaamse steden Brugge, Gent en Antwerpen woonden
meer mensen dan in Holland en Zeeland bij
elkaar. Ter vergelijking: Amsterdam had
omstreeks het jaar 1300 een kleine duizend
inwoners. In Brugge was dat toen al bijna
vijftigduizend. Deze stad was voor de begrippen van die tijd een heuse metropool
en vormde de basis voor handelaren uit
Engeland, Schotland, de Scandinavische
landen, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal,
Noord-Afrika en Azië. De handelsproducten
April 2012

waren zeer divers: wol, specerijen, textiel,
graan, lood, tin, huiden, hout, zuidvruchten,
rietsuiker, zijde, fluweel en kunstnijverheid.
Het zal duidelijk zijn dat de Vlaamse steden,
vooral Brugge en Gent, een belangrijke
voorbeeldfunctie hadden bij de vorming
van de steden in het nabijgelegen Zeeland:
de stadsrechtdocumenten van de Zeeuwse
steden waren een kopie van die van de
Vlaamse die al honderd tot tweehonderd
jaar eerder hun rechten hadden gekregen.
Het was ook Vlaanderen dat in het begin
van de veertiende eeuw een belangrijke rol
speelde in het tegenhouden van de Fransen
uit Zeeland en dus ook uit Vlissingen.
Hoewel ook Vlaanderen veel kleiner was
dan Frankrijk, wist de opkomende middenstand van handelaren en ambachtslieden aldaar met een combinatie van economisch machtsvertoon, de uitschakeling van
de Vlaamse adel, de militaire inzet van het
gewone volk en de strategische samenwerking met de Engelse koning, de Fransen
regelmatig een hak te zetten. Vlaanderen
was daarmee waarschijnlijk het eerste land
in de wereldgeschiedenis waar zich een
heuse volksrevolutie voltrok die begonnen
was met de Guldensporenslag in juli 1302.
Economische voorspoed won het van politiek gekonkel. Burgers wonnen het van
ridders. Lang heeft deze periode overigens
niet geduurd. Al in 1369 keerde Vlaanderen
terug in het Franse kamp als gevolg van
samenzweringen, interne verdeeldheid onder de revolutionairen en adellijke huwelijkspolitiek: de Vlaamse grafelijke dochter
Margaretha trouwde met de broer van de
Franse koning, de Bourgondische hertog
Philips de Stoute, die daardoor Vlaanderen
met al haar welvaart tot zijn grondgebied
kon rekenen. Het graafschap werd daarna
betrokken in de honderdjarige oorlog die
vooral ging over de verdeling van de macht
tussen de verschillende adellijke geslachten
en weinig toegevoegde waarde had voor de
ontwikkeling van de economie. De rol van
Brugge en Gent in de internationale handel
zou mede hierom vanaf 1369 geleidelijk
aan minder worden.
Anders ging het met de stad Antwerpen
in het hertogdom Brabant dat twee eeu5

wen lang in de schaduw had gestaan van
Vlaanderen. De stad werd in de veertiende
eeuw door de natuurlijke verbreding en
verdieping van de Schelde steeds beter
bereikbaar voor zeeschepen en dat zorgde
ervoor dat er flink kon worden geconcurreerd met Brugge en Gent die last hadden
van het steeds verder dichtslibben van de
waterwegen die naar hun havens leidden.
Brugge kon dit tijdelijk oplossen door een
kanaal te graven naar de stad Sluis, in die
tijd Lamminsvliet geheten, die nog wel een
open verbinding had met de zee. De groei
van Antwerpen als havenstad en basis voor
de internationale handel was echter niet
meer te stuiten en het waren vooral de steden op het eiland Walcheren die daarmee
hun voordeel konden doen en die, zoals
we al zagen, volop hadden geprofiteerd
van de inspanningen van de Vlamingen
om de Fransen weg te houden. De handel
met de Vlaamse steden Brugge en Gent,
de Brabantse stad Antwerpen en Engeland
kon daarom in de eerste helft van de veertiende eeuw flink groeien. Dankzij de zakelijke inzichten van de verschillende graven
van Holland en Zeeland kon ook worden
geïnvesteerd in de aanleg van de benodigde infrastructuur: havens, dijken en wegen.

‘De portu in Vlissinghe’
Vlissingen speelde in deze ontwikkelingen een bijzondere rol. Als enige stad
in Zeeland, Vlaanderen en Brabant lag
Vlissingen direct aan de diepe zee, hetgeen ook in die tijd een flink voordeel opleverde. Bovendien was de ingang van de
nieuwe haven naar het zuidoosten gericht
waardoor de schepen, zonder veel problemen te ondervinden van de wester- en
zuidwesterstormen, veilig binnen konden
varen of op de rede konden wachten op
betere weersomstandigheden. Wanneer
Antwerpen door ijsgang onbereikbaar was,
fungeerde Vlissingen als toevluchtsoord
waar de meer bederfelijke goederen direct
konden worden verhandeld. De stad plukte
de vruchten van een uitgekiend bouwplan
voor de haven zoals dat omstreeks het
jaar 1300 tot stand kwam. Het was voor
de Vlissingers en voor de graven Floris V
en Willem III die eigenaar waren van Ouden Nieuw-Vlissingen, al lang duidelijk dat
de oude haven of wat daar voor doorging,
niet geschikt was voor de moderne scheepvaart: de monding lag op het zuidwesten en
de vloedstromen brachten voortdurend slib
naar binnen waardoor verzanding altijd een

Het Steen is het oudste
gebouw van Antwerpen
dat werd gebouwd tussen
1200 en 1225.
Bron: fotocollectie Peter
van Druenen, 2006.
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Reconstructie van de haven van Vlissingen in 1331. Rechts de nieuwe haven en links de loop
van de oude haven. Duidelijk is te zien hoe de laatste is gedempt, behalve het middenstuk, het
Molenwater. Bron: Dommisse, P.K., ‘De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording
van Nieuw Vlissingen’.

probleem zou blijven. Er was ook geen systeem om de haven te spuien omdat deze
een paar kilometer verderop eindigde in de
polder. De nieuwe haven moest een stuk
korter worden met een ingang op het zuidoosten. In 1304 begonnen de werkzaamheden. Het is aannemelijk dat ook hier de
natuur het nodige voorwerk had gedaan
en dat er dus sprake was van een zeearm
die kon worden uitgediept en gecultiveerd.
In feite werden er drie havens tegelijk gebouwd: de Voorhaven, de Koopmanshaven
en de Achterhaven. Tegelijk met de graafwerkzaamheden werd begonnen om de oude haven droog te leggen. Het Molenwater
(de latere spuikom), dat precies in het midden van de oude zeearm lag ter hoogte van
het dorp Oud-Vlissingen, bleef bestaan. Het
is niet ondenkbaar dat de grond die werd
weggehaald uit de nieuwe haven werd gebruikt om de oude gedeeltelijk te dempen.
Het Molenwater werd, op een smal spuikanaal na, gescheiden van de nieuwe haven
door een dijk van ongeveer tien meter
breed. Op de dijk stond een graanmolen
die werd aangedreven door het als gevolg
van de getijdenbewegingen heen en weer
stromende water in het kanaal. Door deze
constructie had men een natuurlijke meApril 2012

thode gecreëerd om het dichtslibben van
de nieuwe havens te voorkomen. Ieder
etmaal werd het hele complex twee keer
doorgespoeld.
Je kunt je afvragen waar de graaf de mensen vandaan haalde die dit werk moesten
uitvoeren. Het graven en het afvoeren van
de grond gebeurde volledig met de hand en
er waren hooguit wat werktuigen beschikbaar voor het takelen van de bouwmaterialen. In Vlissingen zelf woonden maar een
paar honderd mensen die zich vooral bezig
hielden met handel, scheepvaart en visserij. Het is niet waarschijnlijk dat uit deze bevolking voldoende arbeidskrachten konden
worden gerekruteerd voor de uitvoering van
het karwei. Mogelijk werden er vanuit de
andere steden en dorpen in de buurt mensen beschikbaar gesteld. De waterschapsgeschiedenis van Walcheren leert ons dat
het eiland waarschijnlijk één dijkgraafschap
vormde. De zorg voor de bescherming van
het land tegen overstromingen werd als een
primaire levensbehoefte gezien die rechtstreeks onder het gezag van de graaf viel
en alle aandacht eiste van iedereen die op
het eiland werkte en woonde. Zonder droge voeten geen handel, geen landbouw en
geen nijverheid. Bij het vervullen van de
7

hierbij behorende taken werd de hele bevolking opgeroepen ‘ter landweer’ zoals
ze ook opgeroepen kon worden om het
land te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Het is heel goed mogelijk dat deze
infrastructuur van arbeidskrachten ook is
aangewend om de haven van Vlissingen te
graven. Ongetwijfeld zal men een vergoeding hebben ontvangen voor het karwei dat
vier jaar heeft geduurd: de werkzaamheden
werden in 1308 afgerond.
Uit de grafelijke rekeningen uit die jaren
kunnen we vervolgens afleiden wat het
werk, gesproken wordt van de uitgaven voor
‘de portu in Vlissinghe’, ongeveer moet hebben gekost: 792 pond en 11 schellingen.
Wanneer we dat bedrag, een groot aantal niet te vermijden onnauwkeurigheden
op de koop toe nemend, omrekenen naar
onze hedendaagse euro, kom je uit op een
investering van ongeveer 75.000 euro aan
arbeidsvergoedingen en materialen. Dat lijkt
weinig vergeleken met de gemeentelijke
begrotingen van nu, maar we moeten ook
meerekenen dat het inwonertal van toen ongeveer één procent bedroeg van het huidige.
Als je dat cijfer ook meerekent, had het aandeel van de werkzaamheden in de totale gemeentelijke kosten van die tijd een waarde
van bijna tien miljoen euro. Nog steeds niet
veel, maar we moeten niet vergeten dat de
factor arbeid in 1308 een fractie bedroeg
van wat het nu kost en dat er toen nog maar
heel weinig werd betaald vanuit de publieke
schatkist zo die er al was. De conclusie van
deze rekenoefening is dan ook dat de aanleg
van de haven van Nieuw-Vlissingen een financiële mijlpaal was die in de twee eeuwen
daarna niet meer zou worden geëvenaard,
hooguit benaderd door de bouw van de
kerk waarmee in dezelfde periode werd begonnen. Het is zeker dat dit geld op tafel is
gelegd door graaf Willem III. Hierbij dienen
twee kanttekeningen te worden geplaatst: in
de eerste plaats was het geld in oorsprong
afkomstig van de bewoners van Walcheren
zelf die ook toen al belasting, ‘bede’, moesten betalen en in de tweede plaats kon de
graaf, nadat de haven in gebruik was genomen, het geld weer terugverdienen door
allerlei belastingen te heffen op de handel,
8

de visserij en de nijverheid waarvan hij verwachtte dat ze tot grote bloei zouden komen.
Het belang van eigen schepen
De verwachtingen van de graaf kwamen,
zoals we inmiddels weten, volledig uit.
Vlissingen groeide in de loop van de veertiende eeuw uit tot een belangrijke havenstad. Dat kwam door de nieuwe haven,
door de opkomst van Antwerpen en door
het geleidelijke verval van de Vlaamse metropolen Brugge en Gent. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat hierin ook de snelle
groei van het nabijgelegen Middelburg een
grote rol heeft gespeeld. Middelburg was
in die tijd een stuk groter en economisch
gezien veel belangrijker dan Vlissingen en
zou dat tot in de zeventiende eeuw blijven.
De haven van Middelburg lag landinwaarts,
maar een directe en dankzij de financiële
bijdragen van de graven goed onderhouden vaarverbinding met de Schelde over
de Arne en het Sloe zorgde ervoor dat de
stad vanaf de veertiende eeuw kon uitgroeien tot een van de machtigste steden
van Holland, Zeeland en Vlaanderen. Naast
de haven was ook de nijverheid belangrijk
voor Middelburg, vooral het textielbedrijf
dat in 1355 een flinke stimulans kreeg door
een maatregel van Graaf Willem V waarin
werd bepaald dat op Walcheren, alleen de
steden in het bezit mochten zijn van kapitaalgoederen zoals weefgetouwen. Hoewel
ook Vlissingen hiervan heeft geprofiteerd,
groeide Middelburg uit tot een van de belangrijkste textielcentra op het Europese
vasteland. Steeds meer Europese steden, waaronder die uit Engeland en de
Hanzesteden, kozen voor Middelburg in
plaats van voor Brugge en Gent. De relatieve rust en vrede in Zeeland zal ongetwijfeld
hebben meegewerkt aan deze ontwikkelingen. Een voorbeeld was de internationale
wijnhandel die in 1379 na een volksoproer
in Brugge werd verplaatst naar Middelburg.
Vlissingen kende een soortgelijke ontwikkeling, maar dan op een veel kleinere
schaal. De stad kon volop profiteren van de
Middelburgse voorspoed door haar unieke
Den Spiegel

Graaf Willem V
bepaalde in 1355 dat
op Walcheren alleen
de steden in het bezit
mochten zijn van
kapitaalgoederen zoals
weefgetouwen.

ligging aan de zee. Alle schepen die van
en naar Middelburg voeren, passeerden
Vlissingen en konden op de rede wachten
op het juiste tij of een goede wind. De stad
onderscheidde zich van Middelburg door
haar omvangrijke vissersvloot en de daarbij
behorende handel. Al in de dertiende eeuw
kwamen vissersschepen uit Vlissingen voor
in de rekeningen van Engelse havens. De
vissers brachten daar hun vangst aan wal
en namen wol mee terug naar Vlissingen
die daar kon worden verhandeld. Toen de
nieuwe haven eenmaal in gebruik was genomen konden grotere schepen aanleggen
die meer vis konden vangen en vervoeren
en die een veel grotere actieradius hadden
dan hun voorgangers. De schepen werden
in toenemende mate gebruikt voor andere
producten en gingen daarom een belangrijke rol vervullen in de internationale handel.
Het bezit van eigen schepen werd voor
havensteden in de loop van de veertiende
eeuw een voordeel. En daarmee onderscheidde Vlissingen zich van de voormalige
metropolen Brugge en Gent die weliswaar
beschikten over de grootste havens ter
wereld, maar geen eigen schepen hadden.
Men gebruikte die van andere steden, waaronder Vlissingen. De scheepseigenaren
stelden hun vloot beschikbaar aan iedereen
die dat wilde en er goed voor kon betalen.
Dat waren handelaren, maar ook adellijke
en zelfs koninklijke personen. In 1326 werd
bijvoorbeeld de Engelse koningin Isabella,
die van geboorte Française was, met haar
zoon en honderden manschappen van
Frankrijk naar Engeland gevaren. De twee
zouden kort daarna hun van homoseksuele
April 2012

praktijken verdachte echtgenoot en vader
Eduard II afzetten en zelf de macht grijpen.
De overstap van militaire naar illegale doeleinden was ook in die tijd niet zo groot en
in de loop van de veertiende eeuw zien we
dat steeds meer schepen uit Vlissingen
een rol gingen spelen in de internationale
zeeroverij en kaapvaart. In Engelse bronnen valt daarnaast te lezen hoe Vlissingers
het voor elkaar kregen om goederen uit
Engeland niet naar de afgesproken plaats
van bestemming te varen maar naar een
andere haven waar ze illegaal konden worden doorverkocht. Het zal Vlissingen geen
goede naam hebben opgeleverd, maar wel
de nodige welvaart die weer kon worden
gebruikt om te investeren in nieuwe schepen en een nog betere infrastructuur.
Natuurgeweld
De stad zelf kende in de tweede helft van
de veertiende eeuw weinig uitbreidingen.
De eerste bebouwing dateerde al uit de
laatste jaren van de dertiende eeuw. In het
begin van de veertiende eeuw ontstond een
bescheiden stratenplan, bouwde de graaf
een tolhuis voor zijn broodnodige inkomsten en werd een start gemaakt met de
bouw van een kerk ten oosten van de nieuwe haven. Het was een voorloper van de
latere Sint Jacobskerk waarvan de bouw in
1328 startte op dezelfde plek. Aan de andere kant van de haven verrezen een stadhuis om de baljuw, de negen schepenen en
de twee raadsheren te kunnen huisvesten,
een gevangenis en een gasthuis. Ook in dit
deel werden straten aangelegd en bouwsels neergezet: huizen en werkplaatsen.
In het noorden grensde deze nieuwbouw
aan het dorp Oud-Vlissingen waar voornamelijk vissers woonden. Zij hadden al
in 1308 toestemming gekregen om met
hun vissersboten in het eerste deel van de
Achterhaven aan te leggen. Dit deel werd in
die tijd dan ook ‘Schardijnhaven’ genoemd.
Ten behoeve van de bereikbaarheid werd
een brug gebouwd op de grens tussen de
Koopmanshaven en de Achterhaven, ter
hoogte van de huidige Kerkstraat. Dit was
de situatie in 1350.
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Ook de haven kende na 1308 nauwelijks
uitbreidingen. Ze voldeed volledig aan de
verwachtingen en de eisen die men stelde
en het was niet nodig om opnieuw een
groot geldbedrag te investeren in een uitbreiding. Daar kwam bij dat er door natuurgeweld nog al wat veranderde aan het
grondgebied van de stad. Het was de eeuw
van de grote stormvloeden en Vlissingen
zag in die periode meer dan de helft van
haar grondgebied in zee verdwijnen. De
Vlissingers moeten hieraan hun handen vol
hebben gehad. Voor de haven, de handel
en de scheepvaart hadden de overstromingen ook voordelen: de bereikbaarheid van
Vlissingen over zee en vanuit Antwerpen
was nóg beter geworden en de havens van
Brugge en Gent slibden verder dicht met de
inmiddels bekende gevolgen voor hun concurrentiepositie.
Het is onwaarschijnlijk dat er bij deze
stormvloeden delen van de stad zelf verloren zijn gegaan. De beschikbare bron-

nen spreken alleen over het verdwijnen
van het polderland dat het bebouwde deel
van de stad scheidde van de kuststrook
enkele honderden meters verderop in westelijke richting. Het was de periode waarin
de definitieve kustlijn van de stad, zoals
we die nu nog steeds kennen, ontstond.
Hierna grensde dit deel rechtstreeks aan
de zee, beschermd door zware dijken. Aan
de zuid- en de oostkant van de stad verdween eveneens veel grondgebied, maar
ook hier betrof het waarschijnlijk geen bebouwde stadsdelen. Wel is er sprake van
een ‘Galgenveld’ dat al omstreeks 1331
ten prooi viel aan de golven en nu ergens
ten zuiden van de Oranjedijk in zee moet
liggen. Maar met een beetje verbeeldingskracht …
Over de auteur:
Peter van Druenen (1952) is historicus, uitgever en, zeker niet in de laatste
plaats, Vlissinger.

Reconstructie van de kaart van Vlissingen na de stormvloeden. Duidelijk is te zien (vergelijk deze
kaart met de kaart uit 1331 op pagina 7) hoeveel grondgebied verloren is gegaan te westen van de
stad. Rechts in beeld is een deel van de huidige Oranjedijk te zien. Bron: Dommisse, P.K., ‘De am
bachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen’.
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Strijkijzers op het water
Stoomkanonneerboten van de Koninklijke Marine op
en om de Schelde
Cor Heijkoop
Bij het woord strijkijzer denken de meeste
mensen aan een huishoudelijk apparaat. Bij een
ander roept het gevoelens op van nostalgie voor
een bepaald type auto van Franse origine uit de
jaren zestig. Slechts een enkeling denkt nog aan
een oorlogsschip van onze marine uit lang
vervlogen tijd.
We duiden dan een type kanonneerboot dat
vooral bekend is geworden onder de bijnaam
strijkijzer en beeldbepalend was in de periode
1890-1940. De kanonneerboten waren vaak op
oefening in de Zeeuwse wateren en later
fungeerde ‘t striekiezer als wacht- of kostschip
bij de Vlissingse marine en lag als immobiel
vaartuig aan de Houtkade in het centrum van
de stad.
De Vestingwet van 1874
De in 1874 aangenomen Vestingwet voorzag voor de zeemacht bij de verdediging
van Nederland uitsluitend een taak, aanvullend op de verdedigingswerken op land.
Dat betekende in de praktijk dat de zeegaten en riviermondingen verdedigd werden
door forten aan de wal, die vervolgens werden aangevuld door drijvende gepantserde
schepen met kanonnen. Voor dit concept
werd het volgende varende materieel nodig
geacht:
een viertal kustverdedigingsvaartuigen,
dertien monitors en negenentwintig stoomkanonneerboten. Al deze schepen zagen
het levenslicht en kwamen onder de volgende namen in de vaart:
De vier kustverdedigingsvaartuigen ook wel
ramtoren schepen genoemd waren de Buffel,
Schorpioen, Guinea en de Stier. Hun taak
lag in de noordelijke wateren en Noordzee.
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Voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten en de Zuiderzee waren bestemd: de
rammonitors der eerste klasse: Draak en
Matador, de rammonitors der 2e klasse:
Adder, Haai, Hyena, Luipaard, Panter,
en Wesp en de monitors der 2e klasse:
Bloedhond, Cerberus, Heiligerlee, Krokodil
en Tijger.
De kanonneerboten der 2e klasse: Bever,
Brak, Das, Dog, Ever, Fret, Geep, Gier,
Havik, Hydra, Los, Raaf, Sperwer en Vos.
Kanonneerboten der 1e klasse: Balder,
Bulgia, Braga, Dufa, Fryer, Hadda, Hefring,
Heimdall, Njord, Thor, Tyr, Udur, Vali, Vidar,
en Ulfr.
Ter afronding van de verdediging aan de
oostgrens waren er nog vijf riviervaartuigen beschikbaar namelijk: de Eischaal,
Meerval, Mosa, Rens en Vaals. Zij moesten
stroomopwaarts dienst doen bij onze rivieren ter hoogte van Arnhem en Nijmegen.
Rond de eeuwwisseling waren deze schepen voor de kustverdediging echter al verouderd, de ontwikkeling van de torpedo’s
en mijnen had, wat de maritieme verdedi-

De Bulgia als immobiel wacht- of kostschip in
Vlissingen. Let op de vorm van het schip, net een
strijkijzer. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).
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De Bulgia met op de voorgrond de Tonnenbrug: De Bulgia was de voedselbank anno 1907.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).

ging betreft, geleid tot een geringe waardering van het kanon, terwijl er veel meer
waarde werd gehecht aan de eerder genoemde nieuwere wapens.
De ontwikkeling, bouw en bewapening
van de stoomkanonneerboten
De rivier stoomkanonneerboten 1e en 2e
klasse zijn alle van het zelfde type en gebaseerd op de Britse kanonneerboot van
het Type Staunch. Het lag dan ook voor
de hand dat de eerste twee schepen in
Engeland werden gebouwd.
De rompen waren gelijkvormig, maar naar
afmetingen zijn er kleine verschillen, omdat
die bepalend waren voor het dragen van
een enkel stuk geschut van 23 cm met de
bijbehorende ammunitie, de bediening en
voortstuwing. Het eerste in Engeland gebouwde schip de Ever had een inrichting
om het geschut omlaag te brengen, dat
op een door schroeven bewogen platform
stond. Bij proeven bleek echter dat het verplaatsen van het kanon gevolgen had voor
de zeewaardigheid en dus bij schommeling
geen doel trof. Na nog een proef op het
tweede schip met een ander laadtoestel,
April 2012

besloot de Marine over te gaan tot vervanging door een vaste slede op het dek.
De latere vaartuigen kregen een draaislede,
die op een middenpivot kon bewegen. Het
meest opvallende was dat bij dit type schip
het 28 cm kanon in feite vast stond en dat
het schip moest mee bewegen naar een
doel. Verder hadden de schepen een tweetal kanons van 3,7 cm en een revolverkanon van 3,7 cm. Bij latere aanpassingen
hadden sommige schepen van de klasse
een getrokken kanon van 21 cm, hoewel
de meeste vaartuigen werden afgeleverd
met een stuk geschut van 28 cm.
Hun eigenaardige romp, vrij breed met een
laag vrijboord, gaf de schepen al snel de
bijnaam Strijkijzers. De lengte van de vaartuigen was voor het type Ever of 2e klasse
24,76 meter en type Wodan of 1e klasse.
26,64 meter. De breedte was achtereenvolgens 7,62 of 8,20 meter.
Elke boot had twee compound machines
met twee verticale cilinders. De bunkercapaciteit was 30 ton kolen. De bemanning
bestond aanvankelijk uit 23 koppen, waarvan 1 officier.
Nadat zoals we zagen de eerste twee schepen in Engeland waren gebouwd, werden
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De Ramses was het voormalig strijkijzer Dufa.
De foto toont het schip als inspectievaartuig voor het
ministerie van Financiën op de Oosterschelde.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).

de andere schepen op Nederlandse werven
vervaardigd in de periode 1874-1879. De
meeste kwamen van een al lang niet meer
bestaande werf in Delfshaven, namelijk
Christie, Nolet & de Kuyper.
Zoals eerder gememoreerd waren de schepen bij hun indienststelling eigenlijk al verouderd. Voor de hele serie schepen werd
emplooi gezocht binnen de Marine, die
ook toen al over weinig gelden beschikte,
en deze vond door de schepen in te zetten
voor een veelvoud van taken tot aan de
Tweede Wereldoorlog toe.
Een tweede leven bij ‘s lands vloot
Nadat hun originele rol als drijvende geschutsbatterij voor onze riviermondingen
was vervallen kregen de schepen legio taken toebedeeld. Vaak werd het zware ge-

De Bulgia op zee, als controleschip voor de
mijnversperringen.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).
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schut verwijderd en vonden er afhankelijk
van de nieuwe taak aanpassingen plaats.
Een paar schepen, waaronder de Gier en de
Freyer werden gebruikt als instructievaartuig
en sommige werden opnemingsvaartuig.
Weer andere fungeerden als drijvend mobiel
wacht- of logementschip. Opvallend was dat
een aantal vaartuigen toezicht moest houden op de ingestelde quarantainemaatregelen aan het eind van de negentiende eeuw
tijdens een pokkenepidemie.
In 1877 verscheen de Hydra als mobiel
wachtschip te Vlissingen en deze werd
in 1885 vervangen door de Vos. Op haar
beurt werd deze in 1893 weer afgelost door
de Dog. Dit laatste schip lag slechts kort in
Vlissingen want het vaartuig werd al weer
in oktober 1894 vervangen door de Bulgia.
Tenslotte werd de taak van de Bulgia weer
overgenomen door de Bever in 1907. De
wachtschepen hadden nog een opvallende sociale functie in Vlissingen. Veel
arme gezinnen kwamen aan het eind van
de dag met een pannetje in de hand naar
het wachtschip om de overgebleven warme
prak op te halen. Dus een soort voedselbank anno 1907!
Dat de voormalige kanonneerboten nog
voor meerdere taken werden ingezet bewijst wel de loopbaan van de Udur. Het
schip was in 1903 ontwapend en vervolgens ingericht als instructievaartuig voor
leerling-machinisten. In augustus 1914
deed het schip dienst als munitiedepot voor
de landmacht om in 1918 als logementschip ingedeeld te worden bij de marinebasis van Hellevoetsluis. In 1920 kreeg het
een rol bij de vlieghaven van Veere om vervolgens toegevoegd te worden aan de matrozenopleiding te Gorinchem en aansluitend in Vlissingen. Tenslotte was het schip
in de meidagen van 1940 nog olieprauw bij
de Vlissingse Marine.
Omdat de mijn een steeds belangrijker
wapen werd, zeker om onze neutraliteit te
handhaven, werd in 1909 op de werf De
Lastdrager bij Den Helder de Hadda verbouwd tot mijnenlegger. De Hadda was
de eerste Nederlandse mijnenlegger, kort
daarop gevolgd door de Balder. Jaren later
Den Spiegel

De Heimdall als drijvend luchtstation voor de torpedodienst.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).

volgde er nog een derde schip de Vidar en
tenslotte werd in 1925 de Bulgia eveneens
verbouwd tot mijnenlegger.
In 1907 was de Vali afgevoerd van de
sterkte om in 1911 op de Rijkswerf verbouwd te worden tot depotschip voor een
nieuw wapen, namelijk de onderzeeboot.
De machines en ketels werden uit het schip
verwijderd en het schip werd met vier meter verlengd door een stuk tussen het vooren achterschip te bouwen. In de mobilisatie
1914-1918 deed het schip dienst als depotschip onderzeedienst te Vlissingen en lag in
de binnenhaven afgemeerd.
De Heimdall was eveneens in 1907 ontwapend en werd vervolgens bij de Rijkswerf
in Hellevoetsluis ingericht als luchtstation
voor de torpedodienst en later voorzien
van een proefinrichting voor het vissen
van mijnen. Het schip oefende vaak op de
Westerschelde.
Nog vond er een opvallende aanpassing
plaats. De Dufa was in 1913 overgedragen
aan de visserijpolitie van het Ministerie van
Financiën. Het schip deed dienst op onder
andere de Oosterschelde bij Yerseke onder
de welluidende naam Ramses.
Aan de vooravond van de Tweede Wereld
oorlog kregen een paar strijkijzers weer hun
oude taak toebedeeld, want ze moesten als
kanonneerboot onze rivieren verdedigen.
De Fryer werd bij Nijmegen gestationeerd
voor de grensbeveiliging en ter ondersteuApril 2012

ning van de Grebbelinie. De Braga kreeg
een zelfde taak bij Fort Pannerden.
De Hefring werd organiek ingedeeld bij het zogenaamde IJsselmeerflottielje en deed tijdens
de meidagen van 1940 dienst als drijvende
batterij. Het schip zou later bij Vlissingen in
Duitse dienst nog een rol spelen.
Tenslotte was er voor de Tyr ook nog een
taak. Nadat het in 1936 van nieuwe ketels
was voorzien, deed het oude schip tijdens
de mobilisatie dienst als bewakingsvaartuig
bij de Onderzoekingsdienst Bovenrivieren
te St. Andries.
De Tweede Wereldoorlog
Gedurende de mobilisatie deden de Bulgia
en de Vidar dienst als mijnenlichter in de
Zeeuwse wateren. Hun taak bestond uit het
controleren van de mijnenvelden die in de
monding van de Schelde waren gelegd ten
einde onze stroomgaten af te sluiten. Aan
de vooravond van de Duitse inval lagen de
eerder genoemde twee mijnenlichters in
Vlissingen aan de kant terwijl de Udur als olieprauw bij het wachtschip nog een taak had.
De Vidar viel bij de bezetting in Duitse handen en is later gesloopt. De Bulgia lag zoals eerder vermeld eveneens in Vlissingen,
helaas ging dit schip op noodlottige wijze
ten onder.
Op zondag 12 mei 1940, eerste Pinkster
dag, werd de Bulgia tijdens een Duitse
luchtaanval geraakt en zonk. Bij deze aan15

De voormalige kanonneerboot Hadda als
mijnenlegger in de Dokhaven.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen).

val kwamen dertien marinemensen om het
leven. Het schip werd op 31 juli 1940 door
Van den Tak gelicht en verdween naar de
sloop.
Bij gebrek aan beter deden tijdens de meidagen nog een aantal voormalige strijkijzers dienst als heus oorlogsschip. De
Braga was actief bij Fort Pannerden en
moest door eigen bemanning tot zinken
worden gebracht. Ook de Fryer en Thor
ondergingen hetzelfde lot.
De Hefring behoorde zoals we zagen tot
het zogenaamde IJsselmeerflotielje maar
moest eveneens door eigen bemanning tot
zinken worden gebracht.
De Duitse Kriegsmarine nam verschillende
voormalige Nederlandse oorlogsschepen
weer in dienst. Zo kreeg ook een aantal
strijkijzers opnieuw een taak, nu dus in vijandelijke dienst.
De Tyr als Kustenschützboot geclassificeerd
liep in maart 1941 tijdens de overtocht van
Den Helder naar Vlissingen zware ketelschade op en ging bij de Scheldewerf in reparatie. Ook de Hefring, door de Duitsers op het
IJsselmeer geborgen werd weer in gebruik
genomen en kreeg Vlissingen als thuishaven. Het schip werd als een soort drijvende
batterij in de Scheldemonding voor anker
gelegd. Bij een geallieerde luchtaanval op 23
maart 1941 liep het schip zware schade op
en er waren één dode en drie gewonden. Het
boordgeschut werd als onvoldoende ervaren,
maar op 1 oktober van hetzelfde jaar kon de
voormalige Hefring met betere bewapening
opnieuw naar zee. Zodra een Brits vliegtuig
de Scheldemond binnenvloog kreeg het te
16

maken met de hinderlijke luchtafweer van
de Hefring. De R.A.F besloot nu korte metten te maken met het schip. Uiteindelijk ging
het voormalig strijkijzer op 17 juni 1943 ter
hoogte van de Nolleplaat als gevolg van een
luchtaanval ten onder. Op de zeekaarten is
het wrak als Balder omschreven.
Een paar maanden later onderging de Tyr
hetzelfde lot op de Oosterschelde. Bij een
luchtaanval werd het vaartuig zo zwaar beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was.
Na de oorlog
Wie dacht dat het gedaan was met de
‘strijkijzer’ heeft het mis. De Brak van 1872
fungeerde na de oorlog nog als hulk in
Den Helder onder het naamsein A 883 en
werd pas in 1961 verschroot. De Wodan,
jarenlang opslagplaats voor brandstof
ging uiteindelijk in 1962 naar de sloper
De Sperwer, gebouwd bij Christie, Nolet
& de Kuyper in 1875 was in 1926 afgevoerd en ingericht als drijvende kombuis
te Willemsoord. Dit schip ging tenslotte als
laatste in 1966 naar de sloper.
Vast is komen te staan dat verschillende
rompen bij de sloperijen nog lang zijn gebruikt voor de opslag van schroot.
Met de sloop van de laatste strijkijzers
was een opvallend scheepstype van onze
Marine geschiedenis geworden.
NB: de voorvoegsels bij de schepen, dus
Zr. Ms. of Hr. Ms. zijn om de leesbaarheid
te vergroten weggelaten.
Over de auteur:
Cor Heijkooop is onderzoeker en publicist. Er zijn meerdere beoeken van zijn
hand verschenen.
Bronnen:
-
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-

J.R. Verbeek, Kustversterkingen 1900-1940.

-

Cor Heijkoop, Maritiem Zeeland, 125 jaar Zeeuwse

(Haarlem 1988).
Scheepvaart in woord en beeld. (Vlissingen 1988).
-

L.L. von Münching, Schepen van de Koninklijke
Marine in de 2e wereldoorlog. (Alkmaar 1978).

-

Vlissingsche Courant, diverse jaargangen.
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Hof Anderwijk
Verdwenen buitenplaats uit de anonimiteit gehaald
Jaco Simons
We verplaatsen ons naar de kruising van de
Galgeweg met de Boksweg, gelegen aan de
noordgrens van Vlissingen. We bevinden ons
hier op een steenworp afstand van Koudekerke.
Tussen de Boksweg en de Rondweg Koudekerke
was gedurende de zeventiende en het begin van
de achttiende eeuw geleidelijk aan een cluster
van buitenplaatsen ontstaan.

Anderwijk, Westerbeek, Moesbos, Der
Boede en Triton. Sommige landgoederen
hebben hun faam tot aan de dag van vandaag behouden; bij andere geeft het noemen van hun naam geen enkele herkenning, mede omdat er geen spoor meer van
is te vinden in het landschap. De destijds
onder de ambachtsheerlijkheid Koudekerke
vallende Hof Anderwijk is daar een voorbeeld van. Er is hierover bovendien weinig
of niets gepubliceerd.

De lusthof werd opgericht door de Vlis
singse magistraat Quirijn Willems, die in
de stadskern woonde en kennelijk behoefte
had aan een verblijf erbuiten. Ook na hem
bleven meerdere Vlissingse stadsbestuurders een rol spelen betreffende Anderwijk.
Het ontstaan
In het tweede kwart van de zeventiende
eeuw kocht Quirijn Willems vijf naast elkaar gelegen stukken grond. Even ten
oosten ervan ligt nu het bekende tuincentrum Intratuin. De percelen waren van mr.
Heijndrick Rosa, 3 quarts* en 8 roeden*,
van Laureijs Laureijsse, 97 roeden, en
*Dit zijn oppervlaktematen: één gemet bestond uit 300 roeden en komt nu overeen
met ongeveer 0,4 hectare. Een quart was
ongeveer een vierde gedeelte van een gemet.

Kaart van Hattinga
ca. 1750: een cluster van
buitenplaatsen ten
noorden van Vlissingen.
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van de kinderen van wijlen Huijge Adriaen
Clais ‘de oude’, 1 gemet* en 43,5 roeden.
Van Adriaen Loijsse kocht hij twee percelen, van 1 gemet en 43,5 roeden en van
442 roeden. Bij elkaar vergaarde Quirijn
Willems zo 4 gemeten en 154 roeden,
waarop hij een buitenverblijf liet verrijzen.
In de Overloper van de Westwatering van
Walcheren uit 1648 (dat is een soort belastingregister) zien we dat de percelen in het
zogeheten Jacob Cornelisblock (of Coppe
Cornelisblok) in Koudekerke liggen.
Over het leven van Quirijn Willems is niet
veel bekend. We zullen het moeten doen
met wat bijeengesprokkelde gegevens. De
stadsbestuurder was getrouwd met Leuntje
(Apollonia) van Roo, met wie hij zes kinderen had. Hij bekleedde in de periode
1645-1652 de functie van schepen van
Vlissingen (soort wethouder) en in 1649
die van ‘gedeputeerde wegens Vlissingen in
de Staten van Walcheren’. Quirijn Willems
overleed in 1652.

Naamgeving
We mogen aannemen dat Willems verantwoordelijk was voor de naamgeving. Bij
een statig buitenverblijf, inclusief prachtig
aangelegde moes- en siertuinen, kon een
identiteit immers niet uitblijven.
Het verging Anderwijk anders dan vele andere buitenplaatsen; niet ontwikkeld van
eenvoudige boerderij tot luxeverblijf voor
welgestelde lieden, maar ontstaan op een
verzameling aangekochte percelen landbouwgrond. Het zou te simpel zijn om de
naam Anderwijk vanuit deze oorsprong te
kunnen verklaren.
Voor de naamsverklaring zullen we ons
moeten bezondigen aan giswerk. Het woord
‘wijk’ lijkt in elk geval duidelijk. Dat komen
we bij verschillende in de buurt liggende
lusthoven tegen: Westerwijk, Poelwijk,
Putwijk en Zeewijk. ‘Vicus’ of wijk werd gebezigd bij een kleine nederzetting in de nabijheid van een stad. En om bij dat woord
te blijven: een buitenplaats was een prachtige ‘uitwijk’ om de drukte, herrie en stank
van de stad te ontlopen. Maar waarnaar
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verwijst het woord ‘ander’? Wat was er dan
anders? Het blijft vooralsnog een vraag.
Dr. mr. Sorgeloos
Op 18 september 1674 besloten de erfgenamen van Quirijn Willems om hun bezit van de hand te doen. Weduwe Willems
was al in 1669 overleden en de vier dochters Janneke, Catelijnke, Susanna en
Apollonia en de zonen Quirijn en Michiel
zagen in dr. mr. Georgius Sorgeloos een
goede opvolger. De veelzijdige Sorgeloos,
een prachtige naam trouwens, was naast
medicus en jurist stadsbestuurder van
Vlissingen. Hij was vanaf 1673 raad en vele
jaren schepen in de periode 1675-1692.
We komen zijn naam twee maal tegen in
de Stadsresoluties van Vlissingen. In 1688
besluit de plaatselijke overheid hem toestemming te verlenen voor ‘het verleggen
van den steenen voetpad bij zijn hofsteede
[Anderwijk] lopende na Coudekerke, lopende bewesten den publicquen rijweg, te
brengen beoosten den rijweg over zijn land
geconsentreert’. Het pad werd dus in het
vervolg over het grondgebied van de buitenplaats geleid. De tweede maal, kort voor
zijn dood, gaat de resolutie over Sorgeloos’
aanstelling tot ‘ontvanger van de Excue’
(excue is een vorm van vertrekbelasting).
Dominee Gargon en de lusthof van familie
De Vos
De volgende eigenaar was Willem de
Vos, zoon van zijn gelijknamige vader
en van Maria van den Bussche. Hij kocht
Anderwijk op 11 maart 1693 van dokter Sorgeloos. Willem werd waarschijnlijk
geb oren en groeide zeker op in het huis
Den Hert aan de Bierkaai. Dat voor de
Vlissingse geschiedenis zo belangrijke pand
is nu Bellamypark nummer 13.
Opvallend is, dat ook De Vos schepen van
Vlissingen was (tussen 1692 en 1713) en,
net als Quirijn Willems, gedeputeerde bij de
Staten wegens zijn stad (1705).
Leuk om hier te vermelden is, dat er van
de vader van De Vos een zelfgeschreven Overloper van de Westwatering van
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Op de Walcherenkaart van de gebroeders Hattinga uit circa 1750, zien we ‘weduwe De Vos’ vermeld staan. (pagina 17)
Christina Tant nam dus nog lange tijd
na de dood van haar man de ‘wijk’ naar
Anderwijk.
Duidelijk is, dat de oprijlaan (de baene)
in een bocht lag. Dat is nu de bocht waar
de Gerbrandystraat overgaat in de Vlis
sings estraat, precies op de grens tussen
Vlissingen en Koudekerke. Als je de baene
volgde, ging je recht op het herenhuis af.
Ook op de kadastrale kaart van Koudekerke,
opgemeten in 1823, zien we aan de vorm
van perceel nr. 243 waar het intussen verdwenen weggetje moet hebben gelopen.
Het huis Den Hert, waar Willem de Vos woonde.
(Foto Jaco Simons).

Walcheren bewaard is gebleven. De Vos
senior maakte een kopie toen zoon Willem
nog in de luiers lag. Hij vermeerderde het
werk met informatie over eerdere eigenaren
van voornamelijk percelen land en hofsteden.
De Vlissingse dominee Mattheüs Gargon
schreef in zijn Walcherse Arkadia II uit
1717: “Niet verre [van Der Boede] waren
zy gereden, of Ewoud [één van de personages in het boek], ziende ter rechterhand Hof aan Hof en voor uit drie of vier
hooge Torens nevens eenige Huizinge in
’t geboomte, begon weder te vragen, wat
dit voor Plaatzen waren, en of het gantse
Land hier in Lusthoven en Heeren-huizen
bestond.” Gargon heeft het hier over de in
de inleiding aangestipte cluster van buitenplaatsen, waarvan het Anderwijk van
Willem de Vos deel uit maakte.
Na De Vos’ vroegtijdige dood in 1721
bleef de lusthof nog lange tijd in het bezit
van de familie. Zoon Jasper en zijn vrouw,
jvr. Christina Tant, ontfermden zich over
Anderwijk, terwijl zij hun vaste woonadres
hadden in Vlissingen. Ook Jasper bekleedde de ondertussen bekende functies van
raad en schepen en was verder rekenmeester bij de Rekenkamer van Zeeland. Al in
1730 liet hij het leven.
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De Middelburgse familie Van der Mandere
Pas in 1757 besluit de weduwe van Jasper
de Vos haar bezit van de hand te doen.
De nieuwe eigenaresse van Anderwijk
wordt haar zus Sara Tant. Deze jonkvrouw
had haar domicilie in de Nieuwstraat in
Vlissingen en bezat nog een klein speelhofje net buiten de stadsgrens, op het grondgebied van West-Souburg. Van Anderwijk
heeft ze niet lang kunnen genieten, want al
in 1760 stierf de ongehuwde Sara Tant.
Nog datzelfde jaar stuiten we op een zeer
bekende familienaam: de Zeeuwse tak
van het aloude Vlaamse geslacht Van
der Mandere. Engelbert Johan van der
Mandere (1744-1827), zoon van Jacob van
der Mandere en Petronella Geertruida van
Berckel, wordt dan eigenaar van de buitenplaats. Engelbert kreeg Anderwijk door
middel van een legaat van Sara. Zo viel hij
als minderjarige al met zijn neus in de boter. Hij moest nog even geduld hebben om
de buitenplaats daadwerkelijk te kunnen
betrekken. Later komen we hem tegen als
raad en schepen van Middelburg.
Ruim tien jaar later verkocht Engelbert
Anderwijk aan zijn vader. En dat is best
bijzonder. Er is dus deze keer geen sprake
van een transactie ‘van vader op zoon’, zoals we doorgaans zien, maar een ‘van zoon
op vader’. Vader Jacob van der Mandere
had in die periode het voorname Der Boede
al lange tijd op zijn naam staan.
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Bij bestudering van koop- en verkoopdocumenten uit de Rechterlijke Archieven
Zeeuwse Eilanden kunnen we opmerken,
dat Anderwijk vanaf 1771 in een adem
wordt genoemd en verschillende malen
wordt getransporteerd tezamen met Der
Boede. In het vervolg kunnen we zodoende
een parallel trekken tussen de eigenaren
van de beide buitens.
Mr. Jacob van der Mandere (1707-1775),
heer van Ouwwerkerk op Duiveland, was
tijdens zijn arbeidzame leven actief in de
magistraat van Vlissingen, sinds 1726 als
raad, in 1732-1733 als schepen en later
als burgemeester. Daarnaast was hij tussen
1736 en zijn dood nog bewindhebber van
de VOC. Een invloedrijk man, zo kunnen
we vaststellen.
Overigens besloot Van der Mandere in
1773 om een klein deel van de grond van
Anderwijk af te staan. Zo werd lokale landbouwer Jan Baert de mogelijkheid geboden
hier een eigen boerderijtje te stichten. Dit
kleine stukje grond van Anderwijk (107
roeden) zal in de boeken steeds apart worden vermeld. Na Baerts dood zwaaide zijn
weduwe Maatje den Hollander er de scepter. Na haar treffen we nog de landarbeiders Gillis Braam in 1792 en Janis Adamse
in 1798 aan, die op het losgemaakte stukje
Anderwijk wonen en hun bedrijfje runnen.
Het verdere verloop van de buitenplaats is
uiteraard een ander verhaal. Na de dood
van Jacob van der Mandere en zijn weduwe
Petronella Geertruida van Berckel erfde hun
dochter, vrouwe Johanna Susanna van der
Mandere, hun bezit in 1781.
Johanna Susanna was getrouwd met
Paulus Ewaldus van de Perre, telg uit de
Middelburgse tak van deze bekende familie. Als zij in 1790 sterft, duikt haar minderjarige dochter Jacoba Johanna van de
Perre op in de archiefdocumenten. In dat
jaar erfde de slechts twaalfjarige overigens
niet alleen haar moeders nalatenschap, ook
haar puissant rijke oom, de beroemde mr.
Johan Adriaen van de Perre, liet Jacoba
Johanna een derde gedeelte van zijn vermogen na.
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Met de komst van een Van de Perre waren
de Van der Manderes zeker niet uit beeld
geraakt. Zoals dat in die tijd regelmatig gebeurde in hogere kringen, trouwde Jacoba
Johanna in 1797 haar neef Johannes
Cornelis van der Mandere! Erg lang heeft
de invloed van de beide aan elkaar verwante families echter niet meer geduurd, omdat mr. Abraham van Doorn in 1805 zowel
Anderwijk als Der Boede kocht.
Tussen Jacoba Johanna van de Perre en
de Van Doorns was er niet alleen een verre familieverwantschap. Er moet ook een
hechte vriendschappelijke band hebben bestaan, zo blijkt later. Uit Jacoba’s nalatenschap uit 1835 kunnen we opmaken, dat
de zes kleinkinderen van Abraham recht
hebben op de helft van haar omvangrijke
bezit. Zelf overleefde Jacoba haar kinderen…
De Van Doorns
Mr. Abraham van Doorn kwam voort uit
een geslacht van kooplieden dat in de achttiende eeuw zijn heil zocht aan de noordkust van Zuid-Amerika. Toen Abraham
in 1760 werd geboren in de Nederlandse
kolonie Essequibo, een streek rond de gelijknamige rivier in het huidige Guyana,
hadden al drie generaties Van Doorn hier
gewoond en gewerkt. Hun koffieplantage bevond zich op Leguaan Eiland in de

Mr. Abraham van Doorn (familiecollectie Van
Doorn)
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Eigenaren Hof Anderwijk
Quirijn Willems; weduwe (Apollonia) Leuntje van Roo;
de zes kinderen van Quirijn en Leuntje
Georgius Sorgeloos
Willem de Vos
Jasper de Vos, weduwe Christina Tant
Sara Tant
Engelbert Johan van der Mandere
Jacob van der Mandere
Johanna Susanna van der Mandere
Jacoba Johanna van de Perre
Abraham van Doorn (de twee zonen van Van Doorn besluiten Anderwijk af te breken)
Essequibo-rivier. De naam van de plantage
mag dan wel toepasselijk Doornhaag hebben geheten, het zakelijke pad van de Van
Doorns ging echter over rozen. Met de koffiehandel vergaarde de familie een astronomisch kapitaal.
Om een studie te kunnen volgen, kwam de
jonge Abraham alleen naar Zeeland. Dat
zal rond 1778 zijn geweest. Zijn ouders had
hij al verloren toen hij net drie jaar was.
Abraham keerde niet meer terug naar zijn
geboortegrond. In onze provincie schopte
hij het ver, want later bekleedde hij diverse hoge functies. Van Doorn werd namelijk raad, schepen en burgemeester van
Vlissingen, in de Franse tijd gecommitteerde in het Departementaal Bestuur en uiteindelijk landdrost van Zeeland, de hoogste
bestuurder van het departement.
Omdat Abraham in het huwelijk trad met
Pieternella Wilhelmina van Dishoeck kwam
hij in het bezit van het beroemde Van
Dishoeckhuis in Vlissingen. Dat helaas gesloopte ‘stadspaleis’ was in opdracht van
Mr. Anthony Pieter van Dishoeck gebouwd
door de grote Antwerpse architect Van
Bauerscheidt. Van Doorn verwierf geleidelijk
aan vele bezittingen op Walcheren, waarvan
de lusthoven in het ambacht Koudekerke de
meeste indruk maakten. Op het landgoed
van villa Moesbos ligt Abraham nog altijd
begraven, in de grafheuvel die hij zelf voor
zijn familie oprichtte.
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Abrahams zoon Hendrik Jacob werd door
zijn huwelijk baron van Westcapelle en was
gouverneur van Zeeland. Later werd hij zelfs
benoemd tot minister van Binnenlandse
Zaken. Zijn broer Anthony Pieter, vernoemd
naar grootvader Van Dishoeck, was in 18131814 burgemeester van Koudekerke en later rechter in Middelburg. De Van Doorns
bewezen niet alleen erg vermogend te zijn,
maar tevens grote kwaliteiten te bezitten op
bestuurlijk niveau.
Einde buiten en boerderij
Niet lang na de dood van Abraham van
Doorn, op 31 maart 1814, werd het herenhuis van Anderwijk afgebroken. Van
Doorn bezat al verschillende buitenplaatsen. Vermoedelijk werd die hoeveelheid
bezittingen na de economisch gezien zware
Franse tijd toch wat teveel van het goede.
De zonen Hendrik Jacob en Anthony Pieter
erfden respectievelijk het voorname Der
Boede en het uit buitenplaats Westerbeek
voortgekomen Moesbos.
De bevestiging van de ontmanteling van
Anderwijk volgt een aantal jaar later van de
hand van mr. Zacharias Paspoort. De hof
komt voor op de lijst van gesloopte lusthoven die Paspoort, advocaat en later rechter
in Middelburg, in 1820 samenstelde. Mede
omdat hij een collega van Anthony Pieter
van Doorn was, mogen we hem als betrouwbare bron beschouwen.
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De bij Anderwijk horende boerderij bleef
bestaan, zoals vaak het geval was. Een
boerenbedrijf was immers grotendeels zelfvoorzienend en kon in moeilijke tijden tegen een stootje. Uit de notariële akten van
de Koudekerkse notaris Loeff kunnen we
opmaken, dat Jan IJzeboud op 3 mei 1819
de boerderij voor 950 gulden kocht van de
eerder genoemde Janis Adamse. IJzeboud
en zijn vrouw Anna de Landmeter waren
juist een aantal dagen ervoor, op middelbare leeftijd, getrouwd. Na Jan IJzebouds
dood in 1854, boerde zijn zoon Abraham
nog lange tijd hier, op het gebied van het
voormalige Anderwijk.
In de IJzeboudperiode ontstond de naam
Boksweg, naar Bartholomeeus Boks, een
vroegere eigenaar van de in de buurt liggende boerderij De Lange Pacht. De huidige Boksweg is een rechtgetrokken B-weg,
die dwars door het voormalige landgoed
Anderwijk loopt.
In april 1886 trad Pieter Leynsz. Brasser
in het huwelijk met Cornelia Aarnoutse.
Daarna kocht het stel het boerenbedrijfje
van Abraham IJzeboud. Helaas heeft Pieter

zijn vak niet lang kunnen uitoefenen. De
Koudekerkenaar werd niet ouder dan een
jaar of dertig en stierf al in november 1892,
zijn vrouw en vier kinderen achterlatend. In
tegenstelling tot haar man bereikte Cornelia
wel een hoge leeftijd. Een paar jaar voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
blies zij haar laatste adem uit.
Vanwege de oorlogshandelingen trok familie Stroo, bestaande uit ouders, kinderen en een tante, aan het einde van 1944,
vanuit de aan de duinvoet liggende buurtschap Zwanenburg, tijdelijk in het leegstaande boerderijtje van wijlen Cornelia
Aarnoutse. Dit onderkomen bleek vrij van
water tijdens de inundatie van Walcheren.
Van hieruit kon zoon Dirk in deze moeilijke
jaren zijn beroep als melkman in Vlissingen
uitvoeren. De nu 86-jarige woont nog altijd
in Vlissingen, om precies te zijn in de wijk
Paauwenburg.
Dirk Stroo vertelt een anekdote: “Ik weet
nog dat ik hartstikke trots was op mijn pas
aangeschafte Gazelle-fiets waaraan de banden weliswaar ontbraken. Op het zoldertje
van de boerderij had ik mijn rijwiel goed
verstopt voor de moffen. Als de Duisters
langskwamen, was de kans namelijk groot

Boksweg-Galgeweg 2011 (Foto Jaco Simons).
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dat ze van alles meenamen. Toch ontdekte
een van die gasten mijn fiets, nam hem
mee naar buiten en sprong er op. Omdat
een fiets zonder banden moeilijk in bedwang te houden was, reed hij regelrecht
de sloot in. Daar liet hij mijn fiets maar
achter. Tjonge, wat hebben wij hem uitgelachen! Na de oorlog heb ik nog jarenlang
plezier gehad van mijn Gazelle. Mét banden, dat wel.”
Anderwijk werd in 1947 gesloopt. Wat resten op het erf en de grond werden in 1950
toegewezen aan timmerman en aannemer
Jan Cornelisz. de Kroo, destijds een bekende naam in de Koudekerkse bouwwereld.
Met De Kroo werd het definitieve einde van
het eeuwenoude Anderwijk beslecht.
Vlak daarna kocht de in de buurt wonende
Krijn van Sparrentak de percelen grond
op. Hij was al sinds 1927 eigenaar van de
overigens nog steeds bestaande boerderij van buitenplaats Moesbos. Die prachtige boerenschuur en het boerenhuisje zijn
op dit moment eigendom van de directie
van Intratuin Koudekerke, terwijl in villa
Moesbos nog altijd een Van Doorn woont!
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En dan gaan we naar de speeltuin!
Geschiedenis van een café
Jules Braat
Vlissingen vóór de Tweede Wereldoorlog: stad
van de Maatschappij Zeeland, scheepswerf De
Schelde, internationale treinverbindingen,
marine en vliegveld. Een stad met een
hardwerkende bevolking, die meestal alleen op
zondag echt vrij was en dan tijd had voor enige
ontspanning. Van die ontspanning moeten we
ons niet al te veel voorstellen, meestal bleef het
bij een fietstocht of wandeling in de
omgeving. Een favoriete wandeling was die door
de Boschweg met een bezoek aan het café
annex speeltuin Boschweg van de familie
Clowting. En passant werd dan ook een kijkje
genomen bij het vliegveld.

De Boschweg
Het café Boschweg lag, de naam zegt
het al, aan de Boschweg. Begin jaren
twintig van de vorige eeuw was de situa
tie in die omgeving als volgt. Ter hoogte
van de Van Dishoeckstraat begon het
Koopmansvoetpad, de oude verb inding
met Souburg. Dat pad liep langs de in
1922/1923 aangelegde Noorderb egraaf
plaats in de richting van het vliegveld. Dat
was vanaf 1911 in gebruik en aangelegd
op het terrein van het voormalige Midden
Reduit.
Het wegdek van het Koopmansvoetpad en
de Boschweg liet in die tijd nogal te wensen
over. In 1921 zagen wandelaars in die omgeving er na afloop uit als kolensjouwers.
Het was voor de gemeente aanleiding actie
te ondernemen. Om de verbinding met de
nieuwe begraafplaats te verbeteren werd
in 1922 het Koopmansvoetpad beklinkerd
en ook de Kapoentjesweg kreeg een beter
wegdek. Voor deze werkzaamheden werden
werklozen ingezet.
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Niet ver van het vliegveld ging het Koop
mansvoetpad over in de Boschweg, officieel Hoogeweg genaamd. Aan het einde
van de Boschweg kon je twee kanten op:
rechtsaf richting Nieuwe Vlissingseweg,
linksaf naar de Koudekerkseweg, koos je
voor het laatste dan kwam je langs het café
van Clowting.
Aan de Boschweg lag wat verspreide bebouwing met als bekendste de boerderij
Baskensburg. Verder was er een kwekerij,
Stadszicht, en de boerderij Maldeghem,
waarin vanaf 1921 een café was gevestigd.
Boerderij Maldeghem
Wanneer Maldeghem is gebouwd kan niet
worden vastgesteld. Omstreeks 1710 is
sprake van een boerenwoning en landerijen in het Coppe Laurens- en Leendert
Theunis Blok, gelegen in de parochie WestSouburg. De woning en bijbehorende gronden gaan diverse keren in andere handen
over, in 1854 wordt Willem van der Os,
brandspuitfabrikant in Vlissingen, eigenaar en hij verpacht de boerderij. Door een
grenswijziging was het gebied inmiddels
overgegaan naar de gemeente Vlissingen.
Begin 1900 was de boerderij in pacht bij
Abraham Stroo, die in 1904 bij een conflict
over loonbetaling om het leven kwam. Zijn
weduwe hertrouwde in 1906 met Cornelis
Jasperse, die op Maldeghem een gemengd
bedrijf uitoefende. In het voorjaar verkocht
hij pootaardappelen, in mei klaver. Verder
hield hij koeien en varkens. Er stonden
ook vruchtbomen op het perceel, in juli
1920 plaatste Jasperse in de Vlissingsche
Courant een advertentie voor een ‘musschenwachter’, iemand die vraatzuchtige
vogels moest verjagen. Jasperse had een
of meerdere knechten in dienst en vroeg
bijvoorbeeld in september 1918 een jongen.
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Sloop/nieuwbouw
In 1907 dienden de erven Willem van der
Os een bouwaanvraag in voor Maldeghem.
Het oude woonhuis en de schuur werden
afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Op de bouwtekening zien we een zogenaamd dwarshuis met in het midden de
voordeur en aan beide kanten twee ramen,
het geheel gedekt door blauwkleurige dakpannen. In de rechterzijmuur zaten boven
en onder twee ramen. In de bouwaanvraag
was verder sprake van een kelder en regenbak. Achter de woning verrees een flinke
houten schuur.
Verkoping
Begin twintiger jaren kwam er een einde
aan de landbouw op Maldeghem. De eigenaresse mevrouw J.A. van den Broek-van
der Os uit Baarn liet de boerderij veilen.
In juni 1920 kwam het bedrijf onder de
hamer op een veiling in Café De Oude
Vriendschap in de Breestraat te Vlissingen.
De lastgeefster was zelf niet aanwezig maar
had een machtiging afgegeven aan de heer
Siegers, een bekende Vlissingse bankier.
We zien het voor ons: in de zaal mannen in
grijze kostuums met vest, horlogeketting,
een dikke sigaar in de mond en voor zich
een stevige borrel.
Notaris Paap leidde de verkoping, een hele
klus, want in totaal moesten 15 percelen
worden geveild. Perceel 1 betrof het woonhuis Hoogeweg 175 met koe- en paardenstal, wagenschuur, winter- en gierkelder,
erf, tuin, boomgaard en bouwland. Het werd
gekocht door P.A. Bakker, C.J. Mommaas,
A. Botting en P.J. Daalhuizen voor 13.804
gulden. Zij moesten aan Jasperse ook 750
gulden betalen voor overname van de afrastering langs de boomgaard, een damhek, vruchtbomen en tuinbeplanting.
Samen met J. Davidse kochten de vier
ook nog een perceel bouwland aan de
Hoogeweg. De rest van het bouw- en weiland ging naar andere kopers.
Met betrekking tot de oplevering werd bepaald, dat de gebouwen op 1 mei 1921
moesten worden opgeleverd, het bouwland
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na de oogst van 1920 en het weiland uiterlijk 1 december 1920. Jasperse vertrok in
april 1921 naar Ritthem.
Begin januari 1921 werd weer een verkoping gehouden. Toen werden op Malde
ghem populieren, 34 vruchtbomen, tronken
en 200 meter afrastering verkocht, vermoedelijk nog eigendommen van Jasperse.
Daar bleef het niet bij. Op 30 maart kwam
Maldeghem in het Souwburgse café Dorps
zicht opnieuw in de verkoop. Deze keer
hanteerde notaris Van der Harst de hamer.
Aangeboden werden een huis, schuur,
wagenhuis, varkenshokken, tuin, boomgaard, bouwland, samen 1 ha, 12 a en 60
ca. Koper was C.J. Mommaas, koopman
in ongeregelde goederen uit Vlissingen,
die er 14.290 gulden voor betaalde en zijn
drie mede-eigenaren uitkocht. Tevoren was
al bepaald, dat de schuur, het wagenhuis
en de varkenshokken voor afbraak werden
verkocht.
Café annex speeltuin
Enkele dagen later werd in de Vlissingsche
Courant te koop aangeboden: een direct te
aanvaarden dubbel woonhuis bij het vliegterrein. Geschikt voor zomerpension of om
een café met speeltuin te beginnen. Te bevragen bij het VENDUHUIS aan de Grote
Markt.
Opdrachtgever van de advertentie en de
precieze locatie van het woonhuis zijn niet
bekend, maar het lijkt er verdacht veel op
dat Mommaas op deze manier Maldeghem
van de hand wilde doen.
Het idee van een speeltuin was trouwens
zo gek nog niet, in huidig makelaarsjargon lag de ‘boerderij op een schitterende
locatie met de potentie uit te groeien tot
een winstgevende onderneming’! Een café
met speeltuin leek een goede bestemming,
de boerderij lag tenslotte in een gebied
met een toeristische attractie, te weten
het vliegveld. Ook de nieuw aangelegde
Noorderbegraafplaats trok de nodige bezoekers, vooral in het weekeinde.
Bovendien waren er in Vlissingen niet
veel speeltuinen. Er zat er een in de tuin
van hotel de l’Union aan het begin van de
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Kerkhoflaan (nu Koudekerkseweg), vanaf
1921 een in de Margrietenlaan, in 1930
werd er in de Bloemenlaan een van de
Vlissingse Speeltuin Vereniging geopend.
Een speeltuin in de Boschweg zou zeker in
een behoefte voorzien.
Een zekere Andries Pieter Bakker zag er
wel brood in, hij had als logement- en pensionhouder de nodige ervaring opgedaan.
Hij kocht het pand met tuin en diende begin
mei 1921 bij B & W een verzoek in voor
de verkoop van ‘alcoholhoudende drank,
anderen dan sterken drank’. De vergunning
werd vlot verleend en op 24 juni kondigde
Bakker in de Vlissingsche Courant de opening van zijn etablissement aan: ‘Geopend
Café Maldeghem aan de Boschweg bij
het vliegterrein. Prima Zuid–Hollandsche
Bieren. Tevens verkrijgbaar versch geplukte aardbeien, roode, witte en zwarte aalbessen. Aanbevelend, A.P. Bakker’.
Waar vroeger koeien loeiden en varkens
knorden, kon nu een drankje worden gebruikt.
Vermoedelijk was de speeltuin nog niet
klaar, in de advertentie werd er niets over
vermeld.
Ongetwijfeld heeft Bakker geprofiteerd van
de grote Provinciale Zeeuwsche Landbouw
tentoonstelling, die van 12 tot 17 september 1921 op het vliegveld werd gehouden
en onder andere door koningin Wilhelmina
werd bezocht. Voor dat evenement zocht
hij vier jongens om broodjes en chocoladerepen uit te venten en in de Breskense en
Goesse Courant wees hij op de gunstige ligging van zijn café. Er konden 3000 fietsen
en 10 auto’s onder politietoezicht gestald
worden. Verder bood hij 30 slaapplaatsen
aan en wijn tegen de gewone prijs.
In 1922 was de speeltuin klaar en maakte
Bakker er reclame voor. Veel moeten we
ons van die speeltuin niet voorstellen, een
kleine draaimolen, enkele schommels, een
paar wipplanken en een glijbaantje, dat
was het. De speeltuin bood plaats aan 30
kinderen, wie tien cent besteedde mocht de
hele middag in de tuin spelen.
Lang heeft Bakker het in de Boschweg niet
volgehouden, al in augustus 1923 deed hij
de zaak over aan J. Clowting, die hij in de
26

De drankvergunning van Andries Pieter Bakker.
(Gemeentearchief Vlissingen).

Vlissingsche Courant beleefd aanbeval. Op
zijn beurt hoopte Clowting ‘het vertrouwen
waardig te worden’.
Johannes Clowting
Over Johannes Clowting is weinig bekend.
Het was een gewone man, die geen dagboek of memoires heeft nagelaten en niet
op een andere manier in het nieuws is gekomen.
Wel valt iets te zeggen over zijn Engels
klinkende achternaam. Zijn Engelse overgrootouders Isaac Clowting en Sarah
Robbins vestigden zich via Veere in 1814
in Vlissingen.
Johannes werd daar op 16 september
1888 geboren als zoon van de varensgezel Leendert Clowting en Tona Bakker,
hij trouwde op 19 september 1912 in de
Scheldestad met Anna Christina Heijeriks.
Het huwelijk bleef kinderloos. Clowting
werkte aanvankelijk als hofmeester bij de
Provinciale Stoombootdiensten en woonde
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enkele jaren in Terneuzen. Op 25 mei 1921
vestigde hij zich weer in Vlissingen aan de
Aagje Dekenstraat 101. Wegens verhuizing
naar de Hogeweg 175 verkocht hij die woning op 1 september 1923 aan Bakker.

veel geadverteerd. Dat werd misschien veroorzaakt door de crisisomstandigheden of
plannen van de KLM om op het vliegveld
een restaurant te gaan exploiteren wat concurrentie betekende. Het KLM-restaurant
werd op 8 juni 1933 geopend.

Café Boschweg
Met de overname van het café begon een
periode van 16 jaar waarin Clowting en zijn
vrouw de zaak runden. Blijkbaar voldeed
het interieur hen niet, na afloop van het seizoen 1924 diende Clowting bij B & W een
aanvraag in voor een interne verbouwing.
Die werd hem vlot verleend. Ook werd de
naam gewijzigd in Café Boschweg, men
kon er zwak alcoholische drank en andere
versnaperingen kopen.
In de loop der jaren werd de zaak een begrip voor veel Vlissingers. Als je zei: “ik ga
naar Clowting“, dan wist iedereen waar je
het over had.
De zaak was eenvoudig ingericht, een gelagkamer met daarachter een kamer met
keuken, vanuit die kamer stond men zo
achter de tapkast. Op de tapkast stonden
enkele glazen vitrines met daarin repen
Kwattachocolade, pepermunt en dergelijke.
Verder stonden er enkele tafels, stoelen en
een biljart. In de vloer van de gelagkamer
zat een luik naar een kelder. Daar werd de
voorraad drank opgeborgen, die meestal
door de firma De Vlieger werd geleverd.
Het echtpaar exploiteerde een seizoensbedrijf, ’s winters ging de zaak dicht en verdiende Clowting op andere manieren zijn
brood. Uit een vergadering van de IJsclub
Vlissingen in 1929 valt op te maken, dat
hij onder andere tijdens schaatsperiodes de
koek en zopie verzorgde.
Ieder jaar werd de zaak in de lente heropend. Via een advertentie werd het publiek daar attent op gemaakt en gedurende
het seizoen werd ook nog een aantal keren
geadverteerd. Er werd dan gewezen op het
gezellige zitje in de tuin of veranda. Om te
voorkomen, dat ouders hun kind de hele
dag in de speeltuin dumpten, moest daarvoor tien cent worden betaald. Ze kregen
dan wel een consumptie en er was toezicht.
Vooral in 1932 en 1933 werd door Clowting
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Bezoekers
Café Boschweg was geen viersterren zaak,
het publiek bestond voor het grootste deel
uit gewone mensen. De beter gesitueerde Vlissingers kon men aantreffen op de
terrassen van Britannia, Strandhotel en
Noordzeeboulevard.
In het weekend was het bij Clowting het
drukst, dan waren de mensen vrij en gingen er in de omgeving op uit: Vlissingers
en Souburgers. Het vliegveld was een grote
trekpleister, men keek naar aankomende
en vertrekkende vliegtuigen of naar vliegdemonstraties.
De schrijver van dit artikel kan uit ervaring spreken: in mijn jeugd ging ik ‘s zomers zondagsmiddags nogal eens met mijn
ouders naar de Boschweg. Eerst werd een
bezoek aan de Noorderbegraafplaats gebracht. Terwijl mijn ouders de graven van
familie bezochten, zat ik als een soort vooroefening op de kettingen van de graven te
schommelen. Daarna volgde het hoogtepunt: Clowting, daar kreeg ik limonade en
mocht naar de speeltuin. Bij vertrek kochten mijn ouders nog een chocoladereep en
mocht ik even bij de papegaaienkooi kijken, mijn dag kon daarna niet meer stuk.
Andere bezoekers hebben ook goede herinneringen: de heer Goozen uit Souburg leerde bij Clowting biljarten en keek naar het
voetballen op het vliegveld. Hij herinnert
zich dat de doelpalen werden weggehaald
als een vliegtuig ging opstijgen of landen.
Mevrouw Jonkheer bezocht het café vaak
met haar vader, die vertegenwoordiger was
bij drankenfirma De Vlieger, ze kreeg dan
Fosco, een soort chocomel. Zij ging ook
met haar school naar de speeltuin, soms
hadden ze dan last van vliegen, dat kwam
door de boerderijen in de omgeving.
Voor mevrouw Bliek was Clowting een uitje
waar ze met plezier aan terugdenkt. Ook zij
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ging er vaak op zondag of hemelvaartsdag
naar toe en kreeg dan een kogelflesje limonade en een dubbeltje voor de speeltuin. Zij
stuurde nog enkele foto’s uit die tijd.
Het café was er niet alleen voor individuele bezoekers, ook groepen maakten er
gebruik van bijvoorbeeld schoolklassen
tijdens het jaarlijkse schoolreisje. In juli
1925 wandelden de jongste leerlingen van
de Chr. School aan de Palingstraat onder
geleide van hun juffen naar de speeltuin
aan de Boschweg. Moegespeeld keerden zij
aan het einde van de dag naar huis terug.
Simpeler kan het niet en ongetwijfeld was
iedereen tevreden. Een jaar later gingen
een aantal leerlingen van de Chr. School
aan de Wagenaarstraat dezelfde kant uit.
Ook de voetballers van RCS uit Souburg
kwamen bij Clowting. Die voetbalden in
de beginjaren van de club op het vliegveld.
Er werden dan verplaatsbare doelen geplaatst, na afloop van de wedstrijd wasten
de spelers zich in de schuur van Clowting
en kleedden zich daar ook om.
Het vliegveld
Met zijn café zo vlak bij het vliegveld zat
Clowting goed. Voor wandelaars was altijd wel iets te zien. Al in 1911 werd een
vliegweek georganiseerd en ook later waren er allerlei evenementen. Er waren vliegdemonstraties waarbij loopings en andere
luchtacrobatiek werden vertoond of men
kon een rondvlucht maken. Ook burgemeester Van Woelderen waagde zich aan
dergelijke rondvluchten. Lyrische beschrijvingen van zulke vluchten vulden in die
dagen de kolommen van de Vlissingsche
Courant. Ook kon een trip naar Amsterdam
of Rotterdam worden gemaakt. In 1932
opende de KLM een geregelde dienst
Rotterdam Waalhaven - Haamstede - Vlis
singen, een jaar later doorgetrokken naar
Knokke.
Verder waren er zo nu en dan luchtmanoeuvres, er werd dan boven zee geschoten op
een achter een vliegtuig gesleepte zak.
In 1936 behaalde vliegtuigconstructeur Slot
van de Schelde met zijn Scheldemusch op
het vliegveld zijn vliegbrevet. Vanaf 1934
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werd jaarlijkse de Scheldevlucht georganiseerd, die steeds veel bekijks trok. Ook
de leden van de Walcherse Zweefvliegclub
oefenden regelmatig op het vliegveld.
Kortom, aan evenementen geen gebrek,
Clowting heeft er natuurlijk van geprofiteerd.
Uitbreiding vliegveld
In de jaren dertig nam het luchtverkeer
overal in de wereld toe. Er werden grotere
vliegtuigen ontwikkeld, die langere starten landingsbanen nodig hadden. De accommodatie van het vliegveld Vlissingen
voldeed niet meer en in 1937 werd besloten tot uitbreiding. Om de NO-ZW startbaan te verlengen was in eerste instantie 9
ha grond in de ZW-hoek nodig, terwijl ook
gedacht werd aan uitbreiding aan de noordkant voor de bouw van hangars. Het gevolg van dit plan was dat de gemeente de
in haar bezit zijnde boerderij Baskensburg
moest verkopen. Ook een aantal particuliere eigendommen, waaronder die van
Clowting, moesten het veld ruimen.
Op 29 september 1939 kwam de zaak in de
gemeenteraad aan de orde. B & W stelden
voor Baskensburg, gemeente-eigendom,
aan het rijk te verkopen. Na enige discussie
ging de raad daarmee akkoord.
Het einde
Het vliegveld, dat Clowting veel klandizie
bezorgde, werd ook zijn ondergang. Zijn
bedrijf ontkwam niet aan de uitbreidingsplannen. In juli 1939 bood hij al tuinklapstoelen en elektrische buitenlampen te
koop aan, in oktober de bijna gloednieuwe
eikenhouten café-inventaris. Aan het einde
van het seizoen 1939 gooide hij definitief
de handdoek in de ring en sloot zijn zaak.
Het doek over café Boschweg was gevallen. Hoe de sluiting financieel met Clowting
is afgedaan, is niet bekend.
Midden december bedankte hij in een advertentie: allen, die hem gedurende 16 jaar
hun vertrouwen hadden geschonken. Nog
een keer kwam het café in het nieuws.
Tijdens de paasdagen van 1940 had een
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Het graf van Johannes Clowting en
Anna Christina Heijeriks.
(Foto Jules Braat).

aantal jongeren bezit genomen van de verlaten speeltuin. Er werd naar hartenlust
gebruik gemaakt van de speeltoestellen en
enkele belhamels waren zelfs de leegstaande woning binnengedrongen. Hun optreden
haalde de Vlissingsche Courant.
Op 10 mei 1940 was door de Dienst der
Domeinen een grote afbraakverkoping gepland van vijf huizen aan de Hogeweg bij
het vliegveld. Gelet op de datum zal er van
deze verkoping niet veel terecht zijn gekomen, op die dag brak immers de oorlog uit.
Wanneer café Boschweg is afgebroken is onbekend. Uit een dossier in het
Gemeentearchief van Vlissingen blijkt echter dat het in 1946 niet meer bestond.
Johannes Clowting overleed op 14 mei
1945 in Middelburg en werd daar aanvankelijk ook begraven. Op 8 juni 1946 werden zijn stoffelijke resten naar Vlissingen
overgebracht. Zijn vrouw, Anna Christina
Heijeriks, overleed op 3 november 1962
en werd bij haar man begraven. Het graf
is aanwezig op de Noorderbegraafplaats.
Beiden rusten in de omgeving waar zij zestien jaar lang hun bedrijf hebben uitgeoefend en velen plezier hebben verschaft…
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muZEEumnieuws
Pol Verbeeck

Nieuwe tentoonstelling in het
muZEEum
ZEEROTICA
Liefde en lust aan de kust
Zeemeerminnen, zinnenprikkelende zeevruchten en het intieme leven van ruig getatoeëerde zeebonken zijn enkele van de
thema’s van de tentoonstelling.
Bewegende beelden, schilderijen, kunstobjecten, foto’s en een peepshow brengen
een levenslustig verhaal over zee en passie en lust aan de kust. De tentoonstelling
ZEEROTICA, liefde en lust aan de kust
wordt geopend op 8 juni 2012.

Lezing in het muZEEum door Suze Zijlstra
Moeizame kolonisatie: de ervaringen van kolonisten in Zeeuws Suriname (1667-1682)
In 1667 veroverde een Zeeuwse vloot de
Engelse kolonie Suriname. De kolonie
kwam daarmee onder het bestuur van de
Staten van Zeeland. Om de suikerkolonie
tot een succes te laten worden, werden
Zeeuwen aangemoedigd zich er te vestigen.
In deze lezing zullen hun ervaringen worden
besproken aan de hand van bestuurlijke
stukken uit het Zeeuws Archief, maar ook
aan de hand van persoonlijke correspondentie van de kolonisten zelf. Er zal worden
besproken dat de Staten van Zeeland weliswaar een mooie toekomst aan de kolonisten voorspiegelden, maar dat de realiteit
van het leven in Suriname anders was.
Deze lezing wordt georganiseerd in samen
werking met Vereniging voor Zeegeschie
denis op zaterdag 31 maart 2012

30

14.00-15.00 uur Lezing
15.15-15.45 uur Koffie en thee
15.45-17.00 uur Mogelijkheid voor
		
muZEEumbezoek
Voor Vrienden van het muZEEum en het
Gemeentearchief Vlissingen en leden van
de Vereniging voor Zeegeschiedenis is de
bijeenkomst gratis, mits gereserveerd en
bevestigd.
Overige geïnteresseerden betalen € 5,--.
Eerder is hierover al bericht in de pers.
Mogelijk zijn er voor snelle beslissers nog
enkele plaatsen.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, verzoeken wij iedereen zich aan te melden via
zeegeschiedenis@gmail.com
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Sleutels van de Willem Ruys
Ad Tramper
In december vorig jaar kreeg ik bezoek
van Cees Dommisse en zijn zwager Piet
Veen. Dommisse wilde een tweetal sleutels
schenken, waarmee ooit bakkerijkasten op
de Willem Ruys geopend konden worden.
De herkomst van deze sleutels was merkwaardig. Jarenlang hingen deze aan een
sleutelrek in de pastorie van de RoomsKatholieke kerk aan de Singel. De vraag
was hoe deze sleutels ooit op deze plek
waren terechtgekomen. Dommisse en
Veen opperden dat er misschien een link
was met de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk
dat vanuit de bakkerij van de Willem Ruys
inwoners van Vlissingen van voedsel zijn
voorzien. Met de watertanks van het schip
was de bevolking van Vlissingen namelijk
van water voorzien. Een mooie gedachte:

De Willem Ruys die Vlissingen door de oorlog sleepte.
Een interview voor Omroep Zeeland televisie zou misschien reacties opleveren, die
de geschiedenis van deze vondst verder
zou kunnen helpen. Reacties waren er wel.
Zo reageerde Cor Heijkoop, dat de sleutels
onmogelijk uit de Tweede Wereldoorlog
konden stammen. De Willem Ruys kreeg
namelijk zijn naam pas in 1946 en die
naam stond duidelijk op het sleutelplaatje.
Nee de bakkerij van de Willem Ruys speelde geen rol in de Tweede Wereldoorlog.
Het raadsel van de vindplaats bleef ook onopgehelderd. Maar hoe dan ook is het mooi
om deze tastbare voorwerpen in het bezit
te hebben, zeker als het gaat om de Willem
Ruys. Met bouwnummer 214 toch het bekendste schip dat De Schelde bouwde.
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

Mabélis Mode

Women

Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
32

Den Spiegel

April 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
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