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Een roofoverval, een treintje met groente 
en fruit en een schipbreuk op een  
inmiddels ‘verborgen’ plek 

AAfke Verdonk-rodenhuis

Op zondagochtend 22 mei 1485 werd 
Vlissingen overvallen door een roversbende 
uit de stad Sluis. Het was eerste pinkster-
dag en veel Vlissingers zaten op dat mo-
ment in de kerk.
Zo begint het derde artikel van de reeks 
’Zichtbaar Verleden’ (Vlissingen 1315-2015) 
door Peter van Druenen.
De eerste Vesting Vlissingen vertelt hoe 
Vlissingen pas in 1489 werd beveiligd te-
gen aanvallen van buitenaf.
Wat mij opviel aan het begin van het ver-
haal is dat ook hier de Vlissingers in de 
kerk zaten. Bij de gebeurtenissen op 6 april 
1572 begon alles vanuit de kerk, toen was 
het paaszondag. Vanuit de kerk spoedde de 
bevolking zich naar de waterkant om zich 
zelfstandig van de Spanjaarden te bevrij-
den! Ook hier prachtige verhalen. 
Peter van Druenen doet gedegen onder-
zoek voor zijn artikelen en vertelt op on-
derhoudende wijze over hoe een en an-
der is gegaan. In dit derde artikel staat de 
Gevangentoren, ook wel ‘bomvrije’ ge-
noemd centraal.

Jules Braat vertelt in Een merkwaardige 
straathoek, De hoek Scheldestraat/Verkuijl 
Quakkelaarstraat over een merkwaar-
dig pleintje en een heel bijzonder spoor-
lijntje dat zo’n honderd jaar geleden door 
Vlissingen liep. Het diende om de produc-
ten van de Groente- en Fruitveiling naar het 
station te vervoeren. Voor mij een onbe-
kend stukje geschiedenis. Het is leuk eens 
te kijken hoe dit traject gelopen heeft. Jules 
Braat doet verslag van alle wel en wee rond 

de aanleg van de spoorrails en de herkomst 
daarvan, de problemen van de gemeente 
en hoe het afliep. 

Over een kaperschip en hoe dit in 1781 
verging, maar vooral over de plaats waar 
dit gebeurde, gaat het artikel van Arthur 
Scheijde Het kaperschip Algemeen Belang 
verging in 1781 op de ‘Elians.
De schrijver is voor dit spannende verhaal 
in allerlei archieven gedoken en heeft veel 
wetenswaardigs boven gehaald. Via een 
klein uitstapje naar Rotterdam komen we 
weer in het Oosterscheldegebied terecht. 
Eerder schreef hij voor Den Spiegel een 
verhaal over Frans Naerebout. 

Dan Fort Rammekens. Hier worden onder-
houdswerkzaamheden verricht en ook ar-
cheologisch gebeurt er veel interessants. U 
leest hierover in het muZEEumnieuws.
U kunt zich opgeven voor een heel bijzon-
dere excursie door het gebied van het fort, 
onder leiding van de ’boswachter aan zee’, 
Karel Leeftink. Hoe, dat vindt u aan het 
eind van muZEEumnieuws.

Dan tot slot een klein berichtje over een 
heel bijzonder boek, Postkroniek van 
Zeeland, een uitgave van de Stichting Jan 
Hintzen Publicatiefonds.
De kroniek draagt deze naam met recht. 
Er wordt een stuk Zeeuwse geschiedenis 
weergegeven, gericht op de posthistorie, 
in samenhang met de geschiedenis van 
Zeeland, Staats-Vlaanderen en Nederland. 
Meer hierover achter in deze Spiegel. 
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Deze gebeurtenis stond niet op zichzelf. 
Het was vaker voorgekomen en niet al-
leen in Vlissingen. ‘Die van Sluis’ vormden 
in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw 
een ware plaag voor de steden en dorpen 
langs de kusten van de Zeeuwse eilanden. 
Moord- en rooftochten waren aan de orde 
van de dag en men kon er weinig tegen 

doen omdat de rovers zich verplaatsten in 
snelle, wendbare roeiboten en dus niet af-
hankelijk waren van de wind. Ze waren in 
een mum van tijd terug in Sluis, dat in die 
dagen wél een sterke vestingstad was. Het 
met geweld terughalen van de gijzelaars en 
de gestolen goederen was daarom nage-
noeg uitgesloten. Toch zou die eerste pink-
sterdag in 1485 een keerpunt betekenen in 
de geschiedenis van Vlissingen. Direct na 
de gebeurtenissen werd door de waarne-
mend graaf Maximiliaan van Oostenrijk, de 
latere keizer van het Heilige Roomse Rijk 
waartoe ook Zeeland behoorde, besloten 
om de stad aanzienlijk te versterken ten-
einde beter bestand te zijn tegen aanvallen 
van buitenaf. Van deze versterkingen uit 
ongeveer 1489 is alleen de Gevangentoren 
bewaard gebleven, althans de fundamen-
ten. De naam kreeg het gebouw pas in 
1610 toen het als stadsgevangenis in ge-
bruik werd genomen. 
Het bovenstaande roept een aantal vra-
gen op. Wat dreef de Sluizenaren tot hun 
rooftochten? Waren het wel rooftochten of 
zat er meer achter? Waarom bekommerde 
Maximiliaan van Oostenrijk zich speciaal 

De eerste Vesting Vlissingen
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015), 
deel 3: Hoe Vlissingen pas in 1489 werd beveiligd tegen aanvallen van
          buitenaf

Peter VAn druenen

Op zondagochtend 22 mei 1485 werd 

Vlissingen overvallen door een roversbende 

uit de stad Sluis. Het was eerste pinksterdag 

en veel Vlissingers zaten op dat moment in de 

kerk. De aanvallers waren met een vloot roei-

boten via het Zwin de Schelde overgestoken en 

geland aan de zuidoostkant, ongeveer waar nu 

de Commandoweg is. Vlissingen was in dat jaar 

nog niet zwaar beveiligd en de Sluizenaren kon-

den ongehinderd in de stad komen. Ze staken 

huizen in brand, drongen de kerk binnen, ver-

moordden daar de schout Wouter van Domburch 

en verdwenen met een flinke hoeveelheid kost-

baarheden en enkele gijzelaars waarvoor ze later 

losgeld wilden vragen. 

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het derde artikel van 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, dat in 1315 haar stads-
recht 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 derde artikel staat de in 1489 gebouwde 
Gevangentoren, ook wel ‘bomvrije’ genoemd, centraal. 
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om Vlissingen, terwijl hij ook graaf was 
van Vlaanderen waartoe Sluis behoorde? 
En waarom was men niet eerder begonnen 
met het versterken van de stad? Dat laatste 
was niet onlogisch geweest gezien het tijds-
beeld waarin roof, moord en oorlogsvoering 
onderdeel waren van het dagelijks bestaan. 

Sluis

Sluis, dat in de eerste halve eeuw van haar 
bestaan Lammingsvliet heette, had in 1290 
stadsrechten gekregen en was daarmee 
een van de laatste Vlaamse steden die dit 
recht verwierven. Dat had alles te maken 
met de ligging van de stad ten opzichte van 
Brugge, in die tijd een van de grootste en 
belangrijkste steden van Europa. Brugge 
lag niet direct aan open water en was af-
hankelijk van een uitloper van de Schelde, 
het Zoute, die uitmondde in het Zwin en 
daardoor een open verbinding had met de 
zee. In de veertiende eeuw begon dit na-
tuurlijke kanaal van ongeveer twintig kilo-
meter te verzanden en zocht Brugge naar 
een mogelijkheid om de grotere schepen 

te ontvangen in een beter toegankelijke 
haven. En dat werd Sluis. Het Zwin was 
toen een breed en open vaarwater dat wes-
telijk in de Noordzee uitmondde en oos-
telijk in de Schelde. Sluis groeide daarna 
uit tot de belangrijkste militaire haven van 
het hertogdom Bourgondië, waartoe in de 
tweede helft van de veertiende eeuw wel 
Vlaanderen, maar nog niet Holland en 
Zeeland ten noorden van de Schelde be-
hoorden. De stad was daarom volop be-
trokken bij de honderdjarige oorlog tussen 
Frankrijk en Engeland. De slag bij Sluis in 
1340 had zelfs tot het uitbreken van die 
oorlog geleid. In 1385 werd de stad ver-
bouwd tot vestingstad en in 1430 vond er 
zelfs het prestigieuze huwelijk plaats tussen 
Philips de Goede en Isabella van Portugal 
die vanaf 1433 ook over het graafschap 
Zeeland zouden regeren.
Vanaf 1450 raakten Sluis en Brugge verder 
in verval omdat ook het Zwin steeds ondie-
per werd en omdat de vele oorlogen van de 
Bourgondische vorsten de steden hadden 
uitgeput. Als gevolg daarvan waren op-
standen uitgebroken tegen diezelfde heer-
sers. De steden aan de andere kant van 
de Schelde, waaronder Vlissingen, konden 
volop profiteren van de economische ach-
teruitgang van Vlaanderen. Daar kwam nog 
bij dat omstreeks 1480 de aloude strijd tus-
sen de Hoeken en de Kabeljauwen weer 
was opgelaaid. Gingen deze twisten in de 

De Gevangentoren of ‘Bomvrije’ in april 2012. Het  
gebouw is sinds 1974 in gebruik als restaurant. 
Bron: Fotocollectie Peter van Druenen.

De Slag bij Sluis was in 1340 de opmaat tot de 
100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk.  
Bron: Froissart’s Chronicles (Parijs 1322-1400)
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veertiende eeuw vooral over de verdeling 
van macht en rijkdom, waarbij de Hoeken 
de aloude plaatselijke adel vertegenwoor-
digden en de Kabeljauwen het gewone volk 
dat economisch gezien steeds belangrijker 
werd, in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw was het accepteren van de centra-
le macht van de hertogen en graven van 
Bourgondië het grootste twistpunt. Sluis 
was een bolwerk van de Hoeken die in op-
stand waren gekomen tegen Maximiliaan 
van Oostenrijk. Deze was, plaatsvervan-
gend graaf van Vlaanderen, Zeeland en 
Holland, namens zijn pasgeboren zoon 
Philips de Schone.
Vanuit Sluis werden in de jaren tachtig van 
die eeuw onder leiding van de Hoekse edel-
man ‘Jonker’ Frans van Brederode, veld- 
en rooftochten uitgevoerd om Hollandse 
en Zeeuwse steden aan de Hoekse kant 
te krijgen. In 1488 werd zelfs Rotterdam 
veroverd. Elders waren de Hoeken minder 
succesvol en in 1489 slaagde Maximiliaan 
erin om de opstandelingen definitief het 
zwijgen op te leggen. Dat was mogelijk 
omdat hij legers vanuit zijn hele rijk, waar-
onder Duitsland en Oostenrijk, kon mo-
biliseren om hem terzijde te staan. Frans 
van Brederode, die toen nog in Rotterdam 
was, wist te ontkomen en dook onder, 
waarschijnlijk in de omgeving van Sluis 
dat nog niet in handen was gevallen van 
Maximiliaan. Van daaruit wist hij nog een 
jaar lang de Zeeuwse wateren onveilig te 
maken. Hij overleed in juli 1490 op vijfen-
twintigjarige leeftijd aan de verwondingen 
die hij had opgelopen tijdens de slag om 
Brouwershaven in dat jaar. 
Vlissingen behoorde gedurende deze roe-
rige periode tot de Kabeljauwen en was 
trouw aan Maximiliaan. Het is niet dui-
delijk of dit een bewuste keus was van 
de Vlissingers. Het is aannemelijk dat de 
economische en militaire belangen van 
de stad, die vooral wilde groeien in min of 
meer veilige omstandigheden, samenvielen 
met die van het grafelijke hof dat vooral 
wilde afrekenen met de Vlaamse dominan-
tie en opstandigheid. Op de achtergrond zal 
ook de groeiende macht van het Brabantse 
Antwerpen een rol hebben gespeeld. Voor 

Sluis was Vlissingen in ieder geval een vij-
andige stad en de aanval van 22 mei 1485 
had hier zeker mee te maken. Ook zul-
len de welvaartsverschillen die in de jaren 
daarvoor waren ontstaan als gevolg van het 
verschuiven van de handel naar Antwerpen 
en de Zeeuwse steden, een rol hebben ge-
speeld. Tenslotte had Sluis geld nodig voor 
de opstand tegen Maximiliaan en dat was 
alleen nog maar te vinden aan de andere 
kant van de Schelde. 

Vlissingen

Hoewel de gebeurtenissen van 22 mei 1485 
de directe aanleiding waren voor het ver-
sterken van de stadswallen van Vlissingen 
in de jaren daarna, kwamen de ideeën 
hiervoor niet uit de lucht vallen. Vlissingen 
stond al vanaf 1433, het jaar dat Zeeland 
door overerving onderdeel werd van het 
Bourgondische rijk, in de warme belang-
stelling van de nieuwe machthebbers en 
dan vooral van de eerste graaf, Philips de 
Goede die regeerde van 1433 tot 1467, 
het jaar van zijn overlijden. Onder zijn be-
wind werden zowel de stad als de haven 
flink uitgebreid en kregen de Vlissingers op  
20 april 1444 het recht om belasting te hef-
fen op de tussen Westkapelle en het ten 
oosten van Vlissingen gelegen Welsinghe 

Philips de Goede was de eerste Bourgondische 
graaf van Holland en Zeeland. Hij regeerde van 
1433 tot 1467. 
Bron: Schilderijencollectie Rijksmuseum
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aangevoerde haring. Naast deze ‘haringtol’ 
werd ook bepaald dat de vis alleen maar 
in Vlissingen mocht worden verkocht. Het 
geld was bestemd voor het onderhoud aan 
kaden, havens, bruggen en hoofden. Door 
deze maatregel kon Vlissingen haar con-
currentiepositie vergroten ten opzichte van 
andere steden en dorpen in de omgeving en 
uitgroeien tot een van de belangrijkste ha-
ringhavens in de graafschappen Zeeland en 
Vlaanderen. Vanuit Vlissingen werd de vis 
verhandeld naar andere delen in Europa, 
waaronder Engeland en de Scandinavische 
gebieden. De vissersboten namen op de te-
rugreis producten als tarwe, wijn, hop, olie, 
kolen, pek en teer mee. 
Dit alles was een doorn in het oog van de 
Middelburgers die verschillende keren op 
audiëntie waren geweest bij Philips om hem 
ertoe over te halen Vlissingen de haring-
tol weer af te pakken. Tevergeefs, want de 
graaf had weinig op met de Middelburgers, 
een houding die door al zijn opvolgers in 
de vijftiende eeuw werd gecontinueerd, 
misschien wel omdat ze in de decennia 
daarna bleven proberen om de groei van 
Vlissingen tegen te houden. De welvaart 
van Middelburg in deze periode, die on-
danks alles vele malen groter was dan die 
van Vlissingen, heeft dus vooral ondanks 
en zeker niet dankzij de graaf plaatsgevon-
den, hetgeen de stad siert. Dat kwam vooral 
omdat de handel die in Middelburg plaats-
vond meer divers was en duurzamer geor-
ganiseerd. De stad groeide in de vijftiende 
eeuw uit tot een centrum van lakenproduc-
tie en –handel, maar verwierf ook belang-
rijke rechten voor onder andere wijn, wol 
en zout. Daarnaast was Middelburg vooral 
een stapelhaven waarbij de producten wer-
den opgeslagen en pas van de hand gedaan 
wanneer de prijzen hoog waren. De stad zou 
later in die eeuw weer afstappen van deze 
stapelfunctie omdat de internationale markt 
erdoor werd verstoord en ze meer konden 
verdienen aan het heffen van belastingen op 
de ingevoerde producten, zoals Vlissingen 
dat deed met haring. De Scheldestad op 
haar beurt was vooral een thuishaven voor 
de vissersschepen die goederen in op-
dracht van anderen vervoerden, waarbij 

Vlissingen vaak niet eens op de route lag. 
De inkomsten bestonden dus vooral uit de 
vervoersopbrengsten van de vissers en niet 
uit de winst op producten. Dat gold natuur-
lijk niet voor de haringhandel. Vlissingers 
waren zelf de voornaamste leveranciers van 
haring en hadden daarvoor het tolrecht ge-
kregen. De bedrijfstak kende na 1444 een 
lange periode van zeer grote bloei, zodanig 
dat de plaatselijke overheid zich genood-
zaakt zag om de markt enigszins te regule-
ren. Zij deed dit door het instellen van een 
jaarlijkse periode waarin er niet op haring 
mocht worden gevist. Deze periode duurde 
de hele maand oktober. Als compensatie 
werden de handelaren en de vissers tussen 
17 september en 25 november vrijgesteld 
van het betalen van uitstaande rekeningen 
aan schuldeisers. 
Dat de haringhandel van groot belang was 
voor de stad blijkt ook uit de richtlijnen die 
golden voor kerkelijke processies. In die 
optochten liepen vertegenwoordigers mee 
van de verschillende ambachtsgilden. De 
rangorde was waarschijnlijk een afspiege-
ling van de statusverschillen tussen de gil-
den. De wagenaars liepen voorop. Zij be-
schikten over paarden en wagens, moesten 
zorgen voor het onderhoud aan de wegen 
en waren de spil in de Vlissingse handels-
activiteiten. Achter de wagenaars liepen de 
viskopers en de visdrogers en daarachter 
de op de stad zelf gerichte ambachten zoals 
bakkers, slagers, timmerlieden, metselaars 
en kleermakers. De stoet werd afgesloten 
door de drie min of meer militaire gilden: 
de kolveniers, de handboogschutters en de 
kruisboogschutters. Van enige andere be-
drijfstak die was gericht op handel of pro-
ductie van exportartikelen zoals textiel, wijn 
of bier was geen sprake. Behalve dan de 
haringhandel. En dat zou kunnen wijzen op 
een belangrijke weeffout in de toenmalige 
Vlissingse economie waarvan ook in de 
daarop volgende eeuwen sprake zou zijn: 
eenzijdigheid en een structureel gebrek aan 
op continuïteit gerichte economische in-
zichten, zoals die in de buurstad Middelburg 
wel aanwezig waren. 
De Vlissingers trokken zich weinig aan van 
deze weeffout; waarschijnlijk was men zich 
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er niet eens van bewust. De haringhandel 
bloeide als nooit tevoren, de stad kon zich 
koesteren in de aandacht van de nieuwe 
graaf en er werd flink gebouwd en gegra-
ven. Eigenlijk was er sinds de aanleg van 
de voorhaven, de koopmanshaven en de 
achterhaven tussen 1304 en 1308 en de 
bouw van de kerk, het stadhuis, de gevan-
genis en het gasthuis daarna, weinig meer 
veranderd in de stad. Wel kwam omstreeks 
1410 een Karmelietenklooster op de markt, 
vlakbij het stadhuis en de gevangenis, aan 
de westkant van de havens. Ook het stra-
tenplan zag er in 1433 in grote lijnen uit als 
dat van een eeuw eerder. Het aantal inwo-
ners in dat jaar zal zeker niet meer zijn ge-
weest dan duizend. 
De omvang van de bebouwing en de bevol-
king nam daarna fors toe door de nieuwe 
investeringen van Philips de Goede. We 
moeten ook dat weer in perspectief plaat-
sen omdat een kleine honderd jaar later, 
omstreeks 1525, de stad nog steeds niet 
meer dan ongeveer 2.500 inwoners telde. 

Nieuw grondgebied, een nieuwe haven en 
nieuwe straten

Was de stad tussen ongeveer 1350 en 
1433 nauwelijks veranderd, de omgeving 

van Vlissingen was dat wel. Door de grote 
stormvloeden in deze periode zag de stad 
meer dan de helft van haar grondgebied 
in zee verdwijnen, vooral aan de west- en 
de zuidoostkant. De stormvloeden troffen 
niet de bebouwing binnen de stadswallen, 
maar zorgden er wel voor dat Vlissingen 
nauwelijks meer grond beschikbaar had 
voor uitbreiding. De stad werd aan twee 
kanten omringd door de zee en aan twee 
kanten door het grondgebied van West-
Souburg. Deze ambachtsheerlijkheid was 
veel ouder dan Vlissingen en beheerste van 
oudsher de kerkelijke structuur in het zui-
delijk deel van Walcheren, omdat het een 
van de vijf moederkerken van het eiland 
binnen haar grenzen had, maar niet kon 
beschikken over de rechten die een stad 
als Vlissingen had. De stedelijke belangen 
wogen zwaarder bij het grafelijke gezag 
dan die van een dorp en zo kon het gebeu-
ren dat Vlissingen West-Souburgse grond 
kon annexeren ten behoeve van de eigen 
groei en welvaart. Dat was al het geval in 
1304 toen de eerste havens moesten wor-
den aangelegd, deels op grondgebied van 
West-Souburg dat ook toen al Vlissingen 
voor een groot deel omsloot. Omstreeks 
1433 moest er weer grond van deze bu-
ren worden ingelijfd om een nieuwe haven 

Reconstructie van de kaart 
van Vlissingen in 1439. 
Het gebied ten zuidoosten 
is nog eigendom van de 
ambachtsheerlijkheid  
West-Souburg. 
Bron: Dommisse, P.K., ‘De 
ambachtsheerlijkheid van 
Oud Vlissingen en de wor-
ding van Nieuw Vlissingen’ 
in: Vroegere en latere  
mededelingen voornamelijk 
in betrekking tot Zeeland 
(Middelburg, 1910)
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te kunnen bouwen. Het ging om bijna vijf 
hectare in het gebied ten zuidoosten van de 
stad waar tegenwoordig onder andere het 
Arsenaal, het Arsenaaltheater, de jachtha-
ven, de Nieuwendijk en de Nieuwstraat zijn 
te vinden. Op de plaats waar nu de jachtha-
ven ligt, werd de nieuwe haven aangelegd. 
In het verlengde van deze werkzaamheden 
legde men aan de oostkant scheepshel-
lingen aan, werd de ingang naar zee ver-
breed en ontstond er een nieuwe buurt tus-
sen de Nieuwstraat en de Sint-Jacobskerk. 
Tenslotte was er aandacht voor de wa-
terhuishouding. De oude stad grensde in 
het westen aan de Scheldemond, in het 
noorden aan het Molenwater, een over-
blijfsel van de natuurlijke haven van Oud-
Vlissingen en in het oosten en zuiden aan 
een stelsel van watergangen. De watergan-
gen werden voor een groot deel gedempt, 
om plaats te maken voor straten en huizen. 
Aan de oostkant werd het Molenwater door 
middel van een kanaal verbonden met de 
nieuwe haven zodat de stad waarvan het 
grondgebied met een kwart was uitgebreid, 
weer helemaal werd omringd door water. 
Deze situatie had waarschijnlijk meer te 
maken met het in de hand kunnen houden 
van de waterhuishouding en het getij, dan 
met de verdediging van de stad tegen vij-
andelijke aanvallen. 

Eindelijk een vesting

Een volgende stap was het vervangen van 
de aan de kanalen grenzende aarden wallen 
door muren van steen en het bouwen van 
een aantal toegangspoorten. De graaf en 
zijn opvolgers waren dat aanvankelijk zeker 
van plan. Vlissingen was een zeer strate-
gisch gelegen stad aan een van de fronten 
waarop de Bourgondiërs hun geschillen 
uitvochten met de Fransen en de Vlaamse 
steden. De onrust zou na de stadsuitbrei-
dingen alleen nog maar toenemen en het 
wachten was op plannen en geld om de 
stad ook daadwerkelijk te versterken. 
Dat geld zou er echter de volgende vijftig 
jaar niet komen om de simpele reden dat de 
grafelijke schatkist een structureel tekort ver-
toonde als gevolg van de zeer hoge militaire 
uitgaven. De kansen van Vlissingen op ver-
sterking werden in 1453 nog kleiner dan ze 
al waren toen Philips besloot om Vlissingen, 
Westkapelle en Domburg voor zeventien jaar 
te verpanden aan Hendrik van Borselen, in 
die tijd heer van Veere en rentmeester van 
Zeeland. De graaf had geld nodig om de op-
standige Vlaamse steden te onderdrukken. 
Van Borselen betaalde 12.000 kronen. In 
1477 zou zijn zoon en opvolger Wolfert van 
Borselen voor nog eens 5.000 kronen de ge-
bieden permanent in zijn bezit krijgen. 

Reconstructie van de kaart van 
Vlissingen in 1489. Vergelijk deze 
kaart met die uit 1439 om de 
verschillen te zien. Het voormalig 
grondgebied van West-Souburg 
is nu helemaal opgenomen in de 
stad, inclusief de Nieuwe haven. 
Bron: Dommisse, P.K., ‘De 
ambachtsheerlijkheid van Oud 
Vlissingen en de wording van 
Nieuw Vlissingen’ in: Vroegere 
en latere mededelingen voorna-
melijk in betrekking tot Zeeland 
(Middelburg, 1910)
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Nu moeten we het bezit van een stad of 
een gebied niet verwarren met de feite-
lijke macht die kon worden uitgeoefend. 
Die lag nog volledig bij de Bourgondische 
graven. Zij konden dan ook doorgaan 
met het heffen van tijdelijke belastingen 
om hun oorlogen te financieren. Dit werd 
nog schrijnender toen Karel de Stoute, de 
zoon van Philips de Goede, in 1467 aan de 
macht kwam en zijn expansiedrift richtte 
op het oosten van zijn grondgebied waar 
hij alles in het werk stelde om grote stuk-
ken Frankrijk en Duitsland, waaronder 
Elzas en Lotharingen, aan het rijk toe te 
voegen. De heren van Vlissingen, achter-
eenvolgens Hendrik, Wolfert en Anna van 
Borselen, hadden hierin weinig te zeggen 
en het zal duidelijk zijn dat er in deze peri-
ode geen middelen beschikbaar waren voor 
het versterken van de stad Vlissingen. De 
noodzaak hiervan werd steeds duidelijker, 
zeker na het oplaaien van de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten en de Vlaamse strijd 
tegen de Bourgondiërs.
Uiteindelijk moest het kalf eerst verdrinken 
voordat er maatregelen werden genomen. 
En dat gebeurde na 22 mei 1485, toen de 

Sluizenaren Vlissingen binnenvielen. Het is 
niet bekend waar het geld vandaan kwam 
en waarom het er nu wel was. Feit is dat 
Anna van Borselen en haar echtgenoot 
Philips van Bourgondië, bastaardkleinzoon 
van de vroegere graaf, direct na de gebeur-
tenissen besloten om Vlissingen te verster-
ken, met de zegen van Maximiliaan van 
Oostenrijk. De werkzaamheden bestonden 
uit het vervangen van de aarden wallen 
door muurwerken, het versterken van de 
reeds bestaande poorten ten westen en ten 
oosten van de stad en het bouwen van een 
geheel nieuwe poort, de Altenapoort op de 
plaats waar het afwateringskanaal grensde 
aan de nieuwe haven. Op deze grens werd 
een dam aangelegd met een pad dat naar 
de poort leidde. 

De cirkel is weer rond

De Gevangentoren is het enige bouwwerk 
dat nog herinnert aan de werkzaamheden 
tussen 1485 en 1489. Het was een van de 
twee torens waarmee de Westpoort werd 
versterkt, gelegen aan de zeekant. De to-
ren werd naar alle waarschijnlijkheid ge-

De vroegst bekende kaart van Vlissingen uit 1550. Rechts aan de zeekant zijn de twee torens van 
de Westpoort te zien. De meest rechtse is de Gevangentoren. 
Bron: Wijngaerde, A. van den, Zelandiae Descriptio (Middelburg, 1550/1995)
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bruikt als uitkijk- en geschutspost. De 
andere deed dienst als opslagplaats voor 
kruit en lag aan de landzijde. In 1563 ver-
loor de Westpoort haar functie als stads-
toegang omdat even verderop en wat 
meer landinwaarts de Middelburgse poort 
werd gebouwd. In 1610 kreeg het ge-
bouw een functie als stadsgevangenis om 
in de Franse tijd voor korte tijd weer een 
militaire bestemming te krijgen. In 1811 
werd het hele complex afgebroken, op de 
Gevangentoren na die een nieuw dak kreeg 
dat bestand was tegen bommen die vanuit 
zee naar de stad konden worden gescho-

ten. Dit soort bommen was in 1809 door 
de Engelsen gebruikt om de Fransen uit de 
stad te verdrijven. De stad werd voor een 
groot doel verwoest. De aanvallers bleven 
slechts kort en de bezetters keerden in dat-
zelfde jaar weer terug. De Gevangentoren 
bleef evenwel staan en kreeg gezelschap 
van een nieuwe en stadsbeeldbepalende 
Franse kazerne, die pas na de Tweede 
Wereld oorlog zou worden gesloopt. Ook 
toen ontkwam de toren aan de slopersha-
mer. Waarschijnlijk had de eerdere restau-
ratie in 1894 hiermee te maken. In dat jaar 
werd de toren als oudheidskamer ingericht, 

De Gevangentoren en 
de Westpoort, ca. 1600. 
Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, Historisch 
Topografische Atlas.

De Westbeer en de 
Gevangentoren op 
Boulevard de Ruyter, 
ca. 1870. 
Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, 
Beeldcollectie.
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een soort historisch museum. Voor het 
eerst werd de Gevangentoren als een be-
langrijk overblijfsel uit de stadsgeschiede-
nis gezien. Nog maar enkele jaren eerder 
waren er stemmen opgegaan om de hele 
boel te slopen teneinde de boulevard hele-
maal te kunnen inrichten als wandelgebied. 
In die tijd kon je nog niet om de toren heen. 
Als compromis werd er een houten brug 
langs de buitenkant aangelegd zodat wan-
delaars gewoon konden doorlopen. Na de 
stormvloed van 1953 gingen er weer stem-
men op om te slopen omdat de boulevard 
versterkt moest worden. Het stadsbestuur 
wist daar een stokje voor te steken. Na de 
aanleg van de zware glooiing in de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw werd ook de 
Gevangentoren weer aangepakt. Er kwam 
een verdieping bij en ook kwam er weer 
een puntdak, net als voor 1809. 
Vanaf 1974 bevat het gebouw een restau-
rant. In 2008 kreeg de toenmalige onderne-
mer toestemming om een serre te bouwen 
aan de zeezijde. Deze werd in 2010 geheel 
vernieuwd na een korte maar hevige brand 
in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog 
steeds onduidelijkheid over de oorzaak. 
Men denkt aan brandstichting. Waarmee 
de cirkel in historisch opzicht in ieder geval 
weer rond is. 

Over de auteur:
Peter van Druenen (1952) is histori
cus, uitgever en, zeker niet in de laatste 
plaats, Vlissinger
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Een merkwaardige straathoek
De hoek Scheldestraat/Verkuijl Quakkelaarstraat

Jules BrAAt

 

De Scheldestraat. In mijn jeugd een  

woon-/winkelstraat waar je voor al je dagelijkse 

boodschappen terecht kon. Tegenwoordig nog 

steeds een straat met winkels en kleine  

bedrijven, bovendien een levendige verkeersader.

Wie goed oplet, valt misschien de  

merkwaardige hoek van de Scheldestraat met 

de Verkuijl Quakkelaarstraat op. Als we daar 

de aanbouw van Tino Tweewielers wegdenken, 

ontstaat er een schuin verlopend pleintje in de 

richting van de Verkuijl Quakkelaarstraat. Door 

die schuine hoek was het in het verleden  

mogelijk spoorrails aan te leggen vanuit 

de Aagje Dekenstraat naar de Groente- en 

Fruitveiling in de Verkuijl Quakkelaarstraat.

Plannen

We gaan honderd jaar terug in de tijd, naar 
1911. In Vlissingen was toen een markt 
waar boter, eieren en groente werden ver-
kocht, maar de belangstelling daarvoor liep 
terug omdat steeds meer langs de huizen 
werd geleurd. Op 30 juni 1911 werd door 
de gemeenteraad een commissie ingesteld 
onder voorzitterschap van wethouder J.G. 
van Niftrik. Deze commissie moest het 
marktwezen onderzoeken en aanbevelingen 
doen voor verbetering.
In april 1912 kwam de commissie met 
haar conclusies. Zij wilde het leuren niet 
beperken, maar in navolging van andere 
gemeenten zoals Middelburg, overgaan tot 
het instellen van een geregelde groente- en 
fruitveiling. Daarvoor zou een modern in-
gericht veilinglokaal moeten worden op-
gericht. Als vestigingsplaats dacht men 
eerst aan een terrein bij de Nieuwe Markt/
Paul Krugerstraat, daar reed de Domburgse 
tram zodat producten gemakkelijk aange-
voerd konden worden en verder getrans-

porteerd naar het station en de Mij Zeeland.
De kosten voor bouw en exploitatie van 
een veiling werden geraamd op ƒ 10.000,-. 
Rente en aflossing zouden moeten komen 
uit een heffing op plaatsen en vijf procent 
over het geveilde bedrag. Bij een hogere 
omzet verwachtte men een batig saldo voor 
de gemeentekas. 
Niet alleen tegenwoordig worden bepaalde 
plannen mooi voorgesteld, ook toen ge-
beurde dat, de commissie zag het helemaal 
zitten.
Toen het voorstel in de gemeenteraad werd 
gebracht, waren er weinig kritische vragen 
en werd het zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.
Wel was er een ingezonden brief in de 
Vlissingse Courant, waarin getwijfeld werd 
aan de plaats van vestiging en financiële 
onderbouwing.

Het begin

Op 14 juni 1912 was de aanbesteding van 
het complex. Winnaar was J. Warren, tim-
merman en aannemer, die de klus voor  
ƒ 8.249,-- aannam. Uiteindelijk bedroegen 
de bouwkosten, waaronder begrepen die van 
enkele kleine onderaannemers ƒ 8.717,05.
De bouw verliep zonder problemen en op 
26 maart 1913 ging onder vrij grote be-
langstelling de eerste veiling met een flinke 
voorraad groente van start. Wethouder Van 
Niftrik hield een korte toespraak en hij be-
loofde een reglement en las de boetebepa-
lingen voor. 
Op maandag, woensdag en vrijdag werd 
om 14.30 uur geveild, uitsluitend voor le-
den te weten telers en groentehandelaren 
die voor ƒ 1,-- per jaar lid konden worden.
Het eerste jaar draaide de veiling met ver-
lies, er moest ƒ 762,-- worden bijgepast. 
Toen in 1915 de bedrijfsbegroting voor 
1916 in de gemeenteraad aan de orde 
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kwam, vroeg een der leden zich af of het 
logisch was met een tekort rekening te 
houden. De wethouder antwoordde dat hij 
op een hogere opbrengst hoopte. 

Een railverbinding

We maken een sprong naar 1917. Begin 
november werd in een vergadering van het 
veilingbestuur opgemerkt dat de export van 
groente was toegenomen. Merkwaardig, 
want met de voedselvoorziening in Neder-
land was het op dat moment niet al te best 
gesteld. De Eerste Wereldoorlog was in alle 
hevigheid aan de gang en import van le-
vensmiddelen was moeilijk. 
Export van groente komt dan ook wat 
vreemd over. Hoe dan ook, in het bestuur 
werd gesteld dat via een rechtstreek se ver-
binding met het station van de Staats spoor-
wegen (SS), exportproducten zonder over-
lading konden worden vervoerd. 
Het bestuur dacht aan het maken van een 
aansluiting op het spoor van de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde (KMS) bij de 
kruising van de Aagje Dekenstraat met 
de Scheldestraat. Daarover moest natuur-
lijk met de KMS overlegd worden. Een der 
leden, de heer Lindeijer, informeerde naar 
de kosten. Die speelden een belangrijke 
rol; wie leverde rails, wie legde ze aan, hoe 
werd het transport naar het station gere-
geld?  

Contacten met de Staatsspoorwegen

De wens van het veilingbestuur vond een 
willig oor bij B&W. Van Niftrik zocht con-
tact met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen (SS). Er werden 
in de wachtkamer van het station meer-
dere besprekingen gevoerd onder andere 
met de sectie-ingenieur uit Breda en de 
wegopzichter te Vlissingen. De techneu-
ten in Breda maakten een tekening, die ter 
goedkeuring aan de gemeente werd voor-
gelegd. Een probleem vormden de boch-
ten bij de Scheldestraat en de Verkuijl 
Quakkelaarstraat, een grotere straal was 
daar vanwege de ruimte niet mogelijk, niet-
temin kon de bocht genomen worden. Het 
bleek ook noodzakelijk om een elektriciteits-
mast op de hoek van de Aagje Dekenstraat 
en de Scheldestraat te verplaatsen.
Om de zaak in de gemeenteraad te bren-
gen, moesten B&W natuurlijk wel over een 
kostenplaatje beschikken. De sectie-inge-
nieur in Breda kreeg vanuit het hoofdkan-
toor in Utrecht opdracht, te bepalen welke 
materialen er voor een spoor naar de vei-
ling nodig waren.
Dat was een probleem, want er was materi-
aalschaarste en de prijzen waren hoog. 
Niettemin bracht de SS een offerte uit: 500 
meter spoorstaven met bijbehorende mate-
rialen voor een bedrag van ƒ 18.000,--. De 
materialen werden franco geleverd op het 

De achterzijde van de Groente- 
en fruitveiling; met personeel 
aan de Paul Krugerstraat.
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto Dert)
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station Vlissingen, verder transport kwam 
voor rekening van de gemeente. 

Onverwachte ontwikkelingen

De onderhandelingen van de gemeente met 
de SS werden doorkruist door wensen van 
de marine. Die had het tijdens de Staat van 
Beleg (mobilisatie) in de haven voor het 
zeggen en had daar te maken met ruim-
tegebrek. Met veel passen en meten lukte 
het de marineschepen een ligplaats in de 
Buitenhaven toe te wijzen.
De gemeente stemde toe en in maart 1918 
werd dat terrein aan de marine afgestaan. 
Er lagen daar sporen en wissels van de 
KMS, die in 1907 nog waren uitgebreid. 
Er waren plannen om aan de oostkant van 
de Buitenhaven een marine-etablissement 
te vestigen maar dat kon nog jaren duren.
In oktober 1917 stelde de commandant 
der Stelling van de Monden der Maas 
en Schelde dan ook aan de Minister van 
Marine voor om over het ruimteprobleem 
contact op te nemen met de gemeente 
Vlissingen. De gedachten gingen uit naar 
een terrein achter hotel Zeeland, de oost-
kant van de eerste Binnenhaven, daar was 
ruimte voor een wachtschip, enkele gebou-
wen, kolenopslag en een exercitieterrein. 
In 1915 waren havens en terreinen door 
het rijk aan de gemeente overgedragen die 
toen de exploitatie overnam.
De Stellingcommandant zette al direct druk 
op de ketel en vroeg de SS op 30 maart 
1918 om spoedige verwijdering van rails 
en wissels op het toegewezen terrein. De 
sectie-ingenieur kreeg daarvoor uit Utrecht 
toestemming, het betekende wel dat over-
blijvende wissels moesten worden omge-
nummerd. De kosten voor het opbreken en 
dergelijke moesten bij het Rijk in rekening 
worden gebracht. 
Enkele dagen eerder had Van Niftrik na-
mens de marine aan de wegopzichter ver-
zocht met spoed enkele spoorstaven uit 
een spoor op het haventerrein te halen. 
De bedoeling was, daar twee zogenaamde 
uithouders aan te brengen in verband met 
de komst van Hr. Ms. Schorpioen, dat als 
wachtschip dienst ging doen. De wegop-

zichter liet dat uitvoeren, maar er werd wel 
een stootblok geplaatst om ontsporing te 
voorkomen.
Op 18 april werd Hr. Ms. Schorpioen van 
Helle voetsluis naar Vlissingen overge-
bracht. Het overbrengen gebeurde met 
sleep boothulp want het schip was onbe-
stuur baar en had geen ankerinrichting. Er 
werd gekozen voor een route binnendoor: 
Haringvliet, Hellegat, Zijpe, Zandkreek 
en Veere. In Vlissingen werd in de eerste 
Binnen haven aangemeerd.

Buitenkans

Voor de gemeente was de claim van de 
marine een buitenkans. De vrijkomende 
rails konden mooi gebruikt worden voor de 
aanleg van het veilingspoor. Op die manier 
zou het veel minder kosten dan het eerdere 
plan. Bovendien bleek dat de eerder door 
de SS aangeboden rails ongeschikt waren. 
Het waren rails voor gebruik op de vrije 
baan en niet om in bestrating te leggen. De 
van het haventerrein afkomstige rails waren 
beter geschikt.
De kwestie werd in de gemeenteraad be-
sproken. De wethouder wees op het vrijko-
men van rails, dat waren wel tweedehands-
jes maar de gemeente was goedkoper uit. 
De kosten zouden nu rond de ƒ 6.000,-- 
bedragen.
Van Niftrik merkte nog op, dat een railver-
binding dringend nodig was voor de verdere 
ontwikkeling van de veiling. Een gemeen-
teraadslid vroeg nog waarom geen gebruik 
kon worden gemaakt van de wagons van 
de Stoomtram Walcheren. Van Niftrik ant-
woordde dat dan twee keer moest worden 
overgeladen.
De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord 
met de aanleg van de spoorverbinding, 
mits gebruik gemaakt werd van de vrijko-
mende rails van het haventerrein. 

Contract

Het leek de gemeente gewenst met de SS 
een contract af te sluiten. In een ontwerp- 
overeenkomst werd opgenomen, dat de 
gemeente de sporen langs de oostzijde van 
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de eerste Binnenhaven mocht verwijderen 
en dat de SS de vrijgekomen materialen in 
bruikleen afstond voor de aanleg van een 
spoor naar de veiling. De gemeente ver-
plichtte zich ook, indien de SS dit nodig 
achtte, de oude toestand te herstellen. De 
hele operatie kwam voor rekening van de 
gemeente.
Of het tot een formeel contract is gekomen 
is twijfelachtig. Einde 1926 vroeg de sectie- 
ingenieur aan B&W om een kopie, voor zo-
ver aanwezig, hij beschikte er zelf niet over.
Het hele werk werd op tekening vastge-
legd en de opgebroken materialen werden 
nauwkeurig geïnventariseerd. Uiteindelijk 
werden acht wissels met sporen en drie 
draaischijfjes opgebroken. In 1919 werd 
ook nog een weegbrug verwijderd. 
Met de draaischijfjes was nog even een pro-
bleem. Midden op het haventerrein lagen er 
twee die de gemeente wilde laten liggen. 
Als de marine het terrein ontruimde, kon-
den ze direct weer gebruikt worden. Het 
werd een polderoplossing: Van Niftrik gaf 
toestemming er één weg te halen mits de 
fundering bleef liggen.
De gemeente had voor het opbreken geen 
gespecialiseerd personeel. Daarom riep 
Van Niftrik de hulp in van de SS. Een 
ploegbaas en vijf wegwerkers voerden het 
werk in iets meer dan vijfenveertig dagen 
uit.

Vergunningen

Het leggen van 500 meter spoor ging 
niet zo maar, verschillende instanties wa-
ren er bij betrokken. In de eerste plaats 
werd toestemming aan de Minister van 
Waterstaat gevraagd. Die antwoordde dat 
een vergunning van zijn kant niet nodig 
was, maar dat met de toestemming van 
de KMS kon worden volstaan. Het geplan-
de spoor was immers een aftakking van 
het Scheldebedrijfsspoor. Wel verleende 
hij vergunning om de sporen van de tram 
Middelburg-Vlissingen te kruisen en hij wees 
er op, dat een gegoten stalen kruising mis-
schien door de KMS kon worden gemaakt.
De trambaan was eigendom van de Société 
Anonyme des tramways vapeur Flessingue 
Middelbourg. Met betrekking tot deze maat-
schappij legde de minister de gemeente 
een aantal dwingende voorwaarden op. 
- De gemeente kreeg tot wederopzeggens 

recht tot het kruisen van de trambaan 
Vlissingen-Middelburg.

- De kruising moest in onderling overleg 
door de gemeente worden gemaakt en 
onderhouden,

- De kruising moest van gegoten staal zijn. 
Voorlopig mocht met een hulpkruising 
worden volstaan.

- De kruising mocht alleen bereden worden 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Het bedrijfsspoor van De Schelde; met op de achtergrond de Timmerfabriek, ca. 1950.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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- De snelheid waarmee de kruising mocht 
worden bereden, mocht niet hoger zijn 
dan die van een voetganger. De treinen 
van de gemeente moesten steeds tien 
meter voor de kruising stilhouden, een 
gemeentebeambte moest dan beoordelen 
of het veilig was en dat via een geluids-
sein kenbaar maken.

- Alle schade aan de tramweg moest op 
kosten van de gemeente worden hersteld 
en aan de Tramwegmaatschappij moest 
een jaarlijkse recognitie van ƒ 1,-worden 
betaald.

De gemeente verklaarde de opgelegde 
voor waarden te aanvaarden en te zullen na-
leven.
Dan waren er ook nog Gedeputeerde Sta-
ten. Op een aanvraag om een vergunning 
hielden zij op formele gronden de boot af. 
Uiteindelijk konden B&W volstaan met het 
toezenden van de ministeriële beschikking.

Wie trekt de kar?

De gemeente beschikte niet over eigen 
locomotieven, dus voor het vervoer van 
en naar het station moest een oplossing 
gevonden worden. De SS rekende voor 
het rangeren van een wagon van het sta-
tion naar de veiling ƒ 14.--, net zoveel als 
voor het rangeren van Middelburg naar 
Vlissingen. Dat was aan de hoge kant; er 
werd gezocht naar alternatieven. De KMS 
bood een oplossing, die maatschappij be-
schikte over een klein soort locomotief, de 
bij oudere Vlissingers bekende Willy, en 
was bereid voor ƒ 12,50 wagons van en 
naar het SS-emplacement te vervoeren. 
Blijkbaar was dat tarief te hoog, want in 
1921 werd door de veiling al om verlaging 
gevraagd. In 1924 ontstonden weer pro-
blemen. Het was voor kopers op de veiling 
goedkoper om een sleper in te schakelen. 
De rails lager er op dat moment doelloos 
bij. Het veilingbestuur vroeg de KMS het ta-
rief te verlagen, maar die gaf nul op het re-
kest. B&W werden ingeschakeld, die had-
den meer succes, het tarief werd verlaagd 
naar ƒ 8,75 voor de eerste wagon, voor de 
volgende ƒ 5.--.

De aanleg

Over de feitelijke aanleg van het veiling-
spoor is weinig bekend. Zeker is, dat Van 
Niftrik weer om hulp van gespecialiseerde 
spoormannen vroeg en dat die door de 
wegopzichter ter beschikking werden ge-
steld. Hij kreeg een ploegbaas en twee 
wegwerkers toegewezen, die dertien da-
gen voor de gemeente werkten. Hun uren 
werden door de SS in rekening gebracht, in 
totaal ƒ 113,36. De totale kosten van het 
project bedroegen ƒ 2.918,39.
We kunnen aannemen, dat het werk tussen 
mei en juli 1918 is uitgevoerd.
In een verslag van 21 augustus 1918 
schreef de administrateur van de veiling,  
J. Suurmond, dat het vervoer per spoor niet 
beter kon worden geregeld. De spoorlijn 
was dus toen al in gebruik. Hij vermeldde 
verder dat de wagons van de SS tot op het 
veilingterrein kwamen. Het was zelfs gelukt 
in anderhalf uur drie wagons aardappelen 
te laden. Het gemeenteverslag over 1918 
meldde, dat de spoorvoorziening in een 
dringende behoefte voorzag. Kortom, de 
aanleg leek een goede zaak.

Klachten

Een bewoner van de Aagje Dekenstraat 
dacht er anders over. Hij deponeerde in 
februari 1922 een klacht bij de Societe 
Anonyme des tramways. Als de tram pas-
seerde voelde hij in zijn huis schokken. De 
klacht kwam bij de gemeente terecht, die 
de zaak liet onderzoeken. Het bleek, dat de 
tram op de kruising met het veilingspoor 
de rails van de gemeente raakte. Smid 
Wondergem kreeg opdracht de rails op die 
plek in te korten. Klager tevreden.

Te vroeg gejuicht

Helaas, de spoorverbinding was niet le-
vensvatbaar. Al in 1921 stelde raadslid 
Hensel voor de rails te verwijderen omdat 
die nooit werden gebruikt. De heer Van 
de Putte, lid van het veilingbestuur, waar-
schuwde daartegen.
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In 1922 moest ook Van de Putte toegeven 
dat het aanleggen van een railverbinding 
op een fiasco was uitgelopen: er was te 
weinig export. Tot dusver waren 100 wa-
gons over de rails vervoerd.
Ook een ingezonden stuk van eind decem-
ber in de Vlissingse Courant wees op het 
ontbreken van vervoer op het veilingspoor. 
De kwestie sukkelde nog een aantal jaren 
door. In de gemeenteraadsvergadering van 
december 1927 vroeg raadslid Rorije om 
verwijdering van de rails omdat ze nooit ge-
bruikt werden. Hij kreeg daarbij steun van 
mederaadslid De Ridder, die in de Verkuijl 
Quakkelaarstraat woonde en dagelijks op 
het ongebruikte spoor uitkeek. De burge-
meester antwoordde, dat de zaak aandacht 
had van B&W maar er gebeurde niets.

Wissel verwijderd

Aan het einde van 1929 kregen B&W van 
de KMS de mededeling, dat het wissel bij 
de Aagje Dekenstraat er slecht bij lag. Bij 
het berijden traden grote schokken op en 
die veroorzaakten schade aan het materi-
eel. Verzocht werd het wissel te repareren of 
te verwijderen omdat het veilingspoor toch 
nooit werd gebruikt. De directeur gemeen-
tewerken kreeg daarop opdracht het te laten 
verwijderen. Hem leek het beter het werk 
door de KMS te laten uitvoeren. Het was niet 
alleen een kwestie van verwijderen maar 
ook het leggen van een nieuw stuk rails. 
Gemeentewerken had niet de benodigde 
materialen en gereedschappen. Wel moest 
de KMS het wissel zo nodig direct herleggen. 
Het wissel is daarop door de KMS verwijderd 
en opgeborgen. Het veilingspoor kwam 
daardoor geïsoleerd te liggen.

Het doek valt

In juni 1931 trokken B&W de stekker uit de 
spoorverbinding. De spoorwegen hadden 
natuurlijk geconstateerd dat het spoorver-
voer naar de veiling nihil was, zij stelden 
voor de rails op te breken en op een nader 
te bepalen plaats te deponeren en te sorte-
ren. Ook werd de mogelijkheid geboden het 
materiaal voor ƒ 5.400.-- over te nemen.

De directeur van gemeentewerken werd 
geraadpleegd. Hij berekende dat ongeveer 
1200 m2 zou moeten worden herbestraat. 
Tegen het toen geldende prijspeil (ƒ 0,55 
per m2) zou dat neerkomen op ƒ 660,--. 
Voor het karwei waren 23.000 klinkers no-
dig. Die moesten besteld worden en zouden 
rond de ƒ 1.000,-- kosten. Alles bij elkaar 
zou herbestrating op ƒ 1.600,-- komen.
Het op de hoek van de Verkuijl Quakke-
laarstraat en de Scheldestraat gelegen 
plantsoentje zou daarbij ook verlegd kun-
nen worden. 
De keuze was snel gemaakt. Opbreken, de-
poneren en herbestraten was voordeliger. 
Toen het voorstel in de gemeenteraad werd 
gebracht, werd deze optie zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen. Door de NS 
werd de wegopzichter te Vlissingen aan-
gewezen om het opbreken en deponeren 
van de rails en dergelijke in goede banen 
te leiden. Wel wilde het bedrijf weten of de 
minister het opbreken goedkeurde. B&W 
konden dat bevestigen.

En de veiling?

Ook die had zijn langste tijd gehad. De vei-
ling was voor de gemeente altijd een hoofd-
pijndossier geweest, vrijwel voortdurend 
moest er geld bij. 
In 1923 was de kwestie uitvoerig in de raad 
besproken, de conclusie was toen dat de 
veiling niet gemist kon worden.
Bij de behandeling van de begroting in 
1929 kwamen de tekorten weer aan de 
orde evenals opheffing. Wat voor gevolgen 
zou opheffing op de groenteprijzen hebben? 
In oktober 1930 bracht een raadscom-
missie rapport uit. Een der conclusies 
was, dat de veiling noodzakelijk was voor 
de gemeente met het oog op de voedsel-
voorziening en als prijsregelend lichaam. 
Opheffing was (nog) niet aan de orde, wel 
was er in dat jaar een tekort van ƒ 6.000,--.
Weer een jaar later werden de leden van de 
veiling door het bestuur opgeroepen om te 
vergaderen over het voortbestaan. Wat in 
die vergadering is besloten, is niet bekend, 
maar de stemming zal niet optimistisch zijn 
geweest.
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Eind 1932 kwam de commissie voor de 
groente- en fruitveiling met aanbevelingen 
om het geraamde tekort voor 1932 terug te 
dringen. Dat werd geschat op ƒ 5.460,--. 
Kwekers en kopers zouden onder andere 
meer contributie en veilingloon moeten 
gaan betalen, ook zou de emballagehuur 
worden verhoogd. 
Met deze aanbevelingen hoopte men het 
tekort terug te brengen tot ƒ 1.350,--. Het 
hielp allemaal niet.

Finale

In april 1933 gooide de gemeente de hand-
doek in de ring. Sinds de oprichting van 
de veiling was in totaal ƒ 60,000,- bijge-
past. Maatregelen ter verbetering hadden 
niet geholpen, over 1932 was het tekort  
ƒ 7.500,--. Voor de toekomst zag men 
geen verbetering, de wereldcrisis was dui-
delijk merkbaar. B&W stelden voor de vei-
ling op te heffen. Er kwam dan een terrein 
beschikbaar met een geschatte waarde van  
ƒ 27.125,--, de sloopwaarde van gebouwen 
enz. schatte men op ƒ 1.500,--. Het perso-
neel kon elders worden ondergebracht.
In de zitting van de gemeenteraad van  
5 mei 1933 werd het besluit tot opheffing 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
De veiling was niet meer.

Slot

Het instellen van een veiling en de aanleg 
van een railverbinding was voor Vlissingen 
een brug te ver. Men was te optimistisch. 
Het grootste euvel was het ontbreken van 
voldoende export. Vlissingen lag niet in een 
tuinbouwcentrum en de rond de gemeente 
gelegen bedrijven waren gemengd: land- 
en tuinbouw met enige veeteelt.
Niettemin heeft de veiling het twintig jaar 
volgehouden, de spoorverbinding dertien 
jaar. Het was voor Vlissingen een soort 
Betuwelijn, de rails lagen er maar wagons 
zag je niet. Het veilingspoor is aangelegd 
op basis van verwachtingen die door diver-
se omstandigheden niet kondene worden 
gerealiseerd. Het moet voor B&W pijnlijk 
geweest zijn tot dat besef te komen.
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werkzaam bij NS te Utrecht. Geïnte
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Het kaperschip Algemeen Belang verging 
in 1781 op de ‘Elians

Arthur scheiJde

Al lange tijd is onder wrakduikers bekend dat 

er in 1781 een schip genaamd Het Algemeen 

Belang gezonken is op de Eliansplaat in het 

vaarwater De Roompot. Onduidelijk is echter 

om welke zandbank het gaat. De Elians  

zandbank is niet zomaar terug te vinden. Er 

zijn wel aanwijzingen voor een mogelijke plek. 

In 1928 vertrokken een twintigtal zeilschepen 

in een zeilwedstrijd vanuit Veere richting de 

Roompot. Het draaipunt in hun tocht was boei 

nummer 3 die de bijnaam ‘Elias’ droeg. Wellicht 

dat de naam Eliasboei terug te leiden is tot de 

naam van een zandplaat, de Elians-zandplaat. 

Waar de boei precies lag, is echter niet duidelijk.

De krantenbank-database van de Koninklijke 

Bibliotheek leverde een nadere locatie op. Zowel 

de Middelburgse Courant als de Groninger 

Courant deed eind oktober 1781 verslag van het 

vergaan van het Rotterdamse  

kaperschip Het Algemeen Belang. De kapitein 

was Johannes Liekele en het schip was  

eigendom van het Rotterdamse kaperbedrijf 

Adrianus Dubbeldemuts en Pieter  

Dubbeldemuts van Dijk. 

De schipbreuk

In de nacht van 22 op 23 oktober 1781 
was het kaperschip ‘op de ondieptes van 
de wal’ gestoten en bij het ochtendgloren in 
de buurt van Burghsluis omgeslagen en ge-
zonken. Een mast brak af en de zeilen aan 
de voorkant gingen verloren. De kapitein 
wist zich in een sloep te begeven, samen 
met enkele bemanningsleden en passagiers 
en voer naar Burghsluis waar zij aan wal 
gingen. Anderen klampten zich vast aan 
wrakstukken, die zij als vlot gebruikten om 
het vege lijf te redden. Waarschijnlijk zijn 
80 man levend van het schip gekomen en 
17 man verdronken.

Op de dag van de schipbreuk arriveerde in 
Veere ook de vissersboot van schipper Jan 
Staats die bekend stond om zijn bekwame 
zeemanschap. Hij had 25 schipbreukelin-
gen van Het Algemeen Belang weten te 
redden, samen met zijn bemanning be-
staande uit Jacob Paauw, Carel en Aarnout 
van der Schoor en Pieter van der Heyde. Zij 
wisten te vertellen dat het kaperschip ver-
gaan was op de zogenoemde Elians Bank 

Smallegange, 
Cronyk van 
Zeeland 1696. 
Een van de wei-
nige prenten die 
van Burghsluis 
gemaakt is. Hier 
voor de kust  
verongelukte Het 
Algemeen Belang
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in de Roompot vaargeul. Onder de beman-
ningsleden bevonden zich verschillende 
krijgsgevangen Engelsen en een zieke. Zij 
waren van de wrakstukken afgegleden, 
maar de 51-jarige Staats had ze op tijd aan 
boord weten te krijgen. Hij had daarbij hulp 
gekregen van een tweede vissersboot van 
een vriend van hem, Jan van Boven. De 
opperstuurman van Het Algemeen Belang 
verdronk, maar men vermoedde in Veere 
dat de kapitein met een groep anderen 
Burghsluis had weten te bereiken. Dit bleek 
later ook inderdaad zo te zijn. Van daaruit 
was een ‘hengstje’ (type boot) afgevaren 
naar het wrak en had daar nog eens 39 
man weten te redden.

Gekaapt Engels schip

In de ochtend van 25 oktober arriveerde in 
Hellevoetsluis een Engelse visserssloep ge-
naamd De Neptunus, met R. Wilkensou als 
schipper. Op 21 oktober was het te Harwich 
thuishorende schip op de Doggersbank 
gekaapt door kapitein Liekele met het ka-
perschip Algemeen Belang. Liekele had 
het Engelse schip met een aantal van zijn 
bemanningsleden naar Hellevoetsluis ge-
stuurd om het als buitgemaakt prijsschip te 
gelde te maken.
Liekele had op 16 oktober ook al drie 
Engelsen op een Deens schip gevangen ge-
nomen. Dit waren een koopman genaamd 
Boyle met zijn zoon en neefje, die zonder 
paspoort van Porsgrunn in Noorwegen 

naar Glasgow in Schotland probeerden 
te komen. Een paspoort was hard nodig, 
want in die jaren woedde de Vierde Engels-
Nederlandse Oorlog. Daar waar mogelijk 
probeerde zowel de Republiek als Groot-
Brittannië schepen van elkaar te kapen en 
bemanningsleden en opvarenden krijgsge-
vangen te nemen.

Krijgsgevangenen

Wat betreft de Engelse krijgsgevangenen 
was het verhaal voor kapitein Liekele nog 
bepaald niet afgelopen. De twee Engelse 
jongens waren tijdens het vergaan van 
het kaperschip verdronken en de vader 
was met een militair escorte overgebracht 
naar de gevangenis. Het feit dat zij van een 
Deens schip genomen waren, werd niet licht 
opgevat. Denemarken was neutraal in het 
conflict tussen Nederland en Engeland. 
De gezant van de Deense koning in de 
Nederlanden, de heer St. Saphorin, schreef 
op 26 november een klaagbrief naar de 
Staten-Generaal. Daarin eiste hij dat de 
Engelsman Boyle onmiddellijk zou worden 
vrijgelaten, dat kaperkapitein Liekele gestraft 
diende te worden en dat hij de geleden scha-
de moest vergoeden. St. Saphorin schreef 
dat de kaperkapitein tegen de protesten van 
de Deense kapitein in, de drie Engelsen met 
al hun goed gedwongen had aan boord te 
stappen van Het Algemeen Belang.
Door deze, in zijn ogen onrechtvaardige actie 
hadden de jongens het met hun leven moe-

Voorbeeld van 
een Nederlands 
Kaperschip (r) dat 
in 1782 een Engels 
schip (l)  
kaapte. 
Gemeentearchief 
Vlissingen, HTA  
digitaal nr.1083
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ten bekopen. Koopman Boyle zou naakt zijn 
overgebracht naar de gijzelkamer van de 
Gravensteen gevangenis van Zierikzee, daar 
acht dagen zijn vastgehouden en vervol-
gens zijn vervoerd naar de gevangenis van 
de Admiraliteit van de Maze in Rotterdam. 
Namens de koning van Denemarken wilde 
St. Saphorin dat dit onrecht werd hersteld en 
dat Liekeles straf zou dienen als voorbeeld 
voor andere kapers. Men diende in oorlogs-
tijd de handen af te houden van schepen van 
bevriende mogendheden, aldus het stand-
punt van de Deense Kroon.

Vrijheid en straf

De Raad der Admiraliteit van de Maze 
stelde een onderzoek in. De vastgezette 
Engelsman werd ondervraagd en hem werd 
verzocht een en ander op papier te zetten. 
Op kapitein Liekele werden ‘interrogato-
rien’ losgelaten, zoals men vroeger met 
een mooi woord ondervraging aanduidde. 
De Engelsman werd vrijgelaten en Liekele 
werd gestraft. Hij mocht zes maanden lang 
niet varen als kapitein van een kaperschip 
en hij moest de kosten, de schade plus de 
rente, aan de Engelsman vergoeden.
Dit alles werd door de Raad op 12 decem-
ber opgeschreven en middels een kopie 

aan St. Saphorin en de Staten-Generaal 
medegedeeld. Blijkbaar werden Engelsen 
die op een neutraal Deens schip voeren, 
gezien als varende onder een neutrale vlag 
en dergelijke schepen moesten met rust 
worden gelaten. Wat betreft de Staten-
Generaal was de zaak hiermee afgedaan. 
Op 22 januari 1782 maakten zij bekend dat 
het verslag van de Admiraliteit afdoende 
moest zijn voor de gezant van de Deense 
Koning.

Het kaperbedrijf

Dubbeldemuts was een koopmansfami-
lie in Rotterdam. Adrianus Dubbeldemuts 
en zijn neef Pieter Dubbeldemuts van 
Dijk waren werkzaam als verzekeraars, 
scheepsbevrachters en reders. De rede-
rij Dubbeldemuts kocht het kaperschip in 
mei 1781 in Vlissingen voor 51.000 gulden 
en doopte het vervolgens Het Algemeen 
Belang. In de dagen van de schipbreuk 
voeren er 94 mannen op het schip en was 
het bewapend met 22 acht à negenponder 
kanons. Bovendien had het 12 draaibas-
sen. Dat waren kleine stukken geschut die 
op een draaispil gemonteerd zaten aan het 
bovenboord (verschansing) van het schip. 
Men kon ermee in alle richtingen schieten 

De koning van Denemarken in 1789,  
Christian VII

Amerikaanse ambassadeur in Den Haag,  
John Adams
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en niet geheel onbelangrijk, indien nodig er 
de eigen bemanning mee onder schot hou-
den.
Prins Willem V van Oranje Nassau (1748-
1806) stelde als eerste kapitein op het 
Algemeen Belang Willem Francois Imbert 
de Martines aan. Hij was zoon van een ge-
neraal-majoor in Staatse dienst en bezat 
een huis genaamd De Witte Laars aan de 
Binnendieze van ‘s-Hertogenbosch (Oude 
Dieze 13). Na de tweede kapitein Johan 
de Visser nam Johannes Liekele het com-
mando op zich.
Een resolutie van de Staten-Generaal van 
30 maart 1781 had de commisievaart 
(kaapvaart) tegen Engeland legitiem ge-
maakt. De kaperrederij ontving een com-
missiebrief van stadhouder Willem V. Hierin 
stond dat de Nederlanden zich genoodzaakt 
zagen om kaapvaarders te bewapenen te-
gen Brittannië omdat er zonder wettige 
reden (eind 1780) een oorlog tegen onze 
Republiek was ontketend. Brittannië was 
de oorlog begonnen omdat De Republiek 
het ontstaan van Amerika als onafhankelijk 
land aanmoedigde.
Adrianus Dubbeldemuts had een goed con-
tact met de eerste Amerikaanse ambas-
sa deur in Den Haag, John Adams (1735-
1826). Hij werd later de tweede president 
van de Verenigde Staten. De lening die de 
Nederlanden meegaven aan John Adams 

was cruciaal voor het succes van de Ameri-
kaanse onafhankelijkheidsstrijd. Adams 
was co-auteur van de Amerikaanse onaf-
han kelijkheidsverklaring uit 1776.

De kapitein

Johannes Liekele was van oorsprong een 
Fries. Hij werd rond 1753 in Heereveen 
geboren als zoon van Johannes Liekele en 
Aagje Bones. In 1776 trouwde Johannes 
met Elisabet Bassart, die woonde aan de 
wandelpromenade De Boompjes in Rotter-
dam. Hun dochter Aagje kwam ter wereld 
in de Pottebakkerssteeg om de hoek bij De 
Boompjes. Zij overleefde helaas de kinder-
jaren niet. Op 11 maart 1779 woedde in 
die steeg een grote brand waarna het gezin 
verhuisde.
In de jaren na de afstraffing voor Liekeles 
gedrag met Het Algemeen Belang voer 
hij op een hoekerschip genaamd Ons Ge-
noegen als handelaar naar Bordeaux en 
Bayonne. Toen zijn vrouw in 1787 over-
leed, woonde hij ‘beneden de hoogen 
Zeedijk onder Cool’. Met Cool werd de hui-
dige Coolsingel in Rotterdam bedoeld.
Johannes’ vader woonde bij de Leuvehaven 
aan de Boompjes boven de suikerraffina-
derij Het Witte Hart. De grondlegger van 
dat nog steeds bestaande suikerbedrijf was 
Hendrik van Oordt (1710-1805) die af-

G. Haasbroek  (rond 1805), Brand in de Pottebakkerssteeg op 11 maart 1779 toen Johannes 
Liekele er woonde. Gemeentearchief Rotterdam cat.nr. RI 1352-2
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stamde van gegoede Middelburgse kooplie-
den. Door de VOC geïmporteerde rietsuiker 
werd in Het Witte Hart verwerkt. Het logo 
op de suikerzakjes vertoont vandaag de 
dag nog steeds een wit hart.
De Leuvehaven was waar het Oost-Indisch 
Huis stond en VOC-schepen hun handels-
waar kwamen uitladen. In 1782 vestigde 
ook Johannes van Nelle er zich met een 
klein winkeltje in koffie, thee en rookwaren. 
Hij was de oprichter van het koffiemerk Van 
Nelle.

Zoektocht naar de zandbank

Het was een uitdaging om met deze nieuwe 
gegevens een kaart te vinden van het wa-

ter voor de kust van Burghsluis, van rond 
1781, met een aanduiding van de Elians 
Bank. Wrakduiker Fred Groen opperde 
dat met de Elians Bank wel eens de oude, 
grote Neeltje Jans zandbank bedoeld kon 
worden. In het Zeeuws zou de naam Neeltje 
Jans anders uitgesproken kunnen zijn en 
als Elians in het krantenbericht terecht zijn 
gekomen. 
Neeltje Jans > Nele-Jans > Elians.
Onderzoek in het Zeeuws Archief leverde 
uitsluitsel. De rentmeester Be-oosten schel-
de Jan IJsselsteijn schreef letterlijk dat het 
kaperschip Het Algemeen Belang strandde 
op ‘de plaat bekend onder den naam van 
Neeltje Janse’. Dit is de vroegste vermel-
ding van de ‘Neeltje Jans’ zandbank die 

De vroegste vermelding van de Neeltje Jans zandbank. Zeeuws Archief, Toeg.nr. 2.1 Staten van 
Zeeland, inv.nr. 4616.2, brief d.d. 23 oct 1781

Prent naar de gravure van M. Beautemps-Beaupré uit 1799, met de eerste officiële vermelding van 
de Neeltje Jans zandbank. Eronder aangegeven is de locatie van de Schaapskooitje boei (sk).
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tot nu toe bekend is. De naam moet tus-
sen 1753 en 1781 zijn ontstaan. De oude 
Neeltje Jans zandbank strekte vroeger van 
ver voor Burghsluis tot aan de Roggeplaat. 
Tot het jaar 1753 werd de zandbank 
‘Poelvoet’ en ‘Groote Plaat’ genoemd.
De zandbank zou, naar men zegt, haar 
naam Neeltje Jans danken aan een schip 
dat er vòòr 1780 op strandde. Een andere 
theorie is dat schapenhoedster Nele Jansz 
van Westerschouwen als eerste toestem-
ming zou hebben gekregen om op de droge 
zandplaat schapen te hoeden. Over geen 
van beide theoriën is echter documentatie 
bekend. Opmerkelijk is wel dat een boei 
vlak onder de Neeltje Jans op kaarten met 
‘Schapenkooitje’ bestempeld wordt.
De naam Neeltje Jans komt voor het eerst 
officieel voor op de zeekaart van Beau-
temps-Beaupré uit 1799. De huidige zand-
plaat is een kunstmatig opgespoten zand-
bank uit 1986 toen de Stormvloedkering 
werd voltooid. Het zal gezien de grootte 
van de toenmalige zandplaat nog wel even 
zoeken zijn naar wrakrestanten van Het 
Algemeen Belang.

Over de auteur:
Arthur Scheijde, Archivaris van de Stich
ting tot Behoud van Onderwater schat ten 
in Zeeland (STIBOZ). In consultatie met 
Fred Groen, secretaris van Wrak duik
stichting De Roompot (WDSR) en STIBOZ.

Geraadpleegde bronnen:

- Middelburgsche Courant, 29 januari, 2 februari 

1782.

- Groninger Courant, 30 oktober, 4 december 1781. 

- Historisch genootschap “Roteroda mum”, Rotter-

dams Jaarboekje, 1917.

- Martinus Stuart, Nederlandsche Jaar boeken, 1781, 

blz 1119, 1782, blz. 29-35.

- Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie, vol.9, 1783, 

blz 17-22.

- Nationaal Archief, T 1.01.02 Staten Generaal, inv. 

3838 Gedrukte Resoluties, 22 januari 1782.

- A.C.W. Staring, M. Evers, 1996, De vormingsjaren 

van A.C.W. Staring, blz 184.

- Digitale Stamboom en beeldbank Rotterdam.

- Rotterdamse Courant, 22 oktober 1785.

- Beeldbank gemeentearchief Vlissingen.

- Zeeuws Archief, (Poortvliet-) database Zeelui.

- Frans Mol, Rijkswaterstaat (kaartexpert)

- Freddie Vinckx, wrakduiker (WDSR)

Rectificatie
In het artikel van Cor Heijkoop is er bij 
de naamgeving van de rivierschepen iets 
misgegaan. Op pagina 12, tweede kolom 
wordt er halverwege gesproken over de 
Eischaal, Meerval, Mosa, Rens en Vaals. De 
door Heijkoop aangeleverde namen luiden 
echter: de  Isala,  Merva , Mosa, Rhenus en 
Vahalis. Heel wat anders dus. Met excuses 
aan de auteur voor de storende vervor-
ming!

Redactie
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Werk in uitvoering

 

Geschiedenis blootgelegd

Dat fort Rammekens bijzonder is, wisten 
we al, maar dit besef wordt alleen maar 
groter met de herstelwerkzaamheden. Het 
fort stamt uit de zestiende eeuw: 1547. In 
het begin van de negentiende eeuw wor-
den door de Franse bezetters ingrijpende 
moderniseringen doorgevoerd. Op last van 
Napoleon zijn rond 1812 de verblijven in 
het complex gesloopt en vervangen door 
kazematten aan de zeekant. Deze zijn be-
ter bekend als bunkers. Bij Rammekens 
zijn deze geïntegreerd in het vestingwerk. 
Deze ruimtes zijn met een dikke laag grond 
afgedekt; ter bescherming tegen bommen. 
Die grond is er inmiddels grotendeels afge-
haald. Hierdoor kunnen de gewelven, het 
dak van de kazematten, waterdicht worden 
gemaakt. Veel van het huidige bouwkun-
dige verval wordt versneld door vochtpro-
blematiek. Bij het afgraven van de grond, 
soms enkele meters dik, kom je door la-
gen uit verschillende tijden. We komen veel 
dingen tegen waar we vooraf niet op gere-
kend hebben. We ontdekken onverwachte 
en spannende dingen uit de geschiedenis 
van het fort.

Spannende vondsten

Bijzondere vondsten zijn bijvoorbeeld ‘dub-
bele kanonskogels’ uit de zestiende of ze-
ventiende eeuw. Deze waren bedoeld om 
de masten van zeilschepen te vernietigen. 
Er is ook veel munitiemateriaal zoals ko-
gelhulzen en granaten gevonden uit met 
name de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig 
wordt het werk zorgvuldig begeleid. Dank 
zij detectie –apparatuur weten we bijvoor-
beeld wanneer we voorzichtig moeten gra-
ven. We hebben een stoffelijk overschot 
opgegraven, vermoedelijk uit het midden 
van de 18e eeuw. De archeoloog kan dit 
goed inschatten door naar de plek te kijken 
waar het skelet ligt. De botten zijn opge-
stuurd naar specialisten die onderzoeken 
hoe deze persoon om het leven is geko-
men. Na dit onderzoek kunnen we de exac-
te ouderdom vaststellen. 

Puzzelstukjes

In bouwkundig opzicht leggen we tal van 
bijzondere dingen bloot. Samen met de 
bouwhistoricus wordt het bouwkundige 
verhaal als in een puzzel gereconstrueerd. 
Dan pas besef je dat de oorspronkelijke 

muZEEumnieuws

 

Dat fort Rammekens bezocht kan worden, is te 

danken aan een samenwerkingsverband tussen 

Staatsbosbeheer en het muZEEum. Het fort is 

gedeeltelijk vervallen maar heeft nog steeds de 

imposante uitstraling van vroeger. 

Om het fort ook voor het nageslacht te  

behouden, moet het worden opgeknapt. Dat  

gebeurt nu. Staatsbosbeheer is druk bezig met 

de consolidatie van het fort. Een geweldige  

investering! U kunt een kijkje achter de  

schermen komen nemen waardoor u op plekken 

komt die normaal niet toegankelijk zijn. 
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Op 12 mei 2012 is het bijzonder fraai vorm-
gegeven boek Postkroniek van Zeeland 
bij de opening van de Filatelistische Ten-
toonstelling Vlissingen 2011 door Kees de 
Baar overhandigd aan wethouder Jacques 
Damen.
Kees de Baar is mede-auteur en eindre-
dacteur van het boek. Tevens is hij waar-
nemend voorzitter van de Vlissingse Filate-
listen Vereniging en penningmeester van 
de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds. 
Voorzitter en secretaris van dit fonds zijn 
respectievelijk Henk Feij en Mathieu Feij.
Auteurs van het boek zijn Kees de Baar, 
Jan Hintzen en Erik Petrusma.

Vierhonderd jaar postorganisatie, 
postvervoer en postverbindingen
Postkroniek van Zeeland

AAfke Verdonk-rodenhuis

buitenmuur vier meter dik is! Deze is voor 
een deel bekleed met natuursteen, maar 
bestaat grotendeels uit baksteen. Er zijn 
ongelooflijke hoeveelheden baksteen ge-
transporteerd in die tijd. In de Franse tijd 
zijn er kanonspoorten gemaakt in de oor-
spronkelijke, vier meter dikke muur. Die 
zijn niet voor niets een halve meter in door-
snee. Er moest iemand doorheen kunnen 
om het gat te maken. Probeer maar eens 
met handgereedschap een gat in een ‘nor-
male’ muur te hakken.

Gratis excursies

Wilt u een kijkje komen nemen bij de werk-
zaamheden? Dat kan! U bent van harte 
welkom bij de excursies die georganiseerd 
worden om u een blik achter de schermen 
te geven. Onder deskundige begeleiding 
komt u op plekken waar u normaal ge-

sproken niet mag komen. De excursies zijn 
gratis en vinden op de volgende momenten 
plaats:
- 20 september van 14.00 uur-16.00 uur
- 18 oktober van 14.00 uur-16.00 uur

U kunt zich opgeven via: Karel Leeftink, 
Boswachter Midden-Zeeland 
k.leeftink@staatsbosbeer.nl  
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
E-mail: philipp@zeelandnet.nl
Mobiel: 06 – 11462357

BINDWERK

BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

Een robuust boek, dat met recht de naam 
kroniek draagt. In een kroniek worden ge-
beurtenissen chronologisch geordend op 
een rij gezet. Zoals Kees de Baar in het 
voorwoord aangeeft: ”Postgeschiedenis is 
geschiedenis. Veranderingen in de post-
organisatie, het postvervoer en de post-
behandeling staan niet op zichzelf. Staat-
kundige, bestuurlijke, economische en 
technische veranderingen liggen aan de 
basis van de geschiedenis van de brieven-
posterij”.

Het boek geeft zeer veel interessante infor-
matie, leest prettig, de indeling is overzich-
telijk. Daarnaast heeft het zeer veel mooie 
afbeeldingen, kortom een geweldig lees- en 
kijkboek.

Voor mij was het bijzonder om teksten van 
Jan Hintzen te lezen, of hij weer even tegen 
me praatte. Onze in augustus 2011 overle-
den eindredacteur wordt nog steeds gemist. 
Ook al werken we nog altijd met veel en-
thousiasme en plezier aan Den Spiegel, het 
is toch anders.

Titel: Postkroniek van Zeeland
Uitgave van de Stichting Jan Hintzen Publi-
catiefonds
Auteurs: Kees de Baar, Jan Hintzen, Erik 
Petrusma
Oplage: 300 exemplaren
ISBN : 978-94-6190-8
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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
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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

Verzorgt uw reis

     van A tot Z!
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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