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Een klooster, paters, nonnen, begijnen, 
een fontein en een onderzeeboot 

AAfke Verdonk-rodenhuis

De inhoud van Den Spiegel bestaat uit ar-
tikelen betreffende de lokale geschiedenis 
van Vlissingen en de maritieme historie van 
Zeeland. Dit oktobernummer is gevuld met 
artikelen waarvan de auteurs veel tijd in on-
derzoek hebben gestoken.

Zo is daar het vierde artikel in de reeks 
Zichtbaar Verleden (Vlissingen 1315-2015).
Peter van Druenen vertelt in De Broeders 
van Vlissingen over het Karme lieten-
klooster, dat ooit stond op de huidige Grote 
Markt. Dat de schrijver van dit weer zeer 
boeiende verhaal niet van alles zeker is 
blijkt uit de laatste alinea, waarin hij op-
roept tot een expeditie! 

Sarina Hendrikse doet in Middeleeuwse 
grafzerken van het voormalig Stedelijk 
Museum verslag van een bijzondere ont-
dekking en speurtocht. Vervolgens geeft 
ze een overzicht van de transcripties en de 
bijzonderheden van de zerken. Het is erg 
boeiend hoe zij bij deze stenen documen-
ten een verhaal kan vertellen dat ons terug 
voert naar het verleden van onze stad.

Hoe de eerste gemeentearchivaris van 
Vlissingen, Johannes Dyserinck , dich-
ters van de vergetelheid redde, vertelt de 
huidige gemeentearchivaris in het artikel 
Johannes Deyserinck drukt zijn stempel op 
Vlissingen, 1879-1884. Volgens Ad Tramper 
begreep Dyserinck ook dat het tijd werd de 
rol van de vrouw in de letterkunde te be-

nadrukken, een vroege voorvechter van de 
vrouwenemancipatie.

Het maritieme element en een stukje ge-
schiedenis van de Koninklijke Maatschappij 
De Schelde wordt ingebracht door Ron van 
Maanen in Nederlandse Marine wel of niet 
geïnteresseerd in een eigen onderzeese 
torpedoboot in 1899? John Philip Holland 
moet wel een heel bijzondere uitvinder zijn 
geweest!

Het muZEEum en het gemeentearchief ge-
ven beide informatie over komende en nog 
lopende activiteiten. Zo is er in het archief 
een erg interessante tentoonstelling te zien 
over De Schelde en kondigt het muZEEum 
de Vlissingse zeedag aan, 14 oktober.
Kortom weer veel te lezen en te onderne-
men. Wij wensen u veel plezier daarbij.

Bij het drukklaar maken van deze afle-
vering van deze Den Spiegel bereikte ons 
het bericht van het overlijden van Ad van 
Dijk, schrijver van menig artikel voor Den 
Spiegel. Voor de Vrienden hield hij meer-
dere lezingen en hij was een trouwe en 
kritische lezer van ons blad. Vaak gaf hij 
commentaar op een artikel, naar de schrij-
ver of naar de redactie. Als oud-huisarts 
en kenner van de lokale geschiedenis van 
Vlissingen was hij bij velen bekend. Ook 
al heeft deze ras-Vlissinger zijn geliefde 
Walcheren verlaten, hij zal zeker herinnerd 
worden als een bijzonder mens. 
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In herinnering Ad van Dijk 1927-2012 
Ad TrAmper

‘Ja hier met Ad van Dijk, zeg…’ Dat ver-
trouwde stemgeluid klinkt niet meer door 
de hoorn. Ook geen knarsende remmen 
van een fiets, die voor het gemeentearchief 
in de Hellebardierstraat tot stilstand komt. 
Talloze malen bezocht hij het archief, vaak 
vergezeld van kopieën die hij had opge-
doken uit een of ander onbekend boek, of 
gekregen via een van zijn talloze relaties. 
Natuurlijk had hij ook altijd nog wel een 
paar vragen. Een wisselwerking dus. 
Ad van Dijk schreef talloze artikelen over 
de geschiedenis van de stad Vlissingen, en 
over Walcheren. Vaak voor Den Spiegel, 
maar nog meer voor De Wete. Het accent 
lag hierbij op de Tweede Wereldoorlog, die 
maakte hij mee. Maar eigenlijk hadden veel 
onderwerpen zijn belangstelling. Daarnaast 
verzamelde hij een onvoorstelbare hoeveel-
heid materiaal over allerlei onderwerpen. 
Z’n garage staat bomvol met artefacten die 
de stad aangaan. Daar zullen nog verras-
sende dingen tussen zitten. Hij vertelde er 
wel eens over, gezien heb ik het nooit. 
Van Dijk was geen archiefvorser. In de stu-
diezaal gaan zitten om onderzoek te doen 
was niet zijn ding. Zijn materiaal kreeg hij 
van derden, via correspondentie of van 
‘vriendjes’ zoals hij dat noemde. Zijn net-
werk was groot. Een theorietje schuwde hij 
niet, maar als je dat dan wist te weerleggen 
dan vond hij het ook best. De correspon-
dentie en zijn artikelen schreef hij altijd met 
dezelfde typemachine, te herkennen aan de 
beetje dichtgeslagen letter ‘O’.
In zijn dagelijks leven als huisarts kwam hij 
bij iedereen thuis. Het spreekt voor zich dat 
hierbij zijn blik langs de wanden gegaan zal 
zijn. Een schilderijtje van Frans Maas was 
dan al snel reden tot een gesprek over de 

geschiedenis van de stad. Zo kwam hij ook 
heel veel te weten. 
Een echte bestuurder was hij niet, liever 
beperkte hij zich tot de functie van advi-
seur. Die functie vervulde hij in de jaren ne-
gentig voor het bestuur van de Vereniging 
Vrienden. 
Voor lezingen kon je Van Dijk altijd bellen. 
Of zijn publiek bestond uit de schooljeugd 
of de plaatselijke rotary, dat deerde hem 
niet: schroom was hem vreemd. Vooral 
ook de pers wist hem te vinden. Omroep 
Zeeland, maar ook de PZC waren kind aan 
huis. 
Hij had ook de gave om in zijn verhaal een 
relativerende ondertoon op te nemen. Zijn 
manier om met de dingen om te gaan. Van 
Dijk was ook geen scherpslijper. Hij hield er 
ook geen verheven doelen op na. Hij had er 
gewoon aardigheid in om bezig te zijn met 
de geschiedenis van de stad. Een typische 
huisarts met belangstelling voor het verle-
den.

‘Wie lacht niet, die de mens beziet’ was zijn 
lijfspreuk. Toen hij koninklijk werd onder-
scheiden zei hij ‘wat heb ik misdaan, dat 
de koningin mij zo heeft behaagd’. Maar 
hij was er toch wel blij mee: ‘Mijn zwager 
had er één. Ik was altijd een beetje jaloers 
op hem. Nu kan ik hem recht in de ogen 
kijken’. Dat was Ad van Dijk ten voeten 
uit: spottende relativerende, soms morbide 
humor. Wee degenen die zichzelf te serieus 
nemen. 
We zijn dankbaar voor zijn bijdragen aan de 
geschiedschrijving van de stad. 

Een markant mens verliet Vlissingen.
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Wat was er aan de hand? In Vlissingen 
stond in 1484 op de huidige Grote Markt, de 
plaats waar nu de Frans Naereboutschool 
staat, een karmelietenklooster. De mon-
niken beheerden in het gebouw een klein 
ziekenhuis en zorgden voor het afnemen 
van de biecht en het organiseren van be-
grafenissen. Ook droegen zij van tijd tot tijd 
een heilige mis op in het stadhuis. Met deze 
diensten verdienden ze wat geld dat werd 
besteed aan de armen- en ziekenzorg in 
Vlissingen, hun eigen levensonderhoud en 
voorkomende werkzaamheden aan het ge-

bouw. Het klooster stond los van de offici-
ele katholieke parochie die kon beschikken 
over de Onze Lieve Vrouwe kerk (de latere 
Sint Jacobskerk) en een cureit (pastoor). 
In 1484 werd die laatste functie vervuld 
door Antonius Mast die bekend stond om 
zijn daadkracht en regeldrift. Deze pastoor 
nu had het plan opgevat om de inkomsten 
van het klooster ook ten goede te laten ko-
men van de parochie, een idee dat niet in 
goede aarde viel bij de kloosterlingen. Een 
geschil was geboren en blijkbaar zo geës-
caleerd dat de paus zelf zich ermee ging 
bemoeien. En dat was bijzonder omdat de 
heilige man bepaald niet om werk verlegen 
zat. Zo’n beetje iedereen in het vijftiende-
eeuwse Europa was rooms-katholiek en 
viel onder de paus. Hij regeerde over een 
slordige 50 miljoen mensen. 
 
De brief was ook bijzonder omdat het post-
verkeer in die tijd nogal beperkt was en 
er echt iets aan de hand moest zijn voor-
dat je daar een brief over ging schrijven. 
Boodschappers te paard of te voet moes-
ten de documenten over grote afstanden 
vervoeren en waren maanden onderweg, 
met alle gevaren die daarbij hoorden. 

De Broeders van Vlissingen
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015), 
deel 4: Het Karmelietenklooster

peTer VAn druenen

Op 13 januari 1484 kreeg de abt van 

Middelburg, Johannes de Westcapellis, een 

brief uit Rome. Onderwerp: ruzie in Vlissingen. 

Afzender: niemand minder dan paus Sixtus IV, 

vooral bekend omdat hij in zijn regeringsperiode 

de Sixtijnse kapel liet bouwen en versieren door 

schilders als Botticelli en Michelangelo. De paus 

stond ook bekend om zijn corruptie en  

nepotisme en - meer positief – zijn bemoeienis 

met de wereld buiten Rome en de kerk. De brief 

die hij in 1484 naar Middelburg stuurde was 

daarvan een mooi voorbeeld. 

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het vierde artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’ die 
bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. Het laatste artikel zal ver-
schijnen in het vierde nummer van 2015, het jaar van het zevende eeuwfeest van Vlissingen, 
dat in 1315 haar stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de verhalen is dat ze geschreven wor-
den 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 stadsge-
zicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde 
ge-schiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in 
het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit vierde artikel staan een 
pau-selijke brief en een klooster centraal. 
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Waarschijnlijk had de paus pas na lange 
tijd gehoord van de ruzie in Vlissingen 
en vond hij dat er iets moest gebeuren. 
Daarom kreeg de abt in Middelburg een 
brief waarin de paus hem opdroeg een uit-
spraak te doen in het Vlissingse conflict. 
De abdij viel in 1484 rechtstreeks onder 
de paus en de leidinggevende was in het 
kerkelijk leven van de vijftiende eeuw waar-
schijnlijk een hooggeplaatst persoon. Het is 
aannemelijk dat de heren elkaar kenden 
van eerdere correspondentie of zelfs ont-
moetingen. 
De brief zelf was op zijn zachtst gezegd ten-
dentieus van aard. De abt werd weliswaar 
opgedragen om uitspraak te doen in de 
kwestie, maar de formulering van de paus 
liet aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Hij vroeg zich namelijk af of de prior van 
het klooster zich bevoegdheden had toege-
eigend die eigenlijk bij de pastoor hoorden. 
Hoe het spel verder is gespeeld, is niet he-
lemaal duidelijk, maar een week eerder, 
om precies te zijn op 8 januari 1484, had 
de prior van het klooster in Vlissingen ook 
al een brief gekregen van zijn hoogste baas 
Marchus Cathinensis, vice-generaal van 
de orde van de karmelieten, waarin deze 
hem letterlijk opdroeg zich te onderwerpen 

aan de pastoor, Antonius Mast. Met andere 
woorden: Mast kon beslissen welke werk-
zaamheden de karmelieten in Vlissingen 
mochten uitvoeren en tegen welke voor-

De brief van 13 januari 1484 over de ruzie in Vlissingen die paus Sixtus IV stuurde aan de abt in 
Middelburg. Bron: Zeeuws archief Middelburg, Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, nr. 937.

Paus Sixtus IV benoemt een hoge kerkelijke func-
tionaris (1477). Sixtus IV was paus van 1471 tot 
1484. Bron: Fresco op canvas, bibliotheek van het 
Vaticaan, Rome.
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waarden. Dat deze voorwaarden vooral met 
geld te maken hadden zal geen verrassing 
zijn. Mast vond het prima dat de karme-
lieten de biecht afnamen, begrafenissen 
regelden en af en toe een heilige mis op-
droegen, als er maar voor werd betaald. Zo 
speelde in dezelfde periode ook de vraag 
wie de kerkelijke functionarissen van de 
parochie in Vlissingen mocht aanstellen. 
Het recht op kerkelijke benoemingen was 
een instrument geworden om macht en dus 
geld te vergaren: men kon familieleden van 
zakelijke relaties een functie geven en dat 
had dan weer zo zijn voordelen bij latere 
transacties. Het was daarom belangrijk om 
dit recht te vergaren zolang de opbreng-
sten maar hoger waren dan de kosten. 

Deze strijd was kenmerkend voor de posi-
tie van de kerk in de tweede helft van de 
middeleeuwen en speelde zich af op regi-
onaal niveau zoals in Vlissingen, maar ook 
op het niveau van bisschoppen, graven en 
hertogen en zelfs op dat van pausen, ko-
ningen en keizers. In dat licht moet ook het 
opgaan van de Vlissingse parochie in de 
abdij van Middelburg worden gezien. In een 
overeenkomst van 30 oktober 1484 werd 
vastgesteld dat Anthonius Mast - hij weer 
- hiervoor jaarlijks een bedrag van 20 pon-
den zou kunnen krijgen van de abt. Ook de 
adel zou in de daarop volgende jaren pro-
fiteren van het afstaan van dit recht op be-
noeming. Zo is er een overeenkomst van 
18 juni 1500 waarin werd geregeld dat de 

De overeenkomst van 31 maart 1505 tussen de prior van het karmelietenklooster in Vlissingen en 
de abt van Middelburg. Bron: Zeeuws archief Middelburg, Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 
nr. 1184.
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Detail van de kaart van 
Vlissingen van Cornelis Poel 
uit ca. 1570. Te zien is het 
karmelietenklooster en, aan 
de zee wering, het kruisje dat 
zou duiden op de plaats waar  
O.L. Vrouw op ’t Stokske was 
neergezet. De tekst op die plek 
vermeldt onder meer: “…hier 
plach te staen Onse Vrouwen 
Staexken”.  
Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, Historisch  
topografische atlas, nr. 3293.

heer van Vlissingen, Claes van Bourgondië, 
van de abt in Middelburg jaarlijks 700 gul-
den zou gaan ontvangen in ruil voor het be-
noemingsrecht in zijn stad. 
Onder de druk van bovenaf trokken de kar-
melieten aan het kortste eind. Dat wil niet 
zeggen dat de zaak was afgedaan. De on-
derhandelingen zouden nog ruim twintig 
jaar duren. Pas in 1505 werd de kwestie 
definitief geregeld. De overeenkomst, die 
werd getekend door de prior van het karme-
lietenklooster Henricus Hexs en de abt van 
Middelburg Petrus de Capella, inmiddels 
ook pastoor van Vlissingen, ging inderdaad 
vooral over geld. Niet de uitvoering van de 
kerkelijke diensten werd verdeeld, maar de 
opbrengst ervan. In feite gingen de mon-
niken een kerkelijke belasting betalen over 
het geld dat zij verdienden met hun werk. 

Vlissingen als bedevaartsoord

Hoewel er van het gebouw waarin het kar-
melietenklooster was gevestigd, niets be-
waard is gebleven, kennen we wel precies 
de plek waar het heeft gestaan: de Grote 
Markt, die toen nog niet zo heette, waar-
over later meer. Op die plek is veel gebeurd 

de afgelopen 700 jaar. De school die er nu 
staat werd in 1944 gebouwd op de funda-
menten van de in de Tweede Wereldoorlog 
gebombardeerde school uit 1883. Deze was 
op haar beurt weer gebouwd op de puin-
hopen van het in 1809 door de Engelsen 
verwoeste stadhuis van Vlissingen, ooit het 
mooiste van Zeeland genoemd en in 1594 
ontworpen als verkleinde replica van het 
Antwerpse stadhuis. Daarvoor stond er het 
karmelietenklooster dat kort na 1572 was 
afgebroken door de nieuwe protestantse 
stadsregering. 
Kijkend naar de school kun je je dus met 
enige fantasie een voorstelling maken van 
de ligging van het klooster, dat in 14081  
werd gesticht door de karmelieten van 
Brugge. Er was goedkeuring van Lodewijk 
de Santon, heer van de stad Vlissingen, 
Wigerd Gerrardijns, abt in Middelburg en 

1 De meeste literatuur spreekt over het jaar 1410 

als officieel oprichtingsjaar. Dit wordt echter nergens 

met bronnenmateriaal onderbouwd. In een tijdens de 

Tweede Wereldoorlog verloren gegaan handschrift 

(Belgium Elianum sive compendium chronologicum 

oridinis Carmelitani in Belgio) wordt gesproken over het 

jaar 1408 als oprichtingsjaar.
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Frederik van Blankenheim, van 1393 tot 
1423 onder de naam Fredericus bisschop 
van Utrecht. De karmelieter monniken wer-
den ondergebracht in het al langer bestaan-
de gasthuis van Onze Lieve Vrouwe dat dus 
nu ook een functie kreeg als klooster. Zij 
kregen het recht om de voor een klooster 
noodzakelijke verbouwingen te verrichten 
maar moesten wel in hun eigen levenson-
derhoud voorzien. Daarnaast verplichtten 
zij zich om een ziekenhuis met zes bedden 
te onderhouden. Tot het kloosterterrein be-
hoorden, naast het hoofdgebouw, meerdere 
huizen en een vrij groot erf dat door de stad 
als markt werd gebruikt. 
De plaats waar de kloostergebouwen ston-
den heette dan ook de Stoppelmert2, wel-
licht een vroege naam voor de Grote Markt. 
De Stoppelmert was ook een heilige plek 
die buiten de grenzen van Vlissingen en 
zelfs Zeeland bekendheid genoot. Mogelijk 
heeft er een Mariabeeld gestaan. Op  
2 april 1391 deed de toenmalige Heer 
van Vlissingen, Hendrik van Borsselen, 
uitspraak in een geschil tussen twee fa-
milies. Deze werden verplicht om zich te 
verzoenen en elkaar vergiffenis te vragen. 
Bovendien moesten ze een bedevaart on-
dernemen. De ene familie zou naar het graf 
van de Drie Koningen in Keulen gaan en 
de andere naar Vlissingen, naar Onze Lieve 
Vrouwe op de Stoppelmert. De verering van 
Maria kende in Vlissingen een nog langere 
traditie. De eerste kerk in de stad, gebouwd 
tussen 1304 en 1308, werd ook al opge-
dragen aan Onze Lieve Vrouw (O.L.V.). 
Deze naam zou de kerk zeker drie eeuwen 
houden. De naam Sint Jacobskerk komen 

we pas in de zestiende of zeventiende eeuw 
tegen. Ook het karmelietenklooster heette 
vanaf de oprichting in 1408 Onze Lieve 
Vrouw en tussen de huidige Boulevards de 
Ruyter en Bankert heeft in de vijftiende en 
zestiende eeuw een Mariabeeld gestaan. 
We weten niet of dat hetzelfde was, feit is 
dat de Stoppelmert als heilige plaats nooit 
meer werd genoemd en het Mariabeeld wel. 
Het beeld stond op een paal en heette in 
de volksmond daarom ‘O.L. Vrouw op ’t 
Stokske’. In 1519 werd een misdadiger uit 
Middelburg veroordeeld tot het ondernemen 
van een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
in Vlissingen. Waarschijnlijk werd daarmee 
niet meer het klooster aan de Stoppelmert 
bedoeld, maar het Mariabeeld. 
Na 1519 vernemen we niets meer van dit 
kleine heiligdom. Het zal ongetwijfeld zijn 
verdwenen tijdens de Beeldenstorm in 1566 
of na de overname in 1572 van de wereld-
lijke en kerkelijke macht door de protestan-
ten, onder leiding van Willem van Oranje. 

Betekenis voor Vlissingen

Terug naar het Karmelietenklooster, waar-
van het ontstaan en de ontwikkeling be-

De verering van Onze-Lieve-Vrouw  
op ’t Stokske in Antwerpen.  
Bron: Kopergravure 1524, Antwerpen,  
Centrale Bibliotheek: Kathedraalarchief.

2 De namen die worden gebruikt om de ligging van het 

klooster aan te duiden zijn: Stoppelmert, Stoppelmeet, 

Scoppelmaet. Mert is een voorloper van het woord 

mart, markt. Stoppel kan verwijzen naar de halmen of 

stengels van graan of vlas die mogelijk gebruikt werden 

om de grond van de markt te verstevigingen, er van 

uit gaande dat er nog geen bestrating was omstreeks 

1400 op die plek. Scoppel kan een verschrijving zijn 

van Stoppel of verwijzen naar spade of schop. Maet en 

meet zijn voorlopers van het woord mat waarmee dan 

ook weer de grond van de markt bedoeld kan zijn. Zie 

ook: WNT.
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Detail van de kaart van 
Vlissingen uit 1550 van 
Jacob van Deventer.  
Te zien zijn de  
Sint-Jacobskerk en het 
karmelietenklooster. 
Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, Historisch  
topografische atlas,  
nr. 641.

langrijk is voor de geschiedschrijving van 
de stad Vlissingen. De orde van de karme-
lieten is, naast die van de franciscanen, 
de dominicanen en de augustijnen, een 
bedelorde. De oorsprong ligt op de berg 
Karmel in het noorden van Israël, destijds 
Palestina. In de twaalfde eeuw vestigde zich 
daar een groep christelijke kluizenaars die 
een Mariakapel bouwde en zich vanaf dat 
moment de Broeders van de heilige Maria 
van de Berg Karmel ging noemen. De broe-
ders hadden een aantal leefregels waarvan 
individuele en vooral collectieve armoede, 
handenarbeid en het gebed in stilte de be-
langrijkste waren. Omdat Palestina in de 
middeleeuwen geen aangename plaats 
was voor christenen om zich te vestigen, 
vertrokken de karmelieten in 1235 naar 
Europa. Daar werden ze in 1247 door paus 
Innocentius IV opgenomen onder de bedel-
orden en dus ook als zodanig erkend. Ze 
vestigden zich vervolgens uitsluitend in de 
steden die in de dertiende en veertiende 
eeuw een enorme demografische en eco-
nomische groei doormaakten. Deze vesti-
gingspolitiek laat zich eenvoudig verklaren. 
In de eerste plaats de monniken zelf. Die 
waren voor hun levensonderhoud volledig 

afhankelijk van aalmoezen en daarvan kun 
je er nu eenmaal meer krijgen in een stad 
dan op het platteland of in een verlaten ge-
bied. Daarnaast kregen ze vaak onderdak 
in bestaande gebouwen die al voor armen- 
en ziekenzorg waren ingericht en waarvoor 
zij, in ruil voor huisvesting, werkzaamheden 
konden gaan verrichten. In Vlissingen is dat 
het geval geweest. Er hoefde dus niet zelf 
gebouwd te worden en dat scheelde tijd en 
geld. Tenslotte boden de stadsmuren of 
-wallen de kloosterlingen een zekere mate 
van veiligheid. 
Ook de stad had veel voordeel van het aan-
trekken van de karmelieten. De uitgaven 
voor armen- en ziekenzorg konden omlaag 
en de aantrekkingskracht op immigranten 
werd groter omdat er geestelijke en fysieke 
zorg aanwezig was dankzij de monniken. 
De stad kon daardoor in een relatief sociale 
en religieuze rust uitgroeien tot een stabiel 
streekcentrum met alle economische voor-
delen van dien. Het stadsbestuur kon daar-
naast de monniken inzetten voor bode- en 
gezantschapsdiensten en maakte gebruik 
van het kloostergebouw als vergaderruimte. 
Dat laatste gebeurde ook door de gilden van 
schutters en ambachtslieden die de klooster-
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ruimten konden gebruiken voor bijeenkom-
sten, verkiezingen en het afleggen van de 
ambtseed en zich daarmee voegden bij de 
voorstanders van de komst van de orde. 
En daarmee zijn we aangekomen bij de 
burgerij. Ook die kreeg in positieve zin te 
maken met de karmelieter monniken die 
diensten verrichtten op het gebied van mis-
sen, stervensbegeleiding, begrafenissen 
en gedenkdiensten voor overleden fami-
lieleden. In Vlissingen is dit zeker het ge-
val geweest. Ook beheerden de Vlissingse 
karmelieten tussen 1410 en 1497 het gast-
huis en hadden zij in de zestiende eeuw een 
schooltje. 
De adel tenslotte profiteerde misschien nog 
wel het meest van de aanwezigheid van een 
bedelordeklooster in haar steden. De komst 
van een klooster kostte helemaal niets: de 
monniken zorgden zelf voor levensonder-
houd en hun aanwezigheid leverde een stad 
alleen maar voordelen op. Economisch 
welvarende steden waren profijtelijk voor 
de adel vanwege de hogere opbrengsten uit 
allerlei belastingen en het feit dat de reizen-
de hofhoudingen van de graven en de her-
togen weer een nieuwe pied à terre kregen. 
Dankzij de kloosters kwamen er ook nieu-
we mogelijkheden voor het adellijke kroost 
om in te treden. Niet allemaal natuurlijk, 
maar het hebben van een of twee kinderen 
die een religieuze toekomst kozen, had een 
gunstige invloed op de status van een fa-
milie en die kon weer worden vertaald in 
een betere economische positie. Het zelfde 
gold voor de gegoede burgerij in de steden. 
Een groot deel van de monniken van de 
bedelordekloosters in de tweede helft van 
de middeleeuwen was dan ook van adel-
lijke en burgerlijke komaf. 
Vlissingen was als stad van belang voor de 
adel, niet in de laatste plaats vanwege de 
strategische ligging ten opzichte van po-
tentiële vijanden als Vlaanderen, Frankrijk 
en Engeland. Het kan geen toeval zijn dat 
de Utrechtse bisschop die in 1408 toestem-
ming had gegeven voor de stichting van 
het karmelietenklooster, een bondgenoot 
was van graaf Willem VI van Holland en 
Zeeland. 
Vlissingen was ook een kleine stad. In 

het jaar 1408 woonden er ongeveer 500 
mensen. Ter vergelijking: Middelburg had 
in die tijd ruim 6.000 inwoners en ook 
steden als Aardenburg, Axel, Biervliet, 
Brouwershaven, Goes, Hulst, Reimerswaal, 
Sluis, Tholen en Veere waren allemaal 
stukken groter. De komst van het karmelie-
tenklooster kan dan ook als een bijzondere 
gebeurtenis worden gezien die in de stad 
zelf zeker de nodige invloed zal hebben 
gehad. Achteraf gezien, door de ogen van 
de historicus van nu, past de komst van 
een bedelordeklooster goed in de stadsge-
schiedschrijving van Vlissingen en eigen-
lijk in die van alle steden, ontstaan tussen 
1100 en 1400. Het wordt door sommigen 
zelfs als belangrijke voorwaarde gezien om 
een middeleeuwse stad een stad te mogen 
noemen, naast onder meer de aanwezig-
heid van een begijnhof, een gasthuis, een 
markt, gilden en stadswallen of -muren. 
We moeten wel eerlijk zijn: de karmelieten 
kunnen ook voor Vlissingen hebben geko-
zen omdat in het veel grotere Middelburg, 
naast de norbertijnen van de abdij, al twee 
bedelordekloosters bestonden: dat van de 
augustijnen en de franciscanen. 

De Broeders van Vlissingen 

Het karmelietenklooster in Vlissingen heeft 
bestaan van 1408 tot 1572 en was het 
enige klooster dat Vlissingen ooit heeft ge-
kend. In de buurt van de Nieuwstraat, tus-
sen de Lombardstraat en het nu niet meer 
bestaande Kapoenslop, was in de zestiende 
eeuw wel een bagijnhof. Bagijnen waren 
vrouwen die leefden als alleenstaanden en 
deel uitmaakten van lekengemeenschap-
pen binnen de rooms-katholieke kerk. Het 
bagijnhof heeft waarschijnlijk moeten wij-
ken voor de aanleg van de Nieuwendijk. 
De karmelieter monniken vielen op door 
hun grijze pijen. In de volksmond werden 
ze Grauwe munnicken genoemd, maar 
ook: Onser vrouwe broeders, Broeders van 
Vlissingen en Carmers buuten der stede 
van Vlissingen. Financieel gezien hebben 
ze het al die tijd goed kunnen rooien, zeker 
in de periode voordat de ruzie met de pas-
toor uitbrak en in diens voordeel uitpakte 
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waarna ze belasting moesten gaan betalen 
over hun werkzaamheden. De monniken 
hoefden niet alleen van aalmoezen te leven. 
Er zijn meerdere grote schenkingen be-
kend, voor het grootste deel afkomstig van 
particulieren, maar ook van de familie Van 
Borselen, die Vlissingen in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw in eigendom had en 
tevens de politieke macht uitoefende. Het 
stadsbestuur van Middelburg schonk in 
1446 en 1450 geldbedragen aan Vlissingse 
karmelieten die promoveerden tot doctor in 
de godgeleerdheid. In die stad stond ook in 
de Korte Gorsstraat, een termijnhuis van de 
Vlissingse karmelieten. Dat was een woning 
waarin monniken konden verblijven wan-
neer ze in een stad waar geen karmelieten-
klooster was, gingen prediken. Andere ter-
mijnhuizen van de Vlissingse karmelieten 
stonden onder meer in Cadzand, Biervliet 
en Vier-Ambachten, het gebied tussen 
Hulst, Biervliet, Wachtebeke en de Schelde.
Het karmelietenklooster heeft een aantal 
beroemde Vlissingers voortgebracht. De 
bekendste was Goswinus Hexius die leefde 
van 1425 tot 1475. Hij was pater karme-
liet in Vlissingen maar gaf daarnaast les 

als lector in Parijs en schopte het zelfs tot 
wijbisschop van David van Bourgondië, 
bisschop van Utrecht en bastaardzoon van 
Philips de Goede. Hexius stond in het ge-
hele Bourgondische rijk te boek als hoog-
geleerd en was een beroemd schrijver en 
prediker. Door zijn toedoen kreeg de orde 
in 1468 een klooster in de belangrijke bis-
schopsstad Utrecht, bij de Catharinapoort. 
Hexius bleef, ondanks zijn roem en drukke 
bestaan, gewoon in Vlissingen wonen. En 
dat was in overeenstemming met de roe-
ping van de karmelieten: eenvoud, hard 
werken en armoede. 
In de loop van 1572 viel het doek voor de 
karmelieten. Vlissingen had op 6 april van 
dat jaar als eerste stad in Holland en Zeeland 
de Spanjaarden de stad uitgejaagd en de 
protestantse godsdienst kreeg de overhand. 
Dat laatste gebeurde niet omdat er opeens 
meer protestanten waren dan katholieken, 
maar vooral omdat de nieuwe stedelijke 
overheid, onder het toeziend oog van Willem 
van Oranje, dit zo wilde. De eerste protes-
tantse dienst in de Sint Jacobskerk vond al 
plaats op 28 september 1572. Het klooster 
had in 1566 nog de dans kunnen ontsprin-

Fort Lillo aan de Schelde, op de grens van Nederland en België. Op de bodem van de rivier ter 
hoogte van het fort zouden de brokstukken liggen van het karmelietenklooster in Vlissingen. Bron: 
Atlas van Loon, 1649
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gen tijdens de dagen van de Beeldenstorm, 
die toen vooral woedde in Vlaanderen en 
in mindere mate in Zeeland. De monni-
ken werden in bescherming genomen door 
de Vlissingers en de kostbaarheden waren 
in veiligheid gebracht bij de leden van het 
stadsbestuur. In 1572 was er echter geen 
ontkomen meer aan. De kloosterlingen 
vluchtten waarschijnlijk naar Vlaanderen en 
het gebouw werd met de grond gelijk ge-
maakt, met uitzondering van de eetzaal die 
later tot waag en deels tot vleeshuis zou wor-
den verbouwd. De brokstukken zouden zijn 
gebruikt om ter hoogte van het Vlaamse fort 
Lillo de vaargeul in de Schelde te dempen 
teneinde Spaanse schepen te beletten om de 
haven van Antwerpen te bereiken. 
Als dat laatste klopt ligt een flink stuk 
Vlissingse geschiedenis nog steeds op de 
bodem van de Schelde, op nog geen 50 ki-
lometer afstand van de stad. Het wordt tijd 
voor een expeditie. 

Over de auteur:
PETER VAN DRUENEN (1952) is histori-
cus, uitgever en, zeker niet in de laatste 
plaats, Vlissinger.
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Middeleeuwse grafzerken van het  
voormalig stedelijk museum te Vlissingen

sArinA hendrikse

 

In de zomer van 2007 werd ik erop attent 

gemaakt dat in de tuin van het voormalige 

Stedelijk Museum een hoop stenen was  

achtergebleven. Waarschijnlijk ging het om oude 

grafstenen. Een enkele blik op die stapel stenen 

leerde me dat het hier om stukken van  

middeleeuwse grafzerken ging. Eén stuk zerk 

lag er naast. Links ontbrak een stukje tekst, 

omdat de zerk daar was ‘geknipt’; hij was  

blijkbaar hergebruikt als vulstuk, net als de  

andere stenen. De gotische letters waren  

nauwelijks gesleten. Deze zerk had in elk geval 

niet lang in situ gelegen. Ik kon de tekst ook 

nog goed reconstrueren. De andere helft van 

de steen lag half onder een andere. De stenen 

waren te zwaar om te verplaatsen. Een gedeelte 

van een andere zerk lag bovenop. Enkele namen 

en jaartallen waren gelijk al goed zichtbaar. Ik 

heb toen een gedeeltelijke transcriptie kunnen 

maken van twee grafschriften.

Het bleek later om drie vijftiende-eeuwse 
zerken te gaan, een uit 1472, een uit 1491, 
allebei gebroken, en een hele, maar daar 
stond niets op. Er had zo te zien ook nooit 
iets op gestaan, die steen was ongebruikt 
gebleven. Maar zover was ik toen nog niet. 
Waar kwam dit vandaan, vroeg ik me af. Ik 
heb op een gegeven moment de heer Van 
Gessel gebeld, de nieuwe eigenaar van het 
pand aan het Bellamypark en hem op de 
hoogte gebracht van wat ik had ontdekt. 
Deze zerken hadden belangrijke historische 
waarde. Meneer Van Gessel wist het niet. 
Deze stenen waren niet mee verhuisd naar 
het Lampsinshuis, waar inmiddels het ma-
ritiem muZEEum was gevestigd. Ze konden 
niet in zijn tuin blijven liggen, maar hij zou 
er voor zorgen dat ze niet werden wegge-
gooid. Ik zou te zijner tijd de gelegenheid 
krijgen om alles te transcriberen. Er zou re-

kening gehouden worden met het feit dat 
het hier om belangrijk historisch materiaal 
ging. Ik vroeg aan de werklieden of ze de 
stukken later naast elkaar wilden leggen, 
zodat ik er overzicht op had. Er werd tij-
delijk een zeil over gelegd. Voorlopig had 
men geen tijd, het werk ging door. Op een 
gegeven moment kreeg ik toch mijn zin, de 
zerken werden naast elkaar gelegd nadat 
ze eerst nog tijdelijk als onderzetters voor 
een bouwkeet hadden gediend. Ik heb bijna 
complete transcripties kunnen maken. We 
waren toen al ruim anderhalf jaar verder.
De vraag was waarom de directie van het 
museum de stenen zo achtergelaten had. 
Niet maritiem genoeg?
Blijkbaar was het vervoer een probleem 
geweest. Ik vond het vreemd dat er nog 
nooit enige aandacht aan geschonken was. 
En waar kwamen de zerken vandaan? Ze 
kwamen uit de Sint Jacobskerk, volgens 
directeur Weber en daar wilde men ze niet 
meer hebben. Ik belde archeoloog Bernard 
Meijlinck. Die had het druk met andere din-
gen, maar hij zou er nog wel met de heer 
Weber over spreken. Het eind van het liedje 
was dat de stenen naar het terrein van het 
Waterschap aan de Vrijdomweg zouden 
worden gebracht, bij het andere puin van 
het voormalige Vredehof. Daar lagen nog 
meer oude grafstenen. Dan was het pro-
bleem toch opgelost? Ik vond dat geen 
goede oplossing! Maar het depot in het 
Sloegebied, waar de meer handzamere 
spullen opgeslagen waren, was te ver voor 
dat kleine kraantje. Leida Goldschmitt, vrij-
willigster bij de archeologische dienst, had 
nog een keer contact met mij opgenomen. 
Volgens haar waren de zerken tevoorschijn 
gekomen bij de laatste restauratie van de 
Sint Jacobskerk. 
Er was nog iemand met interesse voor 
historische zaken, een bekende Vlissingse 
ondernemer, toen nog gemeenteraadslid. 
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Hij zou een nieuwe zaak openen aan het 
Bellamypark en als het pand gerestaureerd 
was, konden de zerken te zijner tijd in zijn 
kelder tentoongesteld worden. Ze waren 
niet meer van het museum, het pand was 
verkocht met alles er op, er aan en er in 
en hij kon goed opschieten met meneer 
Van Gessel, die al bijna zijn overbuurman 
was. Dus waarom niet? Meneer Van Gessel 
had er geen bezwaar tegen. De zerken wer-
den meegenomen door de ondernemer. Ik 
zette er toch vraagtekens bij. Was dit wel 
een goede bestemming? Er was op dat 
moment geen andere oplossing. Archivaris 
Ad Tramper opperde nog dat de stenen 
eventueel op de binnenplaats van het 
Gemeentearchief in de Hellebardierstraat 
konden staan. Het was echter al te laat, het 
zou veel beter zijn geweest. Het archief was 
om de hoek! Het Gemeentearchief is wel 
voor papieren zaken, maar voor deze zeer 
oude documenten in steen had een uitzon-
dering gemaakt kunnen worden. Maar het 
is gegaan zoals het gegaan is. Inmiddels is 
deze Vlissingse ondernemer eventueel wel 
bereid de zerken in overleg alsnog naar het 
Gemeentearchief over te brengen zodat ze 
daar in het pand in de Hellebardierstraat 
tentoongesteld zouden kunnen worden. Dat 
zou mooi zijn.
Hier volgt nu een overzicht van de trans-
cripties en de bijzonderheden van de des-
betreffende zerken, zoals ik het toen heb 
vastgelegd. 

Nr. 1. 
Voorreformatorische grafzerk met het 
vol le dige grafschrift in het middenveld. 
Linker zijde geknipt (weggekapt), gedeelte 
onder kant ontbreekt. Gotische tekst (gere-
construeerd):
 
“Hier leet begraven heer Splinter Willems 
sone die sterf int jaer ons heeren MCCCC 
ende LXXII op sinte mertens dach. (11-11-
1472).
Hier leit begraven Jane Willem Wittesens 
wiif die sterf int jaer ons heeren MCCCC 
ende LXXVII op …...ten dach in Januario 
(..-01-1477).
Hier leit begraven Katherina Willem 
Wittesens dochter ….....”

Het onderste gedeelte ontbreekt. Wie was 
Splinter Willemszoon? In elk geval een 
priester, aangezien er ´heer´ voor zijn naam 
staat. Priesters werden in de middeleeu-
wen altijd met ´heer´ aangeduid, mits ze 
een hogere titel hadden. In het Latijn was 
dat ‘dominus’, maar dit grafschrift is vol-
ledig in het middelnederlands opgesteld. 
De naam Splinter kwam in Vlissingen meer 
voor. In de zeventiende eeuw kennen we 
een Splinter van Doorn als grootgrond-
bezitter en koopman. Een ver familielid? 
Priester Splinter Willemszoon die op de 
dag van Sint Maarten, 11 november 1472 
overleed en werd begraven met zijn moe-
der Jane en zijn zuster Katherina. Het was 

Bovenkant van de zerk van priester Splinter 
Willemszoon oftewel heer Splinter. 
(Foto Peter Hendrikse)

De onderste helft, waarop zijn moeder Jane en zijn 
zuster Katerina staan.
(Foto Peter Hendrikse)
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dus een familiegraf. Vader Willem Wittesen 
heeft zijn volledige naam met patroniem en 
al achter de namen van zijn vrouw en zijn 
dochter laten zetten. Dit omdat de naam 
Willem in die tijd zo vaak voorkwam! Dan 
wist men tenminste om wie het ging. Hij 
was in elk geval rijk genoeg om voor zijn 
vrouw en kinderen een kerkgraf te kunnen 
kopen. Wellicht heeft hij er zelf ook wel een 
plaatsje gekregen? Dat weten we niet. Bij 
de dochter houdt de steen op. Geestelijken 
werden vaak bij hun ouders begraven, 
of met nog meer familieleden, zoals hier. 
We zien dat de spelling nogal afwijkt hier 
en daar. Dat was niet ongewoon. Het graf-
schrift van Katherina is in een ander hand-
schrift ingegraveerd. De laatste lettergreep 
van haar naam stond op de volgende re-
gel, en ook dit is niet ongewoon. Overigens 
houdt de steen hier op, het onderste stuk 
ontbreekt. Om de tekst kort te houden we-
gens ruimtegebrek maakte men veelvuldig 
gebruik van weglatingstekens. Die heb ik 
voor de leesbaarheid vervangen door het 
hele woord. 

Nr. 2.
Voorreformatorische grafzerk met evange-
listenhoeken in vierpassen gevat en een 
gotisch randschrift, uitgevoerd in spaar-
techniek (de letters werden in het omlig-
gende veld uitgespaard, en liggen er als 
het ware bovenop). In het middenveld een 

wapen waarin een stuk gereedschap (?). 
Zerk in drieën gebroken. Gereconstrueerde 
tekst:

“Hier leit begraven Ariaen Hughe sone die 
sterf int jaer ons heren MCCCC ende XCJ 
op sinte andries dach. Bidt voor de ziele 
(30-11-1491).” 

De evangelistenhoeken staan in een af-
wijkende volgorde: linksboven de ade-
laar van Johannes, rechtsboven de engel 
van Matthëus, rechtsonder de leeuw van 
Marcus en linksonder de stier van Lucas. 
Gewoonlijk staat de leeuw linksonder en 
de stier rechtsonder. Deze symbolen wor-
den in de Bijbel genoemd in Ezechiël 1:10 
en in Openbaringen 4:7. Pas in de middel-
eeuwse iconografie worden deze figuren in 
verband gebracht met de vier evangelis-
ten. Ze komen op grafzerken voor vanaf de 
eerste helft van de vijftiende eeuw tot de 
Reformatie (omstreeks 1572). De gebrui-
kelijke afsluitzin ´Bidt voor de ziele´ werd 
veel gebruikt en komt na de Reformatie 
niet meer voor. 
Op de zerk is genoeg ruimte overgelaten 
voor nog een grafschrift; er is rekening ge-
houden met een tweede persoon. De kant-
lijn is zelfs niet helemaal afgemaakt. Een 
tweede begraving heeft blijkbaar onder 
deze zerk niet meer plaats gehad. 

Linkerbovenhoek van zerk nr. 2, de adelaar van 
Johannes in vierpas.
(Foto Peter Hendrikse)

Rechterbovenhoek van zerk nr. 2, de engel van 
Matthëus.
(Foto Peter Hendrikse)
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Nr. 3. 
Dit is een gave, grote zerk die vreemd ge-
noeg ongebruikt is gebleven. 

Het valt me op dat deze zerken qua uitvoe-
ring en tekst geheel afwijken van de graf-
zerken in de Sint Jacobskerk, voor zover 
bekend. In het boek van P.K. Dommisse, 
Eenige grafschriften uit de afgebrande St. 
Jacobskerk te Vlissingen, 1913, komt één 
vijftiende eeuws grafschrift voor uit 1481 
(nr. 139). Maar met een andere opstelling. 
Ik betwijfel dan ook of ze daar oorspronke-
lijk vandaan komen. Ze zijn duidelijk herge-
bruikt als vulstukken in een ander gebouw 
of omgekeerd in een stoep. Het is niet on-

mogelijk dat ze oorspronkelijk nog afkom-
stig zijn uit de kerk van Oud-Vlissingen. 
Het gebeurde wel vaker dat met stenen van 
een kerk die afgebroken werd een andere 
kerk werd opgeknapt. De vloer van de Sint 
Jacobskerk werd in de zeventiende eeuw 
opgehoogd. Maar die vloer werd na de 
brand in 1911 weer afgegraven. De graf-

De gevleugelde leeuw met een menselijk gezicht van 
Marcus; rechtsonder
(Foto Peter Hendrikse)

Een mooi duidelijk stukje tekst van zerk nr. 2,  
uitgevoerd in spaartechniek: andries dach bidt v (oer 
de ziele).
(Foto Peter Hendrikse)

Kalf of de stier van Lucas op de linkeronderhoek van 
zerk nr. 2
(Foto Peter Hendrikse)

Het familiewapen op de zerk van Ariaen Hughe sone
(Foto Peter Hendrikse)
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schriften komen niet voor in het boek van 
P.K. Dommisse. De zerken zouden dan ge-
vonden kunnen zijn bij de latere restauratie 
in de jaren zeventig, door de archeologen 
meegenomen en vervolgens op het terrein 
van het Stedelijk Museum gedeponeerd. 
Omdat niemand toen de moeite had ge-
daan om de teksten te transcriberen, bleef 
het kerkbestuur hiervan waarschijnlijk on-
wetend. Het was archeologisch materiaal, 
meer niet. Er is helaas nooit iets mee ge-
daan. Laten we hopen dat dit alsnog ge-
beurt. Het is de moeite waard.

Verdwenen zerken uit het voormalig 
Stedelijk Museum

In het voormalig Stedelijk Museum aan het 
Bellamypark stonden vroeger ook enkele 
zeer oude zerken, in de jaren zestig in de 
zogenaamde ´stenen kamer´ netjes ten-
toongesteld samen met wat gevelstenen 
en ornamenten. Ik kan me niet alles meer 
herinneren. Wat ik me nog wel heel goed 
herinner, is een fraaie voorreformatorische 
zerk van bescheiden formaat met twee 
nonnen er op, met een gotisch randschrift. 
Ik heb die steen meermalen bewonderd, 
wanneer ik als kind met mijn vader een 
bezoek aan het museum bracht. Volgens 
het bijschrift kwam die steen uit een kel-
der van een huis in de Beursstraat, waar 
een klooster zou hebben gestaan. Als jaar-
tal werd 1572 vermeld. Achteraf bleek dat 
jaartal foutief te zijn. Bij een bezoek aan 
het maritiem muZEEum miste ik die steen. 
Hij was niet meer tentoongesteld. Navraag 
leverde me niks op. Ik vond dat erg jam-
mer. Niemand wist waar de steen gebleven 
was. Ook niet in het depot. Hij was gewoon 
zoek. Maar ik heb een goed geheugen en 
ik wist dat ik hem had gezien, al was dat 
lang geleden. In de laatste decennia had ik 
hem in het museum aan het Bellamypark 
ook al niet meer gezien. Er verdwenen 
steeds meer spullen naar de zolder of naar 
de kelder. Tijdens de verhuizing van het 
Bellamypark naar het Lampsinshuis aan de 
Nieuwendijk werden er herhaaldelijk dingen 
verkocht, of weggegeven. Vaak om de kos-
ten te dekken van het nieuwe muZEEum. 

Soms werden er dingen aan de oorspronke-
lijke eigenaren teruggegeven, als die nog te 
achterhalen waren. Ik belde het muZEEum 
op een gegeven moment op met de vraag 
wat er met die grafzerk van die nonnen was 
gebeurd. Daar kwam geen duidelijk ant-
woord op. Ik vond ook niets op Internet. Op 
een enkele interieurfoto van het Stedelijk 
Museum uit de jaren zestig of zeventig is 
die zerk te zien tegen de muur in de gang. 
Toen was die stenen kamer er zeker al niet 
meer. Er moeten toen ook nog belangrijke 
zestiende- en zeventiende-eeuwse zerken 
uit de Sint Jacobskerk hebben gelegen. 
Een aantal is na de brand van 1911 aan 
het museum geschonken. Beter was ge-
weest dat de hele collectie van het Stedelijk 
Museum bewaard was gebleven met een 
apart maritiem gedeelte. Vlissingen is meer 
dan alleen maar maritiem. Er zou eigenlijk 
weer een Oudheidskamer moeten komen.
Ik heb in het gemeentelijk archief nog ge-
zocht naar een lijst van de oude inventa-
ris van het voormalig Stedelijk Museum. 
Ik vond daar nog een inventarislijst van 
de voormalige Oudheidskamer, op het 
eind van de negentiende eeuw gevestigd 
in de Gevangentoren. Daarin wordt mel-
ding gemaakt van twee voorreformato-
rische grafzerken. Overigens moeten dit 
de opgegraven grafzerken zijn geweest, 
waarover Willem van der Os zich in 1889 
beijverde om ze in Vlissingen te houden, 
toen de gemeenteraad ze aan het Zeeuws 
Genootschap in Middelburg wilde schenken 
(Den Spiegel, april 2002, blz. 13 en 14). 
Willem van de Os was de oprichter van de 
Oudheidskamer in Vlissingen, die in 1890 
werd geopend. Hier volgt de beschrijving. 

Nr. 1. 
Een zerk, waarop een pater uitgehouwen 
staat. Het opschrift is zo uitgesleten, dat 
het onleesbaar is. Afkomstig uit een kerk of 
klooster. No. 193 O.V. Gem. Vliss.

Nr. 2. 
Een zerk, waarop twee nonnen staan af-
gebeeld. Het opschrift luidt: “Hier licht 
begraven suster Maiken van Ockerhoudt 
costerin(n)e die starf den XI January XVc 
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LXVII ende suster Betken van Ockerhoudt 
die starf ao XVc (verder oningevuld). “ No. 
194 O.V.
Bij de voetnoot wordt gesuggereerd dat het 
hier om begijnen ging. 
In de Nieuwstraat was eertijds wel een be-
gijnhof. De laatste restanten hiervan zijn 
in de vorige eeuw gesloopt. Er was tot de 
Tweede Wereldoorlog naast het hoek-
huis Lombardstraat/Nieuwstraat nog een 
afgesloten deur, waarboven een houten 
fries met snijwerk, die toegang gaf tot het 
Bagijnslop. 

De eerstgenoemde zerk kan ik me niet her-
inneren, de tweede wel. Het jaartal blijkt 
dan niet 1572 te zijn, maar 1567. Dat komt 
ook beter in de buurt, want in 1572 was de 
hervorming al een feit. 
In het boek De geschiedenis van de Rooms-
Katholieke parochie van Vlissingen van 
A.J. Schutijzer wordt op bladzijde 31 deze 
steen ook beschreven, als bewijs van het 
bestaan van het vroegere Bagijnhof in de 
Nieuwstraat, maar ook met vermelding van 
een verkeerd jaartal. In een ander boek, 
Geschiedkundige plaatsbeschrijving van 
Vlissingen van H.P. Winkelman uit 1873, 
herdrukt in 1972, worden beide zerken 
beschreven, als afkomstig uit de kelder 
van het poortgebouw in de Beursstraat, 
dat toen nog het nonnenklooster werd ge-
noemd (bladzijde 49). Er zijn overigens 
geen aanwijzingen dat daar een klooster 
heeft gestaan. Het is goed mogelijk dat het 
gebouw zo genoemd werd omdat die zerk 
met de nonnen zich toen in de kelder be-
vond. In de zestiende eeuw was dit overi-
gens het Admiraliteitsgebouw. Bovendien 
waren die zerken enkele jaren daarvoor 
gevonden op de zinkbergplaats van het 
Admiraliteitsplein, waar nu hofje De Pauw 
is (uit De Ambachtsheerlijkheid van Oud-
Vlissingen en de wording van Nieuw-
Vlissingen, door P.K. Dommisse, 1910, 
bladzijde 122-123). Er was ook nog een 
Gasthuis met een kleine kapel, waar de te-
genwoordige Gasthuisstraat naar genoemd 
is. Op die plek vond men in de negentiende 
eeuw nog menselijke beenderen. Het is zeer 
zeker niet onmogelijk dat de zerken daar 

vandaan kwamen. Er waren in de mid-
deleeuwen meer kloosters en kapellen in 
Vlissingen, zoals het Carmelietenklooster 
van de grauwe monniken dat op de Grote 
Markt had gestaan voordat het kort na 
1572 werd afgebroken om plaats te ma-
ken voor het nieuwe stadhuis, dat in 1809 
afbrandde met het gehele archief. In dit 
klooster waren echter geen vrouwen ge-
huisvest. Het Begijnhof bevond zich niet ver 
van de Sint Jacobskerk. Het strekte zich uit 
vanaf ongeveer het Groenewoud tot waar 
nu de Nieuwendijk is. In de Nieuwstraat 
was vroeger nog een poort naar ‘het slop 
van het Bagijnhof’, waar in 1607 en 1608 
nog enkele lidmaten van de Hervormde 
Gemeente woonden. Begijnen waren onge-
huwde vrouwen of weduwen, die onder lei-
ding van een grootmeesteres in een religi-
euze gemeenschap samenleefden. Anders 
dan permanente kloosterlingen legden ze 
slechts de tijdelijke geloften af van gehoor-
zaamheid en kuisheid en wel voor de duur 
van hun verblijf in het instituut. Vaak waren 
het adellijke dames, althans in de middel-
eeuwen. Ze hoefden geen afstand te doen 
van hun aardse bezittingen. Ze droegen het 
beige habijt van lekenzusters, met een be-
gijnendoek of omslagdoek. Er was wel een 
proeftijd van twee jaar voordat een begijn 
in de kerk werd ingewijd. Ze hoefden ech-
ter geen gehoorzaamheid af te leggen aan 
de kerk en de paus. Hoewel ze wel contac-
ten hadden met de kerk, waren ze er niet 
aan onderworpen. Daarom was er wel een 
beschermheer nodig voor hun instituut. 
Er werd veel aan liefdadigheid gedaan. Ze 
hadden eigen huisjes, soms alleen, soms 
met een andere begijn. Ze konden uittre-
den als ze dat wilden, om te trouwen of te 
verhuizen, maar ze mochten er ook voor 
de rest van hun leven blijven. Ze konden 
werken om in hun levensonderhoud te 
voorzien. De grootmeesteres beheerde 
hun eigendommen, sprak ook straffen en 
sancties uit, en regelde hun baantjes, zoals 
kosteres, organiste, portierster en convent-
meesteres. Zuster Maiken van Ockerhoudt 
was dus ‘costerinne’. Als deze zusters be-
gijnen waren, deelden ze waarschijnlijk hun 
eigen huisje, zoals ze later hun graf zouden 
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delen. Dat was althans de bedoeling ge-
weest. Maar naar alle waarschijnlijkheid is 
dat laatste niet gebeurd, omdat het tweede 
jaartal op de zerk onafgemaakt is gebleven. 
Dat was niet ongebruikelijk in die tijd, men 
bestelde bij overlijden van een familielid 
een grafzerk en de namen van de eigena-
ren, dood of levend, werden er alvast op 
gebeiteld. In dit geval zelfs met afbeelding. 
Zuster Betken leefde dus nog toen zuster 
Maiken werd begraven. Mogelijk lag de 
zerk oorspronkelijk in de Sint Jacobskerk. 
Toen in 1572 de Reformatie een feit was, 
moest iedereen die katholiek wenste te 
blijven, zo snel mogelijk verhuizen naar de 
Zuidelijke Nederlanden. Het katholicisme 
was een verboden godsdienst geworden. 
De zusters Betken en Maiken (Elisabeth en 
Maria) waren telgen uit het zeer welgestel-
de geslacht Van Ockerhoudt uit Brugge, en 
Betken die in 1572 blijkbaar nog leefde, zal 
wel teruggekeerd zijn naar haar geboorte-
plaats Brugge, waar ze veilig was.
Vorig jaar werd tot mijn verrassing op het 
archief toch nog een zeer duidelijke foto 
gevonden van deze zerk. Ik kon nu het hele 
grafschrift goed ontcijferen, het was niet of 
nauwelijks gesleten, en hier volgt de juiste 
transcriptie:

“Hier licht begraven zuster Maiken van 
Ockerhoudt costerinne die starf den XI ten 
in Juwyn XVc LXVIJ. Ende zuster Betken 
van Ockerhoudt die starf anno XVc...”
(11-06-1567 en 15..).

Ook hier heb ik voor de leesbaarheid de 
weglatingstekens vervangen door het hele 
woord. 

Zuster Maiken overleed dus niet op 11 ja-
nuari 1572, maar op 11 juni 1567. Juwyn 
is verbasterd oudfrans voor Juyn, juin = 
juni. In welgestelde Vlaamse families werd 
Frans gesproken. Zuster Betken zal het 
grafschrift hebben opgesteld. Onder de 
naam van zuster Maiken is duidelijk een 
dikke streep gebeiteld, zij was immers de 
overledene. De prachtige afbeelding toont 
de beide zusters in vol ornaat, met de ro-
zenkransen aan hun gordel. Maiken staat 
links op de steen, als eerste overledene. 
Het bijzonder sierlijke gotische randschrift 
is kenmerkend voor het midden van de zes-
tiende eeuw. Kortom een meesterstukje uit 
de tijd van de Renaissance, waarvan geen 
tweede exemplaar hier te lande bekend is. 
Priesters werden vaak afgebeeld op graf-
zerken, nonnen over het algemeen niet. De 
zerk is zelfs opvallend gaaf gebleven, iets 
wat we niet vaak zien. De meeste zerken 
zijn gebroken of beschadigd; ze zijn heel 
breekbaar en moeten met de grootste voor-
zichtigheid worden behandeld. Helaas is het 
mij niet bekend waar deze unieke zerk, een 
belangrijk document voor Vlissingen, zich 
nu bevindt. Volgens de laatste berichten 
moeten er zich nog grafzerken in een depot 
van een van de kelders van het martiem 
muZEEum bevinden. Ik hoop dat deze bij-
na vergeten zerk nog teruggevonden wordt, 
zodat dit bijzonder mooie stuk alsnog ten-
toongesteld kan worden bij de nadere ste-
nen voorwerpen. 

Over de auteur:
Sarina Hendrikse (1954) is gespeciali-
seerd in het transcriberen van grafschrif-
ten en publiceerde verschillende artikelen 
in De Wete en in Den Spiegel.
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Johannes Dyserinck drukt zijn stempel op 
Vlissingen, 1879-1884

Ad TrAmper

Enkele maanden geleden keerde de fontein van 

Betje Wolff weer terug op het Bellamypark.  

Na een grondige restauratie staat de fontein er 

fris en monter bij. 

De grote man achter dit huldeblijk voor Betje 

Wolff en Aagje Deken was de Vlissingse  

doopsgezinde predikant Johannes Dyserinck 

(1835-1912). Dyserinck was tevens de  

eerste gemeentearchivaris van Vlissingen. De 

oorspronkelijke onthulling van het monument 

vond plaats op 24 juli 1884. Vier jaar eerder 

nam hij het voortouw om Jacobus Bellamy 

met een gedenkteken te eren. Dichters die 

in de vergetelheid dreigden te geraken, maar 

dankzij Dyserinck nu nog landelijke bekendheid 

genieten. Dyserinck verbleef maar vijf jaar in 

Vlissingen (1879-1884), lang genoeg om hem 

ook als grondlegger van de Vlissingse  

vrouwenemancipatie te bestempelen.

Letterkunde

De familie Dyserinck was oorspronkelijk 
afkomstig uit Gent. Vanwege haar doops-
gezinde achtergrond verhuisde ze naar 
Aardenburg. Van daaruit trok men naar het 
noorden: Middelburg en later Haarlem.
Dyserinck was gezegend met een onver-
stoorbaar humeur, een levensgenieter die 
van alle markten thuis was en iedereen 
voor zich innam. De predikant en theoloog 
Dyserinck werd vooral bekend vanwege 
zijn belangstelling voor de letterkunde. Hij  
schreef er talloze verhandelingen over. Zijn 
bekendste werk verscheen in 1904, hon-
derd jaar na het overlijden van de dames 
Wolff en Deken: Brieven van Betje Wolff 
en Aagje Deken. Naast gedenktekens voor 
Wolff, Deken en Bellamy wist hij monumen-
ten te realiseren voor Bosboom-Toussaint 
en Piet Paaltjens (François Haver schmidt).
Door toedoen van Dyserinck werden er 
zelfs straten in Vlissingen naar Aagje Deken 
en Coosje Busken genoemd, niet direct 
letterkundigen met een grote verdienste. 
Sommige Vlissingers vroegen zich zelfs af 
waarom er belangrijke straten naar deze 
onbekende dichters genoemd moesten wor-
den. Maar Dyserinck begreep dat het tijd 
werd de rol van de vrouw in de letterkunde 
te benadrukken. Ja, de rol van de vrouw 
moest zo wie zo worden benadrukt. Hij 
kan dan ook een vroege voorvechter van 
de vrouwenemancipatie worden genoemd. 
Zijn dochter Esther Welmoet (1876-1956) 
zou het gedachtegoed van haar vader met 
verve voortzetten. Dyserinck nam het op 
voor Aagje Deken, die door Busken Huet 
een ‘dienstbode’ en door anderen ‘de voor-
lezeres van Betje Wolff’ werd genoemd. 

Bellamy

Nog maar amper in Vlissingen bevestigd als 
predikant of Dyserinck ging op pad om een 

Johannes Dyserinck
(Bron: www.hetgeheugenvannederland.nl)
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gedenkteken voor Jacobus Bellamy te or-
ganiseren. Het oorspronkelijke idee was af-
komstig van de letterkundige, polemist en 
door Dyserinck bewonderde Johannes van 
Vloten (1818-1883). Het moest een mo-
nument van de Vlissingse burgerij worden. 
‘Medeburgers! Van wat rang of stand, rijk 
of arm, door vereende krachten moeten wij 
pogen dit goede werk tot stand te brengen’ 
staat er in de aanbevelingsbrief van het co-
mité te lezen. Om dit te realiseren werd van 
niemand meer dan vijftig cent aangeno-
men! Een originele gedachte. Nu moet ge-
zegd dat het hier wel om een relatief gering 
gedenkteken ging; geen groots standbeeld 
of monumentale fontein. Dyserinck verge-
zelde de onthulling met een alleraardigst 
boekje Ter Nagedachtenis van Jacobus 
Bellamy, dat bij Altorffer in Middelburg van 
de persen rolde. Wel kwam het pas een 
jaar later uit. In het boekje was ook de ca-
talogus opgenomen van de tentoonstelling 
over Bellamy, die in de trouwzaal van het 
stadhuis op de Houtkade te zien was. Bij 
de onthulling blies Ons Genoegen zijn par-
tijtje mee en een honderdtal kinderen zong 
zijn kelen schor. De plaquette was van wit 
marmer, geplaatst op een zwart medaillon 
van arduin. De jonge Middelburgse beeld-
houwer G.J. den Hollander, leerling van 
de Koninklijke Academie te Antwerpen, 
tekende voor het ontwerp. De tekst op 
het zwart gepolijste medaillon luidt: ‘Aan 
Jacobus Bellamy, geboren 12 Nov. 1757, 
Vlissingens burgerij’. Hiermee werd nog 
eens duidelijk onderstreept dat het ere- 
teken door Jan en Alleman was betaald.

Stadsarchivaris en spreker

Dyserinck was een eminent spreker, on-
geacht het onderwerp. In de korte tijd 
dat hij in Vlissingen was, hield hij talloze 
voordrachten, ook over triviale zaken. Zo 
deelde hij zijn gehoor eens mee dat hij een 
praatje ging houden over stoelen en ban-
ken. ‘De heer Dyserinck bezit de welspre-
kendheid van een Franschen conférencier, 
die op lossen toon ernstige zaken weet te 
behandelen en deze smakelijk kan maken 
met eene goed geplaatste anecdote of een 

ander bloempje gemengd onder het koren’ 
lezen we in de Middelburgsche Courant van 
18 februari 1880. Dyserinck zat niet om 
een praatje verlegen. 
Begin 1881 was Dyserinck druk met het 
inrichten van een leesmuseum in een van 
de vertrekken van het stadhuis. Hier kon 
men tegen een kleine vergoeding boeken 
en tijdschriften lenen en lezen. In deze lees-
zaal werden ook korte lezingen gehouden. 
‘Voor elk was wils’ benadrukte Dyserinck 
nog eens. Zo’n initiatief ontplooide hij in 
z’n eentje: ‘indien men iets goed en heel 
vlug tot stand wil brengen, men het [dan] 
alleen moet doen’ liet hij optekenen in de 
Vlissingsche Courant van 10 januari 1881.
Het stadsbestuur zag wat Dyserinck al-
lemaal deed voor de stad en bood hem in 
1882 de functie van gemeentearchivaris 
aan. Een onbezoldigde functie en min of 
meer een erebaan! Het bestuur vertrouwde 
erop dat Dyserinck met ‘lust en ijver de 
belangen van het archief’ zou behartigen. 
Hij antwoordde dat ‘hij zéér gevoelig [was] 
voor de onderscheiding hem te beurt ge-
vallen met zijne benoeming’. Maar liet hij 
fijntjes weten, de hoeveelheid werk moest 
wel in overeenstemming zijn met de onbe-
zoldigde functie. 

De plaquette voor Jacobus Bellamy; met daaronder de 
namen van de leden van het oprichtingscomité, 1880.
(Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief 
Vlissingen)
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Wolff en Deken

Johannes van Vloten, voor wie Dyserinck 
een zwak had, opperde om ook een ge-
denkteken op te richten voor Betje Wolff 
en Aagje Deken. Dyserinck nam weer het 
initiatief. Dit monument ‘voor deze doch-
ters van de 18e eeuw’ moest er komen ‘als 
een zichtbaar teeken der waardeering, wel-
ke haar rijke, kloeke en verlichte geest bij 
de Nederlandsche vrouwen vooral van het 
laatste vierde deel der 19e eeuw ontmoet’ 
meldt ons de Middelburgsche Courant van 
25 december 1880. Om het vrouwvriende-
lijke standpunt nog eens te verduidelijken 
nam de volledig uit heren bestaande com-
missie de tekst op: ‘dat wij in het bijzon-
der de medewerking onzer vaderlandsche 
vrouwen en dochteren inroepen. Juist door 
haaren steun zal de waarde van het ge-
denkteeken worden verhoogd.’ Het is de 
tijd dat Aletta Jacobs de eerste vrouw is, 
die naar de universiteit gaat. 
De familie Dyserinck bewoonde het pand 
genaamd Met den zonnewijzer, op de hoek 
van de Nieuwendijk en de Lombardstraat 
(Nieuwendijk 21). Het huis is inmiddels 

afgebroken. Archiefonderzoek leerde 
Dyserinck dat hier van 1735 tot 1751 het 
echtpaar Jan Bekker en Elisabeth Boudrie 
woonde. Juist, de ouders van Betje Wolff-
Becker, die hier in 1737 ter wereld kwam. 
Een op initiatief van de Vrienden ge-
maakt kunstwerk van Jan Haas markeert 
de plaats van het geboortehuis van Betje 
Wolff. 
24 juli 1884 vond de onthulling plaats van 
de fontein. Dyserinck had net als bij de 
Bellamyfestiviteiten een tentoonstelling ge-
maakt rond het gebeuren. Bij de opening 
op woensdag 23 juli hield hij een feestrede. 
Een dag later bij de onthulling was het de 
beurt aan voorzitter G.N. de Stoppelaar. Bij 
de onthulling werd eigendom en onderhoud 
wijselijk direct aan de gemeente overgedra-
gen, die op haar beurt beloofde zorg te dra-
gen voor het monument. 
Was bij de Bellamytentoonstelling nog 
sprake van een kleine zaal, bij de Wolff en 
Dekententoonstelling mocht Dyserinck de 
raadszaal inrichten! Hij maakte hierbij ge-
bruik van de verzameling van Willem van 
der Os, die toen al een unieke verzameling 
Wolff en Deken bezat. Deze verzameling is 

Potloodtekening van de Fontein, ca. 1884.
(Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief Vlissingen)
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nu als de verzameling Van der Os opgeno-
men in het gemeentearchief. Een collectie 
waarin ook heel veel van en over Jacobus 
Bellamy is opgenomen. 
Dyserinck’s laatste poging was een pla-
quette aan te brengen op de plaats waar 
volgens hem het geboortehuis van Michiel 
de Ruyter had gestaan: de Nieuwe Sociëteit 
tegenover het Beursplein. Het Departement 
van het Nut tot het Algemeen zou deze 
wens uitvoeren. Dyserinck sloeg hier de 
plank mis, het geboortehuis van Michiel 
moet in de Sint Jacobsstraat worden ge-
zocht. Gelukkig raakte dit initiatief op de 
achtergrond.
In 1884 nam Dyserinck een beroep aan 
naar Rotterdam en verdween uit Vlissingen. 
In 1912 overleed hij. Handschriften en 
ander materiaal over Betje Wolff, Aagje 
Deken en Jacobus Bellamy in zijn bezit, 
kwamen na zijn overlijden in handen van 
de familie Loeff, die het op haar beurt aan 
de Gemeente Vlissingen schonk. 

N.B. 
Het onlangs door Doeke Roos geopperde 
idee om een standbeeld voor Maaike Jans, 
moeder Evertsen, te realiseren op de bou-
levard wil ik hierbij ondersteunen. 

Over de auteur:
Ad Tramper is gemeentearchivaris van 
Vlissingen en historicus.

Bronnen:

- Gemeentearchief Vlissingen, archief Stadsbestuur 

tot 1915; ingekomen stukken en uitgaande stukken, 

1882 en 1884. 

- Gemeentearchief Vlissingen, verzameling Betje 

Wolff, Aagje Deken en Jacobus Bellamy; niet geïn-

ventariseerd.

- Website www.krantenbankzeeland.nl. Met onder 

andere de Vlissingsche Courant digitaal. Een ech-

te aanrader voor wie iets zoekt over Vlissingen na 

1835. 

- Johannes Dyserinck, Hulde aan Betje Wolff en Aagje 

Deken (Middelburg 1884).

- Johannes Dyserinck, Ter Nagedachtenis van 

Jacobus Bellamy (Middelburg 1881).

- De website www.dbnl.nl herbergt een enorme hoe-

veel gegevens over Nederlandse letterkundigen en 

dus ook over de hierboven genoemde personen.

Het geboortehuis van 
Betje Wolff op de 
hoek Nieuwendijk/
Lombardstraat (2e 
pand vanaf rechts). 
Hier woonde ook de 
familie Dyserinck, 
ca. 1900.
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen;  
Foto Dert)
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Nederlandse Marine wel of niet  
geïnteresseerd in een eigen onderzeese 
torpedoboot in 1899?

ron VAn mAAnen

Als op 21 December 1906 de onderzeeboot 

Hr.Ms. O 1 door de Koninklijke Marine in dienst 

wordt genomen, houdt dit tevens de  

introductie van het onderzeebootwapen in.1  

Andere Europese landen en natuurlijk de 

Verenigde Staten waren ons voor voorgegaan. 

Betekent dit dat wij achterliepen?

van dit ministerie over bijvoorbeeld de 
Spaanse Peral uit 1884 maar ook over wat 
er gebeurde in Zweden. De minister liet aan 
de uitvinder Thorsten Nordenfelt weten niet 
in te gaan op diens uitnodiging marineoffi-
cieren te sturen bij de presentatie, maar hij 
stelde wel op prijs op de hoogte te worden 
gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
In 1898 benaderde de minister van marine 
Roëll zijn ambtsgenoot van buitenlandse 
zaken om eens te informeren waar een ze-
kere Holland in de Verenigde Staten mee 
bezig was. Roëll meende dat een dergelijke 
onderzeese torpedoboot ook bij de ver-
dediging van Nederland als wapen goede 
diensten zou kunnen bewijzen. Daar waar 
Engeland absoluut niet genegen was ande-
re landen te laten delen in de onderhanden 
zijnde experimenten, wilden Frankrijk en de 
Verenigde Staten vermoedelijk eerder infor-
matie delen. 

John Philip Holland

Deze uitvinder (29 februari 1840-12 augus- 
tus 1914) ontwierp onderzeeboten die door 
meerdere marines in gebruik werden geno-
men. De naar hem genoemde USS Holland 
was de eerste officiële onderzeeboot van de 
US marine. Enige ijdelheid moet hem niet 
vreemd zijn geweest door zijn uitvinding 
naar zichzelf te vernoemen. Ook de eerste 
officiële onderzeeboot van de Britse ma-
rine was vernoemd naar hem. Deze werd 
gebouwd in 1900-1901 en stond bekend 
als de HMS Holland 1 of als de HM sub-
marine Torpedo Boat No. 1. De firma die 
achter hem zijn dromen in praktijk bracht 
was de Electric Boat Company, opgericht 
in 1899 door Isaac Rice. Met dit bedrijf na-
men Nederlandse diplomaten contact op.
 

Niet echt als we kijken naar de vooraf-
gaande eeuwen. Cornelis Drebbel beproeft 
tussen 1620 en 1624 met succes de door 
hem uitgevonden onderzeeboot. In 1620 
vaart deze in drie uur van de Tower of 
London naar Greenwich in de Theems on-
der water. De Fransman De Son toont in 
1654 zijn ontwerp van een onderzeeese 
ram aan de Staten Generaal. Als zijn Malle 
Schip een succes was geweest dan was de 
Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654) 
misschien meer in ons voordeel uitgevallen. 
Uhlenbeck en Lipkens trachtten tevergeefs 
tussen 1836 and 1839 de Nederlandse 
overheid te bewegen een onderzeeboot te 
bouwen. Inmiddels was men ook elders in 
Europa en de Verenigde Staten geïnteres-
seerd in onderzeeboten. Het niet slagen van 
de initiatieven in ons land betekent niet dat 
het Nederlandse ministerie van marine niet 
in de gaten hield wat elders gebeurde. Zo is 
er correspondentie bewaard in het archief 

1 Kiel gelegd op 1 juni 1904 en te water gelaten op  

8 juli 1905. In 1920 uit dienst gesteld en uiteindelijk 

gesloopt. Zijta schreef dat zij op 21 september 1927 pu-

bliekelijk is verkocht. Haar toren is echter bewaard ge-

bleven en staat nu aan wal op de Rijkswerf Willemsoord 

(Den Helder). Zie ook de gedenkplaat op de foto. 

Op 11 april 1906 schreef Rice van de Electric Boat 

Company dat zijn bedrijf licenties voor de Holland had 

verstrekt aan Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugual, 

Rusland, Duitsland, Italië en Japan. 
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Diplomatieke correspondentie uit de 
Verenigde Staten

De minister van buitenlandse zaken ging in 
op het verzoek van zijn ambtsgenoot met 
als gevolg de volgende brieven vanuit New 
York:

Op 2 mei 1899 kwam de eerste brief van-
uit Washington aan. In een aantal alinea’s 
werd uiteengezet hoe het in de Verenigde 
Staten met de ontwikkeling van het onder-
zeebootwapen was gesteld. De overheid 
had zelf nog geen proeven met ‘onderzeese 
torpedoboten’ genomen maar had wel een 
aantal aangewezen officieren de experi-
menten met de Holland boot laten bijwo-
nen. Ondanks dat zij een niet ongunstig 
rapport uitbrachten, meende de regering 
dat het ‘vaartuigje’ nog niet aan alle eisen 
voldeed. Het verzoek van de Nederlandse 
ambassadeur een kopie te krijgen van dit 
rapport werd vanwege de geheimhouding 
afgewezen. Men vreesde dat de geuite 
kritiek de financiële belangen van de uit-
vinder zou benadelen en de beurswaarde 
van zijn aandelen zou zakken. De Duitse 
marine-attaché vertelde de ambassadeur 
echter gesproken te hebben met een van 
de bewuste officieren aanwezig bij de ex-

perimenten. Deze liet zich met weinig lof 
uit over het stuurvermogen onder water. 
De marinattaché had ook de experimen-
ten bijgewoond en maakte opmerkingen 
van soortgelijke aard. De bewapening was 
bovendien te gecompliceerd en ook an-
dere aspecten kwamen voor verbetering in 
aanmerking. Holland zelf had zich de kri-
tiek aangetrokken en had een nieuw, ver-
groot en verbeterd ontwerp gemaakt. Dit 
ontwerp was echter voor zover bekend nog 
niet gebouwd. De Amerikaanse overheid 
had intussen niet stilgezeten en liet ook een 
verbeterd model van de Plunger bouwen. 
Deze Plunger scheen nog groter te worden 
dan het tweede Holland ontwerp. De ma-
rineattaché die de werf had bezocht waar 
de Plunger in aanbouw was, onthield zich 
voorlopig van commentaar. 

Op 14 mei werd bekend dat ook met de 
Russische marineattaché was gesproken. 
Deze meldde op de hoogte te zijn van 
Hollands uitvinding maar ‘sprak onbewim-
peld het gevoelen uit dat zij in de praktijk 
onbruikbaar was’. Dat gold ook voor de 
Plunger wanneer die ooit werd voltooid. 
Woorden van soortgelijke strekking werden 
ook door de Franse militair attaché, een 
genieofficier, geuit. Het Franse ministerie 

USS Adder, een 
Plunger-klasse  

onderzeeboot in dienst 
gesteld 12 januari 

1903. 
(Scheldecollectie  

K62-12, 
Gemeentearchief 

Vlissingen)
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van marine had hem opgedragen een on-
derzoek in te stellen naar beide onderzee-
boten.

Het sterkste argument tegen de aanschaf 
van de Holland was het gevoerde aankoop-
beleid, toen de oorlog in 1898 tussen de 
Verenigde Staten en Spanje uitbrak. Uit 
vrees voor een Spaanse aanval op de on-
beschermde Amerikaanse kusten kocht 
de regering alles aan wat maar bleef drij-
ven behalve een Holland. Inmiddels was 
ook mondeling contact geweest met een 
Amerikaanse marineofficier die deel had 
uitgemaakt van de aankoopcommissie. 
Deze had de Holland boot meerdere keren 
beproefd. Op de vraag waarom hij een aan-
schaf had afgeraden antwoordde hij dat het 
een aardige uitvinding was, die niet voldeed 
aan de gestelde eisen. ‘Het is een goed ding 
om den vijand vrees aan te jagen… Maar ik 
voor mij geloof niet dat de boot voorlopig 
veel om ‘t lijf heeft.’ De Plunger werd door 
hem niet als een verbeterde versie van de 
Holland beschouwd. 

Op 14 juni schreef de ambassadeur dat 
hij consulgeneraal Planten had verzocht 
contact op te nemen met de Electric 
Boat Company met de boodschap dat de 

Nederlandse regering geïnteresseerd was 
in de uitvinding van de heer Holland. De 
vraag was dan ook alle mogelijke inlich-
tingen over diens uitvinding te verstrek-
ken. De firma zond als antwoord een ar-
tikel van lieutenantcommander Kimball 
getiteld Insurance of property against war 
risks en een pamflet met als onderwerp 
Onderzeeboten.2 Bovendien schreef men 
geen tekeningen beschikbaar te stellen 
en dat er verder weinig promotiemateriaal 
was. Op het moment dat er foto’s beschik-
baar kwamen, was men gaarne bereid deze 
toe te zenden.3  Natuurlijk waren vertegen-
woordigers van de Nederlandse overheid 
welkom als ze op de werf wilden komen. 
Een afspraak hiertoe kon met het bedrijf 

Juli 1906 in aanbouw in 
het droogdok
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen)

2 Vermoedelijk is dit de Amerikaanse schout-bij-nacht 

William Wirt Kimball (9 januari 1848-26 januari 1930) 

die beschouwd kan worden als een vroege pionier in de 

ontwikkeling van onderzeeboten.

3 In het negatievenarchief van De Schelde bevindt zich 

toevalligerwijze een foto van de USS Adder. Deze on-

derzeeboot van de Plunger- of Adder-klassse was op  

3 oktober 1900 op stapel gezet op de Crescent Ship-

yard, Elisabeth, New Jersey. Zij werd te water gelaten 

op 22 juli 1901 en in dienst gesteld bij de US ma-

rine op 12 januari 1903. De Plungerklasse volgde de 

Hollandklasse op.
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worden gemaakt. De ambassadeur voegde 
hieraan toe dat het de minister wel duidelijk 
moest zijn dat datgene wat hij echt wilde 
hebben, namelijk uitvoerige tekeningen, 
niet werd afgestaan door de firma. Beide 
meegezonden stukken waren zijn inziens 
niet de moeite waard om naar Den Haag 
te sturen. Het artikel van Kimball had geen 
betrekking op de zogenaamde Hollandboot 
alleen op het belang van onderzeeboten 
voor een sterke marine en het pamflet was 
niet meer dan ‘reclameliteratuur’. 
Het bewuste pamflet bevindt zich nog 
steeds in het archief van het gezantschap. 
Het is ondanks de mening van de ambassa-
deur een interessant stuk. Opvallend is ook 
dat een Nederlandse artillerieofficer kapi-
tein A. Tromp aan het woord komt. Hij was 
een toonaangevend expert in het vraagstuk 
onderzeeboten. Hij had toestemming ge-
kregen de onderzeeboot nauwkeurig te on-
derzoeken en verklaarde op 26 november 
1898 in augustus een proefvaart te hebben 
mogen maken. Ze dook en steeg met op-
merkelijke snelheid, ze draaide snel en was 
goed stuurbaar, eigenlijk leek alles prima te 
functioneren. De Duitse marineattaché lieu-

tenant Von Rebeur-Paschwitz  schreef op  
4 december 1898 dat het spijtig was dat de 
Holland niet gebruikt was tijdens de oorlog 
met Spanje. Haar aanwezigheid in de haven 
van Santiago had misschien de Spaanse 
schepen gedwongen eerder zee te kiezen 
en daarmee een langdurige blokkade door 
de Amerikaanse vloot kunnen voorkomen. 

Wel of geen Nederlands onderzeebootwa-
pen?

Het ontluisterende beeld dat geschetst 
wordt in de diplomatieke brieven had als 
officieel gevolg dat de Nederlandse rijks-
overheid in 1899 voor dat moment afzag 
van de aanschaf van een Hollandboot. 
Twee jaar later gingen Nederlandse mari-
neofficieren naar New York om na te gaan 
wat de waarde van onderzeeboten was 
voor Nederland. Dat bezoek werd geen 
succes.4  De directie van de Koninklijke 

In aanbouw in het dokje van Perry in 1905 (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

4 Dit moet admiraal Hubert von Rebeur-Paschwitz  

(14 augustus 1863 Frankfurt-16 februari 1933 Dresden) 

zijn. Hij was tussen 24 april 1898 en 30 september 1902 

marineattaché, eerst te Tokio en later te Washington.
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Maatschappij De Schelde hield er een an-
dere mening op na. In hetzelfde jaar begon 
men in Vlissingen te denken aan het bou-
wen van onderzeeboten. Twee Nederlandse 
(oud) marineofficieren speelden hierbij een 
grote rol. Men trachtte tevergeefs Holland 
zelf naar Vlissingen te halen en in dienst 
te nemen. Wel kreeg men toestemming de 
Holland 7P in licentie te bouwen. Zonder 
een officiële toezegging van de Koninklijke 
Marine te hebben gekregen, werd begon-
nen met de bouw van de Luctor et Emergo. 
Overigens was er wel degelijk contact met 
de Koninklijke Marine. Op 16 december 
1901 werd vanuit Vlissingen geschreven 
dat schout-bij-nacht A.P. Tadema een 
maand eerder was teruggekeerd vanuit 
New York.5  Arie Smit zou de volgende dag 
op het departement te ’s-Gravenhage wel 
gaan overleggen met Tadema wat Holland 
voor een persoon was. Het eindresultaat 
van een en ander weten we nu. De boot is 
gebouwd, of is er iemand in de boot geno-
men?

Over de auteur:
Ron van Maanen (1958) archivist 
Gemeente archief Vlissingen,

Bronnen

- Gemeentearchief Vlissingen

 Archief Kon. Mij. De Schelde 1875-1970 inv.no. 802

- Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage

 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken Gezant-

schap Verenigde Staten inv.no. 1146

- De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis 

Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 

1875-1975. Eindred, G.A. de Kok,

- Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 

75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te 

Willemsoord 1854-1929. Eindred. H.J. Bolding e.a. 

- Luctor et Emergo [onderzeeboot O1] 1904-1984. 

Samensteller I.A. Zijta, 1984. Digitaal beschikbaar 

via de link http://nl.scribd.com/doc/54313870/

Luctor-et-Emergo-onderzeeboot-O-1-1904-1984

5 De Sumatra Post van 14 December 1901 publiceerde 

een opmerkelijk bericht over deze commissie bestaande 

uit Tadema, kapitein ter zee Wentholt en ingenieur 1e 

klasse jhr. Rappard. Zij was eind augustus afgereisd 

naar de Verenigde Staten om te onderzoeken of de 

Hollands een defensieve oorlogswaarde hadden. Op  

19 oktober keerde zij terug en dus niet in november zo-

als geschreven werd vanuit Vlissingen. De rest van het 

bericht is te mooi om niet in zijn geheel te citeren. `Het 

gerucht gaat dat bedoelde commissie niet veel pleizier 

van haar onderzoek heeft beleefd, daar zij niet, zooals 

haar door de Holland Submarineboat Syndicate werd 

voorgespiegeld, een onderzeese boot varende heeft 

kunnen waarnemen, laat staan zulk een boot een tor-

pedo heeft zien afvuren. Zij heeft zich moeten vergenoe-

gen met een type Holland … op stapel te zien staan.’
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Scheepsbouw is bijna een synoniem voor 
Vlissingen. In 1868 kwam echter een eind 
aan de grootschalige scheepsbouw toen 
de marinewerf werd gesloten. De oprich-
ting in 1875 van wat be-
kend zou worden als de 
Koninklijke Maatschappij 
De Schelde veranderde dit 
drastisch. De toenemende 
expansie van de werf had 
grote gevolgen voor de 
geografische inrichting 
van de stad. Gebouwen 
moesten wijken voor fa-
brieken, die op hun beurt 
ook weer verdwenen. Een 
haat-liefde verhouding was 
het gevolg. De Vlissingse 
bevolking leefde dag en 
nacht met de werf. Er aan 
ontkomen was nauwelijks 
mogelijk. Daar zorgde al-
leen al de vier keer per 
dag klinkende stoomfluit 
voor. Aan de andere kant zorgde de werf 
wel voor werkgelegenheid.

De sporen die de werf heeft nagelaten zijn 
divers, varierend van gebouwen, sche-
pen en een archief. Het Gemeentearchief 
Vlissingen is belast met het beheer van de 
papieren en digitale documenten, foto’s, te-
keningen die tussen 1875 en 1970 zijn ge-
maakt. Het gaat om enorme hoeveelheden, 
bijvoorbeeld om meer dan 100.000 (glas) 
negatieven. Naast de materiële verzorging 
moet dat materiaal ook toegankelijk wor-
den gemaakt. Wat is er precies bewaard 
gebleven en wat zegt en/of toont het ons. 

De expositie toont én wat het Gemeente-
archief met het Scheldearchief doet én laat 
tegelijkertijd de rijkdom zien van datzelfde 

archief. Foto’s, documenten, tekeningen 
en modellen brengen in beeld wat er komt 
en kwam kijken om een schip te bouwen. 
De Schelde had en heeft een internationale 

naam op te houden ook als het gaat om 
marinescheepsbouw. Er is daarom gekozen 
om expliciet vijf oorlogsschepen toe te lich-
ten. Vier zijn gebouwd op De Schelde, de 
vijfde is er grondig gerepareerd.

Openingstijden van het Gemeentearchief 
in de Hellebardierstraat 2, van 09.00-16.30 
uur. De tentoonstelling loopt nog tot 2 no-
vember.

Tot slot: ter gelegenheid van de Zeedag 
op 14 oktober in het muZEEum, is het 
Gemeentearchief op die dag open (12.00 
tot 17.00 uur) en kunt u de tentoonstelling 
bezichtigen.
U kunt dan ook een kijkje nemen in het de-
pot.

Expositie Zeeuws Geweld  
in het Gemeentearchief Vlissingen
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Dit najaar bestaat het Zeeuws maritiem 
muZEEum tien jaar! De aftrap voor dit ju-
bileum wordt gedaan tijdens de Vlissingse 
ZEEdag op zondag 14 oktober. In het afge-
lopen decennium heeft het muZEEum een 
flinke reputatie opgebouwd in binnen- en 
buitenland en trekt bezoekers uit alle wind-
streken. Nadat de afdeling Werk onlangs 
opnieuw is ingericht staan nieuwe projec-
ten op het programma, zoals de geplande 
restauratie van de kazematten. Samen met 
het Waterschap en de gemeente Vlissingen 
gaat het muZEEum deze na de noodzake-
lijke werkzaamheden openstellen voor pu-
bliek. Dit is mogelijk dankzij een Europees 
subsidietraject. Als de planning meezit, 
kunnen de kazematten volgende zomer 
al opengesteld worden. Samen met het 
Gemeentearchief ontwikkelt het muZEEum 
een boeiende historische presentatie.

Het muZEEum staat midden in de samen-
leving, heeft een open vizier naar de toe-

komst en wil heden en verleden verbinden 
op het kruispunt van land en water. Het 
muZEEum realiseert dit door een vaste 
presentatie, wisselexposities en diverse 
andere activiteiten. Eén van deze activi-
teiten is de Vlissingse ZEEdag. Deze dag 
vol muziek en maritieme activiteiten wordt 
door het muZEEum georganiseerd samen 
met de Vriendenvereniging. Op zondag 
14 oktober kan iedereen voor � 1,00 het 
muZEEum in, met een boottocht naar de 
haven met Zeeland Seaports, genieten van 
muziekoptredens op de Nieuwendijk, mee-
varen met de snelle politieboot en nog veel 
meer. Houd de berichten in de pers en de 
website in de gaten voor het programma.
Het programma begint om 12.00 uur.

In het najaar staan de activiteiten van het 
muZEEum geheel in het teken van het tien-
jarig bestaan. Vier het met ons mee en kom 
op 14 oktober naar de ZEEdag! 

muZEEumnieuws
Vlissingse Zeedag: Aftrap voor tienjarig bestaan muZEEum

Gezicht op de Nieuwendijk met het muZEEum, 2011.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dirk van der Linden)



Oktober 2012 31

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

Gezicht op de Dokkade, met links het derde deel van de Machinefabriek in aanbouw, 1919. Deze 
foto maakt deel uit van de expositie Zeeuws Geweld in het gemeentearchief.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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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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mr. Guido HerwiG
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30

www.notarisherwig.nl

voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling

ook donderdagavonden geopend


