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Fort Rammekens, stoere oude dame 
AAfke Verdonk-rodenhuis

Den Spiegel is een blad dat altijd de blik 
richt op het verleden. Maritieme geschie-
denis en de lokale geschiedenis van 
Vlissingen vormen immers het uitgangs-
punt voor onze artikelen. De auteurs die 
wij benaderen en die gelukkig bijna altijd 
bereid zijn een bijdrage te leveren aan onze 
periodiek hebben grote interesse in het ver-
leden en kennis van zaken over bepaalde 
onderwerpen. Zij weten hun weg te vinden 
in diverse bronnen. 
Deze aflevering van Den Spiegel is geheel 
gewijd aan Fort Rammekens. Het oudste 
zeefort van West-Europa, een zeer tot de 
verbeelding sprekend overblijfsel uit het 
verleden. Verschillende auteurs vertellen 
hun verhaal over dit bijzondere fort. 
We beginnen met het verhaal van De ou-
de dame en de boswachter. Een sprookje 
bijna. De boswachter zorgt voor de oude 
dame en voor het bos waar zij woont. Hij 
zorgt dat wij daar kunnen wandelen en ge-
nieten. Karel Leeftink neemt ons met veel 
verbeeldingskracht mee op een tocht naar 
en door Fort Rammekens. Het is niet zo 
moeilijk met hem mee te gaan in de vragen 
die hij heeft. Laat u meenemen en bezoek 
de oude dame.

Peter van Druenen vertelt in alweer deel 5 
van de reeks Zichtbaar Verleden (Vlissingen 
1315-2015) over de historie van Fort 
Rammekens in Een Zeeburg tegen wil 
en dank. De schrijver heeft gebruik ge-
maakt van enkele zeer oude bronnen, 
waaronder de Cronijke van Zeeland van 
Reygersbergen van Cortgene en de Cronijk 
van Zeeland van Smallegegange. Je zou 
kunnen zeggen: wat tijd betreft, dicht op de 
huid van het fort.
Fort Rammekens door Bram Silkens doet 
verslag van de grootscheepse consolidatie-
werken bij Fort Rammekens. Een duidelijk 
en helder verslag van alle werkzaamheden 
die verricht worden om het fort in goede 
conditie voor het nageslacht te bewaren. 
Medio mei wordt het herstelde fort aan het 
publiek gepresenteerd. Houd de boswach-
ter in de gaten, want ook Staatsbosbeheer 
organiseert activiteiten.
Dan het verhaal van Ad Tramper over 
het Vlakke (Vlacke), ook wel de rede van 
Walcheren genoemd. Tegenover Fort Ram-
me kens was dit de plek waar schepen hun 
reis begonnen of eindigden. De wind moest 
dan wel uit de goede hoek waaien. Onze 
gemeentearchivaris geeft hier een paar 
rimpelingen over een plaats van herinne-
ring: Het Vlakke bij Rammekens; enkele 
rimpelingen. 
Zo zijn we terug bij het begin van deze in-
leiding, waarin het ging over terugkijken en 
herinneren. Namens de redactie wens ik u 
veel leesplezier bij het terugkijken in deze 
Spiegel. Ook hoop ik dat u goede dingen 
heeft om op terug te zien. De donkere da-
gen voor Kerstmis zijn niet voor iedereen 
vreugdevol. Ik wens u allen veel licht en 
warmte. Voor het nieuwe jaar alle goeds, 
geluk en gezondheid. 

De feestdagen naderen weer en het begin van 

een nieuw jaar. Voor veel mensen een tijd om 

terug te kijken, misschien een periode die  

gevoelens van melancholie oproept. Kranten en 

tijdschriften hebben hierin zeker een aandeel. In 

deze dagen wordt er heel veel teruggeblikt. Er 

worden jaaroverzichten gepubliceerd van allerlei 

zaken, mensen en gebeurtenissen. Ook radio en 

televisie doen dapper mee aan het grote  

terugblikken. We moeten ons veel herinneren.



Januari 2013 3

De oude dame en de boswachter 
kArel leeftink

Er is een oude dame. Een behoorlijk oude 
dame, kun je wel zeggen. Een dame, die 
de jaren des onderscheids bereikt heeft. 
Ongemakken, gebreken, ouderdomsver-
schijnselen, die zijn haar allemaal niet 
vreemd. Maar dat mag ook als je zo oud 
bent, vindt u niet? Dan mag je best ‘es een 
steekje laten vallen. Maar het moet natuur-
lijk niet te erg worden. Oud worden is één 
ding, gezond blijven is een ander. En dat 
valt deze dame niet mee. Ok, het lijf is er 
nog, maar vertoont toch wat gebreken. 
Gebreken, waaraan echt wat gedaan moet 
worden, wil zij de komende jaren overleven. 
En dat wil zij. Zij is per slot de oudste van 
West-Europa. En dat moet zo blijven. 

Dan is er de boswachter. Ok, ook niet meer 
de jongste, maar toch nog redelijk vief en 
energiek, vindt-ie zelf dan toch. Een nieuwe 
boswachter, want zo lang is-ie dat nog niet. 
Een boswachter voorlichting, pr en recre-
atie, zoals dat zo fraai heet. Niet in één bos, 
maar in alle natuurgebieden van dit deel 
van het Rijk. 

Ook boswachter van het bos, waar de oude 
dame woont. Hij is er voor de reeën en de 
gaaien, voor de meidoorns en de eiken. Hij 
zorgt ervoor dat de paden en weggetjes in 
het bos goed blijven. Zodat alle mensen uit 
de buurt er kunnen wandelen en genieten. 
En hij zorgt voor de oude dame. 

De oude dame is het Fort Rammekens, het 
oudste zeefort van West-Europa, maar dat 
had u natuurlijk al begrepen. Een spoor 
verleden, rust, stilte in de drukte van de 
24-uurs economie een ‘straatje’ verderop. 
Een brok onverzettelijkheid, robuustheid, 
een stoere herinnering aan vervlogen tij-
den. 
Het was niet zo lang voor de Tachtigjarige 
Oorlog, de Opstand, zoals die tegenwoor-
dig vaak genoemd wordt, dat de zuster 
van Karel V, Margaretha van Oostenrijk 
opdracht gaf een al bestaande versterking 
bij Rammekens, op het strategisch gelegen 
zuidoostpunt van Walcheren uit te bouwen 
tot een fort. Een militaire nederzetting, die 
de toe- en afvaart van schepen naar en 
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vanuit Middelburg moest beschermen. De 
Zeeuwse hoofdstad was in die tijd immers 
één van de belangrijkste (haven)steden 
van de Lage Landen en een ongehinderde 
scheepvaartverbinding via het Sloe met de 
Schelde was voor het floreren van de han-
del onontbeerlijk. 

Directe aanleiding tot de bouw was een 
inspectiereis van Margaretha door de pro-
vincie Zeeland in 1547, waarbij zij zich liet 
informeren over mogelijke gevaren, die de 
toevoer naar Middelburg en niet te verge-
ten Antwerpen dreigden. Te denken viel 
daarbij niet alleen aan Frankrijk waarmee 
het Rijk doorlopend mee in onmin leefde, 
maar gevaar dreigde ook van binnenuit. 
Vanwege de verslechterende economische 
situatie, de afschaffing van heel wat uit de 
Middeleeuwen stammende privileges en 
het opkomend protestantisme was de bin-
nenlandse situatie op zijn minst gespannen. 
Daarom werd besloten in het hele Rijk een 
aantal vestingen te bouwen. 
Al op 30 april 1547 werd een zekere 
Arend Jansz., lid van het stadsbestuur van 
Middelburg en dijkgraaf van de Zuid wate-
ring aangesteld als opzichter bij werkzaam-
heden aan de beoogde vesting, die de stad 

en haven van Middelburg moest gaan be-
schermen. 

Voor het ontwerp werd een Italiaanse ar-
chitect aangetrokken, een zekere Donati 
de Boni di Pellezuol. Italië liep in die tijd 
immers voorop bij de bouw van militaire 
versterkingen en het Heilige Roomse Rijk 
waarvan Karel V vorst was, strekte zich ook 
tot in gedeelten van Italië uit. Bovendien 
was genoemde architect al bekend van-
wege werken in de geboortestad van Karel, 
Gent en in Middelburg zelf. 
Kortom, de architect, Donati, voor zijn 
vrienden, ging aan het werk en ontwierp 
een fort, dat gekenmerkt wordt door renais-
sancistische stijlkenmerken. Neem nou de 
toegangspoort, is die niet prachtig? Ok, 
er moet het een en ander aan gebeuren, 
maar indrukwekkend is en blijft-ie. Kijk 
maar es naar die stoere mannenkop. Wie 
het is? Neptunus, onze vriend Donati zelf, 
geen idee. Maar wat doet het er uiteinde-
lijk toe? Mooi is-ie. De kop werd overigens 
niet door Donati ontworpen, maar door een 
zekere Hendrick van der Heyde. Onder de 
kop, het bouwjaar van het fort: 1547. In 
de toegangspoort, achter de op zijn minst 
stevige deur, de gleuven, waardoor ooit de 
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kettingen van de ophaalburg liepen. Want 
voor de poort was een brug, die mogelijke 
onverlaten moest afschrikken. Overigens 
lag de toegangsweg toentertijd misschien 
wel op een andere plek. Als je net buiten 
de poort kijkt, zie je een rietgordel door het 
water lopen op wat mogelijk ooit die weg 
was. 
Daarover gesproken, het fort is voor een 
gedeelte over de bestaande dijk heen ge-
bouwd. Ook dat kun je nog mooi zien aan 
de boog links van de ingang, die de toen-
malige dijk omsloot. Wellicht is het fort 
gedeeltelijk op de plaats van het al veel 
eerder vermelde kasteel van Zeeburch ge-
bouwd. Het fort werd in de eerste jaren van 
zijn bestaan dan ook vaak Zeenbourck ge-
noemd. Nader onderzoek moet uitwijzen of 
bij de huidige ontgravingen en werkzaam-
heden resten van dat kasteel tevoorschijn 
zijn gekomen. Spannend, hoe het fort lang-
zaam zijn geheimen bloot geeft. Maar daar-
over later meer.
 
Het fort zelf is in essentie een driehoek met 
een stompe hoek, die zeewaarts gericht is 
en twee wat meer spitse hoeken aan de 
landzijden. De zeekant wordt gedekt door 
een bastion, de landzijden worden gezekerd 

door twee halfbastions. Hierin bevinden 
zich schietgaten, die oorspronkelijk veel 
ruimer en groter waren dan de huidige in de 
Franse tijd ontstane gleuven.
Daaraan aansluitend bevinden zich de ka-
zematten, overdekte ruimten voor de op-
slag van materialen en voedsel. 
Overigens werd Donati bij de planning van 
de uitvoering ondersteund door de Ant - 
werpse timmerman Pieter Fransz en metsel - 
meester Jacob. Antheunis van Moerbeke 
en Antheunis Erasmy waren verantwoorde-
lijk voor de fundering. 
Naast steen uit Rijssel, Vlaanderen en Bra-
bant, werd daarvoor ook gebruik gemaakt 
van steen afkomstig van kerken, huizen en 
schuren uit het toen net Verdronken Land 
van Zuid-Beveland (Reimerswaal). Dat was 
immers gratis en voor niets verkrijgbaar. 
Voorts werden bouwvallige bouwsels uit 
de omgeving van het te bouwen fort opge-
kocht en het materiaal ervan in de funde-
ring verwerkt. 
Op de plek waar het fort gebouwd zou wor-
den, zouden onder andere een vuurtoren en 
een huis met trapgevels gestaan hebben, 
die in de vesting ‘meegenomen’ werden. 
Zo is een rekening bekend voor het ver-
nieuwen van een slot van de toren. In een 
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uit 1748 daterende afbeelding van het fort 
is de toren niet meer te vinden. Misschien 
dat-ie in de tussentijd afgebroken is; zo’n 
hoog boven het fort uitstekend object is im-
mers alleen maar een dankbaar doel. In de 
kapiteinswoning was ook de kapel geves-
tigd en de manschappen waren gelegerd in 
een op de binnenplaats ingerichte kazerne. 

Aangezien het fort gebouwd werd om de 
rede van, jawel Vlissingers, Middelburg (!) 
te beschermen, werden de kosten van de 
bouw, ruim 40.000 gulden, dan ook gro-
tendeels door de hoofdstad gedragen. Maar 
aangezien het fort ook een bijdrage leverde 
aan de verdediging van het land in het al-
gemeen, zorgde de Keizer voor munitie, on-
derhoud en bemanning ervan. 
Over de Keizer gesproken, Fort Ramme-
kens had een paar jaar later in alle jour-
naaluitzendingen gezeten, zouden die be-
staan hebben, toen Karel V in 1556 ‘zijn 
ontslag als keizer indiende’ en in september 
van dat jaar vanuit het fort, jawel ons fort, 
via Vlissingen voorgoed de Lage Landen 
verliet om in een Spaans klooster zijn laat-
ste jaren te slijten.
Aan dat fort werd in die jaren nog druk ge-
bouwd. Zo werd al in 1557 het munitiede-
pot uitgebreid. En in 1564 werd gepland 
het nog maar zo kort gereed gekomen fort 
te versterken en uit te bouwen. Door be-
sparingsmaatregelen onder het bewind van 
Philips II werden deze werkzaamheden niet 
uitgevoerd. Daar kreeg hij spijt van als ha-
ren op zijn hoofd, toen op 31 juli 1573 de 
Geuzen begonnen de vesting te belegeren. 
Middelburg was immers nog in handen van 
de Spanjaarden en Rammekens vormde 
een essentieel onderdeel van de Spaanse 
verdediging van de hoofdstad. Het was 
daardoor voor de Oranjegezinden van het 
grootste belang het fort in handen te krij-
gen. Dat duurde allemaal niet lang: Al op 
de vijfde dag van de belegering gaven de 
manschappen in het fort zich over, althans 
volgens sommige bronnen. 

En daar slaat bij de boswachter de ver-
beelding op hol. Natuurlijk, na de inname 
van het fort was de geschiedenis niet voor-

bij. Elke dag wordt er immers weer een 
bladzij bij geschreven. Maar voordat de 
Staatsen, Engelsen, Fransen, Duitsers en 
Nederlanders voorbijkomen en het fort voor 
hun eigen doeleinden gebruiken, zet ik de 
tijd maar es even stil. Blijf ik hangen in die 
tijd zo kort voor en kort na de belegering en 
de inname. Zet ik mijzelf neer op een van 
de muren en kijk naar beneden in de hoop 
antwoorden te vinden op allerlei vragen, die 
mij van alle kanten bespringen. 
Was het fort erg beschadigd? Wat voor 
gevolgen had dat voor de manschappen? 
Werd het snel weer opgeknapt? Wie deden 
dat? Ambachtslieden uit de buurt? De sol-
daten zelf? 
Hoe werd het fort bevoorraad? Wie zorg-
den er voor eten en drinken? Waren het de 
boeren uit de omgeving? Kwam het voed-
sel met schepen uit de stad? Verbouwde 
men zelf in en rond het fort gewassen? 
Trouwens, wat werd er überhaupt gege-
ten? En gedronken? Drankgelagen en 
Bourgondische schranspartijen? Varken 
aan het spit en roemers wijn? Of toch maar 
gewoon droog brood, scheepsbeschuit en 
slap bier? En om hoeveel man ging het ei-
genlijk, die bezetting van het fort? Allemaal 
Nederlanders, nee zeker? Veel huurlingen, 
denk ik zo, en waar vandaan? En wat voor 
talen spraken die met elkaar? En wat de-
den die in hun vrije tijd? Beetje kaarten en 
dobbelen? Werd er muziek gespeeld? En 
wat voor muziek? Werd er vaak gevoch-
ten? En waarom? Waren er vrouwen op 
het fort? En wat deden die? Romantiek of 
vuige seks? Boerendeernen, melkmeisjes 
of stadse madammen? Hoe was trouwens 
de relatie met het omliggende land en het 
dorp Ritthem? Kwamen de soldaten eigen-
lijk wel buiten het fort? En hoe lagen de 
wegen erbij? Waren die begaanbaar? Ook 
in de winter? En hoe zat het met het warm 
houden van de manschappen in dat tocht-
gat daar aan het Sloe? Vuurkorven op de 
binnenplaats, open haarden in de bastions? 
Bonte beelden, die in een optocht voorbij-
trekken, een kleurige stoet fantasieën, en 
laat die vragen nog maar even voor wat ze 
zijn. Niet alle vragen hebben een antwoord 
nodig om toch intrigerend te zijn, per slot.
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Overigens wordt een aantal geheimen van 
het fort langzaam maar zeker ontrafeld. In 
verband met de consolidatie, het op orde 
houden van het fort voor de volgende de-
cennia, is letterlijk en figuurlijk heel wat 
overhoop gehaald. Zo zijn de dikke lagen 
leem, die een groot gedeelte van het fort 
afdekken afgelopen voorjaar verwijderd. 
Dit om de afwatering te verbeteren en het 
inzijgen van water in het fort zelf tegen te 
gaan. Dat heeft heel wat vondsten opgele-
verd. Van kleinigheden als oude munitie, 
de gebruikelijke (pot)scherven en botten, 
tot de ontdekking van een kruitkamer, een 
vermoedelijk negentiende eeuws skelet, 
funderingen voor afweergeschut, flankmu-
ren, kelderlichten, historische graffiti, be-
stratingen, courtines en wat aan moois al 
niet meer. Hoe een en ander geduid moet 
worden, is een onderwerp, dat aan de des-
kundigen overgelaten moet worden. Een 
eerzame boswachter met niet meer dan 
havo gaat dat toch wat boven de pet.

Er wordt ook al druk gezocht naar moge-
lijkheden het fort straks na de consolidatie, 
die uiterlijk in juni 2013 afgerond wordt, 
te gaan exploiteren. De verpleging van de 
oude dame kost natuurlijk een aardige duit 
en u weet het, de kosten van de zorg…
Maar de oude dame biedt ook volop mo-
gelijkheden. Zij ligt per slot op een heel 
bijzondere locatie en kan ook het nodige 
opleveren. Hoe of wat is allemaal nog niet 
bekend, maar mocht u een zwak plekje en 
belangstelling voor haar hebben…

Over de auteur:
KAREL LEEFTINK is boswachter van 
Staatsbosbeheer Midden-Zeeland, verant-
woordelijk voor voorlichting, pr en recre-
atie. Hij is een van de ‘boswachters aan 
zee’.
 
Foto’s: Bram Vader, boswachter
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Walcheren was in dat jaar een van de be-
langrijkste strijdtonelen van de toen nog 
jonge oorlog die in totaal tachtig jaar zou 
gaan duren. Het eiland was door de opstan-
delingen voor een deel onder water gezet 
teneinde de bewegingsvrijheid van de vij-
and zoveel mogelijk te kunnen inperken. 
Dat was gelukt: de Spaanse soldaten zaten 
opgesloten in Middelburg, Arnemuiden en 
Fort Rammekens, toen De Zeeburg gehe-
ten1. Het lukte de Spanjaarden af en toe 

wel om deze bolwerken vanuit zee te be-
reiken en dat was de enige reden waarom 
ze het al meer dan een jaar uithielden te-
gen de steeds grotere militaire druk van de 
Vlissingers en de Verenaren, die werden 
gesteund door de watergeuzen van Willem 
van Oranje. Het was daarom logisch dat 
ze niet als eerste het zwaar beveiligde 
Middelburg aanvielen, maar het kleine on-
beschermde Arnemuiden dat nooit stads-
rechten had gekregen en daarom ook geen 
muren had kunnen bouwen. Het dorp had 
van oudsher al een veel betere ligging 
aan zee dan Middelburg en vormde daar-
om een voortdurende bedreiging voor de 
handel van de rijke en machtige stad die 
iedere poging tot groei onmiddellijk in de 
kiem smoorde. De Arnemuidenaren had-
den dan ook weinig op met hun buren. Ook 
de Spanjaarden wisten dat een aanval op 
het dorp grote steun zou krijgen van de be-
volking. Voor hen was Arnemuiden door 

Een Zeeburg tegen wil en dank
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015), 
deel 5: Fort Rammekens

Peter VAn druenen

Op 30 juli 1573 trok een groep  

zwaarbewapende Vlissingers naar Arnemuiden. 

Vanuit Veere deed een groep bondgenoten 

hetzelfde. Het dorp was op dat moment nog in 

handen van de Spanjaarden en moest bevrijd 

worden voordat de aandacht kon worden gericht 

op het rijke en machtige Middelburg dat nog  

volledig Spaans was. Dit kwam vooral omdat de 

bevolking daar niet veel op had met de volkse 

en ruwe opstandelingen die in hun ogen iedere 

vorm van beschaving misten en zich bovendien 

hadden afgekeerd van het enige ware geloof:  

dat van de Heilige Roomse kerk. 

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het vijfde 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 
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 vijfde artikel staat Fort 
Rammekens centraal, maar vooral ook de relatie tussen Vlissingen en Middelburg, waarmee 
de bouw van het fort alles te maken had. 

1 De naam Zeeburg was meer een soortnaam dan een 

unieke eigennaam voor een fort. Zeeburg was een 

aanduiding voor burchten of sterkten om de zee te-

gen te houden.
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Op 5 augustus 1573 werd 
Fort Rammekens ingenomen 
door een leger van 
Vlissingers, Verenaren en  
watergeuzen.  
Bron: schilderij door  
Frans Hogenberg, 
Rijksmuseum Amsterdam.

haar ligging een belangrijk onderdeel in de 
verdedigingslinie van Middelburg en ze wil-
den er alles aan doen om de vechtlustige 
Vlissingers en Verenaren tegen te houden. 
En dat was nu net waarop was gehoopt. 
Toen de Spanjaarden lucht kregen van 
de op handen zijnde aanval, mobiliseer-
den ze hun manschappen op het eiland. 
De meeste daarvan waren gelegerd in 
Fort Rammekens. Op zeventig soldaten 
na vertrok de hele bezetting, inclusief de 
commandant en de medische staf, in de 
richting van Arnemuiden waar ze dachten 
in een veldslag terecht te komen met de 
belagers van het dorp. Deze waren echter 
alweer vertrokken, naar Fort Rammekens 
dat nu makkelijk kon worden belegerd 
omdat er bijna niemand meer was om het 
te verdedigen. Tegelijkertijd sneden ze de 
weg af voor de Spanjaarden die in de gaten 
hadden gekregen dat ze om de tuin waren 
geleid en tevergeefs probeerden terug te 
keren. De belegering duurde daarom maar 
een paar dagen en op 5 augustus 1573 
gaf de luitenant, de hoogste in rang nu de 
commandant niet meer aanwezig was, zich 
over. Hij was zelf bij de beschietingen van 
zijn aanvallers door de arm geschoten en 
had dringend medische hulp nodig die er 
niet was, omdat de wondheler ook naar 

Arnemuiden was vertrokken. Hij kreeg, sa-
men met zijn manschappen, een vrijgeleide 
naar Middelburg en het fort was nu van 
Vlissingen en Veere die al sinds de vijftien-
de eeuw tot hetzelfde markizaat behoorden. 
Vanaf dat moment is voor Vlissingen de 
geschiedenis van Fort Rammekens niet 
meer zo heel interessant. Natuurlijk, de 
verovering van het fort werd gezien als 
een van de belangrijkste mijlpalen in de 
opstand van Willem van Oranje tegen de 
Spanjaarden. Zeker omdat hij gedurende 
het jaar daarvoor alleen maar tegenslagen 
kende en geen enkele vooruitgang had ge-
boekt. Nog maar drie weken voor de ver-
overing van Fort Rammekens was de voor 
Oranje zeer belangrijke stad Haarlem in 
handen gevallen van de Spanjaarden die 
daar meer dan tweeduizend opstandelingen 
hadden opgehangen of onthoofd. De losse 
hoofden van de slachtoffers zouden zelfs 
als projectiel zijn gebruikt om het laatste 
restje verzet te breken. Het is daarom op 
zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen 
dat de Vlissingers, die op de hoogte moe-
ten zijn geweest van de gruweldaden van 
de Spanjaarden in Haarlem, hun gevange-
nen ongedeerd naar Middelburg lieten ont-
komen. Weliswaar in ruil voor de overgave 
en de wapenvoorraad, maar toch.
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Het meest interessante deel van de rol die 
Fort Rammekens heeft gespeeld in de ge-
schiedenis van Vlissingen moeten we zoe-
ken in de periode dat het werd gebouwd. 
Het fort was een bedreiging voor de positie 
van Vlissingen en haar bewoners keken met 
gemengde gevoelens naar de komst ervan, 
zoals ze later, in 1572, ook zouden kijken 
naar de plannen van de Spaanse landvoogd 
Alva voor de bouw van een megalomaan 
kasteel net buiten de stadsgrenzen. Deze ge-
schiedenis kennen we: voordat Alva goed en 
wel met de bouw kon beginnen, hadden de 
Vlissingers op 6 april 1572 de Spanjaarden 
uit de stad verdreven en mochten ze een 
paar jaar later van de nieuwe machthebber 
Willem van Oranje op de plaats van het kas-
teel een nieuwe haven aanleggen. 

Middelburg

Die kans kreeg Vlissingen niet in 1540, toen 
Karel V het plan had opgevat om een fort te 
bouwen langs de belangrijkste toegangsweg 
over water naar een van zijn lievelingsste-
den: Middelburg. De stad behoorde destijds 
tot de belangrijkste handels- en bestuurs-
centra van zijn wereldrijk, dat het groot-
ste deel van het vaste land van Europa en 
Midden- en Zuid-Amerika besloeg. 
Deze vooraanstaande positie van Middel-
burg valt alleen te verklaren uit haar ge-
schiedenis die bijna vier eeuwen eerder be-
gon dan die van Vlissingen: omstreeks het 
jaar 836 toen keizer Lodewijk de Vrome, 
de zoon van Karel de Grote, het initiatief 
nam om op Walcheren een drietal burch-
ten aan te leggen teneinde het eiland en 
haar bewoners te kunnen beschermen te-
gen de zee en tegen de Noormannen die 
de Europese kusten teisterden met hun 
rooftochten. In het noorden van het eiland 
verrees Domburg, in het zuiden Souburg en 
in het midden Middelburg. De eerste twee 
eeuwen ging het waarschijnlijk om niet veel 
meer dan een vluchtheuvel, omringd door 
wallen en bebouwd met wat eenvoudige 
woningen. Na het jaar 1000 veranderde dat 
en werd de ontwikkeling van Middelburg 
bepaald door een rode draad van voortdu-
rende sympathieën van keizers, koningen, 

graven en hertogen. In de elfde en twaalfde 
eeuw, toen de stad bekend stond onder 
de naam Mitthelburgensis portus, waar-
uit blijkt dat er toen al een haven bestond, 
waren dat vooral de Vlaamse graven. In 
1012 was Middelburg de hoofdplaats van 
een Vlaams bestuursdistrict onder graaf 
Boudewijn IV. Het oudst bekende privilege 
dat wijst op stadsrechten dateert uit 1217. 
Aangenomen wordt echter dat er al veel 
eerder bepaalde privileges waren. Vanaf 
1100 werden er meerdere kloosters en ker-
ken gevestigd, waaronder de abdij. Deze 
religieuze gebouwen gaven de stad een uit-
straling waarover tot ver buiten haar gren-
zen werd gesproken. Vooral de abdij was 
belangrijk en invloedrijk. De abt vervulde 
tal van wereldlijke functies en werd ook 
door het grafelijke hof serieus genomen. 
Middelburg was vooral een Vlaamse stad. 
Dat blijkt uit de samenstelling van de 
stadsrechtdocumenten, de architectuur en 
de immigratie van Vlamingen in die tijd. 
Het moet ook een komen en gaan zijn ge-
weest van Vlaamse graven en andere hoog-
waardigheidbekleders die graag in de stad 
gezien wilden worden. Middelburg kreeg 

Floris V en zijn zoon, de latere graaf Willem II. 
Bron: Prent van Jacob Cornelis van Oostsanen, 
gemaakt in1518, Rijksmuseum Amsterdam.
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Middelburg in de zestiende 
eeuw. Bron: kopergravure 
uit de Nieuwe Cronyk van 
Zeeland van M. Smallegange 
(Middelburg 1696).

rechten om te handelen in massagoederen 
als laken en wijn, die al vroeg in de dertien-
de eeuw voor veel welvaart zorgden. Voor 
de goede orde: het dorp Vlissingen bestond 
toen alleen nog maar uit een parochie met 
een kerk en een paar huizen waar vissers 
woonden die met kleine scheepjes via een 
kreek de Schelde op voeren om dicht bij 
huis te kunnen vissen. 
Toen de Hollandse graven op het eind van 
de dertiende eeuw steeds meer hun macht 
lieten gelden over Zeeland en daarmee 
Middelburg, wist het stadsbestuur precies op 
tijd de juiste keuze te maken. Als beloning 
voor deze houding liet de Hollandse graaf 
Willem II in 1247 het abdijcomplex uitbrei-
den en gaf hij de stad toestemming om 
het grondgebied te vergroten van elf hec-
tare naar maar liefst 48 hectare. De graaf 
werd in de Middelburgse abdij begraven 
en ligt er nog steeds. Dit intelligente op-
portunisme zou ook in de eeuwen daarna 
een soort tweede natuur blijven van de 
Middelburgers. Toen de Vlaamsgezinde 
lokale Zeeuwse adel in 1290 een greep 
deed naar de macht, steunde de stad de 
Hollandse graaf Floris V. En met succes, 
want zijn positie kwam verder niet meer 
in gevaar. In de strijd, honderd jaar la-
ter, tussen graaf Willem V en zijn moeder 

Margaretha die zou uitgroeien tot de inge-
wikkelde burgeroorlog tussen de Hoeken en 
de Kabeljauwen, stonden de Middelburgers 
achter Willem, die de Kabeljauwen verte-
genwoordigde. Deze beloonde de stad in 
1406 met het zogenaamde stapelrecht: 
alle in Walcheren binnengekomen goede-
ren moesten in Middelburg worden gelost 
en overgeslagen. Tegen betaling uiter-
aard. Dit stapelrecht heeft de stad geen 
windeieren gelegd. Kort daarop kozen 
de Middelburgers in de grafelijke conflic-
ten tussen Jacoba van Beieren, Jan van 
Beieren en Philips de Goede eerst de kant 
van Jan en later van Philips. En opnieuw 
met succes. Beide werden op grootse wij-
ze ingehuldigd in de abdijstad. De uitein-
delijke keuze voor Philips de Goede heeft 
Middelburg in de decennia daarna veel 
voordelen opgeleverd. De stad kende een 
periode van grote groei en wist dit te hand-
haven onder de latere graven, die stuk voor 
stuk konden rekenen op indrukwekkende 
inhuldigingen en daarvoor maar wat graag 
de reis naar Middelburg wilden maken. Ook 
Karel V vormde in de eerste helft van de 
zestiende eeuw geen uitzondering op deze 
regel. Voor hem was Middelburg een bij-
zondere stad die keer op keer kon rekenen 
op zijn sympathie en steun. Karel was nog 
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wat machtiger dan zijn voorgangers omdat 
hij van zijn moeder het Spaanse koninkrijk 
erfde, inclusief de overzeese gebiedsdelen. 
Hij werd in 1519 zelfs keizer van het ge-
hele Heilige Roomse Rijk en zou dat blijven 
tot 1556, het jaar van zijn aftreden. Toen 
Middelburg in 1561 een bisdom werd, zal 
de goede relatie met de keizer zeker geen 
minpunt zijn geweest. 
Een betere vriend kon Middelburg zich niet 
wensen en de contacten tussen de stad en 
het keizerlijke hof in Brussel moeten zeer 
intensief zijn geweest, resulterend in een 
groot aantal voordelen. Zo verordonneerde 
de keizer dat vreemdelingen zitting konden 
nemen in het stadsbestuur. Dat was gunstig 
voor de migratie naar Middelburg en dus 
voor haar internationale contacten. Ook 
vestigde hij onder andere de laken- en de 
wijnstapel in Middelburg dat op deze ma-
nier een knooppunt werd van internationale 
handel: ze werd de poort van Europa. Er 
was natuurlijk concurrentie van Antwerpen, 
Bergen op Zoom, Brugge en Gent, maar 
de snelle verbinding met de Noordzee via 
de rede van Arnemuiden gaf de stad veel 
voordelen. Op haar beurt legde Middelburg 
de buitenlandse handelaren in de watten: 
Duitsers, Schotten, Engelsen, Bretons, Nor-
man diers, Genuezen, Venetianen, Portu-
ge zen, Spanjaarden en Scandinaviërs, ze 
konden allemaal rekenen op gastvrijheid 
en privileges. 
In die tijd maakte de stad zich steeds va-
ker zorgen om de concurrentie van de 
dorpen en steden in de buurt, waaron-
der Arnemuiden en Vlissingen. Met Arne-
muiden, dat regelmatig een groter aantal 
scheepsvrachten per jaar verwerkte dan 
Middelburg, had men weinig moeite. Het 
dorp had, ondanks herhaaldelijke verzoe-
ken, nooit stadsrechten gekregen en viel 
onder het rechtsgebied van Middelburg. 
Daarnaast hadden de Middelburgers in de 
loop van de eeuwen zo’n beetje alle grond 
rondom het dorp opgekocht zodat de 
Arnemuidenaren niets konden doen zonder 
eerst Middelburg toestemming te vragen. 
De problemen met Vlissingen waren gro-
ter en van een andere orde. Vlissingen was 
al een stad vanaf 1315 en had dus rech-

ten waaraan de Middelburgers niet konden 
tornen. Wel hadden ze in 1441 geprobeerd 
Vlissingen te kopen, maar dat was mislukt 
en kort daarop kwam de Scheldestad, sa-
men met Westkapelle en Domburg, in han-
den van Hendrik van Borsele, wiens gebied 
vanaf dat jaar Middelburg aan drie kan-
ten omsloot en dat  het grootste deel van 
Walcheren besloeg. 
Middelburg koos daarom noodgedwongen 
voor een uitgekiende strategie waarbij de 
stad zelf steeds toestemming zou krijgen 
voor het uitvoeren van grote infrastructure-
le werken en ze tegelijkertijd de Vlissingers 
kon beletten om hetzelfde te doen. Deze 
strategie werkte, zoals blijkt uit de gebeur-
tenissen in de jaren 1540-1550. 

Vlissingen 

De Middelburgse haven was in grootte 
vergelijkbaar met die van Vlissingen maar 
had het nadeel dat de verbinding met zee 
moeizaam was: de schepen moesten hun 
weg vinden over het water van de nauwe 
en kronkelige Arne, een getijdenkreek 
die uitmondde in het Sloe, een zijarm van 
de Schelde. Daar stond tegenover dat 
Middelburg veel meer verdiende aan haar 
haven dan Vlissingen, waar behalve de 
opbrengsten van de visvaart, geen andere 
stapelhandel gevestigd mocht worden en 
waar het tot dan toe had ontbroken aan 
personen die verder keken dan hun eigen 
economische horizon. Personen waarover 
Middelburg duidelijk wel altijd kon beschik-
ken. In 1532 kreeg Middelburg toestem-
ming van Karel V om de haven uit te brei-
den en tegelijkertijd een kanaal te graven 
naar het Sloe. Deze werken werden al in 
1535 voltooid en de stad was klaar voor 
een nieuwe periode van welvaart. Negen 
jaar later was het Vlissingen dat het ver-
zoek indiende bij de keizer om een nieuwe 
haven te mogen graven. De stad was na 
de uitbreidingen die zij honderd jaar eerder 
mocht uitvoeren onder Philips de Goede en 
de aanleg van de vestingwerken in 1489, 
nauwelijks meer gegroeid. Wel waren er 
een paar openbare gebouwen bijgekomen 
die waren gericht op de economie van 
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de stad: de Balans in 1511 en de Beurs 
in 1540. In 1541 kreeg Vlissingen een 
nieuwe heer: Maximiliaan van Bourgondië 
die de plaats innam van zijn vader Adolf. 
Maximiliaan bekrachtigde nog een keer het 
in 1444 door Philips de Goede verleende 
privilege van de haringtol en wilde ten be-
hoeve van de vissers een nieuwe haven 
graven in het oosten van de stad, begin-
nend bij de poort van Altena in het zuid-
oosten en eindigend bij de Blauwpoort. Hij 
was een daadkrachtig bestuurder en liet op 
29 september 1545, toen de toestemming 
van de keizer naar zijn mening te lang op 
zich liet wachten, de Oude Havendijk alvast 
doorsteken. Deze dijk lag op de grond waar 
de nieuwe haven moest komen. 
De Middelburgers, die tot dan toe tevreden 
waren met het uitblijven van een officiële 
toestemming voor de Vlissingse plannen, 
reageerden als door een zwerm wespen 
gestoken en zonden maar liefst drie ge-
committeerden naar het hof van de keizer 
om bezwaar aan te tekenen tegen de werk-
zaamheden van hun voortvarende buren. 
Ze beriepen zich op een verbod van Karel V 
uit 1536 op het graven van havens tussen 
Arnemuiden en Vlissingen. Het idee voor 
dit verbod was ongetwijfeld uitgebroed in 
Middelburg. Op 23 januari 1546 moes-
ten de stadsbestuurders van Vlissingen en 
Middelburg hun argumenten op papier zet-
ten waarna de keizer besloot dat Vlissingen 
weliswaar haar nieuwe haven kon aanleg-
gen, maar dat er alleen maar vissersboten 

mochten komen. Iedere andere handel was 
strikt verboden. Tevens moest Vlissingen 
beloven om geen activiteiten te ontplooien 
die kooplieden naar de stad zouden kun-
nen lokken. Het zal duidelijk zijn dat vooral 
de Middelburgers hiermee tevreden waren. 
Waarschijnlijk de Vlissingers ook wel een 
beetje, want zij mochten gaan graven. Het 
is de vraag of er iemand in de Scheldestad 
was, die besefte dat hiermee alleen de ha-
ringhandel werd gestimuleerd en dat de 
eenzijdigheid van de stadseconomie bleef 
bestaan. 
De nieuwe haven is er uiteindelijk niet 
gekomen omdat het de stad aan vol-
doende middelen ontbrak om de plannen 
tot uitvoering te brengen. Ook bleven de 
Middelburgers actief in het aandragen van 
steeds weer nieuwe bezwaren, die natuur-
lijk door het hof in behandeling genomen 
moesten worden, waardoor de werkzaam-
heden weer konden worden uitgesteld. 

Fort Rammekens

Wat wel slaagde was in 1447 het plan van 
Middelburg om een fort te bouwen in de 
buurt van Vlissingen, op het gebied dat 
sinds mensenheugenis Rammekens heette 
en dat grensde aan de Blanckaershouc. Ter 
hoogte van dit landpunt ging het Sloe over 
in de Schelde. De diepe vaargeul, waarvan 
alle schepen gebruik maakten die van en 
naar de Middelburgse havens voeren, liep 
vlak onder de kust. 
Het fort moest het scheepvaartverkeer be-
schermen tegen illegale tolheffing en aan-
vallen van zeerovers en concurrerende 
steden. Karel V gaf, bij monde van de toen-
malige landvoogdes van de Bourgondische 
Nederlanden Maria van Hongarije, direct 
toestemming, maar had behalve het belang 
van Middelburg nog een aantal andere mo-
tieven. Zo kon vanuit het fort het scheep-
vaartverkeer over de Schelde van en naar 
Antwerpen worden gecontroleerd. Ook 
dacht Karel een flinke slag te kunnen slaan 
in de strijd tegen het opkomende protestan-
tisme dat vooral in Vlaanderen en Duitsland 
sterk was vertegenwoordigd. Daarnaast 
moesten prestigieuze bouwwerken als het 

Maximiliaan van 
Bourgondië werd 
in 1540 Heer van 

Vlissingen en Veere.  
Hij heeft veel  

gedaan voor de stad  
en was een man van  

de daad.  
Bron: kopergravure uit  
de Walcherse Arcadia 

van M. Gargon  
(Leiden 1746).
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De vroegst bekende afbeelding van Fort 
Rammekens, nog tijdens de bouw in 1550.  
Bron: Wijngaerde, A. van den, Zelandiae 
Descriptio (Middelburg, 1550/1995).

geplande fort zijn macht onderstrepen te-
genover vijanden binnen en buiten het rijk 
waarvan hij keizer was. Met name de groei-
ende autonomie van de steden en de lokale 
adel moet voor hem in deze periode een 
bron van voortdurende zorg zijn geweest. 
In 1547 kwam de landvoogdes in naam van 
de keizer persoonlijk naar Walcheren om 
opdracht te geven voor de bouw. Ze be-
noemde een aantal lokale bestuurders als 
toezichthouders en introduceerde de archi-
tect: de Italiaan Donato de Boni die al langer 
in dienst was van het keizerlijke hof en onder 
andere de stad Antwerpen had versterkt met 
verschillende vestingwerken. De bouw werd 
nog dat zelfde jaar gestart met het uitgraven 
van de grond waarop het fort moest komen, 
totdat het zand werd bereikt. Vervolgens 
werd het gat gevuld met puin dat afkomstig 
was van kerken en huizen in het verdronken 
land van Zuid-Beveland. Ook werden oude 
gebouwen in het land opgekocht en afge-
broken. Dat leverde aanzienlijke besparin-
gen op. De kosten werden voor een groot 
deel bepaald door de arbeidslonen. Er moe-
ten honderden mensen hebben meegewerkt 
aan de bouw. In 1550 was het fort zelf klaar. 
Voor de afbouw en de inrichting waren nog 
eens twee jaar nodig. In 1552 kon het in ge-
bruik worden genomen. 
Het complex, het fort en de omringende 
gracht aan de landzijde, kreeg de vorm van 
een vierhoek. In de zuidoostelijke hoek, 
waar het Sloe uitmondde in de Schelde, 

werd een bastion gebouwd dat gedeelte-
lijk op het schor stond en dus bij vloed in 
het water. Op de twee aangrenzende hoe-
ken kwamen halve bastions. Er werd ge-
werkt met natuursteen en met bakstenen. 
De muurdikte was minimaal twee meter en 
op sommige plaatsen zelfs meer dan vier 
meter. In de flanken en de muren tussen 
de bastions waren schietgaten aangebracht 
die niet alleen de zee en het land konden 
bestrijken, maar ook de gehele buitenkant 
van het fort zelf. Op het plein, midden in 
het fort, werden woningen, een kazerne en 
zelfs een kerk gebouwd. Deze waren een 
stuk hoger dan de muren en dus van verre 
te zien. De poort bevond zich in de noord-
oostelijke muur en bestaat nog steeds. Het 
was een van de eerste toepassingen van de 
Renaissancestijl in de Nederlandse archi-
tectuur. Boven de poort werd een man met 
baard gebeeldhouwd en het jaartal 1547. 
De poort was met een ophaalbrug verbon-
den met de toegangsweg. 
De totale kosten bedroegen bijna vijftigdui-
zend gulden. Middelburg was de belangrijk-
ste financier: de stad betaalde meer dan de 
helft van de bouwkosten. De keizer zorgde 
voor de inrichting, de bevoorrading en de 
manschappen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er 
in dezelfde periode ook in opdracht van 
Karel V werkzaamheden werden verricht 
aan de vestingwerken in Vlissingen. Het 
Keizersbolwerk met de nog steeds be-
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staande Waterpoort werd gebouwd in 1548 
en ontworpen door dezelfde architect: 
Donato de Boni. Daarnaast werd er tussen 
Vlissingen en Rammekens een zogenaamd 
blokhuis gebouwd, een versterkt huis dat 
was bedoeld om de toegangswegen naar 
de stad en het fort te bewaken. Er konden 
ook soldaten worden gelegerd en soms 
werden er gevangenen opgesloten. Tussen 
Vlissingen en Arnemuiden moeten in de 
zestiende eeuw meer van dit soort verdedi-
gingswerken hebben gestaan.

Na de bouw

De eerste jaren na de ingebruikname func-
tioneerde het fort zoals het was bedoeld: 
het bewaakte de toegang tot de havens 
van Middelburg, maar ook het scheep-
vaartverkeer van en naar Antwerpen. Voor 
Vlissingen was deze periode er een van 
achteruitgang. Er zal niet direct een oorza-
kelijk verband zijn geweest met het bestaan 
van het fort, duidelijk is wel dat er bij de 
landvoogdes en de keizer weinig aandacht 
meer was voor de stad die nog steeds 
wachtte op haar nieuwe haven. Nu moet 
gezegd worden dat er ook in de grotere ste-
den na 1550 steeds minder geld beschik-

baar was voor infrastructurele werken. De 
grote Europese mogendheden Frankrijk, 
Engeland en het Heilige Roomse Rijk van 
Karel V, waartoe ook de Nederlanden be-
hoorden, waren verwikkeld in onderlinge 
oorlogen en dat kostte veel geld. Het ge-
volg was een zware economische crisis 
die de meeste landen aan de rand van het 
bankroet bracht. 
Fort Rammekens, dat onderdeel was van 
de verdedigingslinie van Karel V profiteerde 
in zekere zin natuurlijk wel van deze situ-
atie. Tussen 1550 en 1560 werd er regel-
matig onderhoud gepleegd en het gebouw 
zal zeker geen vervallen indruk hebben ge-
maakt. Dat gold waarschijnlijk ook voor het 
Keizersbolwerk in Vlissingen waarvandaan 
in 1556 Karel V zijn laatste reis naar Spanje 
zou maken. Hij was in 1555 afgetreden. 
Het gezelschap van de voormalige keizer 
dat samen met hem zou afreizen bestond 
uit honderden mensen, familieleden, edelen 
en krijgsvolk waarvoor alle logeercapaciteit 
in Vlissingen en omgeving moest worden 
gebruikt, in afwachting van een gunstige 
wind. Een deel verbleef in het Souburgse 
kasteel van Anton van Bourgondië en een 
deel in Fort Rammekens. Het is niet uitge-
sloten dat Karel voor of na zijn vertrek uit 

De slag bij Rammekens, die in april 1573 werd gevoerd tussen de watergeuzen en de Spanjaarden. 
De geuzen verloren deze slag en het zou nog drie maanden duren voordat de Vlissingers en de 
Verenaren het fort wel wisten te veroveren. Bron: wandkleed (ontwerp: Hendrik Vroom; kartonschil-
der: Huybrecht Leyniers; wever: Jan de Maecht), Zeeuws Museum, Middelburg.
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Vlissingen ook nog in het fort is geweest, 
dat toch een van de pronkstukken was uit 
zijn regeringsperiode. 
Na het vertrek uit de Nederlanden van Karel 
in 1556 en dat van zijn zoon en opvolger 
Philips II in 1559, werd het fort in de jaren 
zestig van de zestiende eeuw betrokken bij 
de oorlog die Willem van Oranje in 1568 
was begonnen tegen het repressieve be-
wind van de Spanjaarden die werden aan-
gevoerd door de nieuwe landvoogd Don 
Fernando Álvarez de Toledo, beter bekend 
als de hertog van Alva. Het zal duidelijk zijn 
dat Fort Rammekens in die jaren een volle 
bezetting kende van manschappen en oor-
logsmaterieel. Spaans uiteraard. Dat was 
ook nog zo in 1572, het jaar dat Vlissingen 
zich wist te bevrijden van de Spanjaarden 
en zou pas veranderen in 1573 toen de 
Vlissingers het fort, met behulp van Veere, 
de watergeuzen en een krijgslist, wisten te 
veroveren. Na deze overwinning volgde 
al snel en tot vreugde van de dorpelingen, 
de overgave van Arnemuiden en, in 1574, 
die van Middelburg. Arnemuiden werd door 
Willem van Oranje beloond met stadsrech-
ten, Vlissingen kreeg haar nieuwe haven en 
Middelburg werd zwaar gestraft met herstel-
betalingen en een ingrijpende beperking van 
haar privileges. De twee grote steden op 
Walcheren stonden aan het begin van een 
nieuwe wedloop, met het binnenhalen van 
zoveel mogelijk lucratieve handel als inzet. 
Dit keer met gelijke kansen. Zo leek het.
De werkelijkheid was anders. Middelburg 
herstelde zich sneller dan verwacht. Er was 
nog voldoende kapitaal, bestuurskennis, in-
telligentie en opportunisme aanwezig om de 
wederopbouw efficiënt te kunnen oppakken. 
De haven kon zo weer worden gebruikt en 
men had het voordeel van het eerder ge-
graven kanaal naar het Sloe en de Schelde. 
Rijke Middelburgers kochten tal van am-
bachtsheerlijkheden in de omgeving op en 
onttrokken land aan zee door nieuwe inpol-
deringen. De stad kon daarnaast optimaal 
profiteren van het isolement en de uiteinde-
lijke val in 1585 van Antwerpen: dat leverde 
extra handel op en bovendien groeide de 
stad door de komst van Vlaamse vluchtelin-
gen die werk en kennis meenamen naar hun 

nieuwe woonplaats. Ook Vlissingen kende 
in die periode een flinke welvaartsgroei, die 
evenwel verbleekte bij die van de buren. De 
uitstraling en de aantrekkingskracht van 
Middelburg waren niet verdwenen en nog 
geen tien jaar na haar val was de stad, na 
Amsterdam, de op een na belangrijkste 
van de Republiek. En daarvoor hadden ze 
niet eens meer de bescherming van fort 
Rammekens nodig gehad. 

Over de auteur:
PETER VAN DRUENEN (1952) is histori-
cus, uitgever en, zeker niet in de laatste 
plaats, Vlissinger. Hij werkt momenteel 
aan het gedenkboek Vlissingen 700 jaar.
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De kelder van de commandantswoning; oostelijk van het poortgebouw.
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)

Fort Rammekens
Onderzoek op Fort Rammekens

BrAm silkens

 

Dit voorjaar zijn in opdracht van 

Staatsbosbeheer grootscheepse  

consolidatiewerken bij Fort Rammekens te 

Ritthem gestart. Het werk wordt uitgevoerd 

door bouwgroep Heijmans en gecoördineerd 

door Rothuizen van Doorn architecten. De focus 

ligt hierbij op drie zaken: Reduceren van het  

verval door hemelwater, beperken van schade 

door wortelgroei en constructief herstel en  

verbetering van het muurwerk.

De herstellingswerkzaamheden werden 
aangegrepen om een gedegen onderzoek 
op fort Rammekens te doen. Ondanks 
zijn monumentale status is er immers op 
het fort zelf tot op vandaag nog maar wei-
nig onderzoek verricht. Om de complexe 
bouwgeschiedenis in beeld te brengen, 

hebben diverse onderzoeksdisciplines de 
handen in elkaar geslagen: De Walcherse 
Archeologische Dienst nam het archeolo-
gisch onderzoek op zich en werkte hier-
bij nauw samen met bouwhistoricus Jan 
van der Hoeve uit Utrecht. Vanuit diverse 
hoeken leverden diverse personen en in-
stanties als Wilbert Weber, de stichting 
Bunkerbehoud, de AWN Zeeland, vanuit 
hun expertise input. Ook werd een gedegen 
archiefonderzoek opgezet om alle bestaan-
de geschreven en iconografische bronnen 
over Rammekens te verzamelen.

Medio 2013 moeten de consolidatiewerk-
zaamheden afgerond zijn en wordt het 
herstelde fort aan het publiek gepresen-
teerd. De graafwerkzaamheden zelf worden 
dit jaar al afgerond. De uitwerking moet 
dan nog van start gaan. Het verhaal van 
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Rammekens zal uiteindelijk worden gepre-
senteerd in de vorm van een publieksboek 
en een wetenschappelijke publicatie in de 
reeks Walcherse Archeologische Rapporten 
van de WAD. Hoewel een groot aantal za-
ken nog onduidelijk zijn, kan in dit artikel al 
een eerste kijk geven op de verschillende 
interessante elementen die op het fort aan 
het licht zijn gebracht. Hopelijk kunnen bij 
een latere update een heel deel van de nog 
bestaande onduidelijkheden ingevuld wor-
den.

Consolidatie

Het doel van het project is zoals aange-
geven drieledig: Reduceren van het verval 
door hemelwater, beperken van schade 
door wortelgroei en constructief herstel en 
verbetering van het muurwerk.

Om het regenwater tegen te houden was 
het noodzakelijk dat het dak van de ka-
zematten waterdicht gemaakt werd en er 
een betere drainage op het fort werd aan-
gebracht. Hiervoor moest het meters dikke 
aardlichaam, dat bovenop de kazematten 

was aangebracht om de impact van kogels 
op te vangen, nagenoeg volledig worden 
afgegraven. Het vrijgekomen metselwerk 
werd schoongemaakt en waar nodig her-
steld. Vervolgens werden waterwerende la-
gen aangebracht en een drainagesysteem 
dat de uitwatering uit het grondpakket 
moet bevorderen. Het afgegraven pakket 
werd daarna weer aangevuld.

Het verwijderen van de wortels was een 
ge compliceerde taak. Naast historisch 
monu ment is fort Rammekens ook een be-
schermd natuurgebied met zeldzame fauna 
en flora. Met name het muurbloempje ge-
dijt goed op de muren van het fort en moet 
omzichtig behandeld worden. Zo stonden 
de restaurateurs voor de moeilijke opdracht 
‘kruid van het onkruid’ te scheiden en om 
beschermde flora heen te werken. Voor de 
planten die niet konden blijven zitten werd 
een speciale bak voorzien voor tijdelijke 
opslag van waaruit ze later weer op het fort 
konden worden uitgezet. 

Constructief herstel van de muren was 
op een aantal plaatsen meer dan nodig. 

Noordoostelijke halfbastion; kazemat en oreillon met scheur. 
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)
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Na de grootscheepse herstellingswerken 
in de Napoleontische Tijd zijn er op fort 
Rammekens de laatste 100 jaar slechts 
sporadisch herstelwerkzaamheden uitge-
voerd. In deze periode konden insijpelend 
water en plantengroei zich een weg banen 
tussen de verschillende bouwlagen van het 
muurwerk, met alle gevolgen van dien. Een 
in het oog springende scheur in de punt 
van het noordoostelijke halfbastion was de 
eerste reden tot bezorgdheid. Hier werd 2,5 
jaar geleden een digitale scheurmeter geïn-
stalleerd die om het kwartier de bewegin-
gen van de scheur registreerde. Gelukkig 
bleek het om een stabiele situatie te gaan.

Met de natuurstenen bekleding aan de zuid-
zijde van het fort was het erger gesteld. Bij 
de start van de werken stonden grote de-
len van dit muurwerk letterlijk op instorten. 
Met de hulp van muurankers, het injecteren 
van hydraulische kalkmortel en het steen 
voor steen ontmantelen en weer opbouwen 
van de muren wisten de restaurateurs van 
Heijmans de situatie te keren en de buiten-
muren van fort Rammekens weer zijn oor-
spronkelijke stabiliteit en uiterlijk terug te 
geven. 

Bij het herstel werd uitdrukkelijk niet ge-
kozen voor een doorgedreven restauratie, 
maar voor het consolideren van de be-
staande situatie. Het huidige verweerde  
uiterlijk van het fort, met erosieve muur-
aanzichten en verwilderde plantengroei zal 
dus behouden blijven.

Korte geschiedenis Rammekens

De bouw van Fort Rammekens, of ‘Zeeburg’ 
zoals het in die tijd werd genoemd, werd 
rond 1547 uitgevoerd in opdracht van 
Maria van Hongarije. De bouw kadert in de 
aanloop van de Tachtigjarige Oorlog maar 
in de daadwerkelijke strijd raakte het fort 
slechts eenmaal betrokken. Na vruchte-
loze beschietingen wisten de Geuzen het 
in 1573 in handen te krijgen door een af-
leidingsmanoeuvre. Hierna bivakkeerden 
soldaten van diverse pluimage op het fort, 
maar Rammekens bleef verder gevrijwaard 

van strijdgewoel. Het was met name de 
rede van Rammekens, de Vlacke, die een 
belangrijke rol ging vervullen in de loop 
van de zestiende, zeventiende en achttien-
de eeuw. Vanaf de rede vertrokken talloze 
schepen naar Oost en West. Bemanning 
werd aan boord gebracht vanuit de 
Walcherse steden en goederen werden 
via het havenkanaal van en naar de pak-
huizen van de verschillende Compagnieën 
in Middelburg verscheept. Dit gebeurde 
ondermeer via kleinere schepen en trek-
schuiten. Buiten een plek waar familieleden 
de wederkerende of vertrekkende beman-
ningsleden konden groeten, had het fort 
zelf in de hele overslag weinig betekenis. 
Eind achttiende eeuw richtte de VOC hier 
een hospitaal in, waar zieke matrozen wer-
den verpleegd en in quarantaine werden 
gehouden. Maar ziek of niet, als de tijd van 
vertrek daar was, werd iedereen zonder 
pardon op het schip geladen. 

De komst van Napoleon bracht grote ver-
anderingen met zich mee. Fort Rammekens 
en omgeving werden grondig aangepakt en 
naar de toenmalige verdedigingsnormen 
omgebouwd. Bebouwing op het fort werd 
gesloopt, de muren werden hersteld, grond 
opgebracht en bijkomende kazematten 
aangelegd. Bovendien werd er aan de land-
zijde een kroonwerk aangelegd als eerste 
verdedigingsgordel. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
het fort in gebruik als eindpunt van het 
Landfront Vlissingen. Dit had slechts een 
beperkte impact op het fort aangezien 
het buiten de strijd bleef. De door de ge-
allieerden uitgevoerde inundatie had dat 
wel. Net ten oosten van Rammekens 
werd de dijk doorbroken en het inspoe-
lende zeewater vernietigde grote delen 
van het Napoleontische kroonwerk. Deze 
inbraak is nog herkenbaar als de huidige 
Rammekenskreek. 

Voor het fort zijn huidige bestemming als 
toeristische trekpleister kreeg, diende het 
nog kort als champignonkwekerij.



20 Den Spiegel

Onderzoek op het fort

Begin 2012 werd een begin gemaakt met 
de consolidatiewerken. Hiervoor was het 
noodzakelijk om de begroeiing op het fort 
te verwijderen en het grondpakket, dat 
door de jaren opgebracht was boven de ka-
zematten, af te graven. De verwachting was 
dat er in verschillende zones interessante 
archeologische resten vanaf de zestiende 
eeuw tot heden konden worden aangetrof-
fen. Bovendien zouden profielen door de 
opgebrachte pakketten en studie van het 
vrijgelegde muurwerk een inzicht kunnen 
geven in de verschillende bouwfases van 
het fort. Aangezien heel veel elementen 
nog bovengronds zichtbaar zijn, was een 
belangrijke rol weggelegd voor bouwhisto-
ricus Jan van der Hoeve. De uitwerking van 
het onderzoek is nog in volle gang, maar 
een aantal boeiende vondsten kunnen al-
vast belicht worden.

Bouw van het fort en gebruik in  
de zestiende tot achttiende eeuw

Rammekens werd gebouwd volgens de 
voor die tijd revolutionaire bouwtechniek 
van de bastionbouw. In de loop van de 
vijftiende en zestiende eeuw was de vuur-
kracht van het geschut sterk toegenomen 
en evolueerden de loodzware, gietijzeren 
kanonnen naar zeer mobiele bronzen mo-
dellen. De hoge, relatief dunne muren die 
burchten en steden in de Middeleeuwen 
moesten vrijwaren van belegeraars waren 
geen partij voor dit krachtige kanonvuur en 
een radicale herziening van de vestingwer-
ken diende zich aan. In Italië ontwikkelde 
zich vanaf de zestiende eeuw het principe 
van de bastionbouw met lage, dikke muren 
met aarden wallen. Fort Rammekens is één 
van de eerste forten in noordwest Europa 
waar deze techniek, naar ontwerp van de 
Italiaanse architect Donati de Boni, werd 
toegepast.

De bouw van het fort tussen de jaren 1547 
en 1556 lijkt met vallen en opstaan te zijn 
gebeurd. Tijdens het onderzoek werden op 
verschillende plekken sporen van planwij-

zigingen vastgesteld. In bepaalde gevallen 
lijken deze ingegeven uit praktische over-
wegingen, zoals verzakkingen tijdens de 
bouw. In andere gevallen lijkt de bouwheer 
tijdens de werken zijn plannen op basis van 
voortschrijdend inzicht of wensen te hebben 
bijgestuurd.

In deze periode kunnen een aantal bijzon-
dere vondsten bovenop het fort worden uit-
gelicht. Het meest in het oog springend is 
een grote overwelfde kelderruimte die zich 
net ten oosten van het poortgebouw bevindt. 
Het bestaan van deze ruimte was tot dan on-
bekend. Archiefbronnen gaven wel aan dat 
er zich hier op het fort een gebouw bevond, 
de mogelijke commandantwoning. Het lijkt 
er sterk op dat de gevonden kelder bij dit 
gebouw hoorde. De kelder is circa 11 meter 
lang en 4,5 meter breed. Inclusief het gewelf 
moet hij een hoogte hebben gehad van om 
en nabij de 3 meter. De ruimte was volledig 
volgestort met puin dat naar alle waarschijn-
lijkheid afkomstig is van het gebouw dat er 
bovenop gestaan heeft. Dat moet begin ne-
gentiende eeuw gebeurd zijn, toen Napoleon 
alle bebouwing op het fort liet slopen. Van 
de bovenbouw werd enkel de drempel terug-
gevonden. In de zuidelijke keldermuur zitten 
twee halfronde raampjes en een toegangs-
deur. Dit lijkt vreemd, aangezien er aan de 
andere zijde van de muur nu een trap zit. In 
de zestiende eeuw, toen de kelder aange-
legd werd, keken de raampjes echter uit op 
de binnenplaats. De toegang tot de kelder 
en vermoedelijk ook het bovenliggende ge-
bouw liep via een kleine toren met wentel-
trap, waarvan restanten zijn teruggevonden 
bij archeologisch onderzoek van de AWN 
Zeeland in de jaren ’80 van de vorige eeuw. 
Bouwsporen op de muren geven aan dat er 
oorspronkelijk een mooie vloer van hout of 
tegels moet hebben gelegen. Deze waarde-
volle materialen zijn echter bij de sloop weg-
gehaald om elders hergebruikt of te gelde 
gemaakt te kunnen worden. Deze vorm van 
hergebruik is overigens op het hele fort toe-
gepast. Wie nu door de kazematten loopt, 
krijgt de indruk dat ze al die jaren door de 
modder hebben gelopen, maar dat is na-
tuurlijk niet zo.
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De oorspronkelijke functie van de kelder 
was mogelijk gewoon opslag van goede-
ren. Naast archiefbronnen geven bepaalde 
bouwelementen ook aan dat de ruimte ver-
moedelijk op een bepaald moment in ge-
bruik is geweest als kruitopslag. Zo werd de 
toegangsdeur ooit voorzien van een extra 
kozijn met deuren die samen een soort sas 
vormen om plotselinge drukverschillen te-
gen te gaan. 

Tegen de oostelijke muur van de comman- 
dantwoning is in de loop van de achttiende 
eeuw een bescheiden gebouwtje met twee 
binnenruimtes gezet. De uitvoering was 
mogelijk in hout met een bakstenen funde-
ringsvoet. De functie hiervan is onbekend, 
maar gedacht kan worden aan opslag-
schuurtje.

Andere opvallende constructie-elementen 
uit de eerste bouwfase van het fort zijn de 
zogenaamde ‘oreillons’, halfronde ‘oor-
vormige’ teruggetrokken verdedigingsele-
menten achter de kanonnen. Twee hiervan 
waren aangelegd op fort Rammekens, één 

ter hoogte van de poort en één aan de zuid-
westzijde. Bij vele forten stonden er kanon-
nen een stukje lager op een plateau voor 
het oreillon. Op Rammekens is de ruimte 
daarvoor te beperkt. Ook lijkt de ruimte 
voor de oreillons niet toegankelijk te zijn 
geweest. Eventuele kanonnen zullen onder-
aan in de kazematten en bovenop het fort 
hebben gestaan. Mogelijk waren de oreil-
lons naar boven toe open om de rook af te 
voeren. Elementen in het muurwerk lijken 
dit te bevestigen. 

Bij het ontgraven van met name het noord-
oostelijke oreillon was te zien dat de bou-
wers van het fort al vanaf het begin te 
kampen kregen met verzakkingen. In het 
metselwerk zijn verschillende sporen van 
herstel te zien die het verzakken moesten 
compenseren. Ook na de bouw hebben er 
in deze hoek verzakkingen plaatsgevonden, 
getuige een grote scheur in het muurwerk. 
In de borstwering van het zuidelijke oreillon 
werd dan weer een metselteken aangetrof-
fen, bestaande uit drie gelijke kruisen van 
groen verglaasde stenen. Ook hier zijn spo-
ren van verzakkingen waargenomen. 

Twee fasen van buitenmuur met tanden; noordoostelijk halfbastion. 
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)
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Bovenop het dak van de zuidoostelijke ka-
zemat was aan de zijde van de binnenplaats 
een kleine aanbouw opgetrokken. De func-
tie van dit gebouwtje van circa 1,25 bij 2,65 
meter blijft onduidelijk. Hiervandaan had 
men wel een uitstekend zicht op de bin-
nenplaats en de poort dus misschien kan er 
gedacht worden aan een soort ‘wachthuis-
je’? Mogelijk kan verder archiefonderzoek 
een oplossing bieden.

Op verschillende plekken boven het poort-
gebouw en het noordoostelijke halfbastion 
werden resten van bestrating gevonden 
die was aangelegd om kanonnen en an-
der zwaar materieel makkelijker te kunnen 
verplaatsen. Verschillende fasen van her-
stel uit de zestiende, zeventiende en acht-
tiende eeuw vallen hier op te tekenen. Het 
is zeker dat deze bakstenen bestrating op 
grote delen van het fort aanwezig moet zijn 
geweest. Veel ervan zal in de loop der tijd 
echter wel gesloopt zijn en als bouwmateri-
aal hergebruikt zijn.

Ook de constructie van de buitenmuur van 
Fort Rammekens is opvallend. Een goed 

voorbeeld hiervan is te zien op het noord-
oostelijk halfbastion en aan de zuidzijde van 
het fort. Om het metselwerk voldoende te 
laten uitharden lijkt de buitenmuur telkens 
laag voor laag tot 1,5 m hoog opgemetseld 
te zijn over een lengte van 4-5 meter. Met 
zogenaamde ‘tanden’ werd een verbinding 
voorzien voor de volgende sectie. Deze 
‘tanden’ zijn horizontale lagen baksteen die 
een halve steen uitsteken en waaraan later 
metselwerk kon worden vastgehangen zon-
der aan stabiliteit in te boeten. Het voorko-
men van diverse van dit soort ongebruikte 
tanden op het hele fort geeft aan dat men 
bij de bouw van het fort niet over één nacht 
ijs is gegaan. Op deze plekken is ook goed 
te zien hoe in de Franse Tijd grote delen 
van de oude buitenmuur aangepakt werden 
door er simpelweg een nieuwe muur voor 
te bouwen.

Tot slot kan een opmerkelijke vondst wor-
den vermeld. Op het zuidwestelijke halfbas-
tion werd een nagenoeg intact menselijk 
skelet gevonden in de ophogingspakketten. 
Het gaat om een graf dat op basis van de 
lagen er omheen mogelijk gedateerd kan 

Vrijleggen van een skelet; zuidwestelijk halfbastion.
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)
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worden in het midden/einde van de acht-
tiende eeuw. Dit is de periode waarin het 
fort in gebruik moet zijn geweest als hospi-
taal. Er werden geen sporen van een kist, 
kledij of bijgaven aangetroffen. Het lichaam 
lijkt in een snel gegraven kuil te zijn gelegd. 
De doodsoorzaak is tot op heden niet be-
kend maar daar kan snel verandering in 
komen. Specialisten buigen zich momen-
teel over de resten en geven aan dat er met 
het skelet ‘bijzondere zaken’ aan de hand 
zijn. Wordt vervolgd! 

Napoleontische Tijd

In de Napoleontische tijd (ca. 1812) wer-
den alle gebouwen op het fort gesloopt 
en werden aan de oost- en zuidzijde van 
de binnenplaats nieuwe kazematten ge-
bouwd. Langs een groot deel van de bui-
tenmuur werd een voorzetwand in bak-
steen geplaatst. Bovenop het dak van de 
kazematten werden goten aangelegd voor 
de drainage van insijpelend regenwater. 
Een pakket gebroken steenpuin, moge-
lijk afkomstig van de gesloopte gebou-

wen, moest de drainage nog bevorderen. 
Daaroverheen werd weer een pakket aarde 
aangebracht. 

In de door de napoleontische troepen opge-
brachte ophogingspakketten werden overal 
op het fort resten van menselijk botmateri-
aal aangetroffen. Het gaat echter om losse 
beenderen en een enkele schedel, wat aan-
geeft dat we hier niet te maken hebben met 
begravingen op het fort zelf. Wat eerder 
waarschijnlijk lijkt, is dat Franse soldaten 
bij het ophogen van de bastions een oud 
kerkhof op de schop hebben genomen en 
het botmateriaal systematisch over het he-
le fort hebben uitgespreid. Gezien de grote 
hoeveelheid menselijk bot, moet hen dat 
toen zeker niet zijn ontgaan. Blijkbaar tilde 
men er in die tijd niet al te zwaar aan.

Tweede Wereldoorlog

Bezoekers van het fort herinneren zich al-
licht de kleine betonnen structuur uit de 
Tweede Wereldoorlog op de noordooste-
lijke punt van het halfbastion. Dit is een 
zogenaamde tobroek, een kleine Duitse 
geschutspost die oorspronkelijk voorzien 
was van een halfronde koepel die buitge-
maakt was op een Franse tank. Vanuit de 
tobroek vertrekt een netwerk van zigzag-
gende smalle loopgangen met munitie-
bakjes. Een aantal van deze gangen was 
voorzien van een in der haast opgetrok-
ken bakstenen bekleding. Dit soort gangen 
werd overigens over het hele fort waarge-
nomen. Een mooi voorbeeld bevindt zich 
langs de zuidelijke flank van het fort. De 
loopgang kwam hier uit op een halfronde 
betonnen structuur waarvan de functie nog 
niet helemaal duidelijk is. Het meest waar-
schijnlijk is een zware mitrailleursopstelling 
op statief waarmee men de hele zuidzijde 
van het fort kon verdedigen. De vondst van 
het onderstel van een luchtafweergeschut 
boven het poortgebouw getuigt dat er wel 
degelijk zwaarder materieel werd ingezet op 
Rammekens.
Overal op het fort laten de Duitse bezetters 
geschutsposten installeren. Met name een 
zwaar fundament voor een geschutspost 

Loopgraaf met halfronde geschutspost;  
zuidelijke kazemat.
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)
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op het zuidwestelijke halfbastion zorgde 
voor een verrassing. Bij het schoonma-
ken van een aangestort gat centraal in het 
blok kwamen de ingekraste namen en een 
laarsindruk van de Duitse makers/solda-
ten aan het licht. Het gaat om F. Boschert, 
E. Schipschak, J. Docker, E. Lücken, J. 
Winkel, A. Businoj, K. Koch, H. Trülner en 
S. Schotz. Een opmerkelijke vondst die een 
vervolg kreeg want ook op het hoofdbas-
tion werden in het aangestorte materiaal 
van een kleine mitrailleurspost enkele in-
gekraste namen en initialen waargenomen: 
R. Kuhn, M. Geier, IR, EW en SW (of WS). 
Van de datum is enkel de dag en maand 
nog leesbaar: 28-5-? Het jaartal is door 
een beschadiging niet meer te achterhalen: 
1944? Hopelijk kunnen de archieven ons 
meer vertellen over deze namen.

Dijk onder Fort Rammekens

Aan de westzijde van het fort kon de oude 
dijk bestudeerd worden waarover het fort 
vermoedelijk gebouwd is. Over deze dijk is 
nog weinig bekend. De verwachting is dat 
hij deels onder de binnenplaats/deels onder 
de Napoleontische kazematten loopt. Naar 
de specifieke opbouw en het verloop er-
van zal in samenwerking met AWN-lid Bas 
Chamuleau nog verder onderzoek verricht 
worden. 

Toekomstvisie Rammekens 

Nu de graafwerkzaamheden er bijna opzit-
ten en alle archeologische resten in kaart 
zijn gebracht, wordt er bij Staatsbosbeheer 
gekeken hoe de vondsten aan het publiek 
gepresenteerd kunnen worden. Hierbij 
wordt uitgegaan van vier tijdslagen: dijk en 
bouw van het fort/Rede van Rammekens 
in de zestiende tot achttiende eeuw/
Napoleontische Tijd/Tweede Wereldoorlog. 
In het plan zal niet alleen het Fort, maar 
ook de ruime omgeving worden betrok-
ken. Hoe alles er uiteindelijk gaat uitzien 
weten we nog niet. Staatsbosbeheer, RDH 
architecten, Walcherse Archeologische 
Dienst, bouwhistoricus Jan van der Hoeve, 
muZEEum en Stichting Bunkerbehoud zul-
len met bouwgroep Heijmans de handen in 
elkaar slaan om Fort Rammekens weer in 
zijn oude glorie te herstellen.

Over de auteur:
Bram Silkens voltooide in 2000 de op-
leiding Archeologie aan de Universiteit 
Gent. In 2007 ging hij als veldarcheo-
loog aan de slag bij de Walcherse 
Archeologische Dienst. Hier staat hij 
ondermeer in voor het coördineren en 
uitvoeren archeologisch veldwerk, uit-
werking en rapportage, advisering en pu-
bliekswerking.

Namen uit de Tweede Wereldoorlog; 
zuidwestelijk halfbastion. 
(Foto Walcherse Archeologische Dienst)
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Fort Rammekens in vogelvlucht met op de voorgrond 
schepen op het Vlakke, ca. 1650.
(Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief 
Vlissingen).

Het Vlakke bij Rammekens;  
enkele rimpelingen

Ad trAmPer

Op het tegenover Fort Rammekens gelegen 

het Vlakke (Vlacke) was het voor komende en 

gaande schepen goed toeven. Gelegen in de 

luwte van de oostkant van Walcheren was het de 

ideale plek om een scheepsreis te beginnen of te 

eindigen. Hier gingen via het Welzingekanaal de 

schepen van en naar Middelburg. De schepen op 

het Vlakke konden hier ook voor anker liggen op 

weg naar Antwerpen. 

Die wachtende schepen op het Vlakke 
moeten een fraai gezicht zijn geweest. 
Jasper Jaspersen Brasser valt het in ie-
der geval wel op bij zijn klim op het dak 
van de toren van het stadhuis aan de Grote 
Markt. De van weinig werk voorziene ad-
vocaat schrijft een vuistdik boek over 
het Vlissingen van 1756. Weinig ontgaat 
hem. Het handschrift is opgenomen in het 
Gemeentearchief van Vlissingen. We laten 
hem even aan het woord:
‘Boven koomende op het pladt van het 
dack dat met loodt bedeckt is en met 
een baluister omset is, hebbende aen de 
vier hoeken een piramide. Van hier is een 
vermakelyk gesicht te genieten, niet al-
leen over de gantschee stadt maar over 
het gantschee landt, beschouwende alle 
de toorens en sommige kerken en hooge 
gebouwen, soo van de steeden als van de 
dorpen in den eylande gelegen. Ook siet 
men hiervandaen het eylandt van der Goes, 
de reede met scheepen op ’t Vlacke voor 
Rammekens, het landt van Philippijne, 
Terneusen, Biervliedt, IJsendijke en het 
landt van Cassandt. En aen den anderen 
kandt tot in den Deurloo en andere zee-
gaaten die de zeescheepen uyt en in vaaren 
van dit eylandt.’ 
Ondanks de barre economische tijden voor 
Vlissingen in die tijd, aan scheepvaart geen 
gebrek.
Na een lange reis uit West-Indië komt kapi-
tein David Mulders in januari 1764 aan met 
het slavenschip De Nieuwe Hoop. Een op-
merkelijke naam voor een dergelijk schip. 
De reis voerde naar de westkust van Afrika, 
Suriname, Essequibo en Curaçao. Mulders 
voer in dienst van de Middelburgsche 
Commercie Compagnie en was na een 
zware terugreis dan toch op het Vlakke 
voor anker kunnen gaan. Hier moest hij 
wachten op orders van de directie van de 
Compagnie. Mulders had haast, negen man 

Het oostelijk deel van Walcheren, het 
gebied tussen de Oosterschelde en de 
Westerschelde werd ook wel de rede van 
Walcheren genoemd. De Vlissingse sche-
pen vertrokken uiteraard van de rede van 
Vlissingen.
Hier kwamen ook de eerste nieuwtjes aan 
land. Schokkende zaken soms. Hier was 
voor het eerst na maanden weer contact 
met het thuisfront. 
Een ding hadden vertrekkende schepen ge-
meen: de wind moest wel uit de goede hoek 
waaien. In deze bijdrage een paar rimpelin-
gen over een plaats van herinnering.
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Wachtende schepen op het 
Vlakke. Een regel uit het on-
derschrift luidt: In de grootste 
stormen legghen hier de  
schepen onder de mueren,  
daar sy van het woedend’  
onweer ende bulderende baeren 
bevrijydt sijn, ca. 1700.
(Historisch Topografische 
Atlas, Gemeentearchief 
Vlissingen).

lagen ziek in de kooi en al het voedsel was 
op. De bemanning was, zo schreef de ka-
pitein, te zwak om het anker te lichten of 
een vat suiker over te zetten. Er was ook al 
enkele dagen een dode aan boord: de ma-
troos Hendrik Meijer uit Oldenburg. 
Hij schreef de directie: ‘Die doode die ik 
aan boort hebbe begindt soodanig te ruij-
ken dat ik daarmeede verleegen ben. 
Versoeke om te mogen weeten wat ik daar-
meede sal doen’. Overboord zetten was de 
gebruikelijke gang van zaken op zee, maar 
zo vlak voor de wal was dat geen optie. Een 
dag na de aankomst op 18 januari kreeg de 
matroos een graf op het Oosterkerkhof van 
Middelburg. 
Ook het onder zeil gaan, was niet altijd 
eenvoudig. Om de wind in de zeilen te krij-
gen moest deze wel uit het oosten waaien. 
Dat liet soms weken op zich wachten. 
Te lang soms. Zo kreeg Karel V het bij zijn 
vertrek in 1556 naar Spanje dermate op 
z’n heupen, dat hij niet langer wilde wach-
ten en hoe dan ook wilde vertrekken. Op  
10 september 1556 leek de wind gunstig uit 
te pakken, maar helaas, tegen de middag 
was deze al weer gedraaid en dreven de 
schepen terug richting Fort Rammekens. 
De keizer was in alle staten en moest door 
een ervaren kapitein overtuigd worden van 
het onzalige idee om toch uit te zeilen.
Vlissingen lag aan diep vaarwater. Middel-
burg moest zich bedienen met een in 1535 
aangelegd kanaal, dat uitkwam waar 

nu het huidige Nieuwland ligt. Via het 
Welzingekanaal kwamen de Middelburgse 
schepen uit op het Vlakke. Van hier-
uit werden de schepen door slepers van 
Rammekens naar Middelburg gesleept. 
Andersom zorgden Middelburgse slepers 
voor dit werk. 
Het voortdurend verzanden van het Wel-
zinge kanaal en het havenkanaal van 
Middelburg stelde de stad Middelburg voor 
grote problemen als het om haar haven 
ging.
Vlissingen en Middelburg vlogen elkaar 
regelmatig in de haren wie er nu los-
werk zaamheden mocht verrichten op het 
Vlakke. In oktober 1617 lag de Oost-Indië-
vaarder de Westvriesland op het Vlakke. 
Middelburg verhinderde dat Vlissingen ook 
haar deel kreeg bij het lossen. Dat was te-
gen het zere been van het stadsbestuur. De 
burgemeester Jan de Moor, de schepen 
Rogier Cabbaart en de secretaris voeren 
naar de Westvriesland om een aanwezige 
bewindhebber duidelijk te maken dat ook 
Vlissingers hun rechten mochten laten gel-
den. 
De voorvallen waarbij Middelburg en Vlis-
singen onenigheid hebben als het gaat om 
het laden en lossen van schepen zijn talrijk. 
In 1610 loopt een geschil over het meten 
door twee meters van een schip uit op een 
handgemeen. ‘Geweld daartegen te gebrui-
ken om het regt van deese stad te bewaren’ 
tekent van der Swalme op uit de verloren 
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gegane stadsresoluties. Niet goedschiks, 
dan kwaadschiks. De procedures slepen 
zich voort tot de Hoge Raad. Medio zeven-
tiende eeuw zijn er nog steeds problemen. 
De Middelburgsche Courant vermeldt vaak 
de thuiskomst of vertrek van een Oost- of 
West-Indiëvaarder. Of korter bij huis naar 
Guinee of Angola. Zo meldt de krant van 
8 maart 1768 dat op 4 maart van het 
Vlakke was vertrokken het Oost-Indische 
Compagniesschip de Jonge Samuel met 
als kapitein Adriaan Jacobs ’t Hart, rich-
ting Batavia. De Vlissingse reders vertrok-
ken vanaf de rede van Vlissingen. Hetzelfde 
krantenbericht meldt het vertrek van 
de Twee Jonge Joachims, met kapitein 
Christiaan Ketner. ‘Na de kust van Gunié 
om slaaven’. Bestemming en doel waren 
hiermee duidelijk. 

Over de auteur:
AD TRAMPER is gemeentearchivaris van 
Vlissingen en historicus.
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