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Over een brief, krijgstucht,  
een onderzeeboot-avontuur en  
een heel bijzondere straatveger 

AAfke Verdonk-rodenhuis

April is voor Vlissingen een gedenkwaar-
dige maand. Immers op 6 april 1572 be-
vrijdde de Vlissingse burgerij zich van de 
Spaanse bezetter. Hieraan wordt over het 
algemeen rond die datum aandacht be-
steed door allerlei festiviteiten en niet te 
missen bulderende kanonschoten. 
We beginnen met het muZEEumnieuws, de 
laatste nieuwtjes uit het muZEEum.
Een brief van Willem van Oranje, gedateerd 
7 mei 1572, gestuurd aan het stadsbestuur 
van Vlissingen is uitgangspunt voor het 
zesde artikel van Peter van Druenen in de 
serie Zichtbaar Verleden over de geschiede-
nis van Vlissingen. ‘Guillaume de Nassau’ 
bedankt in deze brief de Vlissingers voor 
het verjagen van de Spanjaarden uit de 
stad op 6 april 1572. Vlissingen was vol-
gens de prins een voorbeeld voor andere 
nog bezette steden. Van Druenen schetst in 
zijn artikel ‘U goede vriendt Guillaume de 
Nassau’ een beeld van onze contreien in 
die periode.
Jules Braat gaat in zijn artikel Het Algemeen
Depot van Discipline te Vlissingen 1879-
1912 in op de discipline, of eigenlijk het 
gebrek daaraan bij militairen. Lukt het de 
meeste militairen wel zich aan de krijgs-
tucht te onderwerpen, voor sommige is dit 
moeilijker. In de periode door Jules Braat 
beschreven kon zo’n ongehoorzame soldaat 
naar het Algemeen Depot van Discipline 
worden gestuurd. Daar probeerde men van 
hem een bruikbare militair te maken. Dat 
er niet alleen werd gemarcheerd doet Braat 
in zijn artikel uit de doeken. Volgens hem 
hebben ruw geschat 2000 militairen een 
deel van hun diensttijd in het Depot door-
gebracht.
In Oud voor nieuw, Een scheepssloperij 
aan de Vlissingse  Binnenhaven vertelt Cor 
Heykoop over een scheepssloperij op de 

landtong bij de Eerste Binnenhaven, ont-
staan in het midden van de vorige eeuw en 
enige tientallen jaren actief. De auteur staat 
uitgebreid stil bij een inmiddels verdwenen 
bedrijfstak in het centrum van Vlissingen. 
Heykoop verwerkt een eigen jeugdavontuur 
in zijn artikel, waardoor het verhaal een ex-
tra dimensie krijgt. Vlissingse jongens wa-
ren volgens mij erg avontuurlijk en onder-
nemend ingesteld!
Het laatste artikel in deze Spiegel is van 
Gerard van der Hoeven en gaat over 
Jokko. Deze Johannes Luwema, beter be-
kend als Jokko is voor bijna iedere wat ou-
dere Vlissinger een bekende figuur. Jokko 
was de bijnaam voor een wel zeer karak-
teristieke straatveger, onvergetelijk horend 
bij het straatbeeld van de stad. Zijn uitspra-
ken gaven blijk van een groot gevoel voor 
humor en zijn dan ook min of meer legen-
darisch geworden. Eind jaren negentig van 
de vorige eeuw overleed Jokko in Huize 
Scheldehof.
Dan nog belangrijk nieuws wat u wellicht 
al uit de kranten heeft vernomen: met in-
gang van 1 januari 2013 is drs. Annelies 
Visser de nieuwe directeur van het Zeeuws 
Maritiem muZEEum. 
Annelies Visser was eerder werkzaam bij 
het Mariniersmuseum Rotterdam. Hier was 
zij met name verantwoordelijk voor de col-
lectie, het verzamelbeleid van het museum, 
het expositiebeleid en de ontwikkeling van 
nieuwe tentoonstellingen.
Annelies Visser heeft ruime ervaring in de 
museumwereld. Behalve bij het Mariniers-
museum bekleedde zij diverse functies 
bij het Maritiem Museum Rotterdam en 
het Afrika Museum in Berg en Dal. Ook 
gaf zij les aan de Hogeschool Holland in 
Amsterdam aan de faculteit Cultuur en 
Beleid. Annelies Visser hoopt op een brede 
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samenwerking met de Zeeuwse partners en 
Vlissingen in het bijzonder om de betrok-
kenheid bij het Zeeuws Maritiem muZEEum 
verder uit te bouwen en te vergroten. De af-
gelopen drie maanden is mevrouw Visser 
druk geweest met wegwijs te geraken in het 
Zeeuwse, maar ongetwijfeld zult u in Den 
Spiegel nader kennis met haar maken. Wij 
wensen haar veel succes en werkplezier 
in ons muZEEum. De kernwoorden die zij 
gebruikt voor wat betreft de verdere ont-
wikkeling van het muZEEum: dynamisch, 
vernieuwend, spannend en verrassend, ge-
tuigen in ieder geval van een groot enthou-
siasme. 

muZEEumnieuws

Rondje van het muZEEum

Sinds december geeft het muZEEum elke 
eerste zondag van de maand een gratis 
Rondje. Tussen 14.00 en 16.00 uur loopt er 
dan een gids in het muZEEum. Bezoekers 
kunnen aansluiten om te luisteren naar 
boeiende verhalen en lopen kortere of lan-
gere tijd een eindje mee met de gids. Wilt 
u ook eens de verhalen over Vlissingen en 
maritiem Zeeland horen? Onze ervaren gid-
sen kennen ze als geen ander. Iedere eer-
ste zondag van de maand bent u van harte 
welkom. U betaalt niets extra. Op vertoon 
van uw vriendenpas neemt u  deel aan deze 
rondleiding. Deze pas is persoonsgebon-
den; eventuele introducés betalen de nor-
male toegangsprijs maar doen gratis mee 
aan de rondleiding.

Zeerotica

De tentoonstelling ‘Zeerotica, liefde en 
lust aan de kust’ is nog te zien tot en met  
14 april. Zeemeerminnen, zinnenprikke-
lende zeevruchten en het intieme leven 
van ruig getatoeëerde zeebonken zijn en-

kele van de thema’s van de tentoonstelling. 
Schilderijen, kunstobjecten, foto’s en een 
literaire peepshow brengen een levenslustig 
verhaal over zee en passie en lust aan de 
kust. Met topwerk van diverse kunstenaars 
waaronder Jan Sanders. 

Leukste uitje

Het muZEEum is door de ANWB genomi-
neerd als leukste uitje van Zeeland en daar-
door voor het leukste uitje van Nederland. 
Op het moment dat deze Den Spiegel ter 
perse gaat, is nog niet bekend wie de wed-
strijd heeft gewonnen. De vriendenvereni-
ging heeft ons ondersteund om zoveel mo-
gelijk mensen op ons te laten stemmen, 
waarvoor onze dank!

Meer nieuws?

Het muZEEum verstuurt regelmatig pers-
berichten om de pers en anderen geïnteres-
seerden op de hoogte te houden. Wilt u die 
ook ontvangen? Stuur dan uw contactgege-
vens aan k.verbeem@muzeeum.nl. 
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Over Den Briel, dat een paar dagen eerder 
door de Watergeuzen werd bevrijd, rept hij 
met geen woord. En dat is merkwaardig, 
omdat in de officiële vaderlandse geschied-
schrijving Vlissingen zelden of nooit wordt 
genoemd. Het gaat altijd over Den Briel en 
hooguit over ‘… een aantal Zeeuwse ste-
den…’ die het voorbeeld van de Hollandse 
stad zouden hebben gevolgd. De brief van 
de prins aan Vlissingen bewijst dat deze 

zienswijze Vlissingen ernstig tekort doet. 
De feiten rondom de inname van Den Briel 
tonen dat ook aan. 
Eind maart 1572 lag de ongeveer twintig 

“U goede vriendt, Guillaume de Nassau”
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015), 
deel 5: De bedankbrief van Willem van Oranje aan Vlissingen,  
gedateerd 7 mei 1572, ontvangen 15 mei 1572

Peter VAn druenen

Op 15 mei 1572 ontving het stadsbestuur van 

Vlissingen een brief van Willem van Oranje 

waarin hij de Vlissingers bedankt voor het een 

maand eerder verjagen van de Spanjaarden uit 

de stad, op 6 april 1572. De brief markeert 

een zeer belangrijke gebeurtenis voor de stad, 

maar vooral voor de latere Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Volgens de prins was 

Vlissingen de eerste stad die zich op eigen 

kracht had vrijgevochten van de Spanjaarden. 

De andere nog bezette steden konden hieraan 

een voorbeeld nemen. Was getekend:  

“U goede vriendt, Guillaume de Nassau”.

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het zesde 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 zesde artikel speelt een 
bijzondere brief de hoofdrol. 

De adressering en datering van de brief van Willem 
van Oranje: “… Regierders, Capiteynen, Raidtmannen, 
Borgers ende andere goede Innewoonderen der stede 
Vlissingen in Zeelandt. Ontfangen den XVen in Meye 
1572”. Bron: Gemeentearchief Vlissingen.
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schepen tellende vloot in de Engelse ri-
vier de Medway, een vertakking van de 
Thames. De watergeuzen kregen van de 
Engelse regering te horen dat hun vertrek 
onvermijdelijk was. De Engelsen wilden 
hun relatie met de Spanjaarden verbete-
ren en het huisvesten van een Hollandse 
roversbende droeg daar niet bepaald aan 
bij. Op 1 april voeren de schepen met on-
bekende bestemming de Noordzee op. Bij 
toeval geraakten ze voor de kust van Den 
Briel dat kort ervoor was verlaten door een 
garnizoen Spaanse soldaten. Omdat de 

groep toch op zoek was naar een nieuwe 
vaste basis, namen ze de stad meteen maar 
in. De zogenaamde verovering van Den 
Briel kun je daarom geen revolutionaire 
daad noemen en van enige opstand was al 
helemaal geen sprake. En dat was wel wat 
Willem van Oranje wilde: opstand tegen de 
Spanjaarden. Geen wonder dat Vlissingen 
de eer kreeg zich de eerste stad te mogen 
noemen waar de vijand door een opstand 
van de stedelingen zelf werd verdreven. Na 
6 april zouden vele steden in Zeeland en 
Holland het Vlissingse voorbeeld volgen, 
precies zoals de prins het had gehoopt. 
Om de gebeurtenissen in Vlissingen van 
6 april 1572 goed te kunnen plaatsen en 
beoordelen zullen we in de eerste plaats 
onze blik moeten richten op de wijze waar-
op Europa en dan vooral het grote geheel 
waartoe de Nederlanden behoorden, het 
Heilige Roomse Rijk, staatkundig was geor-
ganiseerd. De oorsprong hiervan lag in het 
Frankische Rijk van Karel de Grote in de 
negende eeuw. Vlissingen bestond toen nog 
niet en Zeeland en Walcheren waren getij-

Eerste blad van de brief van Willem van Oranje. De 
brief begint met: “Eersame discrete lieve besundere, 
Op ghysteren avont is ons alhier u scryven van den 
eersten dach der loopender maendt wel overgelevert 
wordden. Ende wij sijn grootelyck verblyt geweest 
daar bij te sien dat ghylieden soe vromelijck syt vol-
herdende in uwe rechtveerdige aengevangen defensie 
tegens die tyrannien des hertogen van Alva”.  
Bron: Gemeentearchief Vlissingen.

Tweede blad van de brief van Willem van Oranje. De 
brief eindigt met: “Ghescreven tot Dillenberch opten 
VIIen dach van Meije 1572. U goede vriendt, Guille de 
Nassau.”. Bron: Gemeentearchief Vlissingen.
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dengebieden met hier en daar een vlucht-
heuvel waarop wat boeren en vissers woon-
den met hun gezinnen. De Westerschelde 
was een smalle getijdenstroom. De afwate-
ring van de Schelde was noordelijker, on-
geveer waar nu de Oosterschelde loopt. 

Drie lagen

Na de dood van Karel de Grote viel het 
enorme rijk door erfkwesties uiteen om 
nooit meer te worden wat het was. Hoewel 
Karel V, zevenhonderd jaar later, ook heer-
ser was over een groot deel van Europa 
en daarmee in de voetsporen trad van zijn 
voorganger, stak zijn rijk toch wezenlijk an-
ders in elkaar. Hij had weliswaar een aan-
tal gebieden geërfd van zijn vader Philips 
de Schone (de Habsburgse Nederlanden) 
en zijn moeder Johanna van Castilië (de 
gebieden waaruit later Spanje zou wor-
den opgebouwd), het keizerschap over 
het gehele Heilige Roomse Rijk moest hij 
gewoon kopen van de keurvorsten die gin-
gen over de benoeming van een nieuwe 
keizer. Zijn concurrenten waren de konin-
gen van Frankrijk en Engeland, maar Karel 
had door zijn enorme erfenissen meer geld 
en werd daarom in 1519 tot keizer ge-

kroond. Zijn rijk bestond naast de Spaanse 
gebieden Castilië en Aragon, uit de 
Nederlanden (waaronder Holland, Zeeland 
en Vlaanderen), Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk en delen van het huidige Italië, 
Polen en Tsjechië. Frankrijk en Engeland 
stonden hier buiten en hadden hun eigen 
soevereinen. Het rijk was verdeeld in ge-
westen die werden bestuurd door de lo-
kale adel: graven, hertogen, landsheren, 
landvoogden of stadhouders. Dit konden 
mannen zijn, maar ook vrouwen. Deze be-
stuurders hadden de eigenlijke macht en 
stonden al eeuwenlang grotendeels los van 
het keizerlijk bestuur. Wanneer er oorlogen 
plaatsvonden, dan was dat tussen deze he-
ren en dames. Was er geen strijd, dan werd 
er getrouwd. Huwelijkspolitiek was een veel 
makkelijker manier om aan gebiedsuitbrei-
ding te doen dan oorlogsvoering. De ver-
schillende stambomen in de periode 1300-
1500 vormen dan ook een niet te ontwarren 
rattenkoning van adellijke inteelt. 
De Nederlanden kenden al vanaf het ont-
staan in de veertiende eeuw veel vrijheid en 
autonomie. Dat had enerzijds te maken met 
de uitgestrektheid van het gebied, maar an-
derzijds vooral met de sterke economische 
en stedelijke groei die vanaf de dertiende 

De inname van Den Briel 
in 1572, waarschijnlijk 
geromantiseerd. Bron: ets 
van Jan Luyken uit 1679, 
Rijksmuseum Amsterdam.
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eeuw was ingezet door vooral Vlaanderen. 
Vanaf de veertiende eeuw kwamen ook 
Holland en Zeeland in een economische 
groeispurt en er ontstond een soort wirt-
schaftswunder avant la lettre omdat het 
voor het eerst in de geschiedenis van de 
mensheid mogelijk bleek om een sterke 
bevolkingsgroei samen te laten gaan met 
een stijgende welvaart, die vooral vanuit 
de steden werd gerealiseerd. De zelfstan-
digheid van de Nederlanden werd in 1548 
nog duidelijker toen Karel V, op aandringen 
van landvoogdes Maria van Hongarije, het 
gebied een feitelijke onafhankelijkheid ver-
leende met een eigen Staten-Generaal. Er 
moest een bescheiden jaargeld aan de kei-
zer worden betaald die daarvoor de belofte 
deed de Nederlanden te beschermen. 
Na de keizer en de lokale adel, werd de 
derde laag in de politieke organisatie van 
het Heilige Roomse Rijk gevormd door de 
besturen van de steden. Die hadden, afhan-
kelijk van de grootte en het belang van de 
betreffende stad, privileges zoals het geven 
van vergunningen voor handel en nijver-
heid, maar ook voor het spreken van recht 
en het uitdelen van straffen. Het was deze 
derde laag waarmee het gewone volk het 

meest te maken had, hoewel iedereen ook 
heel goed wist wie er een trapje hoger, in 
de tweede laag, de adel, aan de touwtjes 
trok. Het is niet waarschijnlijk dat de man 
of vrouw in de straat veel wist over hetgeen 
zich in de eerste laag, die van de keizer, af-
speelde. 
Deze eeuwenoude en min of meer stabiele 
verhoudingen veranderden halverwege de 
zestiende eeuw. Onder Karel V en na 1555, 
vooral onder zijn zoon Philips II, kwam een 
centralisatieproces op gang waarbij steeds 
meer macht werd onttrokken aan de edelen 
waaronder Willem van Oranje, die dat uiter-
aard niet prettig vonden. Philips erfde ove-
rigens alleen Spanje en de Nederlanden. 
De nieuwe keizer van het Heilige Roomse 
Rijk werd Ferdinand I, de jongere broer van 
Karel V. Philips was een echte Spanjaard. 
In tegenstelling tot zijn vader die vijf talen 
sprak, waaronder Nederlands, beheerste hij 
slechts het Spaans.
De aanleiding voor dit centralisatiepro-
ces was in belangrijke mate van financiële 
aard. De strijd tussen de grote Europese 
keizer- en koninkrijken was vanaf 1500 
sterk toegenomen en bracht ook steeds 
meer kosten met zich mee voor huurlingen, 

Philips II, koning van Spanje (1556-1598) en 
Heer der Nederlanden (1555-1581).  
Bron: schilderij van Sofonisba Anguissola 
(1530–1625), Prado Madrid.

Willem van Oranje, Stadhouder van Holland, 
Zeeland en Utrecht (1572-1584).  
Bron: schilderij van Adriaen Thomas Key  
(ca. 1570–84), Rijksmuseum Amsterdam.
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paarden en oorlogstuig. Tussen 1550 en 
1560 raakten de schatkisten leeg en kwam 
Europa in een zware economische crisis te-
recht. Intussen gingen de oorlogen door en 
de machtshebbers zagen zich genoodzaakt 
om de gaten in hun begrotingen te dichten 
met belastinggeld. Nu was het gewone volk 
al eeuwen gewend om af en toe belasting te 
betalen als de graaf of de hertog geld nodig 
had, dat ze overigens ook gewoon konden 
lenen van rijke stedelingen, structureel is 
dit nooit geworden. Tot halverwege de zes-
tiende eeuw. Toen kreeg belastingheffing 
een keizerlijk en meer periodiek karakter 
en moest het werkende volk systematisch 
geld gaan betalen aan machthebbers die 
ze niet kenden en waarvan ze tot voor kort 
niet eens wisten dat ze bestonden. Het 
dieptepunt kwam toen in 1569 de nieuwe 
landvoogd, de hertog van Alva, drie be-
lastingen invoerde: de tiende penning, tien 
procent omzetbelasting op roerende goe-
deren, de twintigste penning, vijf procent 
omzetbelasting op onroerende goederen 
en de honderdste penning, één procent be-
zitsbelasting. Tegenwoordig zouden we op 
rozen zitten met zulke percentages, toen 
betekende het een aardverschuiving, voor-
al omdat het geld voor geen procentpunt 
ten goede kwam aan de gemeenschap. Het 
was bedoeld voor de pracht en de praal van 
de hoven en, vooral, voor de oorlogsvoe-
ring. Oorlogen waarbij niemand een idee 
had waarover ze gingen. 

De reformatie

Met het steeds meer buitenspel zetten van 
de plaatselijke adel en het heffen van struc-
turele belastingen waren de kiemen voor de 
opstand in de Nederlanden gelegd. Er was 
echter nog een blangrijke kiem: de refor-
matie. Een hardnekkig misverstand is de 
veronderstelling dat de reformatie begon 
in 1517 toen de monnik Maarten Luther 
zijn 95 stellingen tegen de aflaatpraktijken 
aan een Duitse kerkdeur spijkerde. Niets is 
minder waar: de rooms-katholieke kerk zelf 
kende al vanaf de veertiende eeuw een her-
vormingsbeweging die probeerde om de or-
ganisatie van binnen uit te veranderen: de 

Moderne Devotie met kopstukken als Geert 
Grote, Thomas a Kempis en Desiderius 
Erasmus. Van de laatste, die gewoon 
rooms-katholiek was, maar later geadop-
teerd zou worden door de humanisten, is 
een alleszeggend citaat bekend: “Vooreerst 
achten zij [monniken] het een bewijs van de 
hoogste vroomheid, als zij zich zo ver hou-
den van alle wetenschap, dat zij zelfs niet 
kunnen lezen. Voorts als zij hun psalmen, 
die zij wel tellen, maar niet begrijpen, met 
hun ezelsstemmen in de kerken uitbalken, 
dan geloven zij de oren der heiligen hoogst 
aangenaam te strelen.”
Met Luther en later Calvijn werd de strijd 
voor hervormingen in de kerk fanatieker, 
politieker en grimmiger. Er werd, met an-
dere woorden, harder stelling genomen in 
vraagstukken over het geloof, maar ook 
over de relatie met de politiek. Het kwam 
erop neer dat de nieuwe stroming de staat 
ondergeschikt achtte aan de kerk. Volgens 
Calvijn was de “…aan de goddelijke ge-
nade onderworpen gelovige geroepen om 
Gods soevereiniteit te verwerkelijken in 
het gewone leven”. De staat was er om de 
kerk te beschermen. Deed ze dat niet, dan 
mochten lagere overheden zich verzetten 
tegen de tirannieke vorsten. En dat was 
vloeken in de kerk in die tijd. De clerus was 
nauw verbonden met de staat. Bisschoppen 
waren meestal van adel en zochten vooral 
materiële voordelen. Ze hadden vaak con-
cubines en nakomelingen, schuwden de 
drank niet en hieven belastingen. Dat was 
natuurlijk al eeuwen zo, maar in de tweede 
helft van de zestiende eeuw zag men deze 
wantoestanden niet meer los van de toe-
nemende macht van de Spaanse koning, 
zijn onverzadigbare lust tot oorlogsvoering 
en de daaruit voortvloeiende belastinghef-
fingen die vooral het gewone volk troffen 
en mede de oorzaak waren van de zware 
economische crisis. De koning op zijn beurt 
kon niet anders doen dan de opstand tegen 
zijn gezag in de lage landen  over één kam 
scheren met het verzet tegen de rooms-
katholieke kerk. De strijd woedde daarom 
op twee fronten: politiek en kerkelijk. Beide 
fronten waren bloedig en putten de betrok-
ken partijen uit tot op het bot. 
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Vlissingen

In Vlissingen maakte deze strijd rond 
1570 onderdeel uit van het dagelijks le-
ven. Misschien meer dan in welke andere 
stad in de Nederlanden ook. Vlissingen 
lag dicht bij Brussel, het machts- en rege-
ringscentrum van Philips II en beheerste 
de toegang naar Antwerpen over water, de 
belangrijkste haven- en handelsstad van 
de Nederlanden, maar ook naar erfvijand 
Frankrijk en naar Engeland dat altijd een 
potentieel gevaar vormde voor de macht 
van de Spaanse koning. Daar was ook nog 
de strijd tegen de watergeuzen bijgekomen, 
dat zootje ongeregeld voor wie materieel 
gewin met een dun sausje van vaderlands-
liefde het hoogste doel was. De aanwezig-
heid van honderden Spaanse, Waalse en 
Duitse soldaten, die in de toenmalige po-
litieke constellatie gewoon landgenoten 
waren die de stad moesten ‘beschermen’, 
bepaalde in hoge mate het straatbeeld en 
was een groeiende bron van ergernis voor 
de Vlissingers. Deze moesten de soldaten 
in hun huizen en bedden dulden en toe-
staan dat hun bijna lege voorraadkasten 
werden geplunderd. Geen wonder dat er 
af en toe opstootjes uitbraken die weer tot 
vergelding en nieuwe wetgeving leidden. 
Zo werd in juli 1567 een wet van kracht 
die het verbood om soldaten na te roepen 
of te beledigen. Het naleven van deze wet 
was een hele opgaaf, omdat er steeds meer 
soldaten kwamen die in toenemende mate 
geld kostten en voor overlast zorgden. Het 
zal duidelijk zijn dat Vlissingen in een neer-
gaande financiële spiraal terecht kwam. 
Er moest zelfs geleend worden om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. In 1570 
werd de wetgeving nog strenger. Het werd 
verboden om geweld te gebruiken tegen de 
soldaten, hetgeen erop wijst dat er inciden-
ten met geweld waren geweest. 
We kunnen er gerust van uitgaan dat de 
overlast door de soldaten de voornaamste 
reden was van de onrust in Vlissingen die 
op 6 april 1572 zou leiden tot de opstand. 
De stad werd in een diepe financiële crisis 
gedompeld en de bevolking kende geen 
enkele vorm van privacy meer omdat ze 

voortdurend met een of meerdere soldaten 
in hun huizen zat opgescheept. 
Er waren echter nog meer factoren die in-
vloed hadden op de groeiende anti-Spaan-
se sentimenten in de stad. Bijna allemaal 
waren ze van financiële aard, zoals de 
structurele belastingen die Alva in 1569 
had ingevoerd: de tiende, twintigste en 
honderdste penningen. Deze kwamen bo-
venop de kosten die er waren om de solda-
ten te huisvesten en waren dus nauwelijks 
meer op te brengen. Daar kwam nog bij dat 
de handel in Vlissingen voor een belangrijk 
deel stil lag omdat de uitgaande vaarwegen 
werden geblokkeerd door de watergeuzen 
die min of meer autonoom hun eigen tach-
tigjarige oorlog waren begonnen met de 
aarzelende zegen van Willem van Oranje. 
Aarzelend, omdat hij hen nodig had in de 
nog jonge opstand maar ze anderzijds ver-
oordeelde vanwege hun onbehouwen ge-
drag. De Vlissingers hadden weinig op met 
de watergeuzen en dat kwam vooral omdat 
ze de handel en de zeer belangrijke haring-
visserij van de stad nagenoeg tot stilstand 
hadden gebracht. Dat gold overigens voor 
heel Zeeland: het is veelzeggend dat nog 
geen twee procent van de watergeuzen van 
Zeeuwse afkomst was. De stad zat hier dus 
een beetje dubbel in omdat de overlast ge-
vende soldaten wel bescherming boden te-

Tekening (wellicht ontwerpschets) van de door Alva 
geplande citadel aan de oostkant van Vlissingen in 
1572. Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Historisch 
topografische atlas.
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gen de dreiging van de watergeuzen. Het is 
overigens nog maar de vraag of de soldaten 
nog in staat en bereid waren om Vlissingen 
te beschermen tegen aanvallen van buiten-
af. Het waren zonder uitzondering huurlin-
gen en die moet je af en toe betalen om ze 
gemotiveerd te houden. De betalingen aan 
vooral de Walen bleven steeds vaker uit en 
de onrust en het daarmee gepaard gaande 
wangedrag bij de manschappen zal als ge-
volg hiervan ongetwijfeld zijn toegenomen, 
hetgeen de sfeer in de stad niet verbeterde.
Een andere belangrijke reden dat de 
Spanjaarden steeds minder konden reke-
nen op de sympathie van de Vlissingers 
was het plan van Alva om een grote cita-
del te bouwen ten oosten van de stad, naar 
Antwerps voorbeeld, op de plaats waar 
eigenlijk een nieuwe haven was gepland. 
Deze haven was al in de jaren veertig van 
de zestiende eeuw toegezegd door Karel V 
maar de bouw ervan was steeds uitge-
steld als gevolg van troons-, machts- en 
eigendomswisselingen maar vooral door 
de tegenstand die de invloedrijke buurstad 
Middelburg had geboden, uiteraard uit con-
currentieoverwegingen. Middelburg, dat in 
1561 een bisdom was geworden, had wél 
een nieuw kanaal mogen aanleggen waar-
door de stad een snelle en open verbinding 
kreeg met de Schelde. Een nieuwe haven 
zou de expansie van Vlissingen als een van 
de belangrijkste havens van Europa kun-
nen ondersteunen maar moest nu plaats-
maken voor een megalomaan gebouw dat 
slechts gebruikt zou worden voor militaire 
doeleinden en dus op geen enkele manier 
kon bijdragen aan de plaatselijke econo-
mie. Het schijnt dat Amsterdam een deel 
van de kosten heeft gefinancierd hetgeen 
maar weer eens onderstreept hoe ingewik-
keld de politieke verhoudingen lagen in die 
dagen. Er was nog geen sprake van enig 
nationalistisch gevoel, laat staan van een 
gezamenlijke wil om de Spanjaarden te 
verdrijven. En dat terwijl in 1572 Willem 
van Oranje al vier jaar bezig was met het 
voeren van een oorlog, vooral gericht te-
gen de landvoogd Alva en niet tegen de 
Spaanse koning. Deze werd nog altijd ge-
eerd, zie ook de laatste regel van het eerste 

couplet van ons volkslied dat in die tijd is 
geschreven. Er was voor de prins weinig tot 
geen steun vanuit de steden. Deze situatie 
onderstreept de eerdere aanname dat het 
vooral ging om een machtsstrijd tussen de 
lokale adel, waaronder Willem van Oranje, 
en de centrale macht van de koning die 
door de landvoogd op een uiterst repressie-
ve en gewelddadige wijze werd uitgeoefend.
De laatste maar zeker niet minst belang-
rijke oorzaak van de Vlissingse opstand 
in 1572 was van religieuze aard. Het 
Calvinisme had in Vlissingen al vrij snel 
vaste grond onder de voeten gekregen. Er 
zijn zelfs aanwijzingen dat het nieuwe ge-
loof in de stad de meeste aanhangers had 
van heel Zeeland. Benadrukt moet worden 
dat er tussen de calvinisten en de rooms-
katholieken onderling weinig wrijving be-
stond. Er was immers sprake van veel ge-
meenschappelijke ergernissen: de overlast 
van de Spaanse soldaten, de belastingen, 
de blokkades van de Watergeuzen en de 
bouw van de citadel waardoor het graven 
van de nieuwe haven definitief niet kon 
doorgaan. De onderdrukking van de calvi-
nisten en het strenger maken van de plaat-
selijke canonieke wetgeving kwam uitslui-

Zilveren drinkschaal, mogelijk gebruikt bij de eerste 
viering van het Heilig Avondmaal te Vlissingen in 
1571. Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Historisch 
topografische atlas.
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tend van de kant van de Spanjaarden en 
dat versterkte uiteraard het anti-Spaanse 
sentiment. Zo moesten, volgens een door 
Alva in 1569 ingestelde richtlijn, sterven-
den in hun laatste uren worden bijgestaan 
door twee notabele personen die er op 
moesten toezien dat de heilige sacramen-
ten werden toegediend. Gebeurde dat laat-
ste niet, dan mocht het lichaam niet worden 
begraven maar moest het worden gedumpt 
op het galgenveld. De bezittingen van de 
overledene werden bovendien in beslag ge-
nomen. De maatregelen tegen het nieuwe 
geloof hadden in Vlissingen een averechts 
effect. De beweging breidde zich verder uit 
en werd een belangrijke factor in het verzet 
tegen Alva en zijn soldaten. 

Samenvallende belangen

Hiermee vielen de economische en religi-
euze belangen van de Vlissingers samen 
met de politieke belangen van Willem van 
Oranje. Tussen de prins en het stadsbe-
stuur bestond al geruime tijd een corres-
pondentie waarvan de inhoud helaas niet 
voor het nageslacht bewaard is gebleven. 
Gezien het belang van de steun van de 
Nederlandse steden voor de strijd van de 
Prins zal die ongetwijfeld hebben bestaan 
uit dringende verzoeken aan Vlissingen 
om zich aan te sluiten bij de strijd en mid-
delen te zoeken om de soldaten van Alva 
tot buiten de stadsmuren te verjagen. Die 
middelen waren er natuurlijk niet. De stad 
was leeggezogen en balanceerde op het 
randje van een bankroet. Wel was er een 
zeer vruchtbare voedingsbodem ontstaan 
voor een snelle, korte en effectieve volks-
opstand. En die zou er komen: op 6 april 
1572.

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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Het Algemeen Depot van Discipline te 
Vlissingen 1879 - 1912

Jules BrAAt

 

Discipline, gehoorzaamheid, krijgstucht, voor  

iedereen die in militaire dienst is geweest  

bekende begrippen. Sommige militairen lukte 

het zich aan de krijgstucht te onderwerpen, 

sommigen hadden daar echter grote moeite 

mee.

Als de gewone krijgstuchtelijke maatregelen 

geen effect hadden dan kon de betrokken  

militair naar het Algemeen Depot van Discipline 

worden gestuurd. Daar probeerde men van hem 

een bruikbare militair te maken.

Het Depot voor Discipline

Het Depot werd opgericht op grond van 
Koninklijk Besluit van 21 november 1850 
en gevestigd in Medemblik, het verhuisde 
in 1859 naar Den Bosch, in 1861 naar de 
Weeshuiskazerne in Naarden.
Het Depot bestond uit twee categorieën: 
in de eerste categorie zaten militairen die 
bijvoorbeeld meerdere keren hun kleding 
hadden verkocht of drie keer meer dan 24 
uur afwezig waren geweest.Tot de tweede 
en strengste categorie behoorden zij die 
weerspannig of herhaaldelijk dronken wa-
ren geweest dan wel de krijgstucht ernstig 
hadden overtreden. 
De categorieën werden ook wel klassen 
genoemd en de militairen klassianen. De 
commandant van het korps waar betrok-
kene bij was ingedeeld, besliste over deta-
chering bij het Depot.

Naar Vlissingen

Begin 1878 gingen geruchten dat het Depot 
van Naarden naar Medemblik zou worden 
verplaatst. Dat ging echter niet door, bij 
Koninklijk Besluit van 2 juni 1878 werd 

Vlissingen als standplaats aangewezen. Om 
daar ruimte te maken werd het 3e bataljon 
van het 3e Regiment Infanterie naar Bergen 
op Zoom overgebracht. 
De komst van het Depot werd in Vlissingen 
niet met enthousiasme ontvangen. Vertrek 
van het 3e bataljon betekende een flink 
verlies aan officieren (zestien) en man-
schappen en wat kreeg men er voor terug? 
Zes officieren, een aantal onderofficieren en 
een compagnie opgesloten soldaten…!
Bij de komst naar Vlissingen bedroeg het 
aantal klassianen ongeveer 160, in 1896 
nog maar 87, na 1898 niet meer dan 70. 

Voorbereidingen en komst

De voorbereidingen verliepen moeizaam. 
De Bomvrije Kazerne was aangewe-
zen voor de legering, maar begin januari 
1879 was met de verbouwing en inrich-
ting nog geen begin gemaakt. Wel kwam 
de Depotcommandant naar Vlissingen om 
die kwestie te regelen. Het kazerneterrein 
leek minder geschikt, maar dat werd opge-
lost door een deel van de openbare weg af 
te sluiten. Aan het gebouw zelf moest voor  
ƒ 4.000,- vertimmerd worden, maar de mi-
nister van oorlog had daar bezwaar tegen 
en liet de kwestie over aan zijn opvolger.
Uiteindelijk kwam het toch allemaal goed 
en op 30 april arriveerden de klassianen 
per extra trein in Vlissingen. Er was nogal 
wat publiek naar het station gekomen om 
de aankomst te zien. Onder de nieuwko-
mers waren veel krachtige en goed ge-
bouwde mannen, die helaas tot dusver 
voor het leger verloren waren gegaan. De 
commandant, kapitein Van der Hurk, had 
tot taak deze mannen tot gedisciplineerde 
soldaten op te leiden.
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Leveranties

Het garnizoen Vlissingen, en dus ook het 
Depot, leverde de middenstand orders op. 
Geregeld werd in de Vlissingse Courant 
een advertentie geplaatst voor de open-
bare aanbesteding van aardappelen, boter, 
(gerookt) spek, vet, vlees en brandstoffen. 
Aanvankelijk deed het Depot de aanbeste-
ding zelf, later nam de garnizoensvoedings-
commissie die taak over, in die commissie 
zat een officier van het Depot.
De aanbestedingen verliepen via het bu-
reau van de Garnizoenscommandant in de 
Hoofdwacht aan de Wagenaarstraat. De 
voorwaarden lagen daar vooraf ter inzage, 
gegadigden konden op gezegeld papier een 
bod uitbrengen. Daarbij werden ook leve-
ranciers van buiten Vlissingen toegelaten.
Bij de levering van brandstoffen speelde de 
firma Wibaut een belangrijke rol, zij leverde 
vaak de benodigde antraciet, steenkool, 
turf en vuurmakers.
Ook de afvoer van afvalstoffen zoals spoe-
ling, vaatwater, groenteafval en beenderen 
werd door middel van openbare aanbeste-
ding geregeld.

Opleidingsprogramma

De klassianen werden stevig aangepakt. 
Nieuw aangekomen militairen moesten 
twee weken lang vijf uur per dag exerceren, 
de overigen vijf uur per week. Daarnaast 
leerden zij bajonet-vechten en militaire 
signalen herkennen. Zij kregen ook gym-
nastiek, schijfschieten en afstand schatten. 
Geregeld werd een mars gemaakt of waren 
er velddienst en veldwerkzaamheden, het 
laatste een mooi woord voor kuilen graven 
en loopgraven aanleggen.
Het Depot beschikte over een brandspuit 
waarmee geregeld werd geoefend en zo no-
dig in de stad assistentie werd verleend. 
Verder kregen de klassianen onderwijs in 
lezen, schrijven en rekenen en ’s avonds 
werd nogal eens voorgelezen, niet uit een 
sprookjesboek, maar uit militaire voor-
schriften. 
Onderhoud aan kleding, uitrusting en in-
specties completeerden het opleidingspro-
gramma. De kazerne verlaten mocht aan-
vankelijk niet, maar dat werd in de loop der 
tijd verzacht. We kunnen ons echter voor-
stellen dat de mannen ’s avonds afgepei-
gerd op hun strozak vielen.

De Bomvrije kazerne met de gevangentoren, ca. 1905.
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Kleding, uitrusting, zakgeld

Naast hun gewone militaire kleding kregen 
de klassianen een lange jas, lakense broek, 
mouwvest en kwartiermuts. Ze droegen 
geen uitmonsteringen, wel stond het cate-
gorie- nummer op hun muts. De militairen 
in de zwaarste categorie hadden wel gewe-
ren maar geen munitie.
De beloning was rijkelijk tweeënhalve cent 
per dag, daarmee kon in de kantine iets 
worden gekocht. Wie in de strengste klas 
zat, kon het helemaal vergeten, die kreeg 
niets, wel werd dagelijks twee cent opzij ge-
zet voor poetsmiddelen en onderhoud van 
kleding.

Straffen, verlof

Tijdens de detachering kreeg men geen 
verlof, tenzij in zeer bijzondere gevallen.
De straffen logen er ook niet om. Eenzame 
opsluiting in het cachot, als dat na drie keer 
niet hielp volgden rietslagen, minimaal tien 
en maximaal vijftig. Die werden door twee 
korporaals toegebracht onder het toeziend 
oog van een militaire arts, die de afstraffing 
zo nodig kon stoppen. De lijfstraffen wer-
den vrij kort na aankomst van het depot in 
Vlissingen afgeschaft.
Als de gedetacheerde van de 2e categorie 
een ‘laag en eerloos karakter’ vertoonde, 
volgde oneervol ontslag uit de dienst. 

Voeding

Het leven van de klassianen was niet ge-
makkelijk en vergde veel van de mannen. 
Goede voeding was dan ook essentieel. We 
hebben hiervoor al gelezen wat zoal werd in-
gekocht, maar hoe was eigenlijk het menu?
In 1880 bepaalde de Minister van Oorlog 
dat op één keer per week ’s morgens koffie 
met brood, boter en kaas en zes keer op 
soep met vlees. Verder drie keer per week 
’s middags aardappelen met groenten en 
spek, afgewisseld met bruine bonen, grau-
we erwten of erwtensoep met spek. Ook 
werd dagelijks brood verstrekt. 
Vooraf moest het eten door enkele leden 
van de garnizoensvoedingscommissie wor-

den gekeurd. Bij het vlees moesten die let-
ten op versheid en of het voldoende met 
vet was doorregen.

Discipline

De discipline was streng. Dat moest ook 
wel, want sommige militairen waren wel 
vier keer te gast. Er waren soldaten die 
probeerden uit het leger te worden wegge-
jaagd, zo nodig door het plegen van diefstal 
of insubordinatie. Hun redenering was: ik 
moet nog vijf à zes jaar dienen, als ik steel 
of een onderofficier een klap geef, krijg ik 
drie jaar, maar ben wel van de dienst af.
Omdat herhaalde plaatsing geen effect had, 
werd vanaf 1887 detachering nog maar één 
keer toegepast, bij uitzondering een tweede 
keer. Als de eerste plaatsing mislukte, werd 
de militair uit het leger ontslagen. Omdat 
men sneller werd ontslagen, kwamen min-
der gevallen van insubordinatie voor.

Het kader

Het kader bestond uit een aantal officieren 
en onderofficieren. De officieren waren af-
komstig van de infanterie, de onderofficie-
ren waren via het Instructiebataljon of een 
Infanterie-regiment een verbintenis aange-
gaan van zes of acht jaar. Sommigen had-
den al bij het KNIL in Oost-Indië ervaring 
opgedaan. 
Voor de indiensttreding werd men gekeurd, 
in het stamboek treffen we opmerkingen 

(Vlissingsche Courant 24 juli 1879)
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aan over de gezichtsscherpte, maar ook za-
ken als aderbreuk van de linker zaadstreng, 
aderuitzetting aan beide onderbenen, zijde-
lingse verkromming van de wervelkolom, 
vlekken op het linkeroog enz. Toch bleek 
dit geen reden voor afkeuring te zijn.
Voor zover niet in de kazerne gehuisvest, 
werd het kader bij de burgerij ingekwar-
tierd. Dat leverde nog wel eens overlast op 
als een kaderlid ’s avonds na twaalven op 
zijn inkwartieringsadres aankwam.
In 1882 werd het kader uitgebreid tot tien 
sergeanten en veertien korporaals en de 
beloning werd aangepast, de commandant 
verdiende ƒ 400,- per jaar, sergeanten kre-
gen twintig cent toelage per dag, korpo-
raals tien cent.
De kaderleden waren afkomstig uit heel 
Nederland. Een inventarisatie over de jaren 
1880 tot 1897 geeft aan dat het grootste 
deel uit Friesland afkomstig was, op ruime 
afstand volgden Zuid Holland, Groningen 
en Gelderland. In de loop der jaren heb-
ben ook enkele Vlissingers bij het Depot 
gediend.
Verder troffen we een verdwaalde Duitser, 
Belg en Zwitser aan.

Karl Ludwig Günther

Die verdwaalde Duitser was Karl Ludwig 
Günther, op 14 april 1841 geboren in 
Landau. Op 20-jarige leeftijd trad hij in 
Beierse dienst en bracht het tot korpo-
raal bij de artillerie. Na zes jaar verliet hij 
de dienst en meldde zich in 1869 bij het 
Koloniaal Werfdepot in Harderwijk. Daar 
tekende hij voor zes jaar tegen een hand-
geld van ƒ 160,-. Na ruim zes Indische ja-
ren werd hij afgekeurd en naar Nederland 
gestuurd waar hij weer bij het Koloniaal 
Werfdepot terechtkwam. Uiteindelijk werd 
hij eind 1876 ontslagen wegens ‘hardho-
rendheid met slepende oorvloed’.
Vermoedelijk had men bij defensie gebrek 
aan personeel, want in november 1877 te-
kende Günther weer voor zes jaar. Een jaar 
later werd hij bij het Depot geplaatst en 
kwam in Vlissingen terecht. 
Daar trouwde hij op 24 december 1879 
met Jacoba Helena Hest. De tropenjaren 

hadden hem gesloopt, in juli 1882 werd hij 
ontslagen wegens ‘vervroegde ouderdom 
(versleten) en slepende algemene rheuma-
tismus met belemmering in het gaan‘. Na 
zijn ontslag werkte hij nog enkele jaren als 
smid, Günther overleed op 8 februari 1895 
in Vlissingen.

De brandspuit

Het Depot had een brandspuit, die ook 
buiten de kazerne werd ingezet. In augus-
tus 1889 rukte de spuit uit voor brand bij 
een kruidenier in de Scherminkelstraat. 
Het was een grote brand, waarbij gevreesd 
werd voor de belendende percelen. De ge-
meentelijke brandspuit kwam te laat, die 
van het Depot was als eerste ter plaatse en 
wist overslaan van het vuur te voorkomen.
Ook voor een brand bij stalhouderij Schout 
werden de klassianen ingezet. Zij konden 
echter niet voorkomen dat huis, rijtuigen en 
stal werden verwoest.
De meest dramatische brand was op  
2 januari 1896. In de Breewaterstraat was 
brand uitgebroken bij meubelmaker Born. 
Zijn vrouw had geprobeerd boenwas op de 
kachel te verwarmen maar die had vlam 
gevat. De vrouw had daarbij brandwonden 
opgelopen en was in paniek het huis ont-
vlucht. Haar vier kinderen, die in huis wa-
ren achtergebleven, kwamen jammerlijk in 
de vlammen om. Ook bij deze brand heb-
ben de klassianen zich voor 100 procent 
ingezet.
Hun inzet bleef niet onopgemerkt. Voor hun 
flinke optreden bij een brand in de stoom-
wasserij te Vlissingen kregen zij in maart 
1888 van de verzekeringsmaatschappij een 
beloning van ƒ 25,-. Twee jaar later werd 
door het gemeentebestuur ƒ 10,- uitgereikt 
voor hun inzet bij stalhouderij Schout.

Ceremonieel

Ceremonieel is een belangrijk aspect in 
de militaire wereld bijvoorbeeld op ver-
jaardagen van het Koninklijk Huis. Op  
8 april 1892 werd de verjaardag van 
Prinses Sophia van Saksen Weimar gevierd 
met een grote parade op de Hooikade. 



16 Den Spiegel

Daarbij inspecteerde de commandant van 
het Depot de voorbijtrekkende militairen. In 
juli 1893 werd de verjaardag van de prin-
ses Von Wied op dezelfde manier gevierd. 
Beide prinsessen waren familie van konin-
gin Wilhelmina.
Het was helemaal raak bij het overlijden 
van koning Willem III (1890). Enkele dagen 
na zijn overlijden stond het hele Vlissingse 
garnizoen met gepresenteerd geweer te 
luisteren naar een dagorder van de minis-
ter van oorlog. Daarin werden de militairen 
opgeroepen ‘het bewustzijn hunner plichten 
steeds levendig te houden‘. Tot slot was er 
drie keer hoera voor de nieuwe koningin 
Wilhelmina. 
Ook de uitreiking van onderscheidingen 
gebeurde met het nodige ceremonieel. In 
december 1888 werd de eremedaille in zil-
ver in de Orde van Oranje Nassau voor het 
front van de troep uitgereikt aan adjudant 
Alleda, enkele dagen later hetzelfde ritueel 
toen sergeant-majoor Bakker een zilveren 
medaille voor 24 jaar trouwe dienst kreeg 
opgespeld.
Ook een begrafenis met militaire eer vond 
plaats volgens bepaalde regels. Bij de 
begrafenis van fourier Jarigsma van het 

Depot werd de lijkkoets begeleid door vier 
kameraden met kransen. Ook een deputa-
tie van oud-onderofficieren liep mee in de 
stoet. Bij de begrafenis met militaire eer 
van een Duitse matroos in maart 1900 wa-
ren de officieren van het Depot aanwezig. 

Ontsnappingen

Niet iedere klassiaan hield het in het de-
pot vol, geregeld kwamen ontsnappingen 
voor, welkom voer voor de plaatselijke 
journalistiek! Het Depot was nauwelijks in 
Vlissingen gestationeerd of twee soldaten 
wisten te ontsnappen. Zij hadden een tralie 
doorgezaagd en zich van zes meter hoog-
te naar beneden laten zakken. Een werd 
spoedig gepakt, naar de ander werd door 
patrouilles gezocht.
Een spectaculaire ontsnapping deed zich 
een paar jaar later voor toen op een avond 
twaalf militairen tegelijk deserteerden. Vijf 
bedachten zich en gingen terug naar de 
kazerne, de anderen wisten met stokken 
bewapend, lopend Kapelle te bereiken. 
Daar werden zij gezien door veldwach-
ters, die de achtervolging inzetten tot in 
de Smokkelhoek. Aanvankelijk trokken de 

Het exercitieterrein van de Bomvrije kazerne, ca. 1915.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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deserteurs zich niets van hun achtervolgers 
aan, maar toen die hun wapen trokken, 
kozen ze eieren voor hun geld. Ze werden 
naar Schore gebracht en daar nam de bur-
gemeester contact op met de commandant 
van het Depot. Die stuurde een gewapend 
detachement naar Vlake dat de ontsnapten 
met de trein naar Vlissingen vervoerde. 
In de loop der jaren volgden nog meer 
ontsnappingen, vaak tot vermaak van de 
Vlissingers. 
Zo was er een soldaat, die op het dak van 
de kazerne klom en dreigde iedereen die in 
zijn buurt kwam naar beneden te gooien.
Weer een ander dook na ontsnapping een 
sloot in en zat daar op een oude emmer 
vrolijke liedjes te zingen. Uiteindelijk lukte 
het drie collega’s hem uit de sloot te praten 
en onder grote publieke belangstelling naar 
de Bomvrije over te brengen.
In het water springen leek aanstekelijk te 
werken. In mei 1895 ontsnapten vier man, 
waarvan er één al spoedig werd gepakt. 
De overigen wisten het bos rond slot Ter 
Hooge te bereiken, maar werden ontdekt. 
Het kwam tot een achtervolging door de 
Walcherse sloten, waarbij één klassiaan 
kon worden gearresteerd die naar de ka-
zerne in Middelburg werd gebracht. Bij het 
overbrengen naar Vlissingen ontsnapte hij 
en sprong op de Nieuwe Vlissingseweg in 
de watergang. Hij werd er uit gehaald en 
onder hevig verzet naar het Depot overge-
bracht. De andere twee ontsnapten werden 
in Wemeldinge ingerekend.
Andere ontsnappingspogingen werden ge-
daan vanuit het hospitaal of tijdens kerk-
gang. Tijdens een zondagse kerkgang naar 
de Hervormde kerk ging een klassiaan er 
vandoor en wist via zijstraatjes aan zijn 
achtervolgers te ontkomen. Hij kwam in de 
Gereformeerde kerk terecht en wilde via de 
kosterswoning ontsnappen. Dat lukte niet, 
er zat niets anders op dan de dienst bij te 
wonen en daarna zijn vlucht te vervolgen. 
Die vlieger ging niet op, na afloop van de 
dienst werd hij bij de uitgang gearresteerd.
Het verlenen van hulp aan deserteurs werd 
bestraft. Dat ondervond koopman S. uit 
Schore. Die had deserteur Lefrère van het 
Depot twee maanden in dienst gehad. Hij 

moest zich daarvoor bij de rechtbank ver-
antwoorden. Lefrère trad op als getuige 
en verklaarde dat S. niet kon weten dat hij 
gedeserteerd was. Hij had zijn militaire kle-
ding uitgetrokken en verteld werkzoekende 
te zijn. Het hielp niet: S. kreeg een maand 
gevangenisstraf. 

Agressie

Soms ging een klassiaan een kaderlid te 
lijf. Zo werd een sergeant van de week on-
verwachts van achteren besprongen en met 
een stuk ijzer geslagen. Hij liep een bloe-
dende hoofdwond op, was even bewuste-
loos en moest zich in het hospitaal laten 
behandelen. 
Een andere keer kreeg een onderofficier 
een wasblik naar zijn hoofd en raakte ge-
wond. Tijdens zijn arrestatie vocht de da-
der nog met andere klassianen en verniel-
de meubilair. Er zijn ook meldingen over 
gooien met een waterkruik en een blauw 
oog slaan. Logisch dat deze zaken voor de 
krijgsraad werden gebracht.
Zelfs de commandant was niet veilig. Die 
kreeg een keer vuistslagen en de lorgnet 
werd van zijn hoofd geslagen. De dader 
kreeg geen taakstraf maar drie jaar militai-
re detentie en ontslag uit de militaire dienst.

Niet alleen marcheren

Het was niet alleen maar kommer en kwel 
bij het Depot, ten minste voor het kader. 
Dat zette zich nog wel eens in voor de 
burgerij. In 1881 werd door het kader een 
voorstelling gegeven waarbij twee klucht-
spelen werden opgevoerd. De opbrengst 
was voor de slachtoffers van de watersnood 
in Brabant en Limburg. Omdat men veel 
uitnodigingen had verzonden was er grote 
belangstelling.
Toen het hoofd van een openbare lagere 
school plotseling overleed en een vrouw en 
vijf kinderen achterliet, werd een collecte 
georganiseerd en nam de commandant zit-
ting in het comité van aanbeveling. 
Ook de armen werden niet vergeten. Voor 
hen organiseerden de onderofficieren in 
zaal Kuijpers aan de Grote Markt een to-
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neelvoorstelling die met een daverend ap-
plaus werd beloond.

Censuur

Vrije nieuwsgaring was uit den boze. In 
november 1893 liet een onderofficier de 
Zeeuwse Kerkbode in de kantine liggen. 
Daarop verbood de commandant versprei-
ding van christelijke kranten of die met een 
bepaalde staatkundige visie. Enige tijd la-
ter vroeg een adjudant aan een luitenant of 
hij De Zeeuw, een antirevolutionair blad in 
de kantine mocht leggen. Die antwoordde 
‘lees hem voor jezelf, maar val ons er niet 
mee lastig‘. Hoewel de krant liefde voor het 
Oranjehuis etaleerde, was ook de kapitein 
van mening dat het blad niet in de kantine 
thuishoorde. De mogelijkheid bestond im-
mers, dat het tot discussies en partijvor-
ming zou leiden, het krantenverbod bleef 
gehandhaafd.

Rellen

Begin mei 1895 werd kapitein B. van 
Bekum benoemd tot Depotcommandant. 
Nauwelijks een maand later namen zestien 
klassianen de benen. Er werden patrouilles 
uitgezonden die vijf van hen wisten te ar-
resteren. Het overbrengen naar de kazer-
ne ging niet zonder slag of stoot, burgers 
bemoeiden zich er mee en een korporaal 
moest zelfs zijn sabel gebruiken.
De commandant riep zijn officieren bij el-
kaar om over de situatie te overleggen. 
Intussen verzamelden zich burgers bij de 
poort, die zich ongunstig over de comman-
dant uitlieten en hem uitscholden. Hij zou 
zelfs dreigbrieven hebben ontvangen.
Ook de dag daarop was het onrustig. Toen 
werden zes andere deserteurs vanuit Zuid- 
Beveland onder gejuich van het publiek 
naar de kazerne gebracht. De onrust was 
voor generaal Hennus, inspecteur der in-
fanterie, aanleiding de zaak te onderzoe-
ken. Besloten werd de wachtposten van 
klassianen bij de kazerne te vervangen 
door manschappen van het infanterieba-
taljon. Strafbare feiten werden niet vast-
gesteld, wel zou naar geschikte officieren 

worden gezocht, toch een teken dat het niet 
goed zat. Om de orde te handhaven werden 
in juli vijf marechaussees in Vlissingen ge-
kazerneerd. Door deze maatregelen keerde 
uiterlijk de rust weer.
 

Mishandeling?

Het bleef onderhuids broeien. In juni 1896 
gingen er geruchten dat op het Depot mis-
handelingen plaatsvonden, reden voor 
de onderofficieren zich in de Vlissingse 
Courant te verdedigen tegen deze valse be-
schuldiging. 
Men had te maken gehad met een soldaat, 
die toevallen simuleerde en op de grond lag 
te trappen en te schreeuwen. Als men hem 
beetpakte, ging hij bijten, kortom een bij-
zonder geval. 
Een dokter onderzocht de man en schreef 
een kalmerende drank voor, bovendien 
werd hij onder direct toezicht geplaatst. 
Toen hij nog een keer door de dokter werd 
onderzocht, liet hij zich met de handen naar 
voren op de grond vallen. Toen hij inzag 
dat men zijn gedrag door had, begon hij 
van alles te vernielen. Er zat niets anders 
op dan hem naar een cel in de Bomvrije 
Toren over te brengen. Daar sloeg hij de 
ramen van zijn cel stuk en ging zo te keer 
dat wandelaars op de Boulevard hem hoor-
den. Er zat niets anders op dan de man te 
boeien.
De onderofficieren verklaarden nadrukke-
lijk dat van mishandeling geen sprake was 
geweest. Opvallend is wel dat twee maan-
den later kapitein Van Bekum werd vervan-
gen door kapitein Breeman… 

Kritische geluiden

Begin 1900 schreef Mr. A.C. Wesenhagen 
in de Militaire Spectator een uitgebreid 
artikel over het Depot. Hij beschreef het 
Depotleven, de bewoners en het strafstel-
sel. 
Ook verklaarde hij waarom bepaalde mi-
litairen in het Depot terecht kwamen. 
Aangelokt door een premie van ƒ 60,- of  
ƒ 80,- zetten zij hun handtekening, het geld 
werd opgemaakt aan drank en vrouwen en 



April 2013 19

dan begon de ellende. Zij kregen een hekel 
aan de militaire dienst, wilden er onderuit 
en pleegden allerlei overtredingen. Gevolg: 
naar het Depot en ook daar tegenzin en on-
verschilligheid.
Wesenhagen gaf aan hoe bepaalde ver-
beteringen konden worden aangebracht. 
Hij meende dat de echt ongeschikten 
veel sneller ontslagen moesten worden. 
Opsluiting in het Depot kostte de staat al-
leen maar geld en leverde uiteindelijk geen 
geschikte militair op. Ook pleitte hij voor 
een voorwaardelijke aanneming van vrijwil-
ligers en gespreide betaling van de premie. 
Zo nodig moesten bepaalde klassianen 
onder geneeskundige behandeling worden 
gesteld. Het was Wesenhagen begin 1900 
gelukt een klassiaan in een psychiatrische 
inrichting te laten plaatsen.
Ook zou de commandant van het onder-
deel bij het opleggen van straf moeten 
waarschuwen voor plaatsing in het Depot, 
desnoods kon de kwaadwillige naar een an-
der onderdeel worden overgeplaatst.
In langdurige opsluiting zag Wesenhagen 
niets. Jonge mensen die soms maanden-
lang werden opgesloten en op een plank 
moesten slapen, zoiets werkte afstompend. 

Hij voelde meer voor strenge tucht, men-
selijke benadering en zinvolle bezigheden. 
Ten slotte het kader: dat moesten uitgele-
zen militairen zijn, ontwikkeld, van rijpere 
leeftijd en beschikken over sociale vaardig-
heden. Om die te vinden zou ook de salari-
ering verbeterd moeten worden. 
 

Kaderuitbreiding

Misschien heeft het artikel van Wesenhagen 
bijgedragen aan de kaderuitbreiding in juni 
1900 met een sergeant en korporaal van de 
vestingartillerie en een sergeant van de ge-
nie. Die gingen les geven in het exerceren 
met geschut, pionieren en schansarbeid, 
ook werd een batterij met enige kanonnen 
opgesteld. Dit gebeurde om meer afwisse-
ling te bieden, vooral klassianen die van de 
artillerie afkomstig waren hadden moeite 
met de eindeloze infanterie-exercities.
Blijkbaar was de legerleiding niet geheel 
ongevoelig voor verbeteringen. Bovendien 
liep het aantal klassianen terug, waardoor 
meer persoonlijke aandacht aan hen kon 
worden besteed. 

Groep militairen (4e compagnie, 4e bataljon) in de omgeving van Vlissingen, ca. 1910.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Opheffing

In 1901 gingen geruchten over verplaat-
sing naar Veere, een maand later naar 
Dordrecht. Geruchten over opheffing doken 
op maar volgens de Memorie van Antwoord 
op de Begroting voor 1902 was er geen 
sprake van opheffing. 
In 1907 bedroeg het aantal klassianen nog 
maar 29 en werd het kader gereduceerd, in 
1910 werd ook de vacature van adjudant 
niet aangevuld. Een jaar later draaide het 
berichtencircus op volle toeren: het Depot 
verdwijnt, de opheffing wordt ingetrokken. 
De patiënt hield het nog even vol maar niet 
voor lang: medio december 1911 hakte de 
minister de knoop door, het Depot werd 
ingaande 1 januari 1912 opgeheven. Het 
kader ging terug naar zijn oorspronkelijke 
korps, de klassianen werden ondergebracht 
in strafklassen bij de diverse onderdelen. 

Slot

Ruim 30 jaar was het depot in Vlissingen 
gevestigd. Ruw geschat hebben ongeveer 
2000 klassianen daar een deel van hun 
diensttijd doorgebracht. De meesten kon-
den na hun Depotperiode als militair nor-
maal functioneren, een minderheid lever-

de de nodige problemen op. Er werd met 
harde hand geregeerd, maar dat was in 
die tijd normaal. Ook op scholen werd wel 
eens een tik uitgedeeld of een pak slaag 
gegeven en de politie trad ook niet direct 
zachtzinnig op. Nu kijken we anders tegen 
bepaalde zaken aan en zou een instituut als 
het Depot ondenkbaar zijn…

Over de auteur:
JULES BRAAT, geboren in Vlissingen. 
Was werkzaam bij NS te Utrecht. 
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Hoewel de Vriendenvereniging zeer ge-
hecht is aan gedrukte media zoals ons on-
volprezen magazine Den Spiegel, zijn wij 
als bestuur van mening dat communicatie 
via email en onze website grote voordelen 
heeft voor wie dat wil. We willen u ook tus-
sentijds informatie toesturen over de acti-
viteiten en dat kan het best via e-mail. Van 
veel leden hebben wij reeds het e-mail-

adres. Het kan zijn dat we uw e-mailadres 
nog niet hebben.
Vandaar deze oproep om ons uw e-mail-
adres toe te sturen. Dat kan via het speci-
ale e-mailadres 
leden@vriendenmuzeeum.nl
U hoeft er niets bij te zetten. Gewoon een 
lege e-mail dus, gericht aan het boven-
staande adres.  
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Oud voor nieuw: 
Een scheepssloperij aan de Vlissingse 
Binnenhaven

Cor heykooP

In het oude stadscentrum van Vlissingen  

worden al eeuwenlang schepen gebouwd, maar 

soms ook gesloopt. Ten tijde van de Rijkswerf 

werden regelmatig afgedankte marineschepen 

deels onttakeld en vervolgens kregen de masten 

en spanten een tweede leven bij de bouw van 

nieuwe vaartuigen.

Op de landtong bij de Eerste Binnenhaven  

ontstond in het midden van de vorige eeuw een 

scheepssloperij die enige tientallen jaren actief 

bleef. Milieueisen speelden aanvankelijk een 

ondergeschikte rol en ook de huidige Arbo-wet 

bestond in feite nog niet. Vaak werden onder het 

oog van vele voorbijgangers trotse zeeschepen 

tot hapklare brokken verwerkt. Tegenwoordig is 

de scheepssloperij een echte recyclings  

industrie geworden die moet voldoen aan  

strenge milieuwetgeving.

Om kort te gaan: oude metalen voor nieuwe  

metalen, oud voor nieuw, Nimeta dus.

Tijd om stil te staan bij een verdwenen bedrijfs-

tak in het centrum van Vlissingen.

schroot, afkomstig van vernielde en afge-
dankte schepen, bruggen en ander oor-
logsmateriaal, met als gevolg lage prijzen. 
Een belangrijk afzetgebied voor schroot 
was altijd Duitsland geweest, maar na de 
oorlog was deze markt verdwenen. Toen 
de afzetgebieden weer wat aantrokken ble-
ven de prijzen aanvankelijk laag. Tijdens 
de Koreaoorlog ontstond wereldwijd veel 
vraag naar staal en dus ook naar schroot. 
Ook in Nederland kwam er geleidelijk aan 
meer belangstelling voor scheepsschroot 
bij steeds maar stijgende prijzen. De tra-
ditionele sloopbedrijven bij de grote rivie-
ren sloegen hun vleugels uit en ook elders 
ontstonden scheepssloperijen, zoals in 
Vlissingen, Terneuzen en Viane.
Op Walcheren waren sedert 1945 een aan-
tal oudijzerhandelaren actief, zoals Polak, 
Jonkman en Cracau, maar zij hielden zich 
voornamelijk bezig met oorlogsresten en 
het slopen van metalen uit bunkers.
De scheepssloopbedrijven zijn altijd een 

In maritiem historische kringen is nooit veel 
belangstelling geweest voor scheepsslope-
rijen. Wellicht komt dat door het imago van 
deze nijverheid, met vaak een lage sociale 
status, hetgeen onder andere ook van toe-
passing is op bijvoorbeeld autosloopbedrij-
ven.
Onder invloed van de milieuwetgeving en 
het hergebruik van materialen is de status 
van deze bedrijven behoorlijk gestegen. De 
bakermat van de Nederlandse scheeps-
sloperijen lag in Hendrik Ido Ambacht 
aan de rivier de Noord. Na de Tweede 
Wereldoorlog was er een overvloed aan 

Resten van het Turkse vrachtschip Aydin, ge-
borgen in het Nauw van Bath, bij de sloper.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; 
Foto Dert)
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grillige en soms ondoorzichtige bedrijfstak 
geweest. Men kocht schepen, sloopte ze 
soms deels en verkocht ze weer door, vaak 
was deze handelswijze afhankelijk van de 
dagprijzen van de metalen.
 

Het ontstaan van de sloperij aan de 
Eerste Binnenhaven

In 1953 begon Simons Metaalhandel N.V. 
uit Rotterdam-Katendrecht een filiaal aan 
de Edisonweg 33 te Vlissingen. In de di-
rectie zaten de familieleden David, John en 
Freek Simons en Johannes Rademaker en 
Arie Niggelie. 
Op 8 mei 1962 werd opgericht de N.V. 
Nimeta te Rotterdam. De vennootschap 
stelde zich tot doel te handelen in schroot, 

zowel geslagen, gegoten als gelegeerd: 
ijzer en staal, non-ferro metalen, oud- en 
halffabrikaten, alsmede het slopen van 
schepen, bruggen, fabriekscomplexen, fa-
brieksinstallaties en dergelijke objecten. 
De directie werd vervolgens gevoerd door 
Arie Niggelie, die al eerder directielid was 
bij Simons metaalhandel. Het bedrijf ves-
tigde zich aan de Vlissingse binnenhaven 
en was in feite de voortzetting van Simons 
metaalhandel, die geleidelijk aan haar ac-
tiviteiten van de Edisonweg naar de eerste 
Binnenhaven had verplaatst. 
In deze haven kon men gebruik maken van 
de kadefaciliteiten en op het terrein van de 
voormalige Vlismar liet men een bouwdok 
uitgraven, om via het dok de laatste resten 
van een schip te kunnen slopen.

Overzicht van de sloperij 
in de eerste Binnenhaven. 
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen)

De laketanker Rebeca  
aan de sloopkade in de 
Binnenhaven. Het schip  
werd doorverkocht aan  
een sloperij in Gent.
(Fotocollectie Cor Heijkoop)
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In de loop van de jaren sloopte men aller-
lei objecten van baggermolens tot tramwa-
gons en van treinstellen tot complete vlieg-
tuigen. De kernactiviteit was echter het 
slopen van schepen.

De sloop van zogenaamde lake tankers

Na de verschroting van een aantal kleine 
sloopobjecten arriveerde in 1958 het eer-
ste grote zeeschip op de sloopwerf. Het 
was een zogenaamde lake tanker. Een 
lake tanker is een speciaal gebouwd en 
relatief klein tankschip voor het trans-
port van crude oil van lake Maracaibo in 
Venezuela naar de raffinaderijen van Aruba 
en Curaçao. Met name de Curaçaose 
Scheepvaart Maatschappij (Shell) voer ja-
renlang met vele tankers op deze lijn. De 
naamkeus voor de schepen van de rederij 
was gebaseerd op Spaanstalige meisjes-
namen, analoog aan het vaargebied. Later 
koos men voor het Shell systeem, namelijk 
namen van schelpen.
Het eerder genoemde grote zeeschip was 
de tanker Rosa, onder de vlag van Shell 
tankers UK. Het schip had een bruto ton-
nage van 3.555 ton en was gebouwd in 
1935. Het vaartuig arriveerde eind 1958 
op zijn laatste rustplaats in de Vlissingse 
Binnenhaven. Het was de eerste van een 
drietal lakers die in Vlissingen gesloopt 
zouden worden. Kort na het aanmeren gin-
gen de werklieden met hun snijbranders 
aan de slag. De sloop verliep voorspoedig, 
op 10 maart 1959 echter ontstond brand 
in de dubbele bodem en zware rookwolken 
hingen boven het havengebied. Olieresten 
hadden vlam gevat en de brandweer moest 
er aan te pas komen om het vuur te do-
ven. Daarna brandde men ook de bodem in 
hanteerbare stukken staal en was de Rosa 
geschiedenis.
In februari 1961 arriveerde de Martina, ook 
een oude laker en gebouwd in 1924. Ook 
dit schip moest eraan geloven en werd bin-
nen luttele maanden geheel tot schroot ver-
pulverd.
Heel anders verliep de sloop van de der-
de en laatste tanker de Rebeca uit 1938. 
Zoals eerder aangegeven is een sloopschip 

handel en nadat een deel van het vaartuig 
was onttakeld verdween het casco naar een 
sloopbedrijf in Gent. Aan deze transactie 
werd meer verdiend, dan aan de vermoe-
delijke opbrengst bij verdere sloop in de 
Vlissingse Binnenhaven.

De onderzeeboot O 24

Eind augustus 1963 arriveerde er een op-
vallend sloopschip in de Vlissingse binnen-
haven namelijk een heuse onderzeeboot!
Het was de beroemde Nederlandse onder-
zeeboot O 24, waarop de latere premier 
Piet de Jong eens het commando voerde.
Nadat de auteur met een vriendje al een 
paar keer bij de boot was wezen kijken, 
zag hij op een dag een van de luiken open 
staan. Het openstaande luik nodige uit voor 
een bezoek, maar er liep voortdurend een 
vervelende bewaker rond. Toen de kust 
veilig leek, daalde de auteur in het luik af. 

Plotseling een grote klap en het luik sloeg 
dicht. De opzichter, dacht ik gelijk. En ja 
hoor, hij riep dat hij pas om 18.00 uur zou 
terugkomen. Daar vertrouwde ik maar op, 
anders zou mijn vriendje wel alarm slaan.
Het was aardedonker in de onderzeeboot. 
Nu kon ik me pas voorstellen hoe onze ma-
rinemannen moesten wonen, werken en 
vechten. Ik had het nu al Spaans benauwd.
Gelukkig beschikte ik over een klein zak-

De onderzeeboot O 24 langs de sloopkade. Eens was 
de voormalige premier Piet de Jong commandant op 
deze boot.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen;  
Archief PZC)
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lantarentje en besloot, met nog vele uren 
eenzame opsluiting voor de boeg, op ver-
kenning uit te gaan.
Al spoedig viel mijn oog op een paneel, 
met de opschriften: Boegbuis 1, 2, 3 en 4, 
Dekbuis 1 en 2, Hekbuis 1 en 2. Het tor-
pedo afvuurpaneel. Op deze knopjes had 
Piet de Jong dus nog gedrukt. Aangezien ik 
nog vele uren de tijd had, besloot ik het pa-
neel los te peuteren en als curiositeit mee 
te nemen.
Dat was makkelijk gezegd dan gedaan. Ik 
had geen gereedschap, maar, hoewel ik 
geen padvinder was, wel een zakmes.
Met veel moeite kon ik het paneel los-
schroeven en nu maar wachten. Om precies 
18.00 uur ging het luik weer open en ik zag 
weer daglicht maar ook de tronie van de 
opzichter. Gelukkig had hij zich aan zijn af-
spraak gehouden en was teruggekomen. Nu 
dan de volgende hobbel. Ik klom naar boven 
en hij riep wat heb je daar! Ik liet het paneel 
zien en dacht, dat al het werk voor niets was 
geweest. Maar hij was sportief, ik mocht het 
ding houden en ging gauw naar huis.
Inmiddels siert het afvuurpaneel van de 
voormalige onderzeeboot Hr.Ms. O 24 al 
jaren mijn werkkamer.

Het einde van de sloopactiviteiten

In 1972 staakte de Nimeta haar werkzaam-
heden en het bedrijf ging onder de naam 
Vlimeta nog enige tijd door. Men sloopte 
daarna weinig schepen meer en de na-
druk lag meer op opslag van metalen en 
de sloop van kleinere objecten. In novem-
ber 1987 verscheen er weer een sloop-
schip op de werf. Het was de kustvaarder 
Sumnia, een coaster zonder achterschip, 
want dat was achtergebleven op een pier 
in Engeland. Vervolgens ging in december 
1988 het bergingsvaartuig Walrus van het 
Sleepvaart- en Bergingsbedrijf Van den 
Akker onder de slopershamer. 
Een van de laatste sloopschepen was het 
binnenvaartuig Cori, dat jarenlang als een 
soort huistransportschip het sloopijzer naar 
de hoogovens had gebracht. De eigenaar 
stopte met de vaart en verkocht zijn schip 
aan zijn opdrachtgever.
Sloopactiviteiten zijn er nog steeds in 
Vlissingen en wel in het Sloe. Het bedrijf 
van Hoondert is actief in de scheepssloperij 
en aan het eind van de vorige eeuw werden 
de wrakresten van de vaarwegverdieping 
op de Westerschelde verwerkt Ook een 
compleet schip, de autocarrier Aya, sloopte 
men op milieuvriendelijke wijze.
In de Lage Landen worden nog steeds sche-
pen gesloopt, echter op bescheiden wijze. 
Grotere sloopschepen verdwijnen naar on-
der andere Turkije of het Verre Oosten. Het 
slopen van schepen in de Vlissingse bin-
nenstad is geschiedenis. We zullen maar 
hopen dat de nieuwbouw van schepen in 
Vlissingen nog zal blijven.

Over de auteur:
COR HEIJKOOOP is onderzoeker en pu-
blicist. Er zijn meerdere boeken van zijn 
hand verschenen.

Bronnen:

- Archief: Cor Heijkoop

- Gemeentearchief Vlissingen, dossier 2091 Nimeta

- Zeeuws Archief, Handelsregister dossier 11062, 

15466

- Met dank aan: Jac van Belzen en Willem Kosten sr.

De auteur als 16 jarige scholier op de O24
(Fotocollectie Cor Heijkoop)
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Jokko
GerArd VAn der hoeVen

De naam Johannes Luwema zegt de 
Vlissinger niet veel. Maar wanneer je het 
hebt over ‘Jokko’ weet bijna iedere wat ou-
dere Vlissinger over wie het gaat. Het was 
de bijnaam van de opmerkelijke straatve-
ger die jarenlang het straatbeeld van de 
Scheldestad bepaalde. Een beetje gebogen 
over zijn schop en takkenbezem en met 
een sigaar in de mondhoek veegde hij het 
straatplaveisel van Vlissingen schoon.

Luwema werd geboren op 10 mei 1918 en 
werkte vanaf 30 juli 1956 tot 1 juni 1981 
bij de Gemeentereiniging. In die dagen 
woonde hij in de Marinestraat. Vlissingers 
kennen ‘Jokko’ met name door zijn op-
merkelijke gelaat wat onder de bulten zat. 
Daarover gingen de wildste verhalen. Hij 
zou in de oorlog toen hij in Duitsland te 
werk was gesteld het slachtoffer zijn ge-

weest van medische experimenten. Dat zou 
tot gevolg hebben gehad dat hij ‘verminkt’ 
uit de oorlog kwam. Het zijn indianenver-
halen: Luwema had de zeldzame ziekte die 
door artsen wordt omschreven als neuro-
fibromatose of ook wel de Ziekte van Von 
Recklinghausen genoemd.

Deze ziekte is een aangeboren erfelijke aan-
doening die wordt veroorzaakt door mutatie 
(verandering) van het genetisch materiaal. 
Het veroorzaakt gezwellen of tumoren door 
het ontbreken van een bepaald eiwit (neu-
rofibromine). De meest voorkomende ken-
merken zijn lichtbruine vlekken op de huid 
die zich al kort na de geboorte openbaren. 
In de puberteit kunnen gezwellen ontstaan 
op of onder de huid. De knobbels ontstaan 
meestal over het gehele lichaam.

Luwema aan het werk bij de  
gemeentelijke Reinigingsdienst,  
ca. 1980.
(Foto Ruben Oreel)
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De ziekte moet bepalend zijn geweest 
voor Luwema. Hij praatte er zelf nauwe-
lijks over. Collega’s die er naar vroegen, 
werden meestal met een grapje wegge-
wimpeld. Luwema was een zachtaardige, 
gelovige man die blijkbaar berustte in 
zijn lot. Voor hij bij de gemeentereiniging 
ging werken werkte hij jaren in de Sociale 
Werkvoorziening. In latere jaren toen hij 
gebruik had gemaakt van de VUT-regeling 
werd hij vrijwilliger bij het Leger des Heils. 
Regelmatig was hij te vinden bij de bijeen-
komsten van het Leger. Wilma Bassie was 
een collega Heilsoldaat en trok in die tijd 
vaak met hem op. Zij herinnert Luwema 
als een aardige, maar gesloten persoon-
lijkheid. Ook Majoor Bijl van het Leger des 
Heils in Rotterdam die ’Jokko’ goed kende, 
bevestigt dat.

Collega’s uit de tijd dat ‘Jokko’ straatveger 
was, herinneren zich nog veel anekdotes. 
Zo was het algemeen bekend, dat Luwema 
tijdens zijn werk nogal eens een kopje kof-
fie en een borreltje kreeg aangeboden. Af 
en toe vroeg een collega weleens hoe hij 
dat nou deed met scheren, herinnert oud-
collega John Lookman zich, en dan zei hij 
dat hij over de bobbels heenscheerde met 
een mesje.
Een grote foto in de kantine van de 
Vlissingse gemeentereiniging herinnert 
nog aan de tijd dat Luwema er werkte. 
Ook de gele kar waarmee Luwema reed, 
is bewaard gebleven als curiositeit in de 
opslag van de Reinigingsdienst. Luwema 
reed lange tijd door de Vlissingse straten op 
een gemotoriseerd karretje, maar door een 
oogziekte waardoor hij steeds slechter ging 
zien werd dat onverantwoord en werd de 
elektrische kar verruild voor een handkar. 
Iets wat Luwema met spijt accepteerde. In 
een artikel uit De Vlissinger/De Faam van  
8 april 1981 ter gelegenheid van zijn af-
scheid zegt hij daarover: Ik werd in 1976 
aan mijn ogen geopereerd en ben toen bij-
na blind geworden. Na die operatie heb ik 
veertien maanden thuisgezeten en mocht 
ik daarna niet meer met de motorkar. Dat 
vond ik eigenlijk jammer, want zo’n motor-
bakkie reed lekker.

In hetzelfde artikel zegt hij met pijn in het 
hart afscheid te nemen als straatveger. 
‘Vooral het contact met mensen zal ik gaan 
missen.’
Het borreltje wat hij steevast kreeg bij 
mevrouw Bostelaar-Withagen aan de 
Koudekerkseweg was een vast ritueel, net 
als het drinken van een warme kop cho-
cola op het PZC kantoor in de Walstraat. 
En zo had ‘Jokko’ meerdere adresjes waar 
hij werd onthaald op een kopje koffie of iets 
sterkers. Collega Van Loenen herinnert dat 
‘Luwema heel op zichzelf was’ en oud-col-
lega D.H. van Brummelen (77) die op de 
zuigwagen reed, herinnert zich dat de bul-
ten van ‘Jokko’ rood opzwollen wanneer hij 
zich kwaad maakte…

Luwema is tweemaal getrouwd. Met zijn 
eerste vrouw woonde hij jarenlang in een 
huisje aan de Vlissingse Sottegemstraat. 
Toen zijn vrouw overleed hertrouwde hij 
drieënhalf jaar later met zijn tweede vrouw 
die hij op vakantie in Oostenrijk had le-
ren kennen. ‘Op 2000 meter hoogte ben 
ik mijn vrouw tegengekomen. Dat was de 
beste vakantie van mijn hele leven’ aldus 
Luwema die in 1974 hertrouwde.
Volgens mensen om hem heen werd dat 
niet door iedereen in zijn familie geaccep-
teerd en sindsdien kwamen de familieban-
den enigszins onder druk te staan.
Luwema had geen kinderen.

Volgens de Vlissingse oud-huisarts Ad van 
Dijk was het voor Luwema niet makkelijk 
om aan een baan te komen. Met name door 
zijn ziekte was het uiterlijk van Luwema 
dusdanig aangetast dat een ‘representatie-
ve’ baan niet voor hem in het verschiet lag. 
Volgens Van Dijk is er uiteindelijk voor hem 
maar een functie in het leven geroepen 
waardoor de man toch aan de slag bleef. 
Eerst dus bij de Sociale Voorziening en 
later bij de Gemeentereiniging. Zelf zei hij 
daar destijds over: ‘Toen ik bij de Sociale 
Werkvoorziening zat viel ik weleens in voor 
de reinigingsdienst als er iemand ziek was. 
Toen er een vacature vrijkwam voor straat-
veger hebben ze mij maar gelijk in vaste 
dienst genomen. Ik was best wel blij met 
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deze baan, want zo kom je nog eens er-
gens.’

Ondanks zijn handicap bleef Luwema ge-
voel houden voor humor. En het drinken 
van een borreltje, ofwel ‘vloedwater’ zoals 
hij het zelf noemde, was ook een aangena-
me afwisseling van de dagelijkse beslom-
meringen. In het krantenartikel uit 1981 is 
ook plaats voor zijn veelgehoorde anekdo-
te: ‘Als straatveger mag je niets meenemen 
wat bij de vuilnisbakken staat. Op een dag 
kom ik terug bij de opzichter en zeg ‘nou 
heb ik toch wat moois gezien bij de vuilnis, 
een paar mooie glimmende laarzen’. Toen 
zegt die opzichter tegen me ‘stommerd, 
die had je mee moeten nemen’. Toen ant-
woordde ik: ‘dat ging niet; er stond een po-
litieman in…’

Na zijn vervroegd uittreden gaat Luwema 
als vrijwilliger aan de slag bij het Leger des 
Heils. Nadat hij eerst aangesloten was bij 
de Pinkstergemeente verruilde hij dat lid-

maatschap voor een functie als Heilsoldaat. 
Hij toont zich een sociale gelovige man. Als 
zijn vrouw na een ernstige ziekte moet wor-
den opgenomen in een verpleegtehuis gaat 
hij daar iedere dag heen om haar te bezoe-
ken.
Maar wanneer zij komt te overlijden slaat 
ook bij Luwema de versukkeling toe. Hij 
wordt blind en moet noodgedwongen 
zijn huisje in de Sottegemstraat verlaten. 
Zijn laatste jaren van zijn leven slijt hij in 
‘Huize Scheldehof’ waar hij eind jaren ne-
gentig van de vorige eeuw komt te overlij-
den. Niettemin weten vele Vlissingers zich 
‘Jokko’ nog te herinneren als de onuitwis-
bare karakteristieke straatveger die bij het 
straatbeeld van de stad hoorde om de troep 
van zijn medestadsgenoten op te ruimen. 

Gerard van der Hoeven is Vlissinger en 
auteur van het boek De Keersluismoord- 
een dubbele roofmoord in Vlissingen, 
1937 (2003) en Piekboek, 40 Jaar De Piek 
in Vlissingen (2011).
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gezondNU is hét 
onafhankelijke magazine 
over gezondheid, voeding 
en psyche.

gezondNU werkt samen met een 
grote groep artsen en wetenschap-
pers, brengt de nieuwste medische 
ontwikkelingen en maakt duidelijk 
wat deze voor u betekenen. Via 
inspirerende reportages, boeiende 
persoonlijke verhalen en heel veel 
praktische tips en adviezen, helpt 
gezondNU u gezond te blijven.

Neem nu een proefabonnement 
(4 nummers) voor slechts € 10,00. 
U zit nergens aan vast, het 
abonnement stopt automatisch.

Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

Ga naar gezondnu.nl/denspiegel of bel 
tijdens kantooruren naar 0161 - 45 95 06

4 nummers 
voor € 10,-

Stopt
automatisch!
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     van A tot Z!
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