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Kapers, onderwaterschatten,
een vingerhoed en een buitenplaats
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Voor ik u vertel wat u in deze Spiegel kunt
verwachten, wil ik even terug naar de vorige aflevering van Den Spiegel. Als redactie
proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te zijn,
maar toch ontsnapt er wel eens iets aan onze aandacht. In nummer 2 is de naam van
Cor Heijkoop een aantal keren verkeerd gespeld. Wellicht is het u, lezer niet opgevallen, maar als het om je eigen naam gaat,
is dat behoorlijk storend. Mijn excuses voor
deze slordigheid! Verder wil ik nog graag
vermelden dat de foto van de nieuwe directeur van het muZEEum, Annelies Visser,
bij de inleiding, gemaakt is door Christiaan
Sauer.
Dan naar Spiegel nummer 3, jaargang 31.
We gaan van zichtbaar verleden naar onzichtbaar verleden, onder water! Verder bezoeken we een buitenplaats die niet meer
bestaat, maar waarvan Jaco Simons de
sporen vindt. Vervolgens is er nieuws uit
muZEEum en archief en van de Vriendenvereniging.
Het alweer zevende artikel van Peter van
Druenen in de serie Zichtbaar verleden
(Vlissingen 1315-2015) handelt Over het
Vlissings Prijzenhof en regels die niet voor
iedereen golden. We reizen naar NoordAfrika, Barbarije en maken kennis met Ali
Pisselingh, een zeer invloedrijk persoon in
het Algiers van de zeventiende eeuw. In die
tijd was de kapersvloot vanuit Algiers gevreesd. West-Europeanen deelden hun kennis over scheepsbouw en kaapvaart met de
Noord-Afrikanen en kregen daarvoor rijkdom en macht. Hierover verhaalt de auteur
en doet ook een boekje open over de herkomst van de naam Pisselingh.
Op zoek naar het vlaggenschip van Zeeland
gaat over de zoektocht naar tastbare resten
van de Walcheren, het schip dat voor de haven van Vlissingen verging. Arthur Scheijde
vertelt over dit schip en over de Stichting
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tot Behoud van Onderwaterschatten in
Zeeland, opgericht door Doeke Roos en
onlangs weer opnieuw actief. In juli 2012
en vervolgens nogmaals in december van
dat jaar is er gedoken naar resten van de
Walcheren. Hoe een en ander in zijn werk
ging, doet de schrijver uit de doeken. Of er
een vervolg zal komen op de pogingen het
wrak van de Walcheren te vinden is nog onduidelijk. Misschien heeft u net als ik gezien
dat er inmiddels op de plek waar gedoken
werd een flinke lading bagger is gestort.
Jaco Simons gaat in zijn artikel Raadsheer
Apollonius Ingels en Maria Schot, Familie
Ingels: Vlissingse bestuurders en kooplieden,
van een heel bijzondere vingerhoed langs
de boekenkist van Hugo de Groot, via het
6 april 1572 verhaal naar deze Vlissingse
bestuurders. Ook het pand van het huidige
Gemeentearchief in de Hellebardierstraat
speelt een rol, net als de buitenplaats
Swanenburg die zich ooit tussen Vlissingen
en Koudekerke bevond. Kortom een boeiende aanvulling in de serie over buitenplaatsen op Walcheren, rond Vlissingen.
muZEEumnieuws geeft weer veel informatie over wat er te zien is in het muZEEum
en wat er aan bijzondere zaken te gebeuren
staat. Zo zijn er spectaculaire exposities en
leuke activiteiten om aan mee te doen.
Vuile was is de aankondiging door Rens
Schot van een bijzondere voorstelling in het
Gemeentearchief in het kader van Festival
Onderstroom 2013 door Theater Loods B.
Hoe zit dat met het buiten hangen van de
vuile was? Komt u kijken!
Het Verenigingsnieuws geeft het verslag
van de Algemene Ledenvergadering op
22 mei 2013 in de Tobagozaal van het muZEEum. Er waren wisselingen in het bestuur en Annelies Visser gaf haar visie op
de toekomst van het muZEEum. De vergadering was erg druk bezocht. We gaan voor
uitbreiding van het ledenbestand!
Den Spiegel

Tenslotte willen wij aandacht geven aan
het feit dat op 2 juni 2013 de Onze Lieve
Vrouwekerk in Vlissingen honderd jaar bestaat. Wij kregen het verzoek van de heer
Jo Miltenburg om ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de kerk hier kort
iets over te vertellen. Het oktobernummer
van 1995, nummer 4 van jaargang 13 was
geheel gewijd aan deze kerk. Als vervolg
hierop een korte weergave van de geschiedenis van de kerk.
In 1911 werd de Onze Lieve Vrouwekerk in
gebruik genomen en op 2 juni 1913 had de
plechtige consecratie plaats door de bisschop van Haarlem, monseigneur Callier,
Vlissinger van geboorte, zoon van een
Belgische loods.
De kerk is meerdere malen vergroot, vanaf
1936 werd de pastorie vergroot en werd begonnen met de uitbreiding van de kerk. Op
zondag 29 januari 1939 was de ingebruik-
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name in een feestelijk verlichte en versierde
kerk. Na de oorlog was de kerk net als veel
andere gebouwen zwaar beschadigd door
bombardementen en de inundatie en niet
meer te gebruiken. Met vereende krachten
werd aan het herstel gewerkt en in 1945
kon de kerk weer in gebruik worden genomen.
In 1955 waren er plannen voor een kloeke
toren op de kerk, maar deze zijn nooit verwezenlijkt. Wel kwam er een nieuw orgel.
Het aantal parochianen was in die tijd ongeveer 6000.
Het orgel is inmiddels buiten gebruik en de
kerk is te groot door afname van het aantal
bezoekers. De kerk uit 1913 zou nu groot
genoeg zijn. ‘Het onderhouden van deze
grote, mooie kerk is een probleem, maar
we zien de komende jaren met vertrouwen
tegemoet’, aldus de heer Miltenburg.
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Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het zevende artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’
die bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. Het laatste artikel
zal verschijnen 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 worden uitgaande van een nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van
Vlissingen. Dat kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld, een stadsgezicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen
de op schrift gestelde geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit
zevende artikel staan twee Vlissingse kapers centraal.

“Syn doortrapt verstand”
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015),
deel 7: Over het Vlissings Prijzenhof en regels
die niet voor iedereen golden
Peter
In de zestiende en zeventiende eeuw werden de
kusten van Noord-Afrika Barbarije genoemd en
de inwoners van deze streken Barbaren, een
verbastering van het woord Berbers dat weer
afkomstig was van de oude Grieken die ieder
volk waarvan ze de taal niet konden verstaan zo
noemden. Een van de grootste en belangrijkste
steden van Barbarije was de havenstad Algiers
die haar rijkdom vooral te danken had aan de

van

Druenen

dankzij een Franse en een Nederlandse
kroniek uit de zeventiende eeuw het nodige
over zijn leven in Algiers. De relatie met
Vlissingen blijft vaag, maar toch moeten we
iedere kans benutten om het arsenaal van
beroemde Vlissingers uit te breiden met
een nieuwe naam, ook al is de betreffende
historische figuur niet onomstreden. Waar
rook is, is vuur en altijd maar terugvallen
op Michiel de Ruyter wanneer we het heb-

kapersvloot, een der omvangrijkste ter wereld.
Dit mede dankzij de inbreng van Europeanen
die hun kennis over scheepsbouw en kaapvaart
graag deelden met de Noord-Afrikanen, in ruil
voor rijkdom en macht. Een van hen was van
Vlissingse afkomst en werd op het eind van
zijn leven zelfs onderkoning van Algiers.
Zijn naam: Ali Pisselingh.
Met het noemen van deze naam in relatie
tot de geschiedenis van de stad Vlissingen
begeven we ons op glad ijs. In Vlissingen
zelf is niets te vinden over deze man en
zijn familie en ook over zijn geboortejaar
tasten we volledig in het duister. Wel kennen we zijn sterfjaar (1645) en weten we
4

Algiers halverwege de zestiende eeuw
(Bron: Darinel, pasteur des Amadis, La Sphère des
deux Mondes, Antwerpen, 1555)
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ben over Vlissingse maritieme heroïek, blijft
toch een beetje een zwaktebod.
Onze bewijslast bestaat uit twee delen: in de
eerste plaats zijn er de al eerder genoemde
kronieken uit de tijd waarin Ali Pisselingh
leefde en in de tweede plaats kunnen we
zoeken naar raakpunten tussen de geschiedenis van Vlissingen rond 1600 en die van
Pisselingh en zijn familie.
Pisselinghs
De vroegste bron waarin Ali Pisselingh
wordt genoemd is een Franse kroniek uit
1649 over Barbarijse zeerovers, geschreven door de Parijse theoloog Pierre Dan. In
1684 werd dit boek vertaald en uitgebreid
met wat vaderlandse geschiedenis door de
Utrechtse schoolmeester en geschiedschrijver Simon de Vries, die ook wat dieper ingaat op het verhaal van Ali Pisselingh, door
de Fransman Aly Pichiny genoemd. Naar
verluidt had De Vries familiaire banden met
handelaren en zeelieden die voeren op de
Middellandse Zee. Hij moet dus de nodige
kennis over de Barbarijse kaapvaart hebben gehad, zij het dat die waarschijnlijk
vooral op mondelinge overlevering was gebaseerd. De Vries kon de achternaam van
Ali Pisselingh, die ‘…met syn doortrapt verstand…’ een van de voornaamste inwoners
was van Algiers, gemakkelijk verklaren uit
het woord dat de Algerijnen voor Vlissingers

gebruikten: Pisselinghs. In 1684 was dit
nog steeds zo. De achternaam Pisselingh
betekende dus gewoon: De Vlissinger. Hij
voegde er wel aan toe dat Ali zelf waarschijnlijk in Algiers was geboren, maar
dat zijn ouders uit Vlissingen kwamen. Zijn
vader moet dus in Algiers ook al bekend
zijn geweest onder deze naam. De familie
behoorde tot de bovenklasse van de stad.
Vader Pisselingh had al wat kapitaal, maar
zoon Ali zorgde voor het echt grote geld.
Hij leefde in weelde en bezat een aantal kaperschepen en wat gebouwen, waaronder
een paleis. Hij was een man van aanzien en
gezag en werd tot admiraal en later tot onderkoning van Algiers benoemd en moest
er in die functie voor zorgen dat de stadsfinanciën op orde waren, met als voornaamste doel het op geregelde tijden kunnen
uitbetalen van de bemanning van de roofschepen. De marine was het belangrijkste
kapitaalgoed van de Algierse economie en
Ali zag dat als geen ander in. Zijn benoeming leidde echter tot veel jaloezie en in
1644 werd er een coupe gepleegd door zijn
afgezette voorganger, Mohammed Bassa,
met steun van de Turkse sultan Abrahim
die de feitelijke landsheer was van Algiers.
Ali overleefde de coupe en kon blijven zitten, maar oordeelde na een jaar dat hij zijn
langste tijd als onderkoning er waarschijnlijk op had zitten. Hij vluchtte in 1645 met
zijn harem, kinderen en slaven naar de

Tot 1600 bedienden de Algierse
kapers zich vooral van galeien
die werden voortbewogen door
middel van roeiers, meestal christenslaven (Bron: J. Furttenbach,
Architectura Navalis, Ulm, 1629)

Juli 2013

5

bergen buiten Algiers waar hij zich veilig
waande. Korte tijd later overleed Ali aan de
gevolgen van een ziekte. Zijn lichaam werd
naar Algiers gebracht en begraven volgens
de islamitische tradities. Hij werd als onderkoning opgevolgd door zijn broer Hamat
die daar volgens de overlevering weinig zin
in had en ook spoedig de benen nam naar
rustiger oorden. Hamat Pisselingh schreef
daarmee het laatste hoofdstuk van deze familiegeschiedenis.
De vraag dringt zich nu op wanneer en
waarom de vader en de moeder van Ali en
Hamat vanuit Vlissingen naar het kapersnest aan de Noord-Afrikaanse kust verhuisden. Het eerste deel van deze vraag is
het eenvoudigst te beantwoorden. Een eenvoudige rekensom met jaartallen leert ons
dat dit in de laatste decennia van de zestiende eeuw moet zijn gebeurd. Pisselingh
was in het jaar van zijn dood ongeveer 50
jaar oud en moet dus zijn geboren op het
eind van de zestiende eeuw. Omdat dit in
Algiers was, is het waarschijnlijk dat zijn
ouders zich er in de jaren daarvoor hebben
gevestigd. Het tweede deel van de vraag
is ingewikkelder. Waarom verhuisde omstreeks 1590 een Vlissingse familie naar de
kust van Noord-Afrika om zich vervolgens
aan te passen aan de Mohammedaanse
cultuur? We weten namelijk zeker dat Ali
moslim was. Of hij dat al bij zijn geboorte
was, is onbekend. Het is aannemelijk dat
zijn ouders zich al hadden laten bekeren:
hun zonen werden Ali en Hamat genoemd,
niet bepaald Vlissingse jongensnamen.
Daar komt nog bij dat veel westerlingen die
in Algiers gingen wonen al snel kozen voor
de islam. Waarschijnlijk was het voor de
verwerving van inkomen verstandig om je
aan te passen. Bovendien zullen ze het als
veiliger hebben beoordeeld. De immigranten kwamen uit een omgeving waarin godsdiensttwisten al decennialang aan de orde
van de dag waren en zelfs hadden geleid tot
de oorlog tussen Spanje en de Nederlanden
die toen al twintig jaar aan de gang was.
In het westen werden deze bekeerlingen
zowel door de rooms-katholieken als door
de protestanten renegaten genoemd: afvalligen van het christelijk geloof. Opmerkelijk
6

dat de beide onderling vechtende westerse
godsdiensten zich vonden in een gemeenschappelijke kwalificatie van de afvalligen.
Verhuizen naar Algiers
Er waren meerdere redenen waarom
Europeanen in de decennia rond 1600 uitweken naar Algiers en waarom ze daar in
de meeste gevallen met open armen werden ontvangen. Om met het laatste te beginnen: er was bij de Noord-Afrikanen een
groeiende behoefte aan kennis op het gebied van scheepsbouw en kaapvaart. Tot
1600 bedienden zij zich vooral van galeien
die werden voortbewogen door middel van
roeiers, meestal christenslaven. Dit soort
schepen had het grote voordeel dat ze
wendbaar waren en te allen tijde vooruitkwamen, ook bij windstilte. Zeilende koopvaardijschepen waren in gevechten met de
galeien dan duidelijk de zwakkere partij en

Na 1600 gebruikten de Algierse kapers steeds
vaker zeilschepen, hierbij geholpen door
Zeeuwen en Hollanders
(Bron: Jurien de la Gravière, Les Corsaires
Barbaresques, Parijs, 1887)
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konden in de meeste gevallen gemakkelijk
worden overmeesterd door de Barbarijse
zeerovers. Tegen het eind van de zestiende
eeuw werden de koopvaardijschepen echter
groter en zwaarder bewapend, waardoor de
kapers steeds vaker het onderspit moesten
delven. Daarnaast verschoof de nadruk van
de Europese handel geleidelijk aan naar de
Atlantische Oceaan en daarvoor waren de
galeischepen niet geschikt. Men wilde dus
dolgraag de westerse scheepsbouwkennis
in huis hebben en verwelkomde de immigranten uit Holland, Zeeland, Vlaanderen
en Engeland met open armen. Dankzij deze
fortuinzoekers konden de activiteiten van
de Noord-Afrikaanse kapers in het begin
van de zeventiende eeuw worden uitgebreid
naar de volle zee, met alle economische
voordelen van dien. En daarmee hebben we
direct een belangrijke reden genoemd waarom West-Europeanen van allerlei slag voor
het avontuur kozen en naar een stad als
Algiers verhuisden: de kans om snel rijk te
worden en macht en aanzien te verwerven
in een omgeving waar één-oog de komende
decennia nog wel even koning zou blijven.
Er was voor de Vlissingers echter nóg een
andere reden om te verhuizen naar NoordAfrika en daar hun diensten aan te bieden,
of beter gezegd: voor zich zelf te beginnen.
En die reden wortelt in de gebeurtenissen
in Vlissingen na 6 april 1572.
De Zeeuwse Admiraliteit en het Vlissings
Prijzenhof 1575-1577
Zoals bekend was Vlissingen de eerste stad
in de Nederlanden die op eigen kracht de
Spanjaarden verjoeg en zich aansloot bij
de opstand van Willem van Oranje. Dat
gebeurde op 6 april 1572 en gedurende de
dagen erna. Vlissingen werd door de prins
ruim beloond voor deze voortrekkersrol. Er
mocht een nieuwe haven worden gebouwd,
de stad kreeg een stem in de vergaderingen van de Staten van Zeeland en het recht
op de civiele en criminele rechtspraak over
zuidelijk Walcheren. Er kwamen gunstige
tolrechten en er werden officiële instellingen gevestigd binnen de stadsmuren:
de Zeeuwse Admiraliteit en het Prijzenhof.
Juli 2013

Beide instellingen werden pas opgericht in
respectievelijk 1575 en 1576, dus een paar
jaar na de bevrijding van Vlissingen. Die
vertraging kwam eigenlijk door Middelburg.
De abdijstad was door de eeuwen heen het
toonbeeld geweest van religieuze trouw aan
het pauselijk gezag in Rome en van politieke trouw aan de hoogste keizerlijke of
koninklijke macht, in die jaren de koning
van Spanje, Philips II. De abdijstad was ook
altijd in materiële zin beloond voor haar
loyaliteit en was mede daardoor uitgegroeid
tot een van de belangrijkste steden van de
Nederlanden, waartoe naast Zeeland, ook
onder andere Holland, Utrecht, Vlaanderen,
Luxemburg, Wallonië en delen van Frankrijk
behoorden. Voorlopig hoogtepunt was in
1561 de verheffing van de stad tot officieel bisdom van de rooms-katholieke kerk.
Toen na 1572 steeds meer Zeeuwse steden
in handen vielen van Willem van Oranje,
kwam Middelburg in een isolement te liggen. De Spanjaarden deden er twee jaar
lang alles aan om de stad te behouden voor
Spanje, maar moesten haar op 18 februari
1574 overgeven aan de opstandelingen uit
Vlissingen en Veere die gesteund werden
door de watergeuzen in dienst van de prins.
En daar had de laatste op gewacht. Nu de
belangrijkste stad van Zeeland was veroverd, kon hij eindelijk orde op zaken stellen in de Staten van Zeeland en in het bestuur over de zee en de vloot. In de Staten
kregen afgevaardigden uit Middelburg,
Zierikzee, Veere en Vlissingen zitting. De
laatste twee namen de plaats in van de
Middelburgse abt, die tot dan toe altijd een
belangrijke stem had gehad in de vergaderingen. De Staten richtten vervolgens de
Admiraliteit op die het Zeeuwse zeewezen
ging beheren en in Vlissingen moest worden gevestigd. De leden van de Admiraliteit
werden verplicht om in de Scheldestad te
gaan wonen. Belangrijk onderdeel was het
zogenaamde Prijzenhof, een rechtbank die
de kaapvaart in goede banen moest leiden
en zou gaan beslissen over de bestemming
van de buitgemaakte schepen, de opvarenden en de ladingen.
Vlissingen had dus in korte tijd een zeer
eervolle en vooraanstaande positie weten
7

De rede van Vlissingen in 1613 (Bron: Hendrick Cornelisz Vroom, Aankomst van Frederik V van de
Palts en Elizabeth Stuart te Vlissingen op 29 april 1613, Frans Hals Museum, Haarlem)

te bemachtigen in de oorlog met Spanje en
in de machtsstructuur die bepaalde op welke manier de inkomsten uit de kaapvaart
moesten worden verdeeld. Die inkomsten
waren voor Zeeland een economische factor van betekenis geworden omdat als gevolg van de oorlog, de handel en de visserij
in deze eerste jaren van vrijheid nagenoeg
tot stilstand waren gekomen. De inkomsten
waren zo belangrijk dat al in 1575 aan de
reguliere koopvaardij werd gevraagd om
ook een steentje bij te dragen aan de kaapvaart. De oorlogsschepen waren te druk
met de strijd op zee. De vraag was niet aan
dovemansoren gericht. Door de oorlog viel
er niet veel handel te drijven. Daar kwam
nog bij dat er op het zaken doen met de
vijand of met landen die met de vijand samenwerkten, hoge belastingen, licenten
genoemd, werden geheven. Veel reders
besloten daarom in te gaan op het verzoek
van de Admiraliteit. Zij zagen ook in dat het
veroveren en verkopen van een vijandelijk
vrachtschip en haar lading lucratiever was
dan het op reguliere wijze vervoeren van
producten van de ene havenstad naar de
andere. En daarmee werd de kaapvaart
een reguliere en geaccepteerde economische activiteit.
Het prijzenhof, dat er een jaar eerder was
dan de Admiraliteit, heeft slechts twee jaar
bestaan, van april 1575 tot april 1577. In
8

dat laatste jaar werden belangrijke steden
als Antwerpen, Gent, Brussel en Breda
veroverd door de opstandelingen. Een jaar
eerder was er met de Pacificatie van Gent
een soort vrede gesloten met Spanje, dat
nagenoeg bankroet was. De Spanjaarden
zouden de Nederlanden verlaten en de
vrije gewesten gingen samenwerken met
de gebieden die nog onder Spaans gezag
stonden. Willem van Oranje zou naast de
Spaanse landvoogd fungeren als regeringsleider. Korte tijd later werd deze vrede al
weer met voeten getreden, maar voorlopig
stopte de kaapvaart. De Admiraliteit en het
Vlissingse Prijzenhof werden opgeheven. In
de twee jaar van haar bestaan was er over
maar liefst 258 gekaapte schepen vonnis
geveld en aan belastingen hierover een omzet behaald van 72.000 pond. Daarnaast
had de Admiraliteit 85.000 pond verdiend
aan het heffen van tol over de handel met
de vijand.
De Zeeuwse Admiraliteit 1584-1586:
weer in Vlissingen
Zoals gezegd had de Pacificatie van Gent
geen blijvende invloed op het vredesproces en al snel brak de oorlog weer in volle
omvang uit. De Spanjaarden kregen onder
leiding van de nieuwe landvoogd Parma
geleidelijk aan weer de overhand en de nog
Den Spiegel

jonge republiek onder leiding van Willem
van Oranje dreigde in het begin van de jaren tachtig onder de voet te worden gelopen. Geleidelijk aan viel een groot aantal
eerder met moeite veroverde steden zoals
Brugge, Gent en Ieper weer in Spaanse
handen. Er gingen steeds vaker stemmen
op om de Zeeuwse Admiraliteit nieuw leven in te blazen om in ieder geval de strijd
op zee weer een beetje onder controle te
krijgen en inkomsten te kunnen verkrijgen
uit de kaapvaart. Deze tweede Admiraliteit
werd eerst in Duinkerken gevestigd en in
1584, nadat de stad in Spaanse handen
was gevallen, overgebracht naar Vlissingen.
Als vergaderplaats werd het stadhuis gekozen, toen gelegen op de hoek van de huidige Breestraat en het Bellamypark. Er werd
echter een belangrijk voorbehoud gemaakt,
waarmee we in de hierna volgende alinea’s
weer kunnen aanhaken bij het verhaal over
de familie Pisselingh. In de instructie die
prins Maurits opstelde voor de nieuwe organisatie stelde hij namelijk zeer nadrukkelijk dat de misstanden uit de periode dat
de eerste Admiraliteit actief was, nu niet
meer mochten voorkomen omdat die het
land grote schade zouden kunnen toebrengen. De prins bedoelde hier te zeggen dat
de Vlissingers het tussen 1575 en 1577 niet
zo nauw hadden genomen met de regels.
Veel gekaapte schepen en ladingen waren
illegaal te gelde gemaakt. De Vlissingse
Admiraliteit ging vaak haar eigen weg en
pleegde weinig overleg met de Staten van
Zeeland. De leden maakten zich schuldig
aan het bevoordelen van zich zelf en had-

den vaak financiële belangen in de kaperschepen. Bovendien werden er steekpenningen aangenomen en was er sprake van
nepotisme: het bevoordelen van familie en
vrienden. Tenslotte zou de Vlissingse kaapvaart personeel van laag allooi aantrekken:
lieden die weinig op hadden met de regels
en het liefst alles in eigen zak staken. De
kaapvaarders van Vlissingen neigden nogal
eens naar de kant van de zeeroverij en de
buitgemaakte schepen werden niet zelden
in vreemde havens te gelde gemaakt.
Vlissingen kreeg in 1584 een nieuwe kans
om aan te tonen dat het een Admiraliteit
waardig was en je zou verwachten dat alles
op alles werd gezet om de regels dit keer
wel na te leven. Gezegd moet worden dat
die, dit keer opgesteld door prins Maurits
omdat zijn vader Willem eerder dat jaar was
vermoord, veel strenger waren dan die in
1575, waarschijnlijk ingegeven door de ervaringen van nog geen tien jaar eerder. Van
meet af aan zag het er echter naar uit dat
het mis zou gaan met de tweede Vlissingse
Admiraliteit, omdat alle regels weer werden
overtreden, maar vooral omdat er vanuit
Middelburg een stevige lobby op touw was
gezet om de Admiraliteit te verhuizen naar
de voormalige abdijstad. Middelburg was,
ruim 10 jaar na haar bevrijding tegen wil
en dank, volledig uit haar as verrezen en
deed weer volop mee in de nationale handel en politiek. De regenten en kooplieden
in de stad hadden hun kapitaal, kennis
en contacten weten te behouden en konden deze al vrij snel weer inzetten om de
stad haar oude positie terug te bezorgen.

De Zeeuwse Admiraliteit
vergaderde in de jaren dat deze in
Vlissingen was gevestigd in het
stadhuis
(Bron: GAV, Historisch topografische atlas, nr. 481, P.K.
Dommisse, Detail uit De drie
eerste Stadhuizen te Vlissingen
met omliggende bebouwingen,
1300-1809)
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Ook in de Zeeuwse Staten was de invloed
van de Middelburgers groot. Waarschijnlijk
zijn daar de wandaden van de Vlissingers
breed uitgemeten zodat het al snel duidelijk
werd dat de Admiraliteit moest verhuizen.
Het was uiteindelijk de graaf van Leicester
die de knoop doorhakte: in de Republiek
moesten drie Admiraliteiten komen: in
Rotterdam, Hoorn en Middelburg. Leicester
was, namens de Engelse koningin Elisabeth
die de Republiek te hulp was geschoten in
de oorlog tegen Spanje, landvoogd van
1585 tot 1587. Op 28 augustus 1586 werd
de eerste vergadering van de Admiraliteit
uitgeschreven op de nieuwe locatie. En
Vlissingen had het nakijken.
De Pisselinghs
Op welke manier raakten de geschiedenissen van de kaapvaart in Vlissingen en die
van de vader en moeder van Ali Pisselingh
elkaar nu? Het blijft speculeren, maar
een feit is dat de reders en de kapers in
Vlissingen gedurende de jaren 1575-1577
en 1584-1586 het niet al te nauw namen
met de regels en er lustig op los fraudeerden. De Admiraliteit bestond uit personen
die óf weinig hadden in te brengen, óf er
zelf belang bij hadden dat de regels niet
werden nageleefd. We weten dat het in
1584 vrij moeilijk was om in Vlissingen
mensen van enig niveau te vinden die zitting wilden nemen in de Admiraliteit: de
personen die in aanmerking kwamen, hadden waarschijnlijk teveel belangen bij de
kaapvaart en de illegale variant ervan, de
zeeroverij. Een zetel in de Admiraliteit zou
dan alleen maar een rem zetten op het persoonlijke inkomen. Toen de verhuizing naar
Middelburg een feit was, kon men er vanuit gaan dat de nieuwe Admiraliteit de regels veel strenger zou gaan naleven en het
is zeer aannemelijk dat er toen een groep
reders en kapiteins is geweest die hun activiteiten hebben verhuisd naar een ver weg
gelegen en veilig roversnest. Duinkerken
zou een mogelijkheid geweest zijn, maar
die stad was eerst onder het gezag van de
prins van Oranje geweest en later onder
dat van de Spanjaarden. Bovendien was
10

het te dichtbij en makkelijk te veroveren.
De steden in Barbarije lagen meer voor de
hand. De Vlissingers kenden de westelijke
kustgebieden van de Middellandse zee en
waren naar alle waarschijnlijkheid ook op
de hoogte van de wens bij de plaatselijke
gezagsdragers om zoveel mogelijk kennis
over het West-Europese scheepsbedrijf in
huis te halen. Ziehier de mogelijke motivaties voor de ouders van Ali Pisselingh om te
emigreren naar Algiers. Waarschijnlijk namen ze een klein kapitaal mee en konden
ze in de Noord-Afrikaanse stad met een
schone lei en met de nodige welvaart aan
een nieuw leven gaan bouwen. Dat er rond
1586 Vlissingers naar Algiers zijn vertrokken is zeer waarschijnlijk. Ook de Algierse
naam Pisselingh, als afgeleide van de stadsnaam Pisselinghs waarmee Vlissingen werd
aangeduid, is een vaste waarde in onze
bewijsvoering. Ter ondersteuning hiervan:
In Spanje werd het aan Pisselingh verwante woord Pitselingos gebruikt voor zowel
Vlissingers als voor Kaapvaarders.
Isaac Rochussen
Al met al hebben we er nog steeds niet
met zekerheid een beroemde Vlissinger
bij. De vraag is echter of de stad er iets
mee zou doen wanneer het bewezen zou
kunnen worden dat de familie Pisselingh
afkomstig was uit Vlissingen. Neem bijvoorbeeld die andere beroemde kaper
met een luchtje, waarvan we wel met zekerheid kunnen zeggen dat hij geboren en
getogen is in Vlissingen: Isaac Rochussen,
die leefde van 1631 tot 1710. Rochussen
is beroemd geworden omdat hij op 7 juli
1672 bij de Scilly-eilanden de Engelse
Oost-Indiëvaarder de Falcon kaapte die,
inclusief de lading, 350.000 gulden opbracht. De lading bestond voor een deel uit
juwelen en diamanten. De opbrengst was
voor die tijd uitzonderlijk hoog. Normaal
gesproken bracht een schip met lading enkele duizenden guldens op, met uitschieters
naar enkele tienduizenden. Rochussen werd
dankzij zijn verovering wereldberoemd en
kreeg als beloning van de VOC een gouden
erepenning die tegenwoordig deel uitmaakt
Den Spiegel

Isaac Rochussen nadat hij zich dankzij de
opbrengsten van zijn succesvolle kaping van de
Falcon, had gevestigd als reder te Vlissingen
(Bron: R. Stoop, Portret van Isaac Rochussen,
Vlissingen ca. 1680. Het is niet bekend waar
dit schilderij zich momenteel bevindt. Deze
foto is wel bewaard gebleven.)

van de collectie van het Rijksmuseum in
Amsterdam. Het is niet bekend hoeveel
Rochussen zelf heeft overgehouden van de
opbrengst. Doorgaans hield de staat tien
procent in en was de rest voor de reder die
ook nog wat uitdeelde aan de bemanning.
We weten dat Rochussen zijn deel van de
opbrengst gebruikte om te investeren in een
eigen kaapvaartrederij. Die werd een succes, want de nakomelingen van Isaac werden in de achttiende eeuw vooraanstaande
reders in Vlissingen en later in Rotterdam.
Ook vervulden zij belangrijke functies in de
respectievelijke stadsbesturen.
En toch waren er twijfels of Isaac in 1672
wel volledig volgens de regels heeft gehandeld. Een korte reconstructie van de route
die hij heeft gevaren van de Scilly-Eilanden
naar Amsterdam, waar het schip werd
aangegeven bij de Admiraliteit, geeft voeding aan die twijfels. Deze eilanden liggen
ten zuidwesten van de Engelse kust, daar
waar het Kanaal overgaat in de Atlantische
Juli 2013

Oceaan. Rochussen bracht zijn buit echter
eerst naar Bergen in Noorwegen en later
naar Hamburg in Duitsland. Dit deed hij,
naar eigen zeggen, om niet het gevaar te
lopen dat de Engelsen hun schip weer terug
zouden kapen. Per slot van rekening had hij
twee schepen bij zich: zijn eigen schip de
Eendracht en de veroverde Falcon en dat
haalde de snelheid eruit. Waarschijnlijk is
hij noordelijk langs Ierland en Schotland
gevaren op zijn reis naar Bergen. Op zich
is dat begrijpelijk: de kans dat hij op de
andere route, door het Kanaal, aangevallen zou worden was aanzienlijk groter. Ook
kan er sprake zijn geweest van een ongunstige wind. Met de vaak voorkomende
zuidwestenwind in de zeilen had hij via het
Kanaal in een paar dagen terug kunnen
zijn in Vlissingen. Uiteindelijk arriveerde
Rochussen pas in december 1672 in de
haven van Amsterdam, bijna een half jaar
na de verovering van de Falcon. In de jaren
daarna werd er een aantal rechtszaken gevoerd over de verdeling van de opbrengst.
Hierbij werden ook verdachtmakingen geuit
aan het adres van Rochussen. Het zou vrij
eenvoudig zijn geweest om in Bergen en
Hamburg, waar de schepen maandenlang
in de haven hadden gelegen, een deel van
de buit te verhandelen. Een van de rechtszaken tegen Rochussen, waarvoor hij zelfs
een tijdje heeft vastgezeten, was die van
een Joodse Amsterdammer die beweerde
dat er van hem twee zakjes met diamanten
aan boord van de Falcon waren. Rochussen

Rochussen werd dankzij zijn verovering wereld
beroemd en kreeg als beloning van de VOC een gouden erepenning (Bron: Rijksmuseum, Amsterdam)
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werd uiteindelijk vrijgesproken, waarschijnlijk omdat er geen bewijs was. Tegen hem
pleitte ook dat hij direct na aankomst geld
genoeg had om een rederij te beginnen.
De vraag is of de bonus die hij kreeg van
zijn reder, daarvoor voldoende was. En dan
hebben we het nog niet eens over de vraag
waarom Rochussen koos voor Amsterdam
en niet voor de haven van Vlissingen en
de Zeeuwse Admiraliteit in Middelburg.
Die hadden hem de commissiebrief uitgereikt voordat hij aan zijn reis begon. In
die brief stond nadrukkelijk vermeld dat de
buitgemaakte schepen inclusief de lading
bij de Zeeuwse Admiraliteit moesten worden aangebracht. Ook dat leidde tot veel
speculaties over de mogelijke fraude van
Rochussen. Uiteindelijk werd er niets bewezen en kon de Vlissingse kaper in alle rust
zijn rederij gaan opbouwen.
Vlissingen heeft hem, ondanks alle twijfels, in 1926 geëerd door een straat te
vernoemen: de Rochussenstraat, een zijstraat van de Scheldestraat, aan de kant
van de Singel. Het wachten is nu op de Ali
Pisselinghstraat.

De Rochussenstraat in 1926. In dat jaar
besloot het gemeentebestuur van Vlissingen
om deze straat te vernoemen naar Isaac
Rochussen
(Bron: GAV, beeldarchief nr. FA27411)
-
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Op zoek naar het vlaggenschip van
Zeeland
Arthur Scheijde
De Zeeuwse historicus Doeke Roos voltooide op
71-jarige leeftijd een proefschrift dat hem
de oudste doctor in de Zeegeschiedenis maakte
die de Universiteit Leiden tot dat moment
toegelaten had. Het proefschrift over het
admiralengeslacht Evertsen is inmiddels het
standaardwerk over de familie. Van de vele
Evertsens was Cornelis Evertsen de Jonge
(1628-1679) na zijn vader, grootvader,
overgrootvader, veel ooms en oudooms verloren
te hebben de eerste telg die niet in het harnas
stierf aan boord van een schip.
Zeeuwen zijn altijd al doorzetters geweest en
ook Doeke voelt die verwantschap met Het
Zeeuwse. Hij is al jarenlang vastberaden om
iets terug te vinden van het vlaggenschip van
Zeeland, de Walcheren, dat in 1689 verloren
ging. Nu de door hem ooit opgerichte, maar
lange tijd slapende Stichting tot Behoud van
Onderwaterschatten in Zeeland (STIBOZ)
weer nieuw leven is ingeblazen, ligt de focus
ervan opnieuw bij het vinden van een tastbaar deel van dit historische schip.

Belang van het vinden van het wrak
Een vraag voor veel mensen is waarom er
eigenlijk gezocht wordt naar een per ongeluk vergaan oud schip. Ten eerste is er
de historische waarde. De Walcheren heeft
de Republiek verdedigd in vele zeeslagen
tijdens de Eerste en Tweede NederlandsEngelse oorlogen.
Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706),
een neef van Evertsen De Jonge, zag aan
boord van het schip zijn vader Cornelis ‘de
Oude’ en een paar maanden later ook zijn
oom Jan dodelijk getroffen worden. De
twee gesneuvelde Zeeuwse maritieme gezaghebbers liggen samen met hun nazaten
begraven in het praalgraf in de Wandelkerk
van het Abdijcomplex te Middelburg.
Evertsen de Jongste voer na Adriaan Ban
kert als luitenant-admiraal op het schip. Hij
leidde in de voorhoede op de Walcheren
de grote Nederlandse invasie van Groot
Brittannië in 1688. Begin 1689 werden
stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary
Stuart gekroond tot koning en koningin
van Engeland, Ierland en Schotland. De

Het proefschrift van Doeke Roos opengeslagen bij foto’s van het praalgraf van de Evertsens die
stierven aan boord van de Walcheren
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Britse en Nederlandse zeemachten werden
daarna samengevoegd in hun strijd tegen
Frankrijk. Evertsen de Jongste voer in november 1689 na een bezoek aan Plymouth
en Londen op de Walcheren met een eskader van negen schepen terug naar het vaderland. Het was de laatste, voor het schip
fatale reis die een einde maakte aan een
lange staat van dienst.
Een tweede reden is dat het uitzonderlijk
is om restanten van een oorlogsbodem uit
de 17e eeuw aan te treffen. Schepen werden vaak vernietigd in de strijd of werden
aan het eind van hun diensttijd ontmanteld en deels in andere schepen hergebruikt. Iedereen kent bovendien de Zeven
Provinciën, het vlaggenschip van Holland,
het schip van De Ruyter. De Walcheren was
het vlaggenschip van Zeeland in dezelfde periode. De schepen leidden geregeld
ieder een eskader in de succesvolle drieeskadersformatie. De Zeven Provinciën
is in 1694 ter sloop verkocht, maar de
Walcheren zou nog te vinden kunnen zijn.
Het enige intacte 17e eeuwse oorlogsschip
dat we boven water kennen is de van oorsprong door een Nederlander gebouwde
Vasa in Stockholm. Dat schip werd ruim
50 jaar geleden vrijwel intact boven water
gehaald. Het schip is in 1961 geborgen en
geconserveerd. De Walcheren is bij lange
na niet intact, maar het zou geweldig zijn
om een tastbare constructie of sporen van
het schip terug te vinden.
Een derde reden is dat het van archeologische waarde is om een Zeeuws schip uit
die tijd te vinden. In Amsterdam bouwde
men in de 17e eeuw schepen vanaf de kiel
omhoog en in Rotterdam zette men eerst
spanten op de kiel, waarna de huid werd
dichtgebouwd. Over de bouwmethode in
Zeeland is zeer weinig bekend. Het vinden
van een houten constructie zou inzicht kunnen geven in hoe men in Zeeland te werk
ging.
Een andere reden is dat 2013 het jaar is
dat 200 jaar geleden de Koninklijke Marine
werd opgericht. 525 Jaar terug, in 1488
werd bovendien de eerste aanzet gedaan
14

tot het vormen van de admiraliteiten. Het
zou dit jaar dus voor de marine een mooie
gelegenheid zijn om te kunnen melden dat
een historisch Zeeuws vlaggenschip uit
haar geschiedenis teruggevonden is.
Nog een reden voor de marine om te zoeken naar het wrak is de waarde van de
oefening. De schepen waarmee de marine
zoekt worden onder andere gebruikt voor
de opleiding van duikers van de Defensie
Duikgroep. De sterke stroming, het slechte
zicht onder water en het zoeken naar iets
waarvan de exacte locatie niet bekend is,
zijn voor de marineduikers een uitdaging
en versterkt hun expertise. Bovendien is
het van nut om te trainen in een onvoorspelbare situatie buiten het reguliere oefenpatroon. Iedereen is immers gebaat bij de
paraatheid van onze broeders op zee.

Een rubberboot van de marine voor de kust van
Vlissingen terwijl een duiker onder water is

Nieuwe bergingsdetails
Om meer te weten te komen over de gedeeltelijke berging na het ongeluk is in het
Zeeuws Archief de Rekenkamer doorgespit.
In de bijlagen van de ammunitie- en equipagemeesters trof ik een schat bonnetjes
aan die betrekking hadden op het opruimen
van het wrak en het duiken naar goederen.
Drs. Arent Vos hielp met het transcriberen
en interpreteren van een deel van die bonnetjes.
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“..tot het salveren van t’verongeluckte schip Walcher ofte eenig gedeelte van die, sijnde ick een
persoon die mij versta met een klock onder water te gaan........Roelof Dijcker”
(Zeeuws Archief, T508 RKKC inv. 35871)

Met een scheepje genaamd de Vleermuijs
werden duikers Roeloff Dijcker, Hendrik
Wijnschenck en Jurien Ambrosius in 1690
en 1691 talloze keren naar het wrak gebracht. Met lederen pakken aan die speciaal in Antwerpen gemaakt werden gingen
zij in een loden duikerklok onder water om
“(ge)schut als ander te visschen”. Wanneer
zij weer boven kwamen kregen ze pinten
brandewijn te drinken. In totaal zijn aantoonbaar 44 van de 72 kanons geborgen.
De opgeviste kanons werden in de Nieuwe
haven op de Wijnbergse Kade gelegd en
per paard versleept naar het arsenaal. Dat
was het nog bestaande scheepsmagazijn
vlakbij het voormalige Princenhuis, niet wat
men tegenwoordig het Arsenaal noemt.
Veel zeilen, masten, doeken, ankers, stukken hout, touwwerk en vlaggen werden uit
het wrak gehaald. Er is in de maand na het
ongeluk zelfs geprobeerd om met kaapstanders, gijnblokken, een windboom en
lange repen van leer het wrak tegen de kust
aan te trekken. De romp zelf was duidelijk
niet te verplaatsen, maar op deze manier
heeft men wel los materieel weten te bergen. De poging is in ieder geval een aanwijzing dat het wrak niet tegen de wal lag,
maar dat het ook niet erg ver van de wal af
kon liggen.
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Kanons
Tijdens het onderzoek werd ook contact
gelegd met de nu in Amsterdam studerende Wietse Veenstra. Hij had al heel wat
uren doorgebracht met het bestuderen
van de Zeeuwse Rekenkamer. Bij navraag
kwam hij met een lijst van alle 72 kanons
op de proppen. Stuk voor stuk waren ze
gemerkt met de tekens van de Admiraliteit,
van Zeeland en de WIC. De Zeeuwse admiraliteit hield precies bij welke kanons zich
waar bevonden. Elk kanon kreeg per jaar
een nummer toegewezen en bijgehouden
werd welk nummer het in het voorliggende
jaar had.
Mocht men dus ergens rondom Zeeland
een kanon vinden, dan zou men door in de
jaren terug te zoeken, kunnen herleiden op
welke schepen een bepaald kanon dienst
heeft gedaan en door wie het gegoten is.
Het jaar van gieten staat meestal op het kanon zelf.
In Veenstra’s lijst stond ook aangegeven
welke kanons er nog in het wrak kunnen
liggen.
Terug te vinden zijn de opmerkingen “in ‘t
ruijm” en “op de overloop”. Er staat in de
rekeningboeken ook letterlijk vermeld dat
het wrak “leggen (ligt) in de gront voor de
haven van Vlissinge”.
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Uit nader onderzoek bleek dat in de tien
jaar na het ongeluk elk jaar die resterende
stukken in de boeken staan vermeld. In
1704 wordt er niet meer over gesproken
en zou het kunnen dat de kanons gewoon
afgeschreven waren als niet-te-bergen. En
dat zou kunnen betekenen dat er diep in
het zand nog stukken liggen, zowel bronzen
als ijzeren.
Nu is het zo dat het zoeken naar kanons
gevoelig ligt. Aan de ene kant zou het nu
vinden van een kanon het ultieme bewijs
zijn dat het wrak gevonden is. Aan de andere kant zijn er strenge regels met betrekking tot het zoeken in wrakken. Er mag
eenvoudig gezegd niet willekeurig worden
gewroet in de zeebodem. De Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed wil dat niet en
Rijkswaterstaat is er om reden van verantwoordelijkheid begrijpelijkerwijs ook niet
blij mee. Voorbeeld doet namelijk volgen.
Belangrijk om te weten is dat we als
STIBOZ momenteel betrokken zijn bij
een zoektocht waar veel overheidsinstanties in meer en mindere mate bij betrokken zijn: De Koninklijke marine, De
Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat (RWS),
De Gemeente Vlissingen, De Walcherse
A r c h e o l o g i s c h e D i e n s t ( WA D ) , D e
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
en zelfs de Koninklijke Marechausse en het
Korps Landelijke Politiediensten.
Zoeken in juli 2012
Op 9 en 10 juli had de marine de Hr. Ms.
Hydra beschikbaar, een verlengd schip met
zijwaartse propulsie dat goed stil kan liggen

op de zeegolven. Het was goed weer en we
hadden tot wel drie duikvensters per dag.
Op het achterdek lagen twee rubberboten
(zogenaamde Rhibs) die met een kraan
overboord gezet werden, volgeladen met
duikmaterieel.
De ene Rhib werd gebruikt door het team
dat de REMUS uitzette. De REMUS, een
Remote Environmental Monitoring UnitS,
is een onderwatervaartuig van anderhalve
meter lang in de vorm van een torpedo.
Het bevat een sonarscankop waarmee de
zeebodem door middel van geluid visueel
in beeld gebracht kan worden. De torpedo vaart onder water zelf baantjes in een
vooraf bepaald gebied en wordt terug aan
boord van het schip aan een laptop gekoppeld om de data uit te lezen. Vervolgens is
het zaak om de lange banen die ‘gefotografeerd’ zijn op het beeldscherm met het oog
te doorzoeken en zogenaamde Contacten
te bepalen. Een Contact is een interessante
verstoring in de bodem vergezeld van GPS
coördinaten. Die coördinaten worden in een
klein apparaat ingevoerd dat de duikers
meenemen. Zij kunnen zo onder water, met
slecht zicht en al, redelijk precies naar de
beoogde locatie toe zwemmen.
In juli werden zo verschillende stenen, een
spil, een houten staak, een lange balk van
11 m., een balk van 1,5 m. en een muurtje gevonden. De lange balk was duidelijk
remmingswerk en is teruggelegd. De korte
grenenhouten balk heeft het soort timmermansbewerkingen dat in de 17e eeuw in de
scheepvaart toegepast werd. Grenenhout
werd niet zozeer in constructies gebruikt,

Vanuit een Rhib
wordt het sonar
onderwatervaartuig
REMUS te water
gelaten
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Een gevonden oude metselsteen in handen van Bram Silkens (WAD)

maar de houtsoort is aantoonbaar gebruikt
voor reparaties aan de Walcheren. Of de
balk wel of niet uit het wrak kan komen
valt echter niet vast te stellen. Er zijn niet
genoeg jaarringen om de kapdatum van
het hout te bepalen en de vorm is niet te
herkennen als deel van een 17e eeuwse
scheepsconstructie. Onderwaterarcheoloog
Vos beschouwd het als potentieel 17e
eeuws, maar niet zijnde van een schip.
Het muurtje was op de sonarbeelden opgemerkt als een onnatuurlijk rechte vorm.
Toen marineduiker Groeneweg verslag
deed van zijn duik was er enige verwondering dat er een gemetseld muurtje recht op
de zeebodem stond. Het is wat te ver van
de wal om een restant van een bunker of
een huis te zijn. Even werd er gedacht aan
gestort puin. In puin zou je echter eerder
losse stenen verwachten dan een gemetseld muurtje.
Fred Groen van STIBOZ realiseerde zich
dat dit wel eens deel kon uitmaken van de
kombuis van het schip. Een oven werd indertijd middels een gemetselde muur afgeschermd van de houten constructie. Open
vuur is immers funest voor een geheel houten schip. De kombuis trof men dan ook
meestal aan ver verwijderd van de kruitkamer. De kombuis is nog steeds het hart van
een schip. Hoe beter de bemanning eet,
hoe minder snel er zieken zijn en hoe meer
vechtlust er is voor de verdediging van het
Juli 2013

land. De effectiviteit van een schip is direct
afhankelijk van de paraatheid van de bemanning.
Voortzetting in december 2012
Het muurtje dat in juli gevonden werd, was
ook in december het punt van concentratie.
De marine had dit keer de Hr. Ms. Cerberus
beschikbaar. Gezagvoerder Knippers was
ook in juli als duiker van de partij. De
Cerberus is niet verlengd en is gevoeliger
voor golfwerking. Bovendien was het koud
en geregeld slecht weer. De duikvensters zo
vlak voor de feestdagen waren, indien er al
uitgevaren kon worden, beperkt tot één of
twee per dag. Rijkswaterstaat en de controletoren van Vlissingen informeerden per
dag of het verstandig was om op locatie te
gaan liggen.
Met een Rhib werd vanuit de marinekazerne uitgevaren om met de REMUS
een nieuwe scan te maken. Voor een tweede scan met grotere beeldscherpte was
Rijkswaterstaat bereid de REMUS op locatie
te brengen. Door de weersbeperking werd
het grote zoekgebied van wel 1000 meter
lang ingeperkt tot een vak van ruim
50x50 meter rondom het muurtje. De
scherpere scan gaf het muurtje vanaf verschillende kanten weer. De muur had van
bovenaf gezien wat weg van een kerstboom
en werd voortaan als zodanig aangeduid.
Ongeveer 10 m. westelijk ligt een kleiner
17

blok en 10 m. oostelijk liggen meerdere
stukken die het onderzoeken waard zijn.
STIBOZ noemde ze informeel de kerstster
en de pakjes onder de boom. Van alle drie
de gebieden zijn dezelfde soort oude stenen
naar boven gehaald. Het betreft brede, rode
baksteen waarvan je de mortel met de nagel weg kunt krassen. Dat lukt met modern
metselwerk niet. Het idee dat we inderdaad
te maken hebben met de Walcheren is
gegroeid. Het is alleen nog niet zeker. De
hoop is gevestigd op een voortzetting van
het onderzoek in 2013. De betrokken partijen zijn weer met elkaar in overleg.

Geraadpleegde bronnen:
-

Eeuwen Varen en Vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen (Vlissingen, 2003).
-
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Drs. Arent Vos, onder waterarcheoloog van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

-

Drs. Bernard Meijlink en drs. Bram Silkens, archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst.

-

De Koninklijke Marine, met in het bijzonder de commandanten van de Marinekazerne in Vlissingen.

-

Zeeuws Archief, T508 Rekenkamer C, ammunitiemeester Vliss. 1690, inv.35871, inv. 30620 |
Equipagemr. Vliss. 1689, inv. 30610 acquitten 2e
summa. | quipagemr. Vliss. 1691, inv.35972

-

Over de auteur:
Arthur Scheijde is archivaris van STIBOZ.
Dit artikel is geschreven in consultatie
met Fred Groen, voorzitter van STIBOZ.

Dr. Doeke D. Roos (ere-voorzitter, STIBOZ), Twee

Met dank aan de Defensie Duikgroep (DDG), hydrograaf Frans Mol (RWS) en Wietse Veenstra.

-

Foto’s: Arthur Scheijde.
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Raadsheer Apollonius Ingels en Maria Schot
Familie Ingels: Vlissingse bestuurders en kooplieden
Jaco Simons
“De beroemdste vingerhoed”
Als we de website van het Zeeuws Museum
er op naslaan, lezen we bij het thema
Wonderkamer over iets opmerkelijks: “In de
zestiende eeuw werd een rijkversierde
vingerhoed door de man aan zijn geliefde
en aanstaande bruid gegeven als huwelijks
geschenk. Als Sara van Reigersberg* op
20 november 1594 trouwt met Ingel Leunisse,
later burgemeester van Vlissingen, krijgt zij een

Leunis Ingels genoemd. Leunis is de roepnaam voor de doopnaam Apollonius en zo
ging hij door het leven: Apollonius Ingels.
In 1609 vertrokken Ingel Leunisse en Sara
van Reigersberg naar Middelburg, in verband met de benoeming van Ingel, een
jaar eerder in september, tot gecommitteerde raad in de Staten van Zeeland en ter
Admiraliteit. Een eventuele terugkeer naar
Vlissingen zat er niet in: Ingel bleef tot aan
zijn dood raadsheer.

zilveren vingerhoed cadeau ter gelegenheid van
hun huwelijk. Dit kan men afleiden uit de afbeelding op de bovenzijde van de vingerhoed. Hier
zijn namelijk twee in elkaar geslagen
handen afgebeeld met daarboven een hart.”
Deze vingerhoed schijnt een zeer bijzonder
exemplaar te zijn.
Ingel Leunisse werd geboren rond het gedenkwaardige jaar dat de Vlissingse bevolking werd verlost van het Spaanse juk. Dat
was in 1572.
De Vlissinger koopman, reder en magistraat Ingel Leunisse en Sara Reigersberg,
een dame uit een aanzienlijke familie uit
Veere, werden in juli 1595 ingeschreven
als lidmaten van de zogeheten Nederduitsgereformeerde kerk, later hervormde gemeente genoemd, in Vlissingen.
Ingel werd eerst raad in Vlissingen in 1596,
was daarna vele jaren schepen en was in
1602-1603, 1605-1606 en 1608 burgemeester van onze Scheldestad. Ook zijn
vader en later zijn zoon en kleinzonen
bekleedden verschillende functies in de
stadsregering van Vlissingen; een echte
Vlissingse magistraatsfamilie.
Uit het huwelijk tussen Ingel en Sara werden drie kinderen geboren, waaronder
zoon Apollonius (of Leunis). De zoon van
Ingel Leunis werd in die tijd dus simpelweg
Juli 2013

Sara van Reigersberg was een nicht van
Maria van Reigersberg, die bekend is
geworden door haar huwelijk met Hugo
de Groot. Maria hielp haar man ontsnappen uit Slot Loevenstein met behulp van
een boekenkist. We kennen dit verhaal
uit de geschiedenisboekjes van de basisschool.

Apollonius en Maria
In dit artikel staat zoon Apollonius Ingels
centraal. Hij werd hoogstwaarschijnlijk
geboren in 1595 in Vlissingen. Zijn jeugd
bracht hij door in zijn geboortestad tot
1609, toen zijn ouders in Middelburg gingen wonen. Na zijn schoolopleiding volgde
Apollonius een universitaire rechtenstudie.
Een paar jaar later, op 20 december 1622,
werd de jonge jurist Apollonius benoemd
als secretaris van Vlissingen. Tegelijkertijd
had hij een functie bij de Rekenkamer van
Zeeland, namelijk die van ontvanger van
de heffingen op het transport van onroerende goederen (1622-1625). Van drie rekeningen die Ingels administreerde voor de
Rekenkamer, is in het Zeeuws Archief het
origineel te vinden.
Over Maria Schot geven niet alle bronnen
juiste informatie. Dat is niet verwonderlijk.
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Er waren in haar tijd meerdere dames op
Walcheren die naar deze naam luisterden
en die worden hier en daar door onderzoekers door elkaar gehaald.
Onze Maria Schot werd hoogstwaarschijnlijk in 1608 geboren. Zij was een dochter uit
het tweede huwelijk van Jasper Bouwense
Schot met Mayken Oorts en groeide op in
de Nieuwstraat. Het huis bestaat niet meer,
maar stond op de hoek van de Nieuwstraat
en de Dortsmansstraat, waar destijds het
Schuttershof stond.
Mr. Apollonius was al een jaar of 30 toen
hij de nog minderjarige Maria Schot ontmoette. Zij trouwden begin 1626 met elkaar en gingen in de Hellebardierstraat
wonen. Dat pand maakt deel uit van het
Gemeentearchief Vlissingen, dat uit een
cluster van huizen bestaat. Het huis van
Apollonius en Maria lag aan de westzijde
van de hoofdingang. Deze ingang was vroeger een steeg. In dit westelijke deel van het
archief bevindt zich de kamer waar jarenlang stadsarchivaris Adri Meerman werkte
en nu zijn opvolger Ad Tramper zijn functie uitoefent. Je zult maar archivaris van
Vlissingen mogen zijn.

Uit: R.J.W. den Broeder, Hellebardierstraat 2
(v.m. Gasthuis)

Het huis was aanvankelijk van eenvoudige
opzet, maar werd, vermoedelijk door Ingels,
flink uitgebreid. We mogen aannemen dat
de verbouwing plaats vond aan het begin
van de twintiger jaren van de zeventiende
eeuw.
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In 1631 verruilde Apollonius het plaatselijke voor het gewestelijke bestuur. Hij trad in
de voetsporen van zijn vader, sterker nog,
hij volgde hem op, en werd zowel gecommitteerde raad bij de Staten van Zeeland
als ter Admiraliteit. In Zeeland was dat namelijk gecombineerde functie.
Erg lang vervulde Apollonius de gewestelijke functie niet. In de notulen van de Staten
van Zeeland lezen we dat Apollonius eind
november 1633 door Johan de Moor werd
opgevolgd als raadsheer. Ingels was op de
leeftijd van slechts 38 jaar gestorven.
Vier kinderen waren uit zijn huwelijk met
Maria gesproten. Zwager Adriaen van
Hecke wierp zich op als voogd van de jonge
kinderen na het vroegtijdig overlijden van
Apollonius. Van twee zonen horen we later
meer. Ook zij maakten carrière op bestuurlijk terrein.

Twee zonen van Apollonius en Maria
schopten het ver in het Vlissingse stadsbestuur.
Mr. Jasper (Gaspar) (1627-1679) was
raad vanaf 1649, schepen in 1650-1651
en burgemeester in 1652-1653. Net als
zijn vader en grootvader was hij gecommitteerde raad bij de Staten van Zeeland
en ter Admiraliteit. Jasper was eerst
getrouwd met Cornelia Cau en na haar
dood met Maria Christina Bartelotti van
den Heuvel.
Mr. Apollonius jr. werd 17 weken na zijn
vaders dood in 1734 geboren en stierf
in 1693. Hij was raad vanaf 1657, schepen tussen 1658 en 1693 en vele malen
burgemeester in de periode 1662-1691.
Bovendien was Apollonius jr. bewindhebber van de VOC bij de kamer van
Zeeland. Hij was getrouwd met Geertruid
Brest.
Van de overige kinderen Ingelbert (geboren in1629) en Sara (geboren in 1630)
vernemen we verder nauwelijks iets.

In september van 1634 werd weduwe
Maria in Vlissingen aangenomen als lid van
de kerk, met attestatie van Middelburg.
Den Spiegel

De familiewapens van Ingels (links) en Schot (rechts).
(Zeeuws Archief, Familie Van Reigersberg Versluys)

Zij ging vervolgens weer wonen in de
Nieuwstraat in Vlissingen; vermoedelijk
in haar ouderlijk huis. Blijkbaar waren zij
dus in een eerder stadium naar Middelburg
verhuisd. Dat moet verband hebben gehad
met Apollonius’ baan in het gewestelijke
bestuur, zoals dat ook bij zijn vader het geval was.
Zo kort als het leven van Apollonius was, zo
lang mocht Maria genieten van haar aardse
bestaan. Zij overleed in 1694 op 86-jarige
leeftijd en was dus maar liefst ruim 60 jaar
lang weduwe van Apollonius! In 1695 wordt
er een legaat gedaan, aan de diaconie van
de hervormde kerk te Vlissingen, in naam
van Maria. De grootte van het bedrag is 83
pond, 6 schellingen en 8 groten Vlaams.
Het pond Vlaams was de gangbare valuta
in die tijd.

middag eerst Johan van Reigersberg en
gaat op de terugweg langs het huis van
Apollonius Ingels, zo lezen we. “Desen middach gaen wij te huise van de rentmeester, op de weerreyse van den secretaris van

Vermeldingen in brief en rekening
Op 25 maart 1625 schrijft Nicolaes van
Reigersberg een brief aan zijn zwager Hugo
de Groot over het afleggen van een bezoek. Daarin noemt hij de secretaris van
Vlissingen. Het gezelschap dat met Van
Reigersberg op pad gaat, bezoekt op een
Juli 2013

Legaten van Maria Schot en haar zoon Apollonius
Ingelsen aan de diakonie
(Gemeentearchief Vlissingen, Archief Diaconie
Hervormde Gemeente Vlissingen)
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Vlissyngen. (in: Briefwisseling van Hugo
Grotius, deel XVII, pagina 256) Het gaat
hier hoogstwaarschijnlijk om het huis in de
Hellebardierstraat, maar dat is niet te bewijzen.
In 1630 komen we Apollonius tegen in de
stadsrekeningen van Middelburg. Hij koopt
dan een dubbel graf en laat een tombe maken voor zijn ouders. De kosten bedragen
50 pond Vlaams.
Huis Swanenburg
Apollonius Ingels was de grondlegger van
buitenplaats Swanenburg. Dat schreef
Mattheüs Smallegange althans in zijn
Nieuwe Cronyk van Zeeland. We mogen
aannemen dat dit klopt, want de rechtsgeleerde publiceerde zijn omvangrijke werk in
1696 en zal de weduwe Schot wel hebben
gekend.
Al in febr uari 1615 wordt de naam
“Swanenburch” genoemd in een schepenakte van de Landvierschaar van Vlissingen
(een rechtsprekend orgaan). Op dat moment kan er echter nog geen sprake zijn
geweest van de buitenplaats van Ingels,
want Apollonius was toen nog maar 17 jaar
oud. Bovendien vermeldt de Overloper van

de Westwatering van Walcheren van zeven
jaar later (1622) niets over een eventueel
bezit van Ingels in deze contreien.
Het is duidelijk: al vóór 1615 bestond
er een ‘huys en hofsted’ met de naam
Swanenburg. Werd deze later gekocht en
vervolgens uitgebreid tot grote lusthof door
Apollonius, zoals meestal het geval was
bij de ontwikkelingsgeschiedenis van buitenplaatsen? Nee. Ingels liet een compleet
nieuw huis bouwen dat geen verband hield
met de oude hofstede, maar noemde het
wel naar die oude boerderij Swanenburg.
De bouw van Ingels buitenverblijf moet
hebben plaatsgevonden rond 1630.
Het ‘huis’ was van kasteelachtige allure en
gelegen aan de kust, net buiten Vlissingen,
op het grondgebied van de ambachtsheerlijkheid Koudekerke.
Maria kwam na de dood van zoon Jasper, in
1679, in het bezit van nóg een lusthof, even
ten noordwesten van de dorpskern van
Oostkapelle. Dat was het Huys ten Duyne.
Tot 1693 is Maria hiervan eigenaresse geweest. Jasper had dit buiten in 1667 overgenomen van zijn tante Johanna Ingels, die
weduwe was van Bonifatius Cau.
Het Huys Swanenburg en de bijgebouwen
werden in het eerste kwart van de achttien-

De buitenplaats
Swanenburg, ca. 1690
(Gemeentearchief
Vlissingen, Historisch
Topografische Atlas)
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de eeuw ontmanteld, waarna de grond in
handen kwam van verschillende eigenaren.
Dat het bezit van Ingels tot de verbeelding
sprak, is duidelijk. Op de Walcherenkaart
van de gebroeders Hattinga, we schrijven dan al 1750, wordt ’t geslegte slot
Swanenburg nog steeds vermeld, hoewel
het allang is verdwenen.
Over de naamgeving van Swanenburg zijn
er onduidelijkheden. Mattheüs Gargon zegt
in zijn Walcherse Arkadia - een werk waarin
hij het eiland beschrijft - dat Zwanenburg
is genoemd naar de vele zwanen die in de
gracht rondom de buitenplaats zwommen.
Het houden van zwanen was een statussymbool. Gargons uitleg is echter geen optie, omdat de naam Swanenburg al lange
tijd bestond.
Jacob Verheye van Citters, de bekende magistraat, oudheidkundige en verzamelaar,
schrijft in zijn aantekeningen uit 1801 dat
het geheel is genoemd naar een in de buurt
liggend water, de Swaa, Swaak of Swaan
geheten. De dubbele klinkers, zoals aa, ee,
ie of ij, duiden op een water(loop). Ze zijn
voortgekomen uit het Latijnse woord aqua.
Verheyes optie is aannemelijk. Maar vervolgens stuiten we op een nieuwe vraag.
Moeten we het woord Swaan niet interpreteren naar de vorm van de waterloop, in
plaats van naar het woord aqua? Al sinds
mensenheugenis loopt er een stroompje vanaf de huidige Kanovijver in het
Nollegebied van Vlissingen tot aan de huidige Koudekerkseweg. In de loop der tijd
is er een deel, zowel door mensenhand als
door de inundatie in 1944, verbreed en er
zijn wat aftakkingen gegraven. De contouren van de S-vormige waterloop zijn echter nog altijd duidelijk te herkennen in het
landschap. Kijk bijvoorbeeld eens op een
website die luchtfoto’s van Zeeland bevat;
de zwanenhals is in dit stukje Walcheren
dan mooi te zien.

Begrip
Het paar Apollonius Ingels en Maria Schot
moet in hun tijd grote bekendheid hebben
genoten op Walcheren. Het indrukwekkende Swanenburg en Apollonius’ functies binnen het stadsbestuur van Vlissingen en het
gewestelijk bestuur waren daar debet aan.
Daarnaast moet de naam Ingels een begrip
zijn geweest door toedoen van vader, zoon
en kleinzonen, in combinatie met illustere
namen als Schot, Van Reigersberg, Cau,
Bartelotti en Brest.
Over de auteur:
Jaco Simons studeerde aan het conservatorium en geeft muzieklessen. Daarnaast
houdt hij zich bezig met archiefonderzoek.
Hij publiceert in bladen als Den Spiegel,
De Wete, Klaver Vier en Arneklanken.
Bronnen
Literatuur
-

J B. Rietstap, Illustrations to the Armorial général,

-

J. Simons, ‘Zwanenburg’, in De Wete, 2008 nr. 3

(Londen, 1967)
-

M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland,
(Middelburg, 1696)

Gemeentearchief Vlissingen
-

Bibliotheek, dossier nr. 3028, R. den Broeder
Oud-rechterlijk Archief Vlissingen, inv. nrs. 750 en
751

Zeeuws Archief
-

Ambachtsheerlijkheid Aagtekerke, inv. nr 32
Archief familie Reigersberg-Versluijs, inv. nrs. 69, 70
en 71

-

Archief Polder Walcheren, inv. nrs. 280-282, 282a,
283, 290, 927, 928, 943 en 950

-

Collectie Zeeuwse Genealogieën, inv. nrs. 166 en
325

-

Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden, inv. nrs.
schepenakten

-

Rekenkamer van Zeeland (Rekenkamer D), inv. nr.
60910

-

Juli 2013

Verzameling Verheye van Citters, inv. nr. 138
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Vuile was
Rens Schot
Ik groeide op in tuindorp Heijplaat in Rotterdam
Zuid, ons huis stond op loopafstand van
de scheepswerf RDM, waar mijn vader werkte
als elektricien. Maar in de zomervakantie,
met Kerst, met Pasen of Pinksteren, dan waren
we in Vlissingen, de stad waar mijn vader
geboren was.
We logeerden daar bij uitermate zorgzame en liefdevolle tantes. Mijn zus en ik
werden vreselijk verwend met zelfgebakken frites en ijs van bakkerij De Waal uit
de Kasteelstraat. Maar toen ik ouder werd
en beter luisterde naar wat er bij de koffie
zo besproken werd, bleek achter de ogenschijnlijk warme sfeer meer spanning te
schuilen dan zichtbaar was.
Bij het noemen van namen vielen stiltes,
werden blikken uitgewisseld en werd van
onderwerp veranderd. Maar een jongen van
elf, twaalf jaar oud stelt geen lastige vragen, zeker toen niet.
Misschien had ik ook niet de echte interesse om uit te zoeken wat zich afgespeeld
had binnen de familie. Dat kwam veel later.
Maar toen waren de betrokkenen al overleden. Bij mijn vader, ook al op leeftijd,
kon ik nog wel wat te weten komen, maar
ook hij was terughoudend in zijn reacties.
Hij was nog goed bij de tijd, maar te vaak
gaf hij als reactie dat hem bepaalde personen of situaties niet meer helder voor ogen
stonden.
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Misschien dat ik ging zoeken, juist door zijn
ontwijkende antwoorden.
Ik ging op zoek naar de ‘statistische gegevens’, via de gezinskaarten in het archief
van Vlissingen, ik zocht contact met verre
familieleden, van wier bestaan ik nog nooit
had gehoord, en dat bleek wederzijds. Voor
de ontbrekende schakels, voor de gegevens
‘achter de statistiek’, probeerde ik een sluitende verklaring te vinden.
Zo ontstond uiteindelijk de tekst Vuile Was,
een familiekroniek, gebaseerd op de lotgevallen van mijn eigen voorouders, maar
misschien ook de weergave van de leefwereld van andere families in deze stad. Ik
vermoed dat niet alleen wij de vuile was uit
het zicht probeerden te houden.
Theaterloods-B, een theatergezelschap uit
Vlissingen, zal de voorstelling Vuile Was op
vrijdag 5 juli (17.00 uur, 22.00 uur), zaterdag 6 juli (17.00 en 22.00 uur) en zondag
7 juli (17.00 uur) opvoeren, in het kader
van Festival Onderstroom 2013. De speellocatie is de studiezaal van het gemeentelijk archief.
Leden van de Vereniging Vrienden van
het muZEEum en het Gemeentearchief
Vlissingen ontvangen twee gratis entreebewijzen als ze vooraf reserveren voor een
van de vijf voorstellingen via een e-mail
aan rensschot1@gmail.com.
Voor nadere informatie: www.theaterloodsb.nl, www.festivalonderstroom.nl
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muZEEumnieuws
Daniëlle Otten
RONDJE van het muZEEum
Het RONDJE van het muZEEum is een
groot succes. Wilt u ook eens gratis meelopen met een gids? Kom dan de eerste zondag van de maand tussen 14.00 en 16.00
naar het muZEEum. Onze ervaren gidsen
staan voor u klaar. U betaalt niets extra, op
vertoon van uw vriendenpas neemt u gratis
deel aan deze rondleiding. Deze past is persoonsgebonden; eventuele introducés betalen de normale toegangsprijs maar geen
extra bijkomende kosten voor de rondleiding.
Storm
Tot en met 11 augustus is de tentoonstelling STORM, luchtfoto’s van schepen
in zwaar weer te zien in het muZEEum.
Geniet van spectaculaire foto’s van schepen die in zwaar weer de woeste zee trotseren. Bijzondere foto’s die de wind en hoge
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golven bijna voelbaar maken. Een unieke
kans om hiervan getuige te zijn, maar wel
vanuit een veilige en droge positie in het
muZEEum…
Vlissings Licht
Vanaf 29 juni heeft het muZEEum haar
vaste presentatie vernieuwd met Vlissings
licht van Peter van Druenen. Deze tentoonstelling bestaat uit een wand met twaalf
beeldschermen waarop twaalf films zijn
te zien die allemaal tegelijk worden afgespeeld. De films zijn gemaakt met de camera van Zeegat.nl. De camera maakt al
acht jaar lang en 24 uur per dag, iedere
seconde een foto van het uitzicht en stuurt
die via de website www.zeegat.nl de wereld
over: 86.400 beelden per etmaal, 604.800
per week en 31.536.000 per jaar. Vorig jaar
zijn in alle twaalf maanden, de beelden van
steeds één dag bewaard en vastgelegd in
twaalf films van 24 uur, die versneld wor-
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den afgespeeld in een tijdsbestek van precies 60 minuten. Wanneer ze allemaal tegelijk worden vertoond, ontstaat een visuele
ervaring waarbij de toeschouwer getuige is
van voortdurend wisselende schakeringen
in tijd, ruimte, weer, verkeer en getij. Maar
vooral in licht. Vlissings licht.
Alle bezoekers van de tentoonstelling krijgen een boekje mee waarin de maker van
de films vertelt over de 800-jarige geschiedenis van de plek waar de camera staat
opgesteld.

wijs het muZEEum laten zien en een eigen
expositie laten maken van hun eigen verzamelingen. De kinderen wilden vaak niet
weg en regelmatig stond er in het weekend
een peuter aan de balie die terug kwam om
zijn ouders het muZEEum te laten zien!
ZEEdag
Ook dit jaar organiseert het muZEEum
samen met de Vriendenvereniging weer
de ZEEdag. Dit jaar is dat op 13 oktober.
Noteert u dit vast in uw agenda?

Verzamelen
De afgelopen maanden hebben alle
Vlissingse kleuters (ruim 1000) het muZEEum bezocht tijdens het educatieve
project ‘Verzamelen’. Wat een succes was
dat! Onze rondleiders (verkleed als Juul de
Jutter) hebben de kinderen al spelender-

Meer nieuws?
Het muZEEum verstuurt regelmatig persberichten om de pers en anderen geïnteresseerden op de hoogte te houden. Wilt u die
ook ontvangen? Stuur dan uw contactgegevens aan k.verbeem@muzeeum.nl.

Verenigingsnieuws
Tineke Feij
Op woensdagavond 22 mei 2013 vond de
algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats in de Tobagozaal van het
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muZEEum. De opkomst was zeer groot:
40 vrienden, exclusief het bestuur en de
medewerkers van het muZEEum. De verDen Spiegel

gadering was dan ook belangrijk. Er waren maar liefst drie bestuurswisselingen.
Tom Ekering nam afscheid als voorzitter.
Hij heeft die functie acht jaar met veel plezier en inzet vervuld en was van mening
dat het tijd werd voor iemand anders. Hij
blijft wel actief als rondleider. De nieuwe
voorzitter wordt Peter van Druenen die al
vijf jaar lid is van het bestuur. Hij gaat de
functie voorlopig ad interim vervullen. Als
vicevoorzitter en nieuw lid van het bestuur
werd Jan Nieboer gekozen. De tweede die
afscheid nam was Ad Salome. Hij was vele
jaren adviseur van het bestuur vanuit de
activiteitencommissie en was onder meer
verantwoordelijk voor de organisatie van
de Zeedagen en voor het opknappen van
de Biber, de onderzeeboot die te zien is
in Fort Rammekens. Ad wordt opgevolgd
door François Hulsbergen, die tevens lid
wordt van het bestuur. Ook Wilbert Weber

legde zijn functie als adviseur van het bestuur neer. Hij was in 1982 de oprichter en
het eerste lid van de vriendenvereniging.
De oud-voorzitter sprak Ad en Wilbert toe,
de laatste “met de handschoen” omdat hij
met vakantie was. Daarna sprak de nieuwe
voorzitter de oud-voorzitter toe.
Na de pauze ontvouwde de nieuwe directeur, Annelies Visser, haar visie op de toekomst van het muZEEum. Ondanks de
krappe financiële ruimte zullen er de komende tijd veel activiteiten plaatsvinden.
Annelies benadrukte dat zij een goed en
frequent contact met de vriendenvereniging
als een van haar prioriteiten ziet. In deze tijd
zijn samenwerkingsverbanden, goede communicatie, netwerken, sponsoren en een
wat meer commerciële instelling, noodzakelijke voorwaarden voor ieder museum.
Even na 22:00 uur sloot de voorzitter de
vergadering.

BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
Mobiel: 06 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com
BINDWERK
BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

Mabélis Mode

Women

Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

4 nummers
voor € 10,-

gezondNU is hét
onafhankelijke magazine
over gezondheid, voeding
en psyche.
gezondNU werkt samen met een
grote groep artsen en wetenschappers, 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.

Stopt
automatisch!

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

www.amz.nl
Den Spiegel

Weststraat 3
4527 BR Aardenburg
Tel. 0031 (0)117 - 491934
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een registerloods vaart op
honderden verschillende schepen
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mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

