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Calvinisten, zeilers, een shipstore en  
een muiterij 

AAfke Verdonk-rodenhuis

Bij het samenstellen van Den Spiegel num-
mer 4, het oktobernummer, was het nog 
volop zomer. Voor veel mensen betekende 
dit genieten van zon, strand en zee. Ook 
op maritiem gebied viel er genoeg te be-
leven tijdens Sail de Ruyter, van 22 tot en 
met 25 augustus. De vlootschouw langs 
de Boulevards was iets om met plezier op  
terug te kijken. 
Nu beginnen we aan de herfst, een nieuw sei-
zoen en voor u ligt een nieuwe Den Spiegel. 
Er wordt nogal wat gevaren in deze afleve-
ring: van en naar de jachthaven, met beno-
digdheden naar grote en kleine schepen en 
we beleven een heuse muiterij. 
Het Cabinet der Godsaligheyt van Peter van 
Druenen is deel 8 in de serie Zichtbaar ver-
leden (Vlissingen 1315-2015). Van Druenen 
gaat in dit artikel in op enkele factoren die 
van invloed zijn geweest op de situatie dat 
veel inwoners van Vlissingen de strenge uit-
gangspunten van de contraremonstrantie 
aanhingen. Uitgangspunt voor deze aflevering 
is het boek Het Cabinet der Godsaligheyt 
van een Vlissingse apotheker, Bartholomeus 
Reyniersen.
Jaques den Exter vertelt in Aan een goed 
eindje gemeerd over de geschiedenis van de 
jachthavens in Vlissingen. Hij baseert zich 
op het jubileumboek dat ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan in 2009 is verschenen. 
Daarnaast verwerkt de auteur eigen onder-
zoeksresultaten en komt hij met persoonlijke 
herinneringen. De titel verwijst naar een in 
zeilerskringen wel gebruikt gezegde: aan een 
slecht eindje gemeerd zijn. Dit betekent niet 
veel goeds, immers als de lijn waaraan je bent 
afgemeerd slecht is, ligt je schip niet veilig.
Voor het verhaal over het bedrijf Koolwijk 
Shipstores heb ik een aantal gesprekken ge-
voerd met Anton Koolwijk (1933). We heb-
ben het gehad over de geschiedenis van het 
bedrijf. Hoe zijn vader Anthonie Koolwijk be-
gon vanuit een winkel in de Walstraat, hoe het 

na de oorlog verder ging. Bij 90 jaar bezorgen 
aan boord gaat het om heel veel meer dan 
eten en drinken. Technische artikelen worden 
ook naar schepen gebracht. Spreekt voor zich 
dat er de nodige expertise wordt verlangd van 
werknemers in een bedrijf als dit.
Flessenpost ontmaskert muiters van Ruud 
Paesie vertelt niet alleen een spannend en 
opmerkelijk verhaal, maar laat ook zien hoe 
het digitaliseren van krantencollecties bron-
nen toegankelijk maakt voor velen. Het ver-
haal over het schip de Lennie, geregistreerd 
in Canada begint in Antwerpen op 29 okto-
ber 1875. Ook over de scheepsjongen, de 
Nederlander Hendrik Trousselot heeft Ruud 
Paesie een en ander boven water weten te 
krijgen.
Dan nieuws uit het Gemeentearchief en het 
muZEEum. In het Gemeentearchief is tot  
1 november de tentoonstelling Kringen in 
het water. Leven rond het dok te zien. Het 
archief doet ook mee met de Zeedag die op 
13 oktober in het rond het muZEEum wordt 
georganiseerd. Het is dan open van 13.00-
17.00 uur.
Ook in het muZEEum is een nieuwe boeiende 
tentoonstelling: Water-Rijk. U leest erover in 
het muZEEumnieuws. De expositie is te zien 
tot en met 9 februari 2014. Nieuw is dat de 
kazematten tot eind oktober te bezoeken zijn 
door middel van rondleidingen! Deze starten 
bij het muZEEum.
Waarschijnlijk is u de voorplaat van deze 
Spiegel al opgevallen. Wim Hofman heeft 
meerdere artikelen voor ons blad geschre-
ven. In 2006 hadden wij ter gelegenheid 
van zijn 65e verjaardag een aan hem gewijd 
nummer. Nu willen wij middels onze voorpa-
gina aandacht geven aan het feit dat Wim op 
19 september jl. in het Letterkundig Museum 
Den Haag de Max Velthuijs-prijs heeft ont-
vangen van de Stichting P.C. Hooftprijs voor 
de Letterkunde. Wij feliciteren hem van harte 
daarmee!
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De boeken van Reyniersen vonden in het 
streng calvinistische Vlissingen van die ja-
ren gretig aftrek. De meerderheid van de 
predikanten in de stad hing de beginselen 
van het puritanisme aan, een van de meest 
strenge richtingen van het calvinisme, die 
in Nederland ook wel bekend stond als de 
Nadere Reformatie. De diensten, die werden 
gehouden in de Sint-Jacobskerk, stonden 
in het teken van deze leer en de Vlissingers 
geloofden erin. Om een anachronisme te 

Het Cabinet der Godsaligheyt
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015), 
deel 8: De calvinisering van Vlissingen door de Vlamingen,  
de Walen en de Fransen

Peter VAn druenen

In 1658 verscheen er van de Vlissingse  

apotheker Bartholomeus Reyniersen, gevestigd 

aan de Korte Noordstraat, een boekwerk met de 

titel Het Cabinet der Godsaligheyt. Het was een 

vertaling uit het Engels, maar had zoveel succes 

dat er in hetzelfde jaar al een herdruk verscheen. 

Collegavertaler en uitgever Abraham van Laren, 

die tevens boekverkoper was en zijn nering dreef 

aan de Kerkstraat, moet goede jaren  

hebben beleefd met Reyniersen. Ook de twee 

volgende vertalingen die daar werden  

uitgegeven, Kostelijcke hulpmiddelen en raedt 

tegen des Satans bedriegeryen en Niemand  

dan Christus, werden keer op keer herdrukt.

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het achtste 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 stand-
beeld, 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 achtste artikel staat de calvinisering van Vlissingen in de zestiende en zeventiende eeuw 
centraal. 

gebruiken: Vlissingen was in de zeventiende 
eeuw een soort Staphorst aan de Schelde, 
maar dan strenger. In de meeste andere ste-
den van Zeeland en zeker die van Holland, 

Titelblad van het boek van Bartholomeus 
Reyniersen uit 1658
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was de aanhang minder groot. Sterker nog: 
het bestaan van dit soort groeperingen 
had meerdere keren geleid tot reacties van 
meer liberale predikanten en hun volgelin-
gen die het geloof met meer vrijheid wilden 
belijden. De bekendste tegenbeweging was 
die van de Remonstranten in het begin van 
de zeventiende eeuw. Onder leiding van 
de Leidse theoloog Arminius wilden zij af 
van het geloof dat de mens is voorbestemd 
en niet zijn eigen leven kan bepalen. Zijn 
collega Gomaris initieerde een tegenbewe-
ging, de contra-remonstranten, die deze 
zogenaamde goddelijke predestinatieleer 
in stand wilden houden. De ruzie leidde in 
1619 bijna tot een burgeroorlog in de nog 
jonge Republiek en werd gewonnen door de 
contraremonstranten die openlijk werden 
gesteund door prins Maurits. Zijn politieke 
tegenspeler, raadspensionaris Johan van 
Oldenbarnevelt, steunde de remonstranten 
en werd mede daarom op 13 mei 1619 in 
Delft onthoofd. 
In Vlissingen werd deze rigoureuze maatre-
gel van Maurits met gejuich ontvangen. De 
stad was na 6 april 1572, de dag waarop 
Vlissingen zich als eerste stad had bevrijd 

van de Spaanse overheersing, altijd zeer 
oranjegezind geweest en de inwoners hin-
gen in meerderheid de strenge uitgangs-
punten van de contraremonstrantie aan. In 
het seculiere Vlissingen van de eenentwin-
tigste eeuw kunnen weinig mensen zich dit 
nog voorstellen. Het is daarom interessant 
om te onderzoeken welke factoren van in-
vloed zijn geweest op deze situatie, die nog 
zeker 200 jaar zou duren. We onderschei-
den er zes, in een onderling sterke samen-
hang: (1) de vluchtelingenstroom vanuit 
Wallonië, Frankrijk en Vlaanderen zoals 
die vanaf halverwege de zestiende eeuw op 
gang kwam, (2) de band tussen Vlissingen 
en de Oranjes, (3) het Engelse pandschap 
van 1586 tot 1616, (4) de samenstelling 
van de bevolking die vooral uit ‘kleyne luy-
den’ bestond, (5) de commerciële belangen 
van oorlogssituaties en (6) de haat tegen 
de rooms-katholieke kerk. 

1. De vluchtelingenstroom uit Vlaanderen, 
Wallonië en Frankrijk 

In de jaren zestig van de zestiende eeuw 
kwam er een vluchtelingenstroom op gang  

Prins Maurits als veertiger.
Rijksmuseum Amsterdam.

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op  
het Binnenhof te ‘s-Gravenhage op 13 mei 1619.
Rijksmuseum Amsterdam.
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vanuit de zuidelijke Nederlanden: Vlaan-
deren en Wallonië. Deze vluchtelingen hin-
gen het nieuwe calvinistische geloof aan dat 
in deze gebieden een veel grotere aanhang 
had dan in de Noordelijke Nederlanden, 
inclusief Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen uit-
gezonderd. Ook de strijd van deze groep 
tegen de rooms-katholieke kerk en de 
Spaanse overheersing was er veel intenser. 
De Beeldenstorm van 1566 was begonnen 
in Vlaanderen, om precies te zijn op 19 fe-
bruari in het Scheldedorp Baasrode waar 
een groep calvinistische Antwerpenaren 
het interieur van de net gebouwde kerk ver-
nielde. In augustus van datzelfde jaar volg-
de Steenvoorde en van daaruit verspreidde 
de terreur zich via West-Vlaanderen naar 
Antwerpen en in minder heftige mate naar 
Zeeland en Holland. Het spreekt vanzelf dat 
de tegenmaatregelen van de Spanjaarden 
er ook niet om logen, met als gevolg een 
geweldspiraal die tienduizenden mensen 
het leven heeft gekost. Veel calvinisten 
vluchtten naar Zeeland en Holland waar de 
Spaanse repressie iets minder was dan in 
het zuiden. In dezelfde periode kwamen er 
ook nog eens grote groepen Franse calvi-
nisten naar de Noordelijke Nederlanden. 
Vlissingen was door haar ligging aan door-
gaand vaarwater een belangrijke plaats van 
aankomst voor de vluchtelingen. Velen ble-
ven er wonen en werken. De stad had om-
streeks 1500 een inwonertal van 2.000. In 
1600 was dat gegroeid tot 5.000. Het aantal 
immigranten bedroeg 3.300, bijna het dub-
bele van het aantal inwoners van de stad in 
het begin van de eeuw. Aangenomen mag 
dus worden dat de groei voor het belang-
rijkste deel werd veroorzaakt door de im-
migrantenstromen. In de zeventiende eeuw 
zien we hetzelfde beeld: door de komst 
van nog eens bijna 4.000 nieuwe poorters 
groeide de stad naar 7.000 inwoners. In de-
ze getallen zijn ook de emigratie-, geboorte- 
en sterftecijfers opgenomen. De totale emi-
gratie vanuit het zuiden naar de Republiek 
bedroeg in deze periode ongeveer 150.000 
personen. Procentueel behoorde Vlissingen 
daarmee tot de steden waar de meeste im-
migranten zich vestigden. De nadruk van 
de immigratie lag in het laatste kwart van 

de zestiende eeuw. Steden van herkomst 
waren onder andere Brugge, waarvandaan 
tussen 1575 en 1620, 60 mensen naar 
Vlissingen vluchtten, Gent (99 vluchte-
lingen), Oostende (108 vluchtelingen) en 
Antwerpen (121 vluchtelingen). 
Tot ongeveer 1580 werden ze vooral in de 
stad zelf opgevangen. Er kwamen buiten de 
stadspoorten nauwelijks nieuwe buurten en 
straten bij. Wel zal het aantal huizen bin-
nen de beschikbare ruimte wat zijn toege-
nomen, zoals op de strook land, noordelijk 
van de Gevangentoren, onderlangs de wes-
telijke zeedijk. Veel meer gebeurde er ech-
ter niet. Dit betekende dat de verdubbeling 
van het inwonertal tussen 1500 en 1580 
volledig moest worden opgevangen bin-
nen de bestaande stadsgrenzen. Er werd in 
deze periode wel volop gebouwd, maar dat 
betrof voornamelijk de verdedigingswer-
ken van de stad. Vooral onder Maximiliaan 
van Bourgondië, heer en later markies van 
Vlissingen en Veere, werd er omstreeks 
1550 flink geïnvesteerd in de stadsmuren 
en de versterkingen aan de zeezijde. Onder 
andere het Keizersbolwerk dateert uit deze 
periode. De inwoners van Vlissingen moes-
ten zelf maar uitzoeken hoe ze binnen de 
beschikbare vierkante meters een bestaan 
konden opbouwen en hun gezinnen in le-
ven moesten houden. Het moet overvol zijn 
geweest in de stad en vanuit dit perspec-
tief kunnen we nog beter begrijpen waarom 
de Vlissingers in 1572 in opstand kwamen, 
vooral omdat ze ook nog eens verplicht on-
derdak moesten verlenen aan de vele hon-
derden Spaanse manschappen die er op 
toezagen dat de Engelsen en de Fransen 
niet te dichtbij kwamen. Pas omstreeks 
1580, dus ruim nadat Vlissingen zichzelf 
had bevrijd, werd een nieuw stadsdeel ge-
bouwd: aan de oostkant van de stad. De 
middeleeuwse stadswal werd de Walstraat 
en er ontstonden veel nieuwe straten, waar-
onder de nog steeds bestaande Palingstraat 
en Vlamingstraat. Aan de oostrand van 
deze wijk werden de Oosterhaven en de 
Dokhaven aangelegd met ruimte voor lijn-
banen en scheepswerven. Daaromheen 
kwamen een gracht en vestingwerken. Dat 
was nodig omdat de Republiek nog steeds 
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in staat van oorlog verkeerde met Spanje. 
Vlissingen was een belangrijke marineha-
ven geworden waar ook een aantal jaren de 
Zeeuwse Admiraliteit was gevestigd.
Het zal bijna niemand verwonderen dat de 
komst van de vluchtelingen uit het zuiden 
de stad voorgoed veranderde: in econo-
misch, cultureel, sociaal en religieus op-
zicht. Tussen 1500 en 1700 nam het aantal 
inwoners met bijna 400 procent toe. Het 
grootste deel daarvan was het gevolg van 
immigratie. Wie in die tijd op zoek was naar 
de echte Vlissinger met wortels van voor 
1500, moest goed zijn best doen en had een 
grotere kans om een echte Vlaming, Waal 
of Fransman tegen te komen. Onder de 
immigrantenfamilies waren ondernemers, 
zoals de Lampsins uit Oostende, maar ook 
rechtsgeleerden die in het stadsbestuur een 
rol gingen spelen, zoals Pieter de Rijcke uit 
Gent. De allergrootste groep aanzienlijken 
werd echter gevormd door de Vlaamse en 

Waalse predikanten. Zij zorgden ervoor dat 
Vlissingen in korte tijd transformeerde van 
een stad waarin gedurende de eerste jaren 
na 1572 de rooms-katholieken nog ruim in 
de meerderheid waren, in een stad die rond 
1600 volledig calvinistisch was. In 1616 
woonden er nog maar twee rooms-katho-
lieke gezinnen. Zij moeten het moeilijk heb-
ben gehad, want de zuidelijke predikanten 
en hun nakomelingen verkondigden een 
vorm van calvinisme waarin geen ruimte 
werd gelaten aan andersdenkenden, zelfs 
niet binnen de grote protestantse gemeen-
schap, hetgeen in die jaren ook tot uitdruk-
king kwam in de dreigende burgeroorlog 
als gevolg van de twisten tussen de re-
monstranten en de contraremonstranten. 
In minstens vier kerken in het zeventiende-
eeuwse Vlissingen werd op deze manier ge-
predikt: de Sint-Jacobskerk, de Middelkerk, 
de Engelse kerk en de Waalse kerk. 

Vlissingen omstreeks 1650. 
Atlas van Blaeu, Amsterdam, 1665.
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2. De band tussen Vlissingen en de 
Oranjes

De hechte band tussen Vlissingen en de 
eerste generaties Oranjes wortelde uiter-
aard in de gebeurtenissen van 6 april 1572. 
De liefde was daarna altijd wederzijds en 
leidde tot en met de negentiende eeuw 
regelmatig tot voorkeursbehandelingen, 
voor zover die van invloed konden zijn op 
de welvaart van de stad, want de macht 
van de Oranjes was niet altijd even groot. 
Wanneer we een grafiek maken waarin de 
economie van Vlissingen en de macht van 
de Oranjes de twee variabelen zijn, zou-
den deze in gelijke mate op en neer gaan. 
Zo was er in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw een stijgende welvaart onder 
het bewind van Willem I, Maurits en Fredrik 
Hendrik. Gedurende het stadhouderloze 
tijdperk daarna zakte de economie weer 
in. Onder Willem III ging het opnieuw goed 
met de stad. Het lange tweede stadhouder-
loze tijdperk in de achttiende eeuw kende 
vooral achteruitgang en tijdens de Franse 
periode werd een dieptepunt bereikt. In 
de negentiende eeuw leefde Vlissingen op 
tijdens het koningschap van Willem I die 
er de Marinewerf vestigde. Een tweede 
bloeiperiode ving aan in 1875 toen prins 
Hendrik, de broer van koning Willem III, 

zich sterk maakte voor de vestiging van 
de Stoomvaart Maatschappij Zeeland in 
Vlissingen. Daarna verwerd het koningshuis 
geleidelijk aan tot een symbolisch instituut 
dat er moest zijn voor alle Nederlanders 
en alle steden, maar geen feitelijke macht 
meer kon uitoefenen. 
De banden tussen Vlissingen en de Oranjes 
hadden ook een formeel juridische sta-
tus. In 1555 kreeg de toenmalige heer van 
Vlissingen, Maximiliaan van Bourgondië, 
de titel van Markies van de steden Veere 
en Vlissingen die daarbij meteen tot mar-
kizaat werden verheven. Alle bezittingen 
van Maximiliaan op Walcheren vielen vanaf 
dat jaar onder dit markizaat, dat ondeel-
baar was en niet meer ten prooi kon val-
len aan twisten over erfenissen. Na de dood 
van Maximiliaan werd het in 1567 gekocht 
door Spaanse koning Philips II en in 1581, 
nadat Philips was afgezet als landsheer van 
de Noordelijke Nederlanden, door Willem 
van Oranje. Philips had overigens nooit de 
koopsom van ruim 200.000 gulden betaald. 
Willem had dat wel, maar hoefde slechts 
74.500 gulden af te rekenen. Vlissingen en 
Veere kregen door het markizaatschap een 
dubbele invloed in de Zeeuwse Staten waar-
van ze voor 1572 niet eens deel uit moch-
ten maken. De steden hadden na 1572 een 
zetel, maar werden ook vertegenwoordigd 

Het Princen huys in Vlissingen,  
gebouwd in 1582. 
Cronyk van Zeeland,  
Middelburg, 1696.
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door de zogenaamde Eerste Edele, de 
machtigste positie in de vergaderingen van 
de Staten van Zeeland. Deze positie werd in 
de zestiende en de zeventiende eeuw steeds 
met succes bevochten door de prinsen van 
Oranje, stadhouders van de Republiek en 
markiezen van Veere en Vlissingen. 
De banden tussen Vlissingen en de Oranjes 
vielen volledig samen met het strenge cal-
vinisme dat in Vlissingen werd beleden. 
Hoewel het niet duidelijk is hoe vroom de 
Oranjes precies waren en in hoeverre hun 
geloofskeuzes een politiek karakter hadden, 
kozen ze in religieuze conflicten doorgaans 
de kant van de bevindelijken, de preciezen: 
de kant waar ook Vlissingen stond.

3. Het Engelse pandschap van 1585 tot 
1616

Ook in Engeland was in de loop van de 
zestiende eeuw een geloofsrichting ont-
staan waarin sober leven, het precies nale-
ven van de regels van de bijbel, de leer van 
de goddelijke predestinatie en een strikte 
zondagsheiliging centraal stonden: het 
puritanisme. Deze stroming was in eerste 
instantie een reactie op de onder Hendrik 
‘Blauwbaard’ VIII in 1534 van Rome afge-
scheiden Anglicaanse kerk, die volgens de 
puriteinen nog te veel roomse elementen 
in zich droeg. In de Republiek werden de 
beginselen van de puriteinen overgenomen 
door de strenge calvinisten. 
De invloed van de Engelsen in de Repu-
bliek, maar vooral in Vlissingen was van 
een niet te onderschatten belang. In de ja-
ren tachtig van de zestiende eeuw had het 
geen haar gescheeld of Spanje had de oor-
log definitief gewonnen. Onder leiding van 
de nieuwe landvoogd Alexander Farnese, 
beter bekend als de hertog van Parma, ver-
overden de Spanjaarden vanaf 1578 gelei-
delijk aan hun verloren gebieden en steden 
terug op de verzwakte troepen van de nog 
jonge Republiek. Toen in 1585 Antwerpen 
in Spaanse handen viel was het pleit bijna 
beslecht. Dat Spanje uiteindelijk niet kon 
doordrukken had drie oorzaken: (a) geld-
gebrek omdat de handel en de nijverheid 
in de Zuidelijke Nederlanden nagenoeg tot 

stilstand waren gekomen, (b) de internatio-
nale politiek van de Spaanse koning Philips II 
die meer en meer werd gericht op Duitsland, 
Oostenrijk en de Middellandse zee en veel 
minder op de Noordelijke Nederlanden en 
(c) de hulp die de Republiek in 1586, na de 
val van Antwerpen, kreeg van de Engelse 
koningin Elisabeth. Die gaf de hulp natuur-
lijk vooral omdat de expansie van Philips II 
een bedreiging ging vormen voor Engeland, 
maar de Republiek had er plotseling wel een 
machtige bondgenoot bij. In de onderhan-
delingen met prins Maurits bedong Elizabeth 
het tijdelijke eigendom van de twee haven-
steden Den Briel en Vlissingen, inclusief 
fort Rammekens. In ruil daarvoor stuurde 
zij geld en enkele duizenden soldaten naar 
de Republiek. Deze stonden onder leiding 
van Robert Dudley, de graaf van Leicester 
die tevens landvoogd werd. Zijn bewind 
heeft slechts twee jaar geduurd. Hij was 
een slecht leider en verloor alle veldslagen 
met de Spanjaarden. In 1587 werd hij door 
Maurits en de landsadvocaat Johan van 
Oldenbarnevelt ontheven uit zijn functie. 
In Vlissingen bleven de Engelsen echter 
aan de macht. Dat was in 1585 contrac-
tueel overeengekomen en het zou tot 1616 
duren voordat het contract kon worden af-
gekocht. In die jaren ging het met Engeland 
economisch wat minder en kende de 
Republiek juist een grote groei. Vlissingen 
was toen ruim dertig jaar Engels bezit ge-
weest en ook die situatie heeft de geschie-
denis sterk beïnvloed. Zo kende de stad 
na 1585 een groei van de lakenhandel en 
vonden Vlissingse producten als vis en zout 
meer dan voorheen aftrek in Engeland. 
De tegenprestatie was uiteraard dat er in 
Vlissingen Engelse manschappen werden 
ondergebracht. Het zal duidelijk zijn dat dit 
een grote druk op de stad legde die maar 
ten dele kon worden opgevangen door de 
uitbreidingen met straten en woningen aan 
de oostkant. 
Ook het Engels pandschap van Vlissingen 
heeft het ontstaan en de groei van het stren-
ge calvinisme in de stad sterk beïnvloed. 
De Engelsen bouwden een eigen kerk: de 
Engelse kerk, die na de opheffing van het 
pandschap in 1616 door de hervormde ge-
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meente werd overgenomen en vanaf dat 
jaar de Middelkerk heette. De Engelse kerk 
bleef in afgeslankte vorm bestaan en vond 
onderdak in het noordelijk deel van de Sint-
Jacobskerk, met een eigen ingang aan de 
Lepelstraat. In de Engelse kerk werd ge-
predikt volgens de leer van de puriteinen 
en dat was precies de leer die de meerder-
heid van de Vlissingers aanhing. Overigens 
waren de Engelsen er niet de primaire oor-
zaak van dat dit in Vlissingen zo was: het 
pandschap ging pas in 1585 in en toen 
waren er al substantiële aantallen Walen en 
Vlamingen in de stad die, zoals we al za-
gen, de strenge variant van het calvinisme 
volgden. Een niet te onderschatten detail 
was wel dat veel van deze vluchtelingen via 
Engeland naar Vlissingen waren gereisd. 

4. De samenstelling van de bevolking: 
kleyne luyden

Het strenge calvinisme en later de contra-
remonstrantie hadden de meeste aanhang 

onder het gewone volk, de kleyne luyden. 
Deze groep vormde het grootste deel van 
de bevolking in de steden en bestond uit 
ambachtslui, lage ambtenaren, kleine 
kooplieden en arbeiders. Zij mochten niet 
meedoen met het openbaar bestuur dat 
door de regenten werd beheerst maar kon-
den er uiteraard wel invloed op uitoefenen 
door hun massa en de voortdurende drei-
ging van volksopstanden. Vlissingen was 
meer dan Middelburg, waar zo’n beetje alle 
Zeeuwse regenten woonden en werkten, 
een stad van kleyne luyden. En hiermee 
hebben we een vierde connectie met het 
calvinisme in Vlissingen benoemd. 
Het waren deze kleyne luyden die aan de 
basis stonden van de fluctuaties die de 
Vlissingse economie in die jaren mee-
maakte en die niet als bijzonder positief 
kan worden beoordeeld, althans in econo-
misch-strategisch opzicht, want in termen 
van vrijbuiterij en avontuur scoorden de 
Vlissingers wel degelijk zeer hoog. Om kort 
te gaan: de Vlissingse economie blonk uit 
in eenzijdigheid en gerichtheid op korte-
termijnsucces. Tekenend hiervoor was het 
gegeven dat de visserij, die eeuwenlang 
verreweg de grootste bedrijfstak was in 
Vlissingen, in de periode 1550-1580 nage-
noeg verdween. Dat lag voor een deel aan 
de gevaren die vissersschepen in deze roe-
rige periode liepen om aangevallen te wor-
den door kapers, zeerovers en vijandelijke 
schepen, maar voor een belangrijk deel 
ook aan de lucratieve mogelijkheden die 
werden geboden door de kaapvaart. 

5. De commerciële belangen van oorlogs-
situaties

Na 1575 was het legaal om vijandelijke 
schepen te kapen en een flink deel van de 
opbrengst te behouden. Tal van Vlissingse 
handelaren stortten zich op deze lucra-
tieve handel, namen aandelen in schepen 
en werden reders. De meeste deden dat 
omdat ze te weinig kapitaalkrachtig wa-
ren voor de aanschaf van een compleet 
schip. Een uitzondering vormde de familie 
Lampsins, vluchtelingen uit Oostende, die 
in het laatste kwart van de zestiende eeuw 

Philip Sidney de eerste Engelse gouverneur 
van Vlissingen in 1585. Hij sneuvelde in 1586 
te Zutphen en werd opgevolgd door zijn broer 
Robert.
(National Portrait Gallery, London)
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de basis zou leggen voor een omvangrijk 
imperium. Ook hun handelen was echter 
vooral gericht op de korte termijn en een 
meer structurele groei van de Vlissingse 
economie door bijvoorbeeld het nastreven 
van diversiteit in bedrijvigheid, stond bij 
hen niet hoog in het vaandel. De lijsten van 
ambachtsgilden uit deze periode bevatten 
grotendeels beroepen die waren gericht op 
het stadsleven en de Vlissingers zelf: apo-
thekers, bakkers, metselaars en dergelijke. 
Er was wel een bierbrouwersgilde, maar 
de productie was waarschijnlijk alleen ge-
richt op lokaal gebruik. De aanwezigheid 
van een scheepstimmermansgilde wijst op 
het bestaan van scheepswerven, maar die 
deden vooral aan onderhoud en bouwden 
geen schepen voor derden. 
Door de massale en eenzijdige keuze voor 
de kaapvaart was Vlissingen afhankelijk 
geworden van oorlogsvoering. In een stad 
als Middelburg werd ook goed verdiend 
aan de kaapvaart, maar daar was men wel 
voortdurend bezig met de langere termijn. 
Zo haalden de Middelburgers in 1599 het 
Europese kantoor van de Engelse Merchant 
Adventurers binnen, rond 1600 een van 
de machtigste handelsorganisaties in de 
wereld. Vlissingen kwam hiervoor niet in 
aanmerking omdat de schippers en hande-
laren uit de stad in Londen als onbetrouw-

baar te boek stonden. Zelfs het voordeel 
dat Vlissingen had als Engelse pandstad, 
kon hieraan niets veranderen. Een periode 
van vrede of wapenstilstand was direct fu-
nest voor de economie. Dit bleek onder an-
dere tijdens de korte vrede van Gent van 
1576 maar vooral tijdens het Twaalfjarig 
Bestand tussen 1609 en 1621 en bij de uit-
eindelijke vrede van Munster in 1648. Ook 
daarna en in de achttiende eeuw bleef dit 
patroon in stand: in tijden van oorlog ging 
het in Vlissingen goed, daarbuiten heerste 
er achteruitgang en armoede. En niemand 
die daar wat aan kon of wilde veranderen. 
De prinsen van Oranje maakten in de ge-
noemde perioden dezelfde keuzes. Het is 
bekend dat het Twaalfjarig Bestand uit de 
koker kwam van de landsadvocaat Johan 
van Oldenbarnevelt die in deze periode prins 
Maurits in macht naar de kroon stak. Maurits 
was tegen het bestand omdat hij dacht dat 
de Spanjaarden inmiddels zo waren verzwakt 
dat de overwinning voor de Republiek nabij 
was. Bovendien had de prins vooral vaardig-
heden als militair en veel minder als staats-
man. De strijd tussen de twee vond haar 
hoogtepunt in de bijna-burgeroorlog tussen 
de remonstranten en de contra-remonstran-
ten, die in naam ging over religie maar in 
feite een politiek gevecht was. Maurits won, 
liet de landsadvocaat onthoofden en verze-

Het Lampsinshuis  
waar tegenwoordig het 
muZEEum is gevestigd.
(Fotocollectie  
Peter van Druenen)
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kerde het huis van Oranje voor een lange 
periode van de absolute macht. Dit tijdperk 
duurde tot 1647, het jaar waarin stadhouder 
Willem II overleed en zijn pasgeboren opvol-
ger, de latere Willem III, nog te jong was om 
te regeren. Het was het begin van het eer-
ste stadhouderloze tijdperk waarin in 1648 
vrede werd gesloten met de Spanjaarden, 
een vrede waar Willem II tegen was. Net als 
Vlissingen. 

6. De haat tegen de rooms-katholieke 
kerk

Er was nog een andere reden waarom de 
Oranjes en Vlissingen elkaar vonden in hun 
voorkeur voor de staat van oorlog met de 
Spanjaarden: de afkeer van het rooms-ka-
tholieke geloof dat zich uitte in een onvoor-
waardelijke Papenhaet. We zagen al dat er 
in 1616 nog maar twee rooms-katholieke 
gezinnen woonden en kunnen gerust aan-

nemen dat hun vroegere geloofsgenoten, 
die ook in de jaren na 1572 nog in de 
meerderheid waren, zich gedwongen voel-
den de stad te verlaten. In andere Zeeuwse 
en Hollandse steden bestond dit beeld ook, 
maar in minder sterke mate. Deze aversie 
heeft zichzelf alleen maar versterkt zoals 
dat nu nog steeds het geval is bij religi-
euze haatcampagnes. Ook de prinsen van 
Oranje volgden dit patroon: was Willem I 
nog een rooms-katholiek die pas op latere 
leeftijd overstapte naar het nieuwe geloof, 
zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik wer-
den opgevoed als calvinisten. De oorlog te-
gen de Spanjaarden en de gruwelijkheden 
die daarin gebeurden, versterkten de haat 
tegen de rooms-katholieken. Het geweld 
was uiteraard wederzijds, maar nuancerin-
gen golden ook toen al niet in tijden van 
oorlog. Tegelijkertijd beseften de prinsen 
dat de instandhouding van de strijd, inclu-
sief de vooroordelen en de verspreiding 
ervan onder de bevolking, profijtelijk was. 
Oorlogsvoering kostte geld, maar zolang er 
genoeg buit werd binnengehaald bestond er 
een gunstige winst- en verliesrekening en 
was de continuïteit van deze ‘handel’ voor-
deliger dan het sluiten van vrede en het 
daarna opbouwen van iets nieuws met alle 
risico’s van dien. 

IJzeren greep

Het zal duidelijk zijn dat dit mechanisme in 
Vlissingen sterker was dan in welke andere 
stad in Zeeland en de Republiek dan ook. 
De invloed van het strenge calvinisme was 
daarbij allesbepalend. De combinatie van 
de immigrantenstroom, de toewijding aan 
de Oranjes, de 30-jarige grootschalige aan-
wezigheid van puriteinse Engelse soldaten, 
de relatief grote groep kleyne luyden, de op 
oorlogssituaties gegrondveste economie 
en de samenbindende haat tegen alles wat 
rooms-katholiek was, heeft de Scheldestad 
ruim twee eeuwen in een ijzeren religieuze 
greep gehouden. Het einde kwam pas met 
de komst van Napoleon in 1795. Maar toen 
was er van Vlissingen niet veel meer over. 
Behalve dan de strategische ligging aan de 
Scheldemond. Maar die was er altijd al. 

Onder het document van de vrede van Munster 
tussen de Republiek en Spanje uit 1648 staat 
wel de handtekening van de Zeeuwse afgevaar-
digde, Johan de Knuyt, maar hij handelde op 
eigen initiatief en tegen de wil van de Zeeuwse 
Staten die niet hadden ingestemd met de vrede. 
(Bron: Nationaal Archief, Den Haag)
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Aan een goed eindje gemeerd
De geschiedenis van de jachthavens in Vlissingen

JAques den exter

In 2009 bestond de Vereniging voor 

Watertoerisme ‘Schelde’ in Vlissingen 75 jaar. 

Dit feit is uitbundig met alle betrokkenen  

gevierd, onder andere door het laten verschijnen 

van een jubileumboek. Hierin is de geschiedenis 

van de jachthavens beschreven die in de loop 

der tijd door de vereniging op diverse locaties 

in Vlissingen zijn geëxploiteerd. Dit artikel is 

hoofdzakelijk op dit boek gebaseerd, aangevuld 

met enkele eigen onderzoeksresultaten en  

persoonlijke herinneringen van de schrijver.

De oprichting van de vereniging in 1934

‘Een jachthaven is een haven waar men 
pleziervaartuigen tegen betaling aan stei-
gers of kade kan leggen. Buiten het vaar-
seizoen kunnen de boten er ook gestald 
worden. Toezicht wordt door een haven-
meester gehouden Een goede jachthaven 
is een plaats waar men zijn dure bezit (een 
schip) met een gerust hart kan laten liggen. 
Bij een jachthaven zijn vaak voorzieningen 
zoals douches en toiletten. Ook is er in veel 
gevallen een winkeltje waar scheepvaartbe-
nodigdheden en/of een beperkt assortiment 
levensmiddelen gekocht kunnen worden’.

Zo luidt de definitie van een jachthaven 
in Wikipedia, de vrije internet encyclope-
die. Een dergelijke voorziening was in het 
Vlissingen van het begin twintigste eeuw 
ongekend. De weinig pleziervaartuigen die 
in het bezit waren van particulieren lagen 
her en der verspreid over de binnenhavens, 
Keersluis en aan het Eiland. Van enigerlei 
vorm van organisatie was geen sprake. 

Vanaf 1905 kwam de georganiseerde wa-
tersport landelijk wat meer in de belangstel-
ling, mede door de aandacht die de ANWB, 
van oorsprong een wielrijdersbond, ook 

aan het watersporttoerisme ging besteden. 
Er ontstonden zeil- en roeiverenigingen 
en er werden wedstrijden georganiseerd. 
Ook Vlissingen kende in de twintigerjaren 
roeiverenigingen als ‘Scheldestroom’ en 
‘Luctor et Emergo’, met een bescheiden 
aantal roeisloepen en kano’s. 

Als in 1933 de heer P. Zwaal, leraar aan 
de zeevaartschool, een motorjacht koopt 
en hij op zoek moet naar een ligplaats in 
de Vlissingse havens zoekt hij contact met 
andere jachteigenaars om gezamenlijk tot 
een oplossing te komen. Het idee voor een 
watersportvereniging wordt geboren en op 
24 januari 1934 vindt de oprichtingsver-
gadering plaats. De 47 aanwezige aspirant 
leden kiezen als bestuur de heren P. Zwaal 
(voorzitter), J.A. Jasperse (secretaris) en 
D. Kwaak (penningmeester) en de naam 
Vereeniging voor watertoerisme ‘Schelde’ 
wordt officieel vastgesteld. De Vlissingsche 
Courant van 27 januari maakt op haar 
voorpagina melding van de nieuwe vereni-
ging:

‘Een geschikte ligplaats voor de pleziervaar-
tuigen is een niet gemakkelijk op te lossen 
probleem. Evenwel hoopt de vereeniging 
door onderlinge samenwerking hierin te 
slagen.’

In een advertentie in dezelfde krant worden 
belangstellenden verzocht zich als lid te 
melden.

De eerste jachthaven 1934-1941

In de oprichtingsvergadering wordt reeds 
gesuggereerd dat het haventje bij het beton-
ningsmagazijn en de Joost de Moorstraat in 
aanmerking komt om als jachthaven in te 
richten. De afmetingen bedragen 75 x 50 
m. en de diepgang 1,50 m. Het is eigen-
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en van 29 januari 1938:

De liggelden zijn bescheiden, f 5,- per jaar 
voor een groter schip en f 1,- per jaar voor 
een kano. 

dom van de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde en wordt gebruikt als bergingsdok 
voor rijshout, vlotten en ander materiaal 
van Rijkswaterstaat. In goede samenwer-
king met burgemeester Van Woelderen 
weet het bestuur de directie van De Schelde 
te bewegen het dokje voor f 30,- per jaar 
aan de vereniging te verhuren en de vlot-
ten in bruikleen te verstrekken. Waterstaat 
haalt zijn materiaal weg, de haven wordt 
vooral met hulp van eigen leden ingericht, 
er komt een clubhuisje (‘De Klip’) en op 
zaterdag 9 juni wordt de haven officieel 
door de inmiddels tot beschermheer van de 
vereniging gebombardeerde burgemees-
ter Van Woelderen geopend. Een aantal 
Vlissingse notabelen geeft acte de présen-
ce, waaronder de wethouder van onderwijs  
W.P. Edelman, de ondercommandant 
der marine Vrede, de directeur van de 
Provinciale Stoombootdienst De Jonge 
en de commissaris van het Nederlands 
Loodswezen G. Bakker. Het aantal leden 
bedraagt bij de opening reeds 70. Ook 
de kano’s en roeiboten van de leden van 
Luctor et Emergo krijgen een ligplaats in 
de nieuwe jachthaven.

De vereniging groeit snel. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit een berichtje in de Vlissingsche 
Courant van 28 juli 1934,

Luchtfoto, met in het  
midden de plaats van  
de latere jachthaven, 1928. 
(Foto Gemeentearchief  
Vlissingen)



Oktober 2013 15

Omdat veel inrichtings- en onderhouds-
werkzaamheden door de leden zelf worden 
uitgevoerd kunnen lidmaatschapsgeld en 
liggeld zo laag worden gehouden, een situ-
atie die tot op heden voortduurt. 

Als in 1938 de KMS de opdracht verwerft 
voor de bouw van een groot passagiers-
schip voor de Rotterdamse Lloyd (na de 
oorlog gedoopt als Willem Ruys) is er spra-
ke van dat door uitbreiding van de werf de 
jachthaven binnen enkele jaren zal moeten 
verdwijnen evenals de woonhuizen aan de 
belendende Bankert- en Evertsenstraat. De 
gemeenteraad zet dit punt op de agenda 
en B & W verklaart naar een oplossing te 
zoeken, mogelijk door de aankoop van 
het terrein van het oude Vlissingen-Stad 
station liggend ten noorden van de Prins 
Hendrikweg bij de Keersluis en eigendom 
van de Nederlandse Spoorwegen. 

Dan breekt de oorlog uit. Reeds op 11 mei 
1940 vallen er brandbommen op de haven 
met als gevolg schade aan de vlotten en 

het zinken van een jacht. In 1941 vordert 
de bezetter dat uit het kustgebied alle ple-
ziervaartuigen dienen te verdwijnen. Er is 
sprake van een evacuatie naar Gorkum! 
Door bemiddeling van de vereniging bij de 
betreffende autoriteiten wordt toestemming 
verkregen om de vaartuigen in de inmid-
dels verdwenen Zoutegracht in Middelburg 
te stationeren. (Dit geldt ook voor de ple-
ziervaartuigen uit Goes en Breskens). De 
activiteiten van de vereniging komen op 
een zeer laag pitje te staan. In 1944 is door 
de vele bombardementen op Vlissingen het 
haventje volledig vernietigd, evenals de he-
le woonwijk op het Eiland De schepen die 
in Middelburg liggen worden bij de bevrij-
ding van die stad ook zwaar getroffen.

De tweede haven 1945-1952

In 1945 gaat de gedecimeerde vereniging 
op zoek naar nieuwe ligplaatsen. Met een 
tijdelijke vergunning van Rijkswaterstaat 
wordt bij de Keersluisbrug aan de zijde van 
de Koningsweg een aantal provisorische 

De eerste jachthaven aan het verbreed kanaal. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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ligplaatsen ingericht. In 1947 beschikt de 
vereniging hier over 200 m. vlot, dus 400 
m. aanlegplaats; voor jachten en kano’s dit 
is te weinig voor het weer groeiende aantal 
leden.

De wensen voor een nieuwe jachthaven aan 
de oostzijde van het kanaal op het voorma-
lige Vlismar-terrein komen jaarlijks aan de 
orde binnen de vereniging en in het over-
leg met de gemeente, waarbij vooral de fi-
nanciering vooralsnog een onoverkomelijk 
probleem vormt. Een mogelijkheid om een 
gedeelte van de vissershaven te gebruiken 
wordt als onaanvaardbaar afgewezen:
‘het vuile water, geen behoorlijke aanleg-
steigers en het feit dat er geen afsluiting zou 
zijn van de publieke weg, acht men bezwa-
rend’.
Aldus een uitspraak in de jaarvergadering 
van februari 1950. 40 jaar later is gebleken 
dat de vissershaven wel degelijk omgeto-
verd kan worden tot een fraaie jachthaven.

Als in 1952 Rijkswaterstaat de keersluis-
brug ingrijpend gaat verbouwen moet men 
weer op zoek naar een nieuwe (tijdelijke?) 
locatie.

De derde haven 1952-1956

Met toestemming van de gemeente wordt 
een voorlopige oplossing gevonden door de 
afmeervlotten te verslepen naar de tweede 
binnenhaven. De ‘verhuizing’ vindt plaats 
op 6 september. De voorzieningen zijn ech-

ter minimaal en behoefte aan een eigen 
jachthaven doet zich steeds sterker gelden. 
Er wordt een comité opgericht en er wordt 
een plan uitgewerkt om een geheel nieuwe 
haven aan te leggen op het voormalige 
Vlismar-terrein.

De vierde haven 1956-heden

De vereniging is niet in staat de aanlegkos-
ten zelf te dragen en doet een beroep op de 
gemeente. De PZC van 20 april 1953 meldt:

Het krediet wordt door de gemeenteraad in 
haar vergadering van 24 april 1953 ‘gaarne 
toegestaan’. Toestemming van Rijks water-
staat wordt verkregen en de firma Bijker’s 
Aannemingsbedrijf verwerft de opdracht 
van de gemeente Vlissingen. De haven 
wordt 90 m. lang en 40 m. breed en zal 
plaats bieden aan 50 middelgrote jachten 
en een even groot aantal kleinere schepen. 
De definitieve aanlegkosten worden vastge-
steld op f 66.000 en de vereniging ziet zich 
genoodzaakt de contributie en liggelden te 
verdubbelen, wat tot grote commotie leidt 
en voor een vijftal leden aanleiding is om 
te vertrekken.

De aanleg loopt in 1954 vertraging op door 
een discussie tussen de N.V. Haven van 
Vlissingen en Rijkswaterstaat over het in-
richten van een nieuw industrieterrein op de 
voorziene plek. Uiteindelijk wordt een com-

Bij de keersluisbrug ca. 1950.  
(Foto VVW ‘Schelde’)
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promis gesloten inhoudende dat niet de ge-
hele haven bestemd wordt als jachthaven en 
er rekening wordt gehouden met de belan-
gen van eventuele industrievestigingen. Zo 
komt er ook een gedeelte werkhaven en ka-
de voor de firma Bijker’s Aannemingsbedrijf. 
Op 3 januari 1955 wordt begonnen met het 
uitgraven van de haven. 

Men stuit op obstakels zoals de oude be-
tonnen funderingsresten van de Vlismar 
olietanks maar binnen een half jaar wordt 
de gewenste diepte van 3.40 m. bereikt. De 
strenge winter van 1955-1956 zorgt voor 
nieuwe vertraging. Door de vorst kunnen er 
geen palen worden geheid en ook de bouw 
van het clubhuis komt stil te liggen.

In de loop van 1956 vorderen de werk-
zaamheden gestaag. De beschoeiing wordt 
aangelegd, er komen in totaal 220 m. loop-
steiger voor ca. 75 ligplaatsen en aan de 
noordzijde een clubhuis en een sleephelling 
met lorrie voor onderhoudswerkzaamhe-
den op het droge. Aan de zuid- en oostzijde 
wordt een stalen damwand geslagen voor 
90 m. loskade voor de firma Bijker.

In de loop van 1957 kunnen de leden hun 
ligplaatsen in de nieuwe haven in gebruik 
nemen. Op 13 juni 1959 wordt de ha-
ven met veel feestelijk vertoon geopend 
door burgemeester Kolff in aanwezig-
heid van het voltallige gemeentebestuur, 
Scheldedirecteur Hupkes, erevoorzitter van 
de vereniging, en tal van andere hoogwaar-
digheidsbekleders. Met de prachtig ver-
sierde witte botter ‘De Kloek’ van secretaris  
dr. Kraan wordt de haven binnen gevaren, 
afgemeerd aan de middensteiger en door 
het hijsen van de Nederlandse driekleur 
wordt de haven officieel geopend.

Het aantal leden bedraagt in 1958 245 per-
sonen. In de loop der jaren wordt de haven, 
vooral door eigen inzet van de leden ver-
der ingericht. Het aantal ligplaatsen wordt 
geleidelijk uitgebreid, allerlei voorzieningen 
zoals laadmogelijkheden voor brandstof en 
drinkwater en elektriciteitsaansluitingen op 
de steigers worden aangelegd en in latere 
jaren wordt een milieubeheersplan voor de 
opvang en beheer van afvalstoffen geïm-
plementeerd. Men is dus hier met zijn schip 
‘aan een goed eindje gemeerd’!

De aanleg van de jachthaven met op de achtergrond de PZEM centrale, februari 1955.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Enkele persoonlijke herinneringen

Als je vader, oudere zus en oudere broer 
fervente zeilsporters zijn krijg je hiervan au-
tomatisch een tikje mee, ook al ben je zelf 
niet zo’n uitgesproken liefhebber. Zodoende 
heb ik ook heel wat uurtjes op ‘de jacht-
club’ en zeilend op de Westerschelde door-
gebracht. Het begon met de kano van mijn 
broer. Ik weet nog dat hij als tiener met de 
kano de Westerschelde op wilde maar dat 
de sluiswachter weigerde zo’n jonge gast 
de zee op te laten. Voor mijn broer geen 
probleem, met zijn maat droeg hij de kano 
over de dijk op het eiland en peddelde rus-
tig het ruime sop op. Om mijn ouders te 
verrassen bestond hij het een keer om het 
Haventje van Meijer binnen te varen, en via 
de Leiding (Vlissingse Watergang) naar de 
Witte Wijk te peddelen waar wij toen woon-
den. 

In 1956 wist mijn vader een mooi gaffelge-
tuigd overnaads koper geklonken S-spant 
van 6,5 m. lengte en met een boegspriet 
van 1 m. te kopen. Evenwel zonder hulp-
motor, dus de haven of de sluis binnenvaren 
ging op de wrikriem. Later bouwde hij zelf 

een 4 pk motor met schroefas en schroef 
in, die echter niet altijd even betrouwbaar 
was zodat de wrikriem altijd in het gang-
boord gereed lag om bij motorstoring toch 
het scheepje binnen te kunnen brengen.

Mijn zus is getrouwd vanuit de jachtclub. Het 
huwelijk vond plaats op 16 juli 1959, dus 
een maand na de officiële opening van de 
jachthaven. De pavoiseervlaggen lagen nog 
gereed om de haven en de jachtjes te ver-
sieren. Met de botter van Scheldedirecteur 
Van Ginkel werden het bruidspaar en de 
bruiloftsgasten van de jachthaven naar het 
stadhuis aan de Houtkade gevaren, bege-
leid door vele clubleden met hun versierde 
scheepjes. Het Scheldepersoneel werkzaam 
op de schepen aan de afbouwkade genoot 
met tientallen van het fraaie schouwspel, 
een rekening voor de verloren werkuren is 
echter nooit ingediend.

Michiel de Ruyterhaven

In 1983 wordt door de gemeente overwo-
gen om de exploitatie van de voormalige 
vissershaven in het centrum van Vlissingen 
(1433) na renovatie als jachthaven aan 

De ‘nieuwe’ Jachthaven ca 1960.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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de vereniging te gunnen. Gezien de grote 
financiële risico’s wordt hiervan door de 
vereniging afgezien. In 1989 wordt deze 
haven door particulieren gepacht van de 
gemeente. De haven beschikt in het begin 
over 80 vaste ligplaatsen en vijf passanten 
plaatsen.
De geschiedenis van deze haven valt buiten 
het kader van dit artikel.

De toekomst

Hoe zal het verder gaan met de Vlissingse 
jachthavens? Het woord is aan Hans 
Vroegindeweij, huidige voorzitter van de 
VVW ‘Schelde’:

Met de kennis van nu en de ervaring van 
toen kan men stellen dat het college van 
B&W destijds veel daadkrachtiger is ge-
weest dan tegenwoordig. Voor de inwoners 
was er behoefte aan ligplaatsen en het ver-
zoek hierom werd door het college beloond. 
Doordat er geen of nauwelijks ledenverloop 
is bij de vereniging blijven de ligplaatsen 
bezet en kan er mondjesmaat een ligplaats 
worden toegewezen. Met als gevolg dat er 
voor een ligplaats een lange wachtlijst is.

Om aan de vraag naar ligplaatsen te vol-
doen heeft de vereniging in 2009 een 
volledig plan uitgewerkt om nabij de 
Timmerfabriek een nieuwe jachthaven te 
realiseren als uitbreiding van de huidige 
jachthaven. Echter het college van B&W 
dacht een commerciële partij te hebben ge-
vonden die naast een jachthaven ook wo-
ningen met ligplaatsen zou laten bouwen.

Tot op heden is er in Vlissingen nog geen 
enkele uitbreiding van ligplaatsen gerea-
liseerd. Wel zijn er volop plannen. De ver-
eniging wenst op korte termijn toch extra 
ligplaatsen te kunnen verwezenlijken om 
aan de behoefte van de Vlissingse inwoners 
te kunnen voldoen.

Tot zover Hans Vroegindeweij. Het is te ho-
pen dat de Vlissingse watersportliefhebbers 
ook in de toekomst aan ‘een goed eindje 
gemeerd’ kunnen blijven. 

Met dank aan het bestuur van de Vereniging 
voor Watertoerisme ‘Schelde’ voor de wel-
willende toestemming gebruik te mogen 
maken van het jubileumboek voor het 
schrijven van dit artikel.

Over de auteur:
JAQUES DEN EXTER (1945), geboren en 
getogen Vlissinger is na zijn werkzame 
leven bij Schelde Marinebouw gepensio-
neerd en zich gaan interesseren in voor-
al de contemporaine geschiedenis van 
Vlissingen.

Bronnen

- www krantenbankzeeland.nl

- Vlissingsche Courant 

- Provinciale Zeeuwse Courant

- B. Maquelin, J. Mastenbroek jr, W. van Ouwerkerk en 

G. van Unnik, ’75 jaar Vereniging voor Watertoerisme 

‘Schelde’ , Vlissingen 2009 
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90 Jaar  bezorgen aan boord
Een Vlissings familiebedrijf

AAfke Verdonk-rodenhuis

Dit artikel heeft als onderwerp het bedrijf 

Koolwijk Shipstores en het is gebaseerd  

op een aantal gesprekken die ik had met  

de heer Anton Koolwijk, geboren in 1933 en 

vele jaren directeur van Koolwijk Shipstores.  

Het bedrijf bestaat 90 jaar en heeft deze  

zomer een nieuw kantoor en magazijn  

betrokken, aan de Westerhavenweg,  

bij de buitenhaven in Vlissingen.

Wij spraken over de geschiedenis, over  

de specifieke bedrijfstak, over familie en over 

gepensioneerd zijn! Anton Koolwijk is eigenlijk 

al sinds 1998 met pensioen, maar gaat nog elke 

morgen naar de zaak, waar zijn inbreng nog zeer 

welkom is. Het bedrijf wordt nu geleid door zijn 

dochter Anita Koolwijk, sinds 2006 met  

zakenpartner Wim Maaskant. Het bedrijf heet  

nu officieel Koolwijk Shipstores VOF.

Wat is nu een shipstore, wie de shipchand-
ler? We kijken hiervoor even aan boord.
De samenleving aan boord van een schip is 
een gemeenschap op zich. Ieder is hier om 
te werken, passagiersschepen daargelaten, 
maar daarnaast moet er worden gegeten, 
gedronken, geslapen. De was moet worden 
gedaan. Mensen moeten schoenen poet-
sen, knopen aanzetten, kortom er wordt 
ook geleefd.
Hoe gaat dit allemaal, waar komen de be-
nodigdheden vandaan? Schepen zijn soms 
weken op zee zonder haven aan te doen. 
Op de oceaan vind je geen slager, groen-
tewinkel, drogist of supermarkt! Hier komt 
de shipstore, de shipchandler in beeld. 
Engelse termen, Engels is de voertaal in 
de internationale scheepvaart. Je zou de 
shipchandler kunnen vergelijken met de 
ouderwetse parlevinker, die met een bootje 
de binnenvaartschepen voorzag van bood-

Antonie Koolwijk in 
de deuropening van 
de tabakszaak in de 
Walstraat.  
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen)
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schappen. Bij de internationale scheep-
vaart komt er een element bij, er is sprake 
van uitvoer, er moet dus geen belasting be-
taald worden. Het afhandelen van douane-
aangelegenheden hoort ook bij de taak van 
de shipchandler.
Schepen zijn altijd bevoorraad voor vertrek. 
In oude tijden moest gelet worden op houd-
baarheid, immers er waren geen koelcellen 
en etenswaren konden niet lang houdbaar 
gemaakt worden zoals tegenwoordig. Verse 
artikelen waren dus zeldzaam aan boord. 
We kennen de verhalen over scheurbuik. 
Het bevoorraden werd gedaan door de re-
der of de admiraliteit, afhankelijk of het om 
een koopvaardij- of oorlogsschip ging en het 
werd wel uitbesteed aan de vrouw van de 
kapitein. Tot in de twintigste eeuw was nog 
vaak de kapitein verantwoordelijk voor het 
inkopen of ‘storen’. Dat had soms tot gevolg 
dat bepaalde zuinige gezagvoerders niet zo’n 
beste naam hadden wat betreft de voeding 
aan boord: veel kool! Shipstores leveren aan 
schepen. Bestellingen worden gedaan door 
rederijen, maar ook wel door kapiteins van 
schepen, als bepaalde artikelen nodig zijn. 
Ook scheepsagenten geven soms bestellin-
gen door. Alles kan geleverd worden, provi-

and, verf, onderdelen, drank, rookwaren, lu-
cifers, schoenpoets. Bestellingen komen per 
telefoon, fax, internet. Soms worden bestel-
lingen aan boord opgenomen en besproken 
door eigen personeel. Het gaat dan vaak om 
technische bestellingen.
Douaneformaliteiten regelt Koolwijk en de 
spullen worden aan boord gebracht. Dit 
gebeurt met eigen bestel- of vrachtauto. 
Wanneer een schip niet voor de kant ligt 
wordt er gebruik gemaakt van de diensten 
van De Vlissingse Bootlieden, te vergelijken 
met de Roeiers in Rotterdam. Zij brengen de 
trossen over en oefenen een soort taxidienst 
te water uit. Ze brengen mensen en goe-
deren naar schepen die in de haven ‘op de 
boeien’ liggen of op de rivier voor anker. 
Koolwijk Shipstores is opgericht in 1923 
door Antonie Koolwijk, 1896-1970. Hij be-
zat een sigarenwinkel in de Walstraat. Zijn 
vrouw had een bontzaak daarnaast, De 
Kleine Kapel. Het gezin woonde boven de 
winkels, er waren vier kinderen: Wil, Lena, 
Anton en Antoinette(Puck). Dochter Lena 
overleed jong. Anton kwam in 1948 in de 
zaak. Wil trouwde met Wim Roose, die 
na de oorlog tot 1983 deel uitmaakte van 
Koolwijk en zonen.

Anton Koolwijk, links in de deuropening van zijn sigarenwinkel.  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Anton Koolwijk sr. begon met het leveren 
van tabak, rookwaren aan de Maatschappij 
Zeeland, vanuit de sigarenwinkel. Anton jr. 
herinnert zich nog het zogenoemde ban-
derollen kappen: hij zat op een krukje en 
haalde de bandjes van de tabakswaren. Die 
bandjes gaven de belasting aan. Zo gingen 
de te leveren tabakswaren onbelast aan 
boord, niet voor gebruik aan de wal. Aan 
boord gingen ze achter zegel, tot het schip 
twaalf mijl uit de kust was. Door het vele rei-
zen kennen we tegenwoordig allen het be-
grip tax free. De douane ging mee bij leve-
ring en zorgde dat de boel verzegeld was. In 
de loop der jaren kwamen er levensmidde-
len bij, betrokken bij groothandel Dommisse 
uit de Palingstraat. Opslag was een pakhuis 
in de Scherminkelstraat. Ooit was hier een 
partij stokvis opgeslagen, waar de bovenbu-
ren niet blij mee waren. De stank bezorgde 
behoorlijke overlast. Levering aan de sche-
pen gebeurde met de fiets.
Na de Tweede Wereldoorlog is de zaak vol-
ledig ‘shipstores’. Alles wordt geleverd. 
Drank en rookwaren vormen altijd aparte 

handel, door de belastingvrije levering is 
hier de douane bij betrokken. De opslag 
van deze waren is altijd goed beveiligd.
Behalve de grote lijn van de geschiedenis 
weet Anton Koolwijk aardige anekdotes te 
vertellen, zoals het verhaal van het paard 
dat een beetje te vurig was:
Vader Koolwijk moet spullen leveren aan 
een vissersschip. Het is vlak na de oorlog. 
Hij kan een paard en wagen lenen van de 
firma Hese. Het paard heeft lang op stal ge-
staan, is zelfs kreupel geweest, overal ligt 
puin. De levering gaat goed, maar bij ver-
trek trekt het paard een beetje te enthousi-
ast op, waardoor een en ander mis gaat! De 
kar raakt van de wal, maar blijft in het tuig 
of de netten van het schip hangen en kan 
weer op de wal getakeld worden! Paard en 
kar zijn weer heel bij de eigenaar beland.
Anton jr. begint na de mulo in het bedrijf van 
zijn vader. Hij brengt met een solex en een 
aanhanger de boodschappen naar de sche-
pen, alles nog vanuit de Walstraat. In 1950 
koopt Koolwijk een houten woning met aan-
grenzend café en bijkeuken, staande aan de 

Houten kantoor en magazijn. Buitenhaven Vlissingen.  
(Privé-archief Koolwijk)
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Westerhavenweg 2, 1966 tot 2013. 
(Privé-archief Koolwijk)

haven te Breskens voor tweeduizend gulden 
van Anthonie Roest. Dit wordt verplaatst 
naar Vlissingen en is het eerste kantoortje 
met magazijn aan de buitenhaven. Hier lig-
gen ook voor mij persoonlijke herinneringen. 
Mijn ouders waren bevriend met Wil en Wim 
Roose en als wij met ons gezin in Vlissingen 
waren zocht mijn vader ‘oom Wim’ wel eens 
op aan de buitenhaven. Ik ging als kind dan 
wel mee en ik herinner me nog de speciale 
geur en de volle ruimte.
Het kantoor van de firma Koolwijk was toch 
wel een plek waar allerlei mensen aanland-
den. Werknemers van de Schelde bijvoor-
beeld die naar een schip moesten dat nog 
moest komen of die op een bootje wachtten 
dat hen naar een schip bracht. Een kantoor 
dat 24 uur open is, is een ideale pleister-
plaats. Het zal best gezellig geweest zijn.
Over gezelligheid heeft Anton ook nog een 
herinnering. Zijn vader was nogal betrokken 
bij de mensen aan wie hij leverde. Zo kwam 
hij eens met kerst met het plan kerstkransen 
te brengen naar de kleine schepen, coasters 
die op dat moment binnen lagen:

Er worden kransen betrokken van banket-
bakker Van de Linden in de Badhuisstraat en 
vader en zoon gaan op pad naar de haven: 
de een links, de ander rechts en zo belandt 
de jonge Anton op een schip waar de be-
manning, verzameld in de kombuis, nu niet 
bepaald in kerstsfeer is. Wel in hogere sfe-
ren. Anton moet ook aan een borrel, maar 
wil dat niet. Hij wordt bedreigd met een pot 
jam, ze zullen hem insmeren als hij geen 
borrel neemt. Vader Anton, inmiddels klaar 
met het afleveren van zijn kerstkransen gaat 
kijken waar zijn zoon blijft. De zeer vro-
lijke zeelieden sluiten hem op in een kast. 
Uiteindelijk worden vader en zoon bevrijd 
door op de kade aanwezige marechaussee. 
Kerstkransen zijn er nooit meer uitgedeeld. 
In 1958 worden de panden aan de Walstraat 
verkocht aan Hendrik Jan Lijnbach. 
Hiermee komt een einde aan een  periode. 
In 1966 wordt een nieuw kantoor en ma-
gazijn gebouwd, Westerhavenweg 2. Dit is 
nu verlaten voor het nieuwe kantoor aan de 
Westerhavenweg 14, dat deze zomer in ge-
bruik genomen is. 
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Op 5 augustus van dit jaar ben ik te gast 
op het nieuwe kantoor. Het is er rustig, er 
zijn mensen met vakantie. Wat opvalt is het 
licht, lichte ruimtes. Kantoren voor Anita 
Koolwijk, Wim Maaskant en voor Anton. Er 
is veel ruimte, werkplek voor administratief 
personeel, vergaderruimte. Ook het ma-
gazijn is ruim, het is een beetje een grote 
campingwinkel. Ketchup, mayonaise, pot-
ten jam, wasmiddelen, wc-papier, kortom 
alles wat je kunt opslaan. Vlees, vis, groen-
te, fruit, kortom verse artikelen worden ui-
teraard ook vers geleverd vanuit de koel/
vriescellen. In een aparte ruimte bevin-
den zich de zwaarder belaste artikelen als 
drank, sigaretten. Douanecontacten lopen 
tegenwoordig anders dan vroeger. Alles 
gaat via de computer. Zo weet de douane 
precies wat in voorraad is en waar de ar-
tikelen heen gaan. Als er een fles breekt, 
wordt dat geregistreerd, de aantallen moe-
ten kloppen.
Aan de medewerkers worden hoge eisen 
gesteld. Zij moeten behoorlijk allround zijn. 
Sjouwen als het nodig is, zich kunnen red-
den met de vreemde talen. Levering van de 
juiste technische artikelen is niet altijd een-
voudig. Zeker niet als die in een vreemde 
taal worden besteld. Ook moeten zij wel 
enigszins bekend zijn met de gewoontes 
van mensen uit andere culturen. Bovendien 
verleent het bedrijf 24 uur service. Er wordt 
geleverd aan zeeschepen, maar ook aan 
de visserij. Koolwijk Shipstores levert pro-

viand, zogenaamde bonded stores (drank/
sigaretten), onderdelen, verf, eigenlijk al-
les. De administratie is omvangrijk, want 
zelfs op een doosje lucifers zit bijvoor-
beeld belasting. De firma levert niet al-
leen in Vlissingen, maar ook in havens als 
Antwerpen, Gent, Terneuzen, Duinkerken, 
Oostende, Rotterdam. Veel concurrenten 
zijn verdwenen, er is nu veel concurrentie 
uit het buitenland. Dit familiebedrijf is er 
nog steeds. 
Ik heb in dit verhaal gesproken over Anton 
Koolwijk senior en junior. Eigenlijk klopt 
dat niet meer helemaal. Op dit moment is 
Anton Koolwijk (1933) met wie ik de ge-
sprekken over Koolwijk Shipstores heb ge-
had senior. Zijn zoon is nu Anton Koolwijk 
junior. Deze junior is niet in de zaak, maar 
werkt en woont in Amsterdam. Drie gene-
raties die dezelfde naam dragen: Antonie 
Koolwijk. De jongste Koolwijk die nu samen 
met Wim Maaskant Koolwijk Shipstores be-
stiert is Anita Koolwijk, vrouw in toch nog 
wel een mannenwereld. Maar zoals zij zelf 
zegt: het buitenwerk laat ze aan de mannen 
over. Dat gaat kennelijk naar tevredenheid 
want dit bijzondere bedrijf bestaat inmid-
dels 90 jaar!

Over de auteur: 
AAFKE VERDONK-RODENHUIS (1948), 
geboren in Vlissingen, geboeid door ma-
ritieme historie en de geschiedenis van 
Vlissingen.

Het nieuwe kantoor aan de 
Westerhavenweg 15. 
(Foto Fraanje))
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Flessenpost ontmaskert muiters 
ruud PAesie

Op 8 november 1875 spoelt op de Franse 
kust, ter hoogte van La Rochelle, een fles 
aan, waarin een geschreven SOS-bericht is 
gestopt. De Engelse boodschap is kort en de 
door het Algemeen Handelsblad op 15 no-
vember 1875 gepubliceerde vertaling luidt: 
‘Zend hulp en politie, de manschap heeft de 
kapitein, stuurman en bootsman vermoord. 
Wij verlieten Antwerpen met bestemming 
naar New-York op 29 october, de muiterij 
begon op 31 october. Het schip heet Lennie, 
van Yarmouth, kapitein Hatfield’. De krant 
weet verder nog te melden dat de Fransen 
onmiddellijk na de vondst van de fles een 
‘regeeringsstoomschip’ hadden uitgezonden 
om de Lennie op te sporen. Het barkschip 
wordt korte tijd later nabij het eiland Oléron 
aangetroffen en aan boord zijn nog vijf man-
nen en een jongen. De overige zes beman-
ningsleden zijn de avond daarvoor met de 
sloep gevlucht.

De in Canada geregistreerde Lennie telt een 
veertienkoppige bemanning, waarvan het 
merendeel uit Griekenland en Turkije af-
komstig is. Al bij aanvang van de reis botert 
het niet tussen de Canadese kapitein Stanley 
Hatfield en zijn ondergeschikten. Hatfield eist 
strakke discipline van zijn bemanning en de 
spanning aan boord loopt snel op. Volgens 
latere getuigenissen vertrouwt de kapitein 
zijn manschappen niet en zou hij altijd een 
revolver bij zich dragen. Als de matrozen op 
een gegeven moment zonder tabak zitten en 
land in zicht is, vragen zij aan Hatfield toe-
stemming om met de sloep rookwaar in te 

slaan. Dat verzoek wordt afgeslagen. Kort 
daarop ontstaat een nieuw conflict. De ka-
pitein is ontevreden over de zeemanskunst 
van zijn scheepsvolk en uit zijn ongenoegen. 
‘You’re not sailors, you’re a bunch of landlub-
bers’ zou hij tegen hen hebben geschreeuwd. 
Daarop slaat Pascalis Caludus, alias ‘Groote 
Harry’, in een onverwacht moment de gezag-
voerder neer. Een andere Griekse zeeman, 
die onder de naam ‘Fransche Piet’ door het 
leven gaat, steekt Hatfield vervolgens dood. 
De Ierse stuurman en Schotse bootsman 
schieten hun kapitein te hulp, maar vallen 
daarbij zelf in moordenaarshanden. De drie 
lichamen worden daarna overboord gegooid 
en het bloed wordt van het dek gespoeld.
Daarna openen de muiters de luiken naar 
de kajuit, waar zij de Vlaamse steward 
Constant van Hoydonck en de Nederlandse 
kajuitsjongen Henri Trousselot hebben op-
gesloten. De muiters hebben het plan op-
gevat om via Gibraltar naar Griekenland te 
ontkomen, maar geen van hen kan navi-
geren. Hulp van anderen is nodig. Daarom 
infomeren zij bij de hofmeester naar zijn 
stuurmanskunst. Van Hoydonck blijkt over 
enige stuurmansvaardigheid te beschik-
ken en de muiters zijn bereid om zijn leven 
en dat van Trousselot te sparen als hij hen 
naar Griekenland brengt. In plaats daarvan 
koerst Van Hoydonck op de Franse kust af 
en ziet hij bovendien kans om samen met 

In de afgelopen jaren hebben Nederlandse  

bibliotheken hun krantencollecties  

gedigitaliseerd. Vanuit je werkkamer kun je nu 

op relatief eenvoudige wijze eeuwenoude kran-

tenbakken doorbladeren. Tijdens mijn  

onderzoek naar het gebruik van flessenpost  

in de negentiende eeuw stuitte ik op een  

opmerkelijk bericht dat me niet meer los liet.

Foto Caroline van der Mandele



26 Den Spiegel

de scheepsjongen noodberichten te schrij-
ven die zij in lege flessen overboord gooien. 
Ten minste twaalf flessen worden op deze 
wijze aan de zee toevertrouwd.
Onwetend over de flessenpost en daarop-
volgende zoekactie door de Franse patrouil-
leboot varen de zes gevluchte muiters met 
de sloep een Franse haven binnen. Daar ver-
klaren zij dat zij schipbreukelingen zijn van 
de Sint George, een vaartuig dat in nood-
weer is vergaan. De politie vertrouwt de zaak 
niet en neemt het zestal in hechtenis. In het 
daaropvolgende gerechtelijk vooronderzoek 
wordt duidelijk dat zij bij de moordpartij op 
de Lennie betrokken zijn geweest. Uit de 
verklaringen blijkt verder dat de misdaad in 
Engelse wateren heeft plaatsgevonden en 
daarom worden de zeelieden met een ‘gun-
boat’ naar Engeland overgebracht. In Londen 
wordt het onderzoek vervolgens voortgezet. 
De zaak krijgt veel internationale aandacht. 
Ook in Amerika, waar The New York Times 
er meermaals over publiceert, tot zelfs in 
Nieuw Zeeland en Australië. Door het door-
tastende optreden van de ‘Belgian steward 
and the Dutch cabine boy’ kan dit misdrijf 
worden opgelost en de rechters prijzen hun 
handelswijze. Vier muiters worden uiteinde-
lijk in de Old Bailey, zoals het gerechtshof in 

de volksmond wordt genoemd, ter dood ver-
oordeeld en zij worden op 23 mei 1876 in de 
Londense Newgate Prison opgehangen. De 
anderen worden vrijgesproken, omdat hen 
geen moord ten laste kan worden gelegd.
Door de internationale publiciteit groei-
en Van Hoydonck en Trousselot tot hel-
den uit en het eren van de twee moedige 
zeelieden is slechts een kwestie van tijd. 
Als eerste riddert de Belgische koning de 
twee mannen. Van Hoydonck ontvangt het 
Ridderkruis der Leopoldsorde en de ‘wak-
keren Hollandschen knaap’ de Décoration 
Civique. Bij de plechtigheid zijn de burge-
meester van Antwerpen, de Engelse consul 
en andere hoogwaardigheidbekleders aan-
wezig. Alle schepen in de haven hebben de 
vlag in top. Ook uit Frankrijk, Nederland 
en Groot-Brittannië volgen onderscheidin-
gen. Uit Frankrijk ontvangen zij de Légion 
d’honneur en uit Nederland krijgen zij de 
Zilveren Medaille van Verdienste, alsmede 
een ‘loffelijk getuigschrift’. Ook het Engelse 
kapittel der Orde van St. John of Jerusalem 
kent de twee helden medailles toe.

Geboeid door de krantenberichten hoop ik 
meer over de Fransklinkende Nederlander 
te vinden. Genealogisch onderzoek naar 

Het barkschip Lennie.
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Henri Trousselot levert snel resultaten op. 
De dappere vijftienjarige scheepsjongen 
blijkt Hendrik Willem Jan Trousselot te zijn, 
die op 25 april 1860 in Rotterdam ter we-
reld kwam. Volgens de geboorteakte is zijn 
vader de 29-jarige Johannes Franciscus 
Theodorus Trousselot en heet zijn iets ou-
dere moeder Theodora Josina Hop. Beiden 
zijn eveneens uit Rotterdam afkomstig. Het 
stel trouwt op 10 mei 1854 en het echtpaar 
krijgt drie zonen en een dochter. In 1863 
verhuist het gezin van Rotterdam naar 
Antwerpen, waar zijn vader vermoedelijk in 
de haven werkzaam is geweest.
Drie jaar na de gebeurtenissen op de Lennie 
emigreert Hendrik Trousselot naar Nieuw 
Zeeland, waar hij op zijn achttiende verjaar-
dag in Lyttelton arriveert. In deze havenstad 
nabij Christchurch werkt hij enige tijd in de 
haven. Daarna verhuist hij naar Timaru. 
Op 14 mei 1882 haalt Trousselot opnieuw 
de kranten ‘in a heroic lifesaving enterpri-
se’. Tijdens een hevige storm raken twee 
schepen in problemen en de voormalige 
Rotterdammer weet met hulp van collega’s 
de in nood verkerende zeelieden te redden. 
Ter nagedachtenis aan deze moedige red-
dingsactie, waarbij verscheidene hulpverle-
ners verdrinken, is er een koperen gedenk-

plaat in de havenstad onthuld. De naam 
van Trousselot staat daar bovenaan op 
vermeld. In Nieuw Zeeland ontmoet hij ook 
zijn latere vrouw Elizabeth Ann Whitford 
met wie hij drie zonen krijgt. Ten slotte ver-
huist de zeeheld naar Australië waar hij op 
66-jarige leeftijd in 1926 overlijdt.

Over de auteur:
RUUD PAESIE (1956) is maritiem histo-
ricus in Middelburg. Hij publiceert over 
uiteenlopende maritieme onderwerpen.

Bronnen 

- Stadsarchief Rotterdam, Doop-, trouw- en begraaf-

boeken.

- Algemeen Handelsblad, 15 november 1875.

- New York Times, 1875-1876.

- Grey River Argus, Volume XXI, Issue 2416, 9 mei 

1876.

- S. Breathnach, The Riddle of the Caswell Mutiny 

(Dublin 2003).

- http://kranten.kb.nl (augustus 2013).

- http://libraries.waimakariri.govt.nz/heritage/lo-

cal_history/people/henri_trousselot.aspx (augustus 

2013).

- http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?

a=d&d=GRA18760509.2.12 (augustus 2013).

Rechtspraak in de Old Bailey.



28 Den Spiegel

In het Gemeentearchief Vlissingen is van  
19 augustus tot 1 november 2013 de ten-
toonstelling Kringen in het Water. Leven 
rond het Dok te zien.
De foto-expositie geeft een beeld van leven, 
werk en bebouwing rond de Dokhaven in 
Vlissingen door de eeuwen heen. Bovendien 
wordt er aandacht besteed aan het oplei-
dingsschip de Noord-Brabant.

Aanleg van het Dok

Rond 1600 begon de activiteit in de 
Vlissingse havens toe te nemen. Naast de 
reguliere visserij breidde ook de (overzee-
se) handel uit en was het vooral de oorlogs-
vaart die vroeg om meer havencapaciteit. 
Prins Maurits liet dan ook zijn oog vallen op 
de Scheldestad voor het aanleggen van een 
haven voor de Admiraliteit. Vlissingen was 
nu eenmaal strategisch gelegen. Met de 
aanleg van deze zogenaamde ‘herberghe’ 
voor schepen werd in 1609 begonnen. In 
1615 werd de dijk doorgestoken en liep – 
ondanks felle Middelburgse protesten – de 
haven vol water. Naast een nieuwe haven 
had Vlissingen voortaan ook een tweede 
haveningang. Door de aanleg van een sluis 
kon het deel achter de sluis als dokhaven 
worden ingericht. Hierdoor was er niet lan-
ger sprake van een getijdenhaven. Een paar 
jaar later was de eerste uitdieping al aan de 
orde. Afkalving dwong het stadsbestuur tot 
de aanleg van een beschoeiing en kade. 

De percelen langs de havens werden uit-
gegeven voor woningbouw en pakhui-
zen. Daarnaast vestigde de West Indische 
Compagnie zich hier met een uitrustings-
werf. De werf van de Admiraliteit werd aan-
gelegd bij de ingang van het Dok. Het hele 
gebied kreeg de naam Nieuwe Timmerwerf. 
Rondom het Dok verrezen statige panden 
zoals het Van Dishoeckhuis (1733) en het 

Beeldenhuis (1730). Maar ook de Oostkerk 
(1652) en de Waalse kerk met bijbehoren-
de kerkhoven kregen hier een plaats. Ja, 
een wijk met alles erop en eraan. 

Na 1815 vestigde de Marinewerf zich aan 
het Dok. Door de opkomst van scheeps-
werf De Schelde (vanaf 1875) raakte het 
Dok van lieverlee ontvolkt en verschoof 
wonen steeds meer richting werken. Maar 
ook aan deze bedrijvigheid kwam een eind. 
Vandaag de dag wordt geprobeerd dit his-
torisch stukje Vlissingen nieuw leven in te 
blazen. 
De expositie volgt een rondgang langs 
het Dok. Hierbij passeren onderwerpen 
als: de marinesluis, het takelmagazijn, de 
Oostkerk, het van Dishoeckhuis, het Dok 
van Perry, het postkantoor, de smede-
rij, de hellingen, het Admiraalshuis, het 
Beeldenhuis, de Rammekenspoort, de 
schipbrug en de tonnenbrug de revue. 
Bij de tentoonstelling hoort een gidsje dat 
dienst doet als catalogus, aangevuld met 
QR-codes om over een onderwerp uitge-
breidere informatie op te kunnen halen. 
Daarnaast is ook het weblog http:// 
gemeentearchiefvlissingen.blogspot.nl be-
schikbaar met info over de tentoonstelling 
en uitgebreide informatie over de behan-
delde onderwerpen bij de rondgang langs 
het Dok.

Zeedag

Het gemeentearchief doet ook mee met  
de Zeedag op 13 oktober. Het archief is 
dan open van 13.00-17.00 uur. Op die dag 
kan de expositie Kringen in het Water wor-
den bezocht en worden er rondleidingen in  
het depot gegeven. De aanvangstijden 
voor de rondleidingen zijn: 13.30, 14.30 en 
15.30 uur. 

Expositie in  
het Gemeentearchief Vlissingen
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muZEEumnieuws

KAZEMATTEN
Poort van heden naar verleden

In Vlissingen ligt op de grens van land en 
water een monument in een monument: 
de KAZEMATTEN. 500 Jaar geschiedenis 
op een strategische plek, direct aan diep 
vaarwater gelegen. Nog elke dag varen hier 
enorme zeeschepen voorbij. Een bijzondere 

locatie, al eeuwenlang een plek van komen 
en gaan. Niet voor niets drukten histori-
sche beroemdheden als Karel V, Michiel 
de Ruyter, Napoleon en Rommel (WOII) 
hier hun stempel op de geschiedenis. De 
KAZEMATTEN uit 1811 waren onder-
deel van de Vlissingse vestingwerken: het 
KEIZERSBOLWERK uit 1548. De inpandige 
originele garnizoensbakkerij is nog intact. 
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Treed in de voetstappen van Karel V, 
Michiel de Ruyter, Napoleon of Rommel

In 2013 zijn de KAZEMATTEN tot eind ok-
tober te bezoeken door middel van rondlei-
dingen. Deze starten bij het muZEEum en 
de kosten zijn € 3,50 per persoon. 
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met het muZEEum 
via 0118-41 24 98 of info@muzeeum.nl.

Preview

Tijdens de rondleidingen krijgt de bezoeker 
een exclusieve vooruitblik op de tentoon-
stelling die vanaf voorjaar 2014 te zien zal 
zijn. 

Samenwerking

De KAZEMATTEN zijn hersteld door een 
uniek samenwerkingsverband tussen 
waterschap Scheldestromen, gemeente 
Vlissingen en het muZEEum. Ze zijn on-
derdeel van een belangrijke waterkering 
die Vlissingen beschermt tegen het water. 

De gemeente Vlissingen onderkent ook 
het belang van de historische ruimten en 
beschouwt ze als een belangrijke toeristi-

sche voorziening. Het herstel is mede mo-
gelijk gemaakt met Europese subsidie van 
het Interreg IVA-2-Zeeënproject ‘Muren en 
Tuinen’.

WATER-RIJK 
aquarellen van Rijk Grisel

Van 31 augustus tot en met 9 februari 2014 
is de tentoonstelling ‘WATER-RIJK, aqua-
rellen van Rijk Grisel’ te zien in het mu-
ZEEum. Het water is een prominent thema 
in het leven en het werk van de aquarellist 
Rijk Grisel (1946 - 2012). Deze uit Oost-
Souburg afkomstige schilder ging als 17-ja-
rige in dienst bij de Koninklijke Marine, het 
begin van een maritieme carrière boven 
en onder water. Het leven op zee gaf hem 
zeldzame kansen om het spel van kleuren 
waar te nemen. Dit heeft een vormende in-
vloed op zijn gevoelsleven en zijn kunstui-
tingen gehad. Het is misschien geen toeval 
dat Rijk Grisel heeft gekozen om met de 
technieken van aquarelleren te werken. De 
onderwerpen van zijn werk hebben hoofd-
zakelijk betrekking op zijn maritieme be-
levenissen. De werken zijn romantisch en 
figuratief, met een evenwichtig palet van 
contrasten en schaduwen. Door veel con-
trasten en sterke schaduwen gaat soms iets 
verloren van de transparantie waaraan een 
aquarel vaak wordt herkend. Zijn voorkeur 
ging uit naar expressiviteit en diepte in 
plaats van de transparantie. Op zijn aqua-
rellen worden herkenbare, tot in detail uit-
gewerkte schepen omringd door een meer 
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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
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(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

romantische weergave van luchten, zeeën 
en landschappen. Het zijn composities van 
visuele belevenissen opgedaan tijdens zijn 
dagelijkse tochten langs de Zeeuwse wate-
ren. Rijk noemde zijn aquarellen ‘doorkijk-
jes in maritieme landschappen’.

Zeedag in het muZEEum

Op zondag 13 oktober vindt weer de jaar-
lijkse ZEEdag plaats in Vlissingen. Kom 
kijken en zie, hoor, ontdek en ervaar wat 
de betekenis is van de zee, door de eeuwen 
heen. En geniet van de speciale activiteiten 
op deze dag. Het muZEEum is tijdens de 
ZEEdag slechts voor één euro toeganke-
lijk van 12.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is 
er van alles te doen! U kunt genieten van 
muziekoptredens buiten voor het muZEE-
um, meevaren met een rondvaart naar de 
haven Vlissingen-Oost en kinderen kunnen 
een rondje varen met de snelle politieboot. 
Ook het Gemeentearchief Vlissingen is tij-
dens de ZEEdag open.

De ZEEdag wordt georganiseerd door het 
muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen 
samen met haar Vriendenvereniging.
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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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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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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

Verzorgt uw reis

     van A tot Z!
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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een registerloods vaart op 
honderden verschillende schepen





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


