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Een wandeling, museumbezoek,  
pantserschepen en Polen in Vlissingen 

AAfke Verdonk-rodenhuis

Nummer 1 van de nieuwe jaargang van Den 
Spiegel ligt hier voor u. Traditioneel pro-
beren wij dit nummer voor de feestdagen 
bij u te bezorgen. Alweer een jaar voorbij. 
Tijdens het samenstellen en drukklaar ma-
ken van deze aflevering raasden de eerste 
herfststormen over ons land. Na de prach-
tige zomer die we hadden was dat wel weer 
even wennen, maar elk seizoen heeft zo z’n 
mooie kanten.

Wij hopen dat u plezier beleeft aan deze 
Spiegel. Er valt in ieder geval weer van 
alles te beleven. Om te beginnen neemt 
Peter van Druenen ons mee op een stads-
wandeling in 1716, die echter nu ook nog 
gemaakt kan worden. De auteur baseert 
zich in Doods en neringloos op het boek 
Walchersche Arcadia uit 1717 van Mattheus 
Gargon. Hierin maken een aantal personen 
een ‘speelreisje’ op Walcheren. Allerlei be-
zienswaardigheden die zij onderweg zien 
worden uitgebreid beschreven. Het oude 
stadhuis komt prominent in beeld, vandaar 
dat u de afbeelding hiervan op de voorpa-
gina aantreft.

Dan is er een bezoek aan het muZEEum aan 
de Nieuwendijk voor een gesprek met de di-
recteur, mevrouw drs. Annelies Visser. Je be-
leeft wat in het muZEEum, zeker als het aan 
Annelies Visser en haar medewerkers ligt. In 
nummer 2 van Den Spiegel van het afgelo-
pen jaar heeft u al even kort met haar ken-
nis gemaakt, nu wat uitgebreider. Ze vertelt 
over haar visie, toekomstplannen en haar 
kijk op vrienden van het muZEEum. 

Ron van Maanen vertelt in Een Zeeuwse 
dreadnought 1912-1914? Over de ontwik-
keling van een bepaald type marineschip, 
waar men veel van verwachtte. Hoe een en 
ander zich ontwikkelde doet Van Maanen 
uitgebreid uit de doeken. Hij baseert 
zich onder andere op het archief van de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde.

Het werd een succes! De komst van Polen 
naar Vlissingen (1946-1948) van Jules 
Braat vertelt het verhaal hoe de KMS het 
gebrek aan vakbekwame arbeiders pro-
beerde op te lossen. Dit speelde na de 
Tweede Wereldoorlog, toen Vlissingen han-
den tekort kwam om de schade aan de stad 
te herstellen. Ook op de werf De Schelde 
was er personeelsgebrek, Jules Braat laat 
zien dat de komst van de Polen zowel voor 
de KMS als voor de Vlissingse samenleving 
een succes was.

Tot slot het muZEEumnieuws, waarin 
Danielle Otten u weer op de hoogte brengt 
wat u in het muZEEum kunt verwachten. 
Dat het openstellen van de Kazematten 
deze zomer een succes was hebben vele 
Vrienden al ervaren. Ook het rondje van het 
muZEEum doet het goed! Kortom er is al-
tijd wel wat te beleven in het muZEEum.

Rest mij nog u en de uwen namens de re-
dactie heel prettige dagen te wensen, veel 
warmte en licht in de donkere dagen rond 
Kerstmis. Voor het nieuwe jaar heel veel 
goeds, gezondheid en geluk!
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Het eerste kwart van de achttiende eeuw 
was niet de meest welvarende periode 
in de geschiedenis van Vlissingen. De 
schrijver van de Walchersche Arkadia liet 
Hildegonde, een van de reizigers, zelfs zeg-
gen dat Vlissingen zo ‘doods en neringloos’ 
was dat de stad moest oppassen niet een 
tweede Arnemuiden te worden. En dat was 
stevige taal, want het iets verderop gelegen 
stadje aan de Arne was in de achttiende 

‘Doods en neringloos’
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), 
deel 9: Een stadswandeling in 1716

Peter VAn druenen

In zijn boek Walchersche Arkadia uit 1717 

beschreef de Vlissingse predikant, rector en 

schrijver Mattheus Gargon een ‘speelreisje’ 

dat zijn hoofdpersonen Izabelle, Floris, Ewoud, 

Heerman, Hildegonde en Adolf maakten op 

Walcheren. Zij deden dit met een plezierrijtuig, 

een ‘speelwagen’ en bezochten een aantal  

steden en dorpen op het eiland. Soms  

stapten ze uit hun vervoermiddel om te voet de 

bezienswaardigheden te kunnen bekijken die ze 

de moeite waard vonden. Of de tocht ook echt 

gemaakt is, weten we niet. Wat we wel weten is 

dat Gargon maar liefst 100 pagina’s gebruikte 

voor de beschrijving van een wandeling door  

zijn woonplaats Vlissingen. 

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het negende 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 ge-
schreven 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 ori-
ginele overblijfselen in het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit 
negende artikel maken we een wandeling door het Vlissingen van 1716. 

eeuw geen schim meer van wat het ooit 
was: een havenstad waar omstreeks 1580 
meer schepen aanmeerden dan in de haven 
van het veel grotere Middelburg. Volgens 
de Italiaanse reiziger en geschiedschrijver 
Guicciardini was Arnemuiden toen zelfs het 
middelpunt van Europa. In de zeventiende 
eeuw verzandde de haven, werd alle han-

Een speelwagen uit de zeventiende eeuw, in 1871  
getekend naar een beschrijving van Jacob Cats in  
de zeventiende eeuw.  
(Bron: Gouw, J. ter, De volksvermaken, Haarlem, 1871)
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del overgenomen door Middelburg dat ook 
eigenaar was van het stadje en kwam het 
economisch leven nagenoeg tot stilstand. 
En dit zou volgens Hildegonde ook het lot 
van Vlissingen worden als het zo door ging. 
We weten inmiddels dat het zo ver niet is 
gekomen, hetgeen niet wegneemt dat de 
economie van de Scheldestad omstreeks 
1716 wel degelijk in zwaar weer verkeerde. 

Kaapvaart, zeeroverij en lorrendraaierij

Vlissingen stond daarin niet alleen. De hele 
Republiek kende al vanaf 1652 een moei-
zame economie als gevolg van de toene-
mende internationale concurrentie, de hoge 
kosten die gemaakt moesten worden voor 
de verschillende oorlogen met Engeland, 
Frankrijk en Duitsland, maar ook door de 
transitie van de handelsvloot naar een oor-
logsvloot, waardoor de schepen alleen maar 
geld kostten en weinig meer opbrachten. 
Overigens was de achteruitgang relatief: de 
meeste andere Europese landen realiseer-
den een veel grotere groei, waardoor de 
Republiek waar alles een beetje hetzelfde 
bleef, haar koppositie verloor en een groot 
aantal landen voor moest laten gaan op de 
internationale ranglijsten van economische 
prestaties. Dat er nog geld binnenkwam, 
was vooral te danken aan de producten die 
uit de koloniën werden gehaald en aan de 
slavenhandel. 
Dit beeld ging op kleinere schaal ook op 
voor Vlissingen. Door de eenzijdigheid van 
de stedelijke economie kwamen de klappen 
in de Scheldestad echter harder aan dan in 
andere steden zoals Middelburg. Die eenzij-
digheid was er altijd geweest: in de eerste 
eeuwen van haar bestaan moest Vlissingen 
het vooral hebben van de visserij en de han-
del met retourvrachten die de visserssche-
pen uit andere landen meebrachten. Na het 
omslagjaar 1572 verdween het grootste deel 
van de visserij als gevolg van oorlog, zeero-
verij en het door klimatologische oorzaken 
verschuiven van de goede haringgronden 
naar het noorden van de Noordzee. Daarvoor 
in de plaats kwam de kaapvaart die legaal 
was geworden onder Willem van Oranje. Het 
veroveren van vijandelijke schepen met hun 

ladingen was voor de Vlissingers zo aantrek-
kelijk dat in de tweehonderd jaar die zouden 
volgen, de gehele economie hierop werd 
afgestemd. Er was echter één nadeel: in tij-
den van oorlog bloeide de handel, maar in 
tijden van vrede moest er naar andere bron-
nen van inkomsten worden gezocht. In de 
zeventiende eeuw kwam dit nadeel nog niet 
zo heel duidelijk naar voren omdat er van 
de 100 jaar maar liefst 70 jaar sprake was 
van een oorlogssituatie en er altijd wel vij-
andelijke schepen waren die konden worden 
gekaapt. Bovendien maakte het voor veel 
Vlissingse reders en schippers niet uit of de 
kaapvaart legaal was of niet: de scheidslij-
nen met de zeeroverij waren vaag en ook in 
tijden van vrede werd er flink op los geroofd. 
In het eerste kwart van de achttiende eeuw 
veranderde dat omdat er minder gewapende 
conflicten waren waarbij de Republiek was 
betrokken. De oorlogen die er waren, zoals 
de Spaanse en Oostenrijkse strijd om de 
troonsopvolging waaraan ook de Republiek 
deelnam, hadden niet meer direct het eigen 
grondgebied als inzet. Vlissingen kon de 
achteruitgang nog wel enigszins compen-
seren met de handel op Afrika, Noord- en 
Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Deze 
driehoekshandel, waarbij de schepen sla-
ven ophaalden in Afrika en verkochten in 
Amerika en waarbij ze op de terugtocht pro-
ducten meenamen voor de Europese handel, 
werd geregisseerd door de West-Indische 
Compagnie (WIC) die in Middelburg een van 
haar vijf hoofdkantoren had. Vlissingen was 
voor de Compagnie een belangrijke haven-
plaats, ook in de achttiende eeuw. 
Helaas voor de stad voerden veel Vlissingse 
reders en schippers deze handel op een il-
legale wijze uit, dus zonder de regie van de 
WIC. Het gevolg was dat de stad er zelf veel 
minder voordeel bij had, omdat de schepen 
de Vlissingse haven uit veiligheidsoverwe-
gingen vaak links lieten liggen. De winsten 
werden opgestreken door de Vlissingse 
reders, waaronder de nazaten van de al in 
de zeventiende eeuw succesvolle familie 
Lampsins. Deze illegale handel werd ‘lor-
rendraaien’ genoemd. De meeste lorren-
draaiers in de Republiek van de zeventiende 
en achttiende eeuw kwamen uit Vlissingen. 
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‘Oudheidbeminnaars’

De wandeling in de Walcherse Arkadia waar-
bij Hildegonde zei dat Vlissingen ‘doods en 
neringloos’ was in vergelijking met vroeger 
jaren, vond waarschijnlijk plaats in 1716, 
het tweede vredesjaar na de Spaanse 
Successieoorlog. De kaapvaart was stilge-
vallen en de zeeroverij en de lorrendraai-
erij brachten weinig leven in de Vlissingse 
brouwerij omdat ze ver van huis plaatsvon-
den. Het stadsbestuur zou in 1717 nog een 
poging doen om de visserij weer van de 
grond te trekken door vissers van buiten de 
stad te halen, veel zou dit niet helpen. De 
kosten bleken uiteindelijk hoger te zijn dan 
de opbrengsten: de vissers mochten hun 
gezinnen meenemen, kregen allerlei belas-
tingvoordelen en konden op hun oude dag 
rekenen op financiele ondersteuning. 
Terug naar Mattheus Gargon, die al op de 
eerste van de meer dan 800 pagina’s tel-
lende Arkadia vermeldde dat hij zijn zes 
hoofdpersonen had verzonnen om de be-
schrijving van Walcheren in verhaalvorm 
te kunnen vertellen. Hij bekende dat hij 
het boek had geschreven als tijdverdrijf en 
niet als onderdeel van zijn werk als predi-
kant. Ook vertelde hij wat meer over de 
reizigers: de geschiedkundige bijdragen 
kwamen van de twee ‘oudheidbeminnaars’ 
Heerman en Ewoud en de romantiek was 
in handen van Floris en Izabelle die iets 

met elkaar hadden. Aan het eind van deel I 
vroeg Floris Izabelle, die nog minderjarig 
was en haar moeder net had verloren, ten 
huwelijk. Uiteraard gaf zij haar jawoord, zo-
als dat hoorde in een romantisch werk als 
de Arkadia. Voor de religieuze kanttekenin-
gen zorgden Hildegonde en Adolf. Gargon 
was in de eerste plaats predikant en dat 
moest ook terugkomen in zijn boek over 
Walcheren, waarin hij vele tientallen religi-
euze overpeinzingen en stichtelijke liederen 
verwerkte. De enige echt bestaande per-
soon was Heerman, waarvoor waarschijn-
lijk Hermannus van de Putte, eigenaar van 
de buitenplaats De Griffioen en bevriend 
met Gargon, model had gestaan. In het 
boek wordt deze buitenplaats uitvoerig be-
schreven. 
De wandeling vond plaats op een mooie zo-
merdag. De zes reizigers hadden net West-
Souburg bezocht en reden via het kasteel 
Der Boede, de buitenplaats Lammerenburg 
en het gehucht Oud-Vlissingen met hun 
speelwagen tot aan de stadswallen van 
Vlissingen waar ze via de Middelburgse 
Poort de stad binnen liepen. Links zagen 
ze in een inham van een van de bolwer-
ken het grote weeshuis liggen dat in die tijd 
plaats bood aan 150 ‘beklaaglijke’ wezen. 
Voor hen lag de binnenstad met de ha-
vens. Rechts de stadswallen die aan de zee 
grensden. Ze klommen op het dichtstbij-
zijnde bolwerk en genoten van het uitzicht. 

Gravure, kaart van het 
Caribisch gebied omstreeks 
1650. Het kleine eilandje 
rechtsboven is Tobago dat in 
de zeventiende en achttiende 
eeuw in het bezit was van 
de Republiek. De hoofdstad 
van het eiland was Nieuw 
Vlissingen, gesticht door  
de gebroeders Lampsins. 
(Bron: Gemeentearchief, 
Historisch Topografische  
atlas, nr. 273)
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In noordelijke richting konden ze over het 
eiland kijken naar Middelburg, de dorpen, 
de hoven en de heerlijkheden, maar vooral 
naar het vele groen dat van het Walcheren 
in de achttiende eeuw een lustoord maakte, 
een echt Arkadia. Met dit woord beschre-
ven de oude Grieken en Romeinen hun ide-
ale landschappen vol bloemen, fruit, bos-
sen, helder water, vogelzang en eeuwige 
zomers. Mattheus Gargon, die in 1661 was 
geboren in Haarlem en pas sinds 1702 op 
Walcheren woonde, eerst in Serooskerke en 
vanaf 1707 in Vlissingen, had veel op met 
het eiland! Het gezelschap kon vanaf deze 
hoge positie ook het Molenwater overzien 
dat via een ondergronds kanaaltje in ver-
binding stond met de havens in de binnen-
stad en dus ook met de zee waardoor de 
getijdenstroom kon zorgen voor de aandrij-
ving van de zaagmolen die op de stadswal 
stond. Die zelfde stroom zorgde er ook twee 

keer per dag voor dat de havens werden 
doorgespoeld. Zuidwaarts zagen ze de bin-
nenstad en dat leverde een indrukwekkend 
beeld op, vooral door de vele torens van 
de kerken, het stadhuis en andere belang-
rijke gebouwen, afgewisseld met de masten 
van schepen die in de havens waren afge-
meerd. En dat zouden ze nu allemaal gaan 
bezoeken! De zes klommen snel weer naar 
beneden en vervolgden via de Westdijk, 
het pad dat onderlangs de wallen liep, hun 
wandeling. Ze kwamen langs de twee to-
rens van de vroegere Westpoort die in de 
tweede helft van de zestiende eeuw haar 
functie als stadstoegang had verloren toen 
de grens van Vlissingen naar het noorden 
werd verlegd en de Middelburgse Poort in 
gebruik werd genomen. De torens van de 
Westpoort dienden in 1716 nog wel als ge-
vangenis en kruitmagazijn. 

Plattegrond van Vlissingen uit 1750. Deze kaart geeft grotendeels de situatie aan zoals die was in 
1716, het jaar van de wandeling. De witte lijn is de route van de wandeling. 
(Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische atlas, nr. 1713. NB: de witte lijn is 
door de auteur van dit artikel aangebracht)
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‘Het konstrijkste gebouw van gansch 
Zeeland’

Na de Westpoort liepen de wandelaars naar 
de Leugenaar, een hoek in de stadswal 
waarop een hoge windmolen stond waar 
graan werd gemalen. Heerman vertelde 
dat de wallen in vroeger tijden wit werden 
geschilderd zodat ze als baken konden die-
nen voor de passerende schepen die op dat 
punt heel dicht langs de stad moesten varen 
om de havens van Vlissingen, Arnemuiden 
of Middelburg te kunnen bereiken. Op de 
Leugenaar hadden ze een mooi uitzicht over 
de monding van de Schelde en de dorpen 
en steden van Vlaanderen die voor een deel 
nog op eilandjes of schiereilandjes lagen: 
Breskens, Groede, Cadzand, Biervliet en 
Sluis. Volgens Heerman had de Leugenaar 
zijn naam te danken aan de sterke verhalen 
van het scheepsvolk op de vele schepen 
die daar in de welvarende jaren voor an-
ker lagen. Toen de zes weer in de richting 
van de stad keken, werd hun aandacht ge-
trokken door een groot en prachtig gebouw 
dat boven de huizen uitstak: het stadhuis, 
in 1594 gebouwd op de puinhopen van het 
verwoeste karmelietenklooster als kleinere 
kopie van het stadhuis van het grote en 
machtige Antwerpen. Volgens Gargon was 
het gebouw het ‘konstrijkste van gansch 
Zeeland’. Zo’n monument moest natuur-
lijk bezichtigd worden en via de Pleinstraat 
bereikten ze de Grote Markt waar ze een 

prachtig uitzicht hadden op het gebouw dat 
nog mooier en indrukwekkender was dan 
de voorstelling die ze er van te voren van 
hadden gemaakt. Ze wezen op het uurwerk 
en de zonnewijzer op de stadhuistoren, 
de raampartijen en de ‘bouwpralen’, het 
beeldhouwwerk. Heerman loodste hen naar 
binnen door de grote en zware openslaan-
de deuren en begon aan een uitgebreide 
rondleiding. Via de trap en de hoofdingang 
kwamen ze in de belangrijkste zaal: die van 
de Heeren van Vlissingen waar het stadsbe-
stuur haar vergaderingen hield. Dat bestuur 
bestond uit de baljuw, twee burgemeesters, 
negen schepenen, dertien raden, een pen-
sionaris, een secretaris, twee weesheren 
en twee thesauriers. Ewoud vroeg naar de 
beroemde fles van Willibrord uit de acht-
ste eeuw die zich in deze zaal bevond. Hij 
had daarvan gehoord en wilde het relikwie 
wel eens met eigen ogen zien. Heerman, de 
oudheidkenner, liep naar een vitrine en liet 
zijn medewandelaars een in leer gevatte fles 
zien waarvan werd gezegd dat ze eigendom 
was van de vroegmiddeleeuwse prediker die 
ooit op Walcheren was geweest. Heerman 
maakte er grappen over omdat hij wist dat 
dit verhaal waarschijnlijk niet waar was en 
dat de fles pas veel later in het wapen van 
Vlissingen terecht was gekomen, waarna 
waarschijnlijk de fabel van Willibrord er-
bij was verzonnen. Vanuit de vergaderzaal 
bereikte het gezelschap via een lange wen-
teltrap het bordes van het stadhuis. Weer 

Het in 1594 gebouwde stadhuis 
van Vlissingen aan de Grote 
Markt, ca. 1740. Het gebouw 
werd tijdens het Engelse  
bombardement van 1809  
verwoest. 
(Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, Historisch 
Topografische atlas, nr. 1240)
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genoten ze van het uitzicht op de stad, de 
havens, de Schelde en Vlaanderen. Op de 
terugtocht naar beneden passeerden ze de 
wapenkamer, bezichtigden ze een zaal met 
schilderijen van de Heeren van Vlissingen 
en alle stadhouders van het Oranjehuis en 
vergaapten ze zich aan een aantal raritei-
ten: een geprepareerde leeuw, een kano 
met een opgezette wildeman en een kist 
met tralies waarin voorheen lichtekooien en 
hellevegen werden opgesloten, publiekelijk 
tentoongesteld en rondgedraaid tot ze ziek 
en misselijk waren. 

Havens, havens en nog eens havens

Vanaf de Grote Markt liepen ze langs 
de kelder waar in 1571 het eerste heilig 
avondmaal van de hervormde gemeente il-
legaal was gevierd en bereikten ze via de 
Korenmarkt en de Breestraat, de Bierkaai. 
Daar stonden ze stil voor het oude stadhuis 
met de naargeestige kerker waar eerst ket-
ters werden gemarteld en waar tijdens de 
opstand van de Vlissingers tegen de land-
voogd Alva in 1572, diens krijgsbouwmees-
ter Don Pacieco was opgesloten in afwach-
ting van zijn terechtstelling aan de galg op 
8 april van dat jaar. Aan het eind van de 
Bierkaai kwamen ze, na het passeren van 
de Hellebardierstraat en de Beurs, bij het 
Westerhoofd, het verst in de zee stekende 
puntje van Vlissingen. Hier zagen ze weer 
de steden en dorpen van Vlaanderen liggen, 
maar ook de zandbanken in de Schelde en 
het dorp Borssele, genoemd naar het ei-
land dat tijdens de Allerheiligenvloed van 
1532 volledig in zee was verdwenen. Toen 
ze terugliepen zagen ze drie bruinvissen 
verschillende keren boven het water uit-
springen, in die tijd een vrij normaal beeld, 
maar voor onze groep weer een extra reden 
om nog opgewekter hun reis te vervolgen. 
Terug in de stad wandelden ze langs het 
Oosters huis, opgericht voor de kooplieden 
die handel dreven met de Hanzesteden in 
Holland, Denemarken en Noorwegen. Van 
daaruit liepen ze over de Beursbrug tussen 
de Oude Haven en de Voorhaven in de rich-
ting van de Vismarkt waar kabeljauw, schel-
vis en schol te koop werd aangeboden. Een 

weinig gevarieerd aanbod en waarschijn-
lijk illustratief voor de malaise waarin ook 
de visserij in Vlissingen zich bevond. De 
Vismarkt lag op een kleine landtong, met 
aan de ene kant de Voorhaven en aan de 
andere kant de Engelse Haven, die vroeger 
Nieuwe Haven heette en in 1443 kon wor-
den aangelegd dankzij de steun van Philips 
de Goede. De wandeltocht werd vervolgd 
over de Nieuwendijk die de kade vormde 
van de Engelse haven. Aan de overkant 
waren een paar scheepstimmerwerven ge-
vestigd. Ze passeerden het begin van de 
Walstraat, de langste en belangrijkste straat 
van Vlissingen die vroeger stadswal was ge-
weest en na de aanleg omstreeks 1600 van 
een compleet nieuw stadsdeel in het oos-
ten, als doorgaande weg de stad van noord 
naar zuid doorsneed. Via de Zeilmarkt kwa-
men ze bij de Pottenkade, een haven waar 
aan de zuidkant het Prinsenhuis en het 
Arsenaal waren te zien. Het eerste was in 
1582 gebouwd in opdracht van Willem van 
Oranje op de fundamenten van de nooit 
gerealiseerde citadel van Alva en had later 
gediend als onderkomen voor zijn weduwe 
Louise de Coligny, maar ook voor de graaf 
van Leicester en de andere Engelse gou-
verneurs in de periode dat Vlissingen ver-
pand was aan de Engelsen: van 1585 tot 
1616. Het Arsenaal was in dezelfde periode 
gebouwd en diende als opslagplaats voor 
scheepstuig en -benodigdheden. Beide 
panden zouden in 1749 door brand wor-
den verwoest. Lopend langs het door de 

Vlissingen omstreeks 1725 vanuit zee gezien. 
(Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Historisch 
Topografische atlas, nr. 637)
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Engelsman Perry ontworpen droogdok uit 
1705, bereikten ze de Lange Brug over de 
Dokhaven die de oude stad verbond met de 
stadswallen, de stadsgracht en de meest 
oostelijke toegangspoort van Vlissingen: 
de Rammekenspoort. De brug over de 
Dokhaven had een drijfconstructie die met 
de waterstand mee, naar boven of naar 
beneden bewoog. Het stukje Vlissingen 
tussen de Dokhaven en de stadswal was 
maar smal en onze wandelaars liepen via 
de Dokkaai en het Waaigat naar een van 
de bolwerken, waar ze genoten van het uit-

zicht over het oosten van Walcheren en de 
Schelde. 
Rechts beneden zagen ze de speelwa-
gen al weer klaar staan. De koetsier was 
zo vriendelijk geweest om de kar van de 
Middelburgse Poort over het Koop mans-
voet pad naar het wagenplein voor de Ram-
mekenspoort te rijden. Ze stapten in, wier-
pen nog een laatste blik op de stadswal van 
Vlissingen en sloegen de weg in naar hun 
volgende bestemming: Middelburg. Maar 
dat is een ander verhaal. 

‘s Lands Zeemagasijn (het Arsenaal) in Vlissingen omstreeks 1690. Op de voorgrond de 
Pottenkade met de Rode Brug naar de Engelse Haven. Linksboven is het Prinsenhuis te zien. 
(Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische atlas, nr. 719)

De Rammekenspoort in 1751  
bij de intocht van  

Stadhouder Willem IV.
(Bron: Gemeentearchief 

Vlissingen, Historisch 
Topografische atlas, nr. 466)
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Wilt u de wandeling van Gargon ook maken? 

Hoewel Vlissingen sinds 1716 verschillende keren zwaar is gebombardeerd en er niet zo 
heel veel is terug te vinden uit die tijd, is het met behulp van wat fantasie nog goed mo-
gelijk om ongeveer dezelfde wandeling te maken. Dat komt omdat er in het stratenplan 
van Vlissingen weinig is veranderd sinds het begin van de achttiende eeuw. Veel van de 
gebouwen die de zes reizigers zagen, zijn er natuurlijk niet meer. Daar staat tegenover dat 
de vestingwerken aan de zeezijde in 1716 dezelfde loop hadden als Boulevard de Ruyter 
nu en dat de havens die ze passeerden er op één na (de Pottenkade) nog allemaal zijn. 
Dit is de route die ze volgden, vertaald naar de tegenwoordige straatnamen:
Het beste kunt u starten bij Cinecity aan de Spuikomweg. Steek de Coosje Buskenstraat 
over en loop de Spuistraat in. Dan rechtsaf naar de Gasthuisstraat. Die volgt u onge-
veer 500 meter, totdat u bij de trap in de Westpoortflat komt. Deze trap komt uit op 
Boulevard de Ruyer, bij de Gevangentoren. Ga linksaf de Boulevard op en loop door tot 
aan het Leugenaarshoofd waar het standbeeld van Frans Naerebout staat. Loop terug 
naar de trap in de Westpoortflat en ga weer naar beneden. Ga rechtsaf de Gasthuisstraat 
in en neem de eerste straat links: de Westerstraat. Loop alsmaar rechtdoor, totdat u via 
de Grote markt en de Breestraat op het Bellamypark staat. Ga rechtsaf en loop na het 
Beursgebouw de oprit op, naar het standbeeld van Michiel de Ruyter. Keer terug naar het 
Beursgebouw en sla rechtsaf de Nieuwendijk op. Loop naar de Zeilmarkt en dan linksaf, 
via de Wilhelminastraat, naar het dokje van Perry. Ga rechtsaf de Houtkade op, richting 
de Koningsbrug. Aan het eind van de brug bent u aangekomen op het punt waar Gargon 
zijn hoofdrolspelers door de Rammekenspoort liet lopen om weer te kunnen instappen in 
de speelwagen en hun weg te vervolgen naar Middelburg.
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Je beleeft wat in het muZEEum
In gesprek met drs. Annelies Visser

AAfke Verdonk- rodenhuis

In de inleiding van nummer 2 van deze jaargang 

van Den Spiegel  hebben wij de nieuwe  

directeur van het muZEEum, mevrouw  

drs. Annelies Visser aan u voorgesteld. 

Inmiddels is zij al bijna een jaar aan de slag  

aan de Nieuwendijk, tijd om u wat  

uitgebreider met haar te laten kennismaken. 

Misschien bent u Annelies Visser al eens  

tegengekomen, gelegenheden waren er zeker. Zo 

was daar de museumnacht, de jaarvergadering 

van de Vereniging Vrienden van het muZEEum 

en het Gemeentearchief in mei en meer recent 

de ZEEdag op 13 oktober.

Op een stormachtige maandag heb ik een 
afspraak met Annelies Visser in het mu-
ZEEum. De winterregeling voor de ope-
ningstijden is ingegaan en het muZEEum is 
gesloten. Ik moet naar binnen via de ingang 
van het kantoor. Door het geloei van de 
wind is de bel kennelijk niet te horen want 
het kost even tijd om binnen te komen. De 
ontvangst is echter allerhartelijkst en de 
koffie is lekker. We hebben afgesproken 
te spreken over wat zaken het muZEEum 
betreffende. Hier vindt u een weergave van 
ons gesprek.
Sinds 1 januari 2013 is Annelies Visser 
directeur van het Zeeuws Maritiem mu-
ZEEum. Zij woont nog in Tilburg en werkt 
drie dagen per week in Vlissingen. Eigenlijk 
is er meer tijd nodig voor alles wat er aan 
werk te doen is. Door grootouders in Goes 
en zeilvakanties in het Zeeuwse is er een 
zekere verbondenheid met Zeeland. Het 
prachtige museum, de bijzondere archi-
tectuur van het gebouw, de collectie en de 
verbinding met de omgeving maakten het 
aantrekkelijk om te solliciteren. Annelies 
Visser praat met veel enthousiasme over 
het muZEEum. 

Ervaring heeft Visser zeker in de muse-
umwereld. Vanuit een onderwijsachter-
grond begon zij in het Maritiem Museum 
Rotterdam als educatief medewerker. Dit in 
de tijd dat het Maritiem Museum op het ge-
bied van educatie veel ontwikkelde, speur-
tochten, projecten voor kinderen, materiaal 
voor bezoekende scholen. Later kwam daar 
ook het museumschip Buffel  bij. Na jaren-
lang de communicatie en publiciteit voor 
het museum verzorgd te hebben richtte zij 
tentoonstellingen in als projectleider ten-
toonstellingen.
Na een studie op het gebied van cultuur 
en beleid gaf Visser enige jaren les aan de 
Hogeschool Holland in Amsterdam aan de 
faculteit Kunst en Cultuureducatie. Korte 

(Foto: Christiaan Sauer, muZEEum)
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tijd werkte ze bij het Afrika Museum in Berg 
en Dal. Een museum met een heel bijzon-
dere collectie.
Verder is zij werkzaam geweest bij het 
Mariniersmuseum in Rotterdam. Hier had 
Annelies Visser de verantwoording voor de 
collectie, het verzamelbeleid van het mu-
seum, het expositiebeleid en de ontwikke-
ling van nieuwe tentoonstellingen. Dit mu-
seum draait net als het muZEEum op een 
kleine staf en veel vrijwilligers! Visser heeft 
dan ook ruime ervaring met een dergelijke 
organisatie.
In ons muZEEum bestaat de organisatie uit 
betaalde krachten, krachten via Orionis en 
vrijwilligers. Een museum heeft ook een so-
ciaal-maatschappelijke functie vindt Visser. 
Daarom een sociale werkgever als Orionis, 
een leerwerkbedrijf dat voor zijn klanten 
probeert de stap naar de arbeidsmarkt te 
verkleinen door een tijdelijk dienstverband 
als bijvoorbeeld suppoost. Bij zo’n traject 
is uiteraard begeleiding belangrijk. Ook 
zijn er vrijwilligers op meerdere gebieden 
actief, administratief, als gastvrouw, rond-
leider. Dit zijn mensen die graag bezig zijn 
met cultuur, historie, maritieme zaken. Zij 
zijn betrokken bij het museum en eigenlijk 
zou de organisatie van het vrijwilligerswerk 
nog zakelijker aangepakt moeten worden, 
met groepen voor alle onderdelen.
Het muZEEum heeft een sterke binding 
met de omgeving. De bezoeker stapt buiten 
ook direct in een maritieme sfeer: haven, 
waterkant, zeeschepen die op korte afstand 
voorbij komen. Het beloodsen van deze 
schepen is spectaculair om te zien. Dan is 
er ook nog scheepsbouw, jachtenbouw, off-
shore. Er is dus een duidelijke relatie tus-
sen de collectie en de omgeving. Het gaat 
er niet alleen om hoe het was, maar ook 
hoe het nu nog is. Visser vindt dat de be-
zoekers iets moeten beleven, de objecten 
moeten iets teweeg brengen, ‘triggeren’ 
is een woord dat zij gebruikt. Het gaat bij 
de expositie om het oproepen van sfeer 
zodat de bezoeker iets beleeft! De nieuwe 
inrichting van de afdeling WERK probeert 
daar ook op in te spelen. Maar zoals veel 
zaken kost dit alles veel tijd en er is nog 
veel te doen. (Het muZEEum kent vier af-

delingen: WATER – WERK - GLORIE en 
AVONTUUR)
Een fraai voorbeeld van ‘beleven’ vormt 
de ontwikkeling in de Kazematten. Hier 
stapt de bezoeker binnen in 500 jaar ge-
schiedenis op een strategische plek, direct 
gelegen aan diep vaarwater. Kazematten 
uit 1811 en Vlissingse vestingwerken, het 
Keizersbolwerk uit 1548. Je zou het ge-
voel moeten krijgen: “waar loop ik nu?”. 
Beleving dus! Het gaat om een combinatie 
van informatie en sfeerbeelden. Deze zomer 
waren de Kazematten te bezoeken voor een 
‘preview’. De bezoeker kon tijdens rondlei-
dingen, die vanuit het muZEEum werden 
georganiseerd een vooruitblik krijgen op de 
tentoonstelling die vanaf voorjaar 2014 te 
zien zal zijn. In het vorige nummer van Den 
Spiegel  is daar uitgebreider over bericht. 
Nu zijn de Kazematten weer gesloten voor 
publiek, het natte seizoen, maar komende 
zomer zullen zij een belangrijk element zijn 
in wat het muZEEum te tonen heeft. Hoe 
een en ander georganiseerd gaat worden 
staat nog niet helemaal vast. Er wordt ge-
dacht over een soort combi-ticket, zodat 
de bezoeker zowel het muZEEum als de 
Kazematten kan bekijken.
Voor Annelies Visser is samenwerking met 
Zeeuwse partners en Vlissingen in het bij-
zonder erg belangrijk. Zij wil de betrokken-
heid bij het Zeeuws Maritiem muZEEum 
vergroten en uitbouwen. Een museum 
moet niet alles bepalen, niet elitair uitgaan 
van de objecten, maar open staan naar 
buiten. Daarbij denkt Visser aan het be-
drijfsleven, toeristen, maar vooral ook aan 

(Foto: muZEEum)
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de Vlissingers. Zij kunnen trots zijn op heel 
veel: hun muZEEum, Vlissingen zelf. Trots 
op de eigen regio, dat mag best! Omgaan 
met dat openstaan naar derden moet goed 
en verantwoord gebeuren. Er moet wel een 
bepaald niveau worden behouden. De zui-
vere beleving blijft voorop staan: hoe was 
het, hoe is het.
In dit alles is een duidelijke rol weggelegd 
voor de Vrienden van het muZEEum. Zij 
zijn als het ware de ambassadeurs! Vrienden 
helpen elkaar en de museumvrienden kun-
nen hun museum promoten, vandaar de 
term ambassadeurschap! Waar vind je el-
kaar dan? Een goede wisselwerking zou zijn 
het op elkaar afstemmen van activiteiten, 
van plannen. Het komen tot een soort jaar-
plan. Daarnaast is er de geldelijke onder-
steuning, niet alleen voor aanvulling van de 
collectie, maar ook voor bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van nieuwe plannen. Zo heeft 
de Vereniging Vrienden van het muZEEum 
en het Gemeentearchief Vlissingen ook een 
behoorlijke geldelijke bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van de plannen voor de 
Kazematten. 
Vrienden doen vrijwilligerswerk, als rond-
leider, het geven van stadswandelingen, 
digitaliseren van allerlei zaken. Ook 
assisteren zij bij evenementen als de 
ZEEdag en soms bij de voorbereidin-
gen van tentoonstellingen. Toch blijft 
dat ambassadeurschap een thema, 
vriend van het muZEEum uit overtui-
ging! 
Terugkerend onderwerp van gesprek 
is het mobiliseren van vrijwilligers op 
een goede manier: mensen voor al-
lerlei deelgebieden en dan goed ge-
structureerd. Op het gebied van edu-
catie is ook nog wel het een en ander 
te doen. Geld blijft een knelpunt, daar 
hoeven we het niet expliciet over te 
hebben, dat is wel bekend. Scholen 
gratis toelaten is niet meer aan de 
orde. Bezoekers moeten geld in bren-
gen. Wel hebben we nog wat zitten 
brainstormen over wat nog mogelijk 
is aan kinderactiviteiten. Daar ligt een 
enorm breed terrein aan mogelijkhe-
den en het hoeft niet altijd zo kostbaar 

te zijn om die te verwezenlijken. Ook hier 
kan weer gekeken worden of er samenwer-
king met derden mogelijk is: die blik naar 
buiten die Visser zo belangrijk vindt.
Tot besluit komen nog even de kernwoor-
den aan bod die Annelies Visser bij haar 
aantreden als directeur gebruikte voor 
wat betreft de verdere ontwikkeling van 
het muZEEum: dynamisch, vernieuwend, 
spannend en verrassend. Deze begrippen 
slaan niet alleen op hoe een museum moet 
zijn, maar ook hoe de medewerkers en be-
leidsmakers een en ander aanpakken. Het 
enthousiasme van Annelies Visser werkt in 
ieder geval aanstekelijk, wat haar betreft 
gaat er morgen een leger ambassadeurs de 
straat op. 
Annelies spoedt zich na ons gesprek naar 
een volgende afspraak en ik waag me de 
storm in, onderweg langs de Vlissingse wa-
terkant. Ook een hele beleving!
 
Over de auteur:
AAFKE VERDONK-RODENHUIS (1948), 
geboren in Vlissingen, geboeid door ma-
ritieme historie en de geschiedenis van 
Vlissingen.

(Foto: muZEEum)
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Internationale ontwikkelingen

Aan het eind van de 19e eeuw was inter-
nationaal gezien Nederland afgehaakt. De 
grote Europese mogendheden bouwden 
steeds grotere en zwaarder bewapende 
slagschepen en de bewapeningswedloop 
tussen Engeland en Duitsland was in volle 
gang. Het bleef hier niet bij. In het Verre 
Oosten kwam een nieuwe maritieme mo-
gendheid op: Japan. Eerder (1894-1895) 
had het al zijn Aziatische opponent China 
als maritieme zeemacht uitgeschakeld. De 
Chinese marine had destijds de beschikking 
over moderne in Duitsland gebouwde pant-
serschepen! De volgende oorlog (1904-
1905) tussen Japan en Rusland deed de 
wereld op haar grondvesten schudden. Het 
onvoorstelbare gebeurde, de Europese mo-
gendheid Rusland leed een verpletterende 
nederlaag ter land en ter zee, toegebracht 
door de als inferieur beschouwde Aziatische 
mogendheid Japan. Ook Nederland werd 
door deze oorlog wakker geschud. Men re-
aliseerde zich maar al te goed dat Japan de 
grote bedreiging was voor de Nederlandse 
kolonie Oost-Indië. Overigens had men in 
Den Haag ook beseft dat de Koninklijke 
Marine geen partij vormde voor de mari-
tieme mogendheden als Rusland en Japan. 
Het Nederlandse eskader in de Oost had 
opdracht gekregen om onze neutraliteit te 
beschermen. Schepen als de Noord-Brabant 
werden naar de zeestraten gezonden om te 
voorkomen dat de Russische vloot, toen 
deze opstoomde naar Wladiwostok onze 
grenzen zou schenden. De Noord-Brabant 
met haar twee 15 cm en zes12 cm kanons 
had het in theorie moeten opnemen tegen 
Russische pre dreadnoughts bewapend 
met vier 30,5 cm en zes 15,2 cm kanons. 
Nederland hoefde ook niet te hopen op 
steun van Engeland tegen Japan, aange-
zien deze beide landen op 30 januari 1902 
een alliantie hadden gesloten. Deze allian-
tie bleef formeel in tact tot in 1923, maar 

Een Zeeuwse dreadnought 1912-1914?
ron VAn MAAnen

In de scheepvaartwereld schakelde men in de 

19e eeuw geleidelijk over van zeilvermogen via 

een combinatie van zeilstoom naar volwaardige 

stoomschepen. Ook negentiende eeuwse  

oorlogen hadden grote gevolgen voor de 

scheepsbouwkundige wereld. Tijdens de 

Krimoorlog (1853-1856) werden drijvende  

gepantserde batterijen ingezet resulterend in 

de bouw van pantserschepen. De Amerikaanse 

Burgeroorlog toonde een verdere ontwikkeling 

van torpedoboot- en onderzeebootwapen en de 

eerste zeeslag tussen pantserschepen, de USS 

Monitor en de CSS Virginia. Na afloop van de 

laatste oorlog begonnen steeds meer marines 

interesse te tonen voor pantserschepen.  

De Nederlandse marine bleef aanvankelijk  

niet achter. 

In eerste instantie liet zij haar schepen in het 

buitenland bouwen. De Schelde werd steeds 

gepasseerd als het ging om de bouw van grote 

marineschepen. Dit leverde in Vlissingen de 

nodige frustraties op tot men in 1893 opdracht 

kreeg het pantserschip Evertsen te bouwen. Een 

paar jaar later bouwde De Schelde bovendien  

de licht gepantserde kruisers, ook wel  

pantserdekschepen, Zeeland en  

de Noord-Brabant.  

Het laatste schip eindigde haar loopbaan als 

wacht- en logementschip te Vlissingen. Het zou 

jaren duren voordat De Schelde daadwerkelijk 

weer een groot schip bouwde. Dit betekent  

echter niet dat men in Vlissingen achterover 

leunde en lijdzaam afwachtte wat Den Haag ging 

doen. Toen er sprake was dat Nederland  

slagschepen wilde hebben, reageerde men  

direct tegen beter weten in. De Nederlandse  

marine was namelijk Duits georiënteerd terwijl 

De Schelde kon bogen op al jaren bestaande  

relaties met het Verenigd Koninkrijk. 
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was na 1921 zonder betekenis. De (mari-
tieme) verdediging van Nederlands-Indië 
begon dan ook meer en meer de aandacht 
te trekken op het Lange Voorhout in ‘s-Gra-
venhage. Dit resulteerde echter nog niet in 
slagschepen. Deze konden  niet gebouwd 
worden op de Rijkswerf te Amsterdam. Op 
9 februari 1914 besloot de Kroon haar te 
sluiten. Deze sluiting maakte wel de weg 
vrij voor particuliere scheepswerven, dus 
ook de Schelde, voor het verkrijgen van 
Nederlandse en eventueel buitenlandse 
marineorders voor grote(re) oorlogssche-
pen. In Engeland had men overigens niet 
stilgezeten. Daar was in 1905-1906 de 
Dreadnought gebouwd,  een slagschip van 
een dermate revolutionair ontwerp dat we-
reldwijd alle in dienst zijnde slagschepen 
op slag verouderd waren. Het was sneller, 
beter bepantserd en vooral ook zwaarder 
bewapend. Haar eigen naam Dreadnought 
wordt vanaf dan tevens een typenaam.

Nederlandse reacties

In Nederland was men er inmiddels goed 
van doordrongen dat wilde men een wezen-
lijke rol spelen als het ging om de verde-
diging van Nederlands-Indië, schepen ge-
bouwd moesten worden volgens een nieuw 
ontwerp. Voortborduren op bestaande ont-
werpen als dat van de De Zeven Provinciën 
was uit den boze. Toch bleef aanvanke-
lijk alles bij het oude. Het door de minis-
ter van marine viceadmiraal J. Wentholt 
voorgestelde ontwerp Pantserschip 1912 
was niet meer dan een verlengde De Zeven 
Provinciën, iets zwaarder bewapend na-
melijk vier 28 cm kanons en een snelheid 
van slechts 16 knopen. Dit schip moest 
dus in staat zijn de beoogde tegenstan-
der, de Japanse marine, weerstand te bie-
den! Japan liet toen juist bij de Engelse 
scheepswerf Vickers haar Kongo-klasse 
ontwerpen met een snelheid van 27,5 kno-
pen en een hoofdbewapening van acht  

Tewaterlating van de Noord-Brabant, 1899.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; deelcollectie St. Behoud Scheldecollecties)
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35,6 cm kanons! Wentholt werd in mei ge-
dwongen af te treden en werd opgevolgd 
door minister van oorlog H. Colijn. Deze 
gaf een commissie opdracht een advies uit 
te brengen waarmee de maritiem verde-
diging van Nederlands-Indië het beste ge-
diend was. Het advies was duidelijk: negen 
dreadnoughts gelijkwaardig aan de Japanse 
Kongo klasse. De latere minister van ma-
rine J.J. Rambonnet was met andere ma-
rine-officieren in eerste instantie nog voor-
stander geweest van het Spaanse Espana 
ontwerp met een snelheid van 22 knopen 
en een bewapening van acht 30,5 cm ka-
nons. Colijn liet er geen gras over groeien 
en nodigde de Duitse Germania werf van 
Friedrich Krupp uit om een ontwerp te ma-
ken. Al op 25 september stuurde de werf 
een ontwerp in uitgaande van 21.300 ton 
en een hoofdbewapening van acht 34,3 
cm kanons. De voorkeur ging uit naar een 
brandstofmix van kolen en olie. Niet overal 
was stookolie verkrijgbaar en het laden van 
kolen een smerige, tijdrovende bezigheid. 
Het eerste ontwerp werd afgekeurd waarop 
de Germania werf op 4 maart 1913 met 
nieuwe voorstellen kwam. De Koninklijke 
Marine was destijds geporteerd van Duitse 
ontwerpen, iets wat later ook zichtbaar zou 
worden in de ontwerpen voor de kruisers 
Java en Sumatra. Er is dan overigens al 
sprake van in totaal negen dreadnoughts! 
In maart 1914 werden elf scheepswerven 
gevraagd om te komen met een ontwerp. 
Opnieuw werden de eisen bijgesteld, nu 
was sprake van 25.000 ton, een snelheid 

van 22 knopen en acht 35,6 cm kanons. 
Het laatste kaliber was leverbaar door 
Krupp. Er bestond van het begin af een 
voorkeur voor het Duitse Krupp-Germania 
werf ontwerp project 806. Krupp gaf ook 
aan dat een vergaande participatie van de 
Nederlandse (scheepsbouw) industrie mo-
gelijk was. Ook de Duitse werf Blohm&Voss 
gaf dit laatste aan en tenslotte behoorde 
ook de Engelse werf Vickers tot de serieuze 
kandidaten op de bouwopdracht binnen 
te halen. Vickers was immers bekend met 
de Japanse Kongo-klasse waarvan zij de 
naamgever bouwde.

De Zeeuws-Britse dreadnought

Zoals boven al eerder is gezegd, had de 
Koninklijke Marine een voorkeur voor 
Duitse ontwerpen en nog verdergaand ook 
voor de schepen gebouwd op de Duitse 
werven. Zo maakte directeur Van Raalte op 
22 november 1912 tijdens de vergaderin-
gen van de commissarissen bekend dat de 
marine acht torpedoboten wilde laten bou-
wen maar dat ‘de autoriteiten een voorliefde 
schijnen te hebben voor Duitsche booten’. 
De order voor vier nieuwe torpedoboten 
werd inderdaad aan de Duitse scheepswerf 
Vulkan te Stettin uitbesteed maar nooit ge-
leverd door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. De andere vier werden aan-
besteed bij De Schelde (de Z5 en Z6) en 
Feijenoord. In dezelfde vergadering deelde 
Van Raalte echter mee dat zijn inziens het 
tijd was om de commissarissen in te lich-

HMS Dreadnought; tekening Ron van Maanen.
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ten dat het niet onmogelijk was mee te 
dingen naar de order voor de bouw van de 
beoogde dreadnoughts. Een uitvoerige dis-
cussie resulteerde uiteindelijk in het besluit 
de directeuren audiëntie bij de minister van 
marine te laten aanvragen en aansluitend 
een schriftelijke memorie te overhandigen. 
Helaas laten de notulen in het midden wat 
de discussie inhoudelijk inhield. Op 11 fe-
bruari 1913 kwam men terug op de kwes-
tie. Van Raalte was tegen de uitbreiding van 
de tweede helling om deze geschikt te ma-
ken voor de bouw van een dreadnought. Hij 
vond het verstandiger het benodigde budget 
van rond de ƒ 28.000 te reserveren totdat 
uitbreiding nodig zou zijn. Eerder was voor-
gesteld de tweede helling te verlengen en 
te voorzien van een gewapende betonfun-
dering, kosten rond de ƒ 36.000. Over het 
dreadnought verhaal komen wij niet meer 
te weten. De vergadering van 2 april licht 
een tipje van de sluier op. Van Raalte deel-
de mede Jacques van Raalte te Tunbridge 
Wells te hebben gesproken over de moge-
lijkheid een agentschap van de Fairfield 
Shipping Co. te worden voor het kunnen le-
veren van dreadnoughts. Duidelijk is dat de 
commissarissen buiten de vergaderingen 
om werden bijgepraat of in het ongewisse 
gelaten want de notulen zeggen nauwelijks 
iets over het dreadnought verhaal. Op 8 ok-
tober reageerde E.E. van Raalte geïrriteerd 
wanneer hij vertelt gehoord te hebben dat 
op de ENTOS een bouwmodel was getoond 
van de ‘Nederlandsche Dreadnought’. Hij 
wilde weten wat dat te betekenen had. Het 
antwoord was duidelijk. Het model was 
door Vickers gemaakt om de door hen 
uitgewerkte plannen te visualiseren. De 

volgende mededeling is misschien zelfs 
schokkender geweest voor Van Raalte en 
medecommissarissen. Het model was te 
bewonderen op de kamer van de minister 
van marine! Van Raalte wilde vervolgens 
ook weten of De Schelde er klaar voor was. 
Ja en nee luidde het antwoord. Een en an-
der was afhankelijk van de toegestane le-
vertijd. Er was een voorlopige afspraak met 
Fairfield en van Waterstaat was toestem-
ming nodig om de Marinesluis te verbre-
den. Dat laatste kon plaatsvinden tijdens de 
bouw van de dreadnought. Opvallend is de 
opmerking over de Marinesluis, men koos 
er dus niet voor om aanpassing van het 
nieuwe sluizencomplex te vragen. Vrijdag 
14 februari 1914 kwam het onderwerp weer 
ter sprake. Met Fairfield waren financiële 
afspraken gemaakt ingeval De Schelde zelf 
bouwde of slechts optrad als agent. Aan 
de commissarissen werd een conceptbrief 
voorgelegd met het verzoek aan Waterstaat 
het sluizencomplex bij de binnenhavens te 
verbreden. Men besloot eerst een reactie 
van de minister van marine voor het uit-
brengen van een order af te wachten. Op 
de eerstvolgende vergadering meldde di-
recteur Jos van Raalte een geheim verzoek 
van de marine te hebben ontvangen voor 
de bouw van één dreadnought te bewape-
nen met Kruppkanons. Hij maakte echter 
direct duidelijk dat het uitgesloten was dat 
De Schelde het schip zelf bouwde en er 
dus alleen commissie aan kon verdienen 
wanneer Fairfield de order kreeg. De kans 
achtte hij echter klein doordat uitdrukkelijk 
Krupp kanons werden geëist. Dit is de laat-
ste keer dat het onderwerp besproken werd 
in de vergadering van commissarissen.

Het ontwerp van de Duitse Germaniawerf; tekening Alexander van Maanen. 
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Er is ook een deel van de briefwisseling 
tussen de De Schelde en Fairfield bewaard 
gebleven, helaas geen tekeningen. The 
Fairfield Shipbuilding and Engineering Co. 
Ltd. maakte deel uit van The Conventry 
Syndicate. Van Raalte schreef dat de voor-
keur voor Krupp waarschijnlijk doorslagge-
vend was. De Koninklijke Marine kocht al 
jaren lang alleen Krupp kanons, was hier 
zeer tevreden over en het personeel was 
hiermee bekend. Desondanks bracht The 
Coventry Syndicate op 29 mei 1914 haar 
offerte uit. Hierin is sprake van een dread-
nought met de afmetingen van 590’ (wa-
terlijn) x 88,5’ (maximum) x 28’6’ (stan-
daard) en een standaard waterverplaatsing 
van 24.600 ton. Het machinevermogen 
van 34.000 hp werd via vier schroefassen 
overgebracht met een maximum snelheid 
van 22 knopen. Er kon een brandstofvoor-
raad van 2.000 ton olie worden meegeno-
men resulterende in een actieradius van 
meer dan 6.000 mijl. Het was mogelijk 
binnen 24 maanden  na ondertekening 
van het contract het schip voor het ma-
ken van een proeftocht aan te bieden. Prijs  

£ 1.950.920 exclusief geschut. Het meest 
opvallende van de offerte was de ‘bereid-
heid’ hun ontwerp met Kruppgeschut uit te 
rusten. Verder speet het de Engelse heren 
dat zij onbekend waren bij de Nederlandse 
minister van marine. Indien de minister 
erop stond dat een of meerdere schepen 
volgens dit ontwerp in Nederland gebouwd 
moesten worden, dan wilde het syndicaat 
De Schelde bijstaan. Maar hoe kwam De 
Schelde nu bij dit syndicaat terecht. De op-
lossing biedt de laatste alinea in een nota 
over de bedrijfsgeschiedenis. Hieruit blijkt 
dat sir William Pearce, de voorzitter van de 
Fairfield Company betrokken was bij de 
oprichting van de werf De Schelde! Ook 
zijn zoon maakte later deel uit van de raad 
van commissarissen. 

Geen dreadnoughts voor Nederland

De financiering van de bouw was een groot 
probleem. De Nederlandse Vereniging Onze 
Vloot voerde een propagandacampagne 
op grote schaal. Het resultaat was dat 
eind 1913 vanuit de Nederlandse industrie  

Bron: Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië, d.d. 18 oktober 1913.
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ƒ 120.000 werd aangeboden als bijdrage 
aan de bouw van een tweede dreadnought, 
mits het parlement het budget voor het eer-
ste schip goedkeurde. De Vlootwet 1914 
moest de financiële ondersteuning van 
de bouw van vijf dreadnoughts mogelijk 
maken. In december datzelfde jaar moest 
met bouw van het eerste schip worden be-
gonnen. Op dat moment was echter nog 
geen uitspraak gedaan voor welk ontwerp 
men uiteindelijk koos. De uitbraak van de 
Eerste Wereldoorlog op 28 juli en de gevol-
gen daarvan doorkruisten de Nederlandse 
plannen. Het dreadnought-programma 
ging in de koelkast en kwam er pas in de 
jaren dertig weer uit. Toen was er sprake 
van opnieuw drie slagkruisers in te zetten in 
Nederlands-Indië tegen de Japanse marine. 
De bouw werd nooit gerealiseerd doordat 
Nederland al door Duitsland was bezet. De   
De Schelde had overigens opnieuw belang-
stelling getoond om één van de drie beoog-
de slagkruisers te mogen bouwen.

Achteraf zijn meerdere experts het er over 
eens dat het achterliggende Nederlandse 
strategische beleid niet het juiste was. 
Dit als navalisme aangeduide beleid ging 
uit van verkeerde uitgangspunten. Ge-
dacht werd dat de aanwezigheid van een 
Nederlandse slagvloot in Nederlands-Indië 
Japan ervan zou weerhouden om aan te 
vallen om niet op haar beurt te worden aan-
gevallen. Nederland ging er vanuit met haar 
dreadnoughts een aantrekkelijke bondge-
noot voor het Verenigd Koninkrijk en/of de 
Verenigde Staten van Amerika te zijn. Het 
nu gangbare idee is dat de praktijk heeft 
uitgewezen dat Japan alleen aanviel als 
het de handen elders vrij had. Daarnaast 

wordt ook betoogd dat het Nederlandse 
dreadnoughtontwerp inferieur was met te 
lichte bewapening en bepantsering in ver-
gelijking met dat van buitenlandse marines. 
Bovendien bestonden er ernstige twijfels 
over de beschikbaarheid van havenfacili-
teiten in Nederland en in Nederlands-Indië 
voor het onderhoud van deze schepen en 
de hiermee gepaard gaande kosten. Ook 
het benodigde personeel was niet voorhan-
den, kwantitatief noch kwalitatief. 

Over de auteur:
RON VAN MAANEN (1958), archivist 
Gemeentearchief Vlissingen

Bronnen

- Archief Kon Mij. De Schelde 1875-1970, Gemeente-

archief Vlissingen toegang 214 inv.nrs. 8, 301 en 

818.

- ‘Dutch 1913 battleship proposal’ zie the link http://

en.wikipedia.org/wiki/Dutch_1913_battleship_pro-

posal

- ‘Road to Strength: Battleshipplan 1912, zie the link 

http://www.netherlandsnavy.nl/battleshipplan_1912.

html

- Anten, J. Navalisme nekt onderzeeboot. De invloed 

van buitenlandse zeestrategieën op de Nederlandse 

zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 

1912-1942. Amsterdam, 2011.

- Maanen, R.H.C. ‘Russian and Japanese navies and 

the maintaining of the neutrality in the Dutch East 

Indies according to the Dutch newspaper Nieuwe 

Tilburgsche Courant dated 4 January 1905’, op 

warships research.blogspot.com

- Mulder, Jt. En W.F. Ruygrok. De Nederlandsche 

Zeemacht. Pantserschepen, pantserdekschepen, mo-

nitors. Emmen, 2004. 

- Teitler, G. De strijd om de slagkruisers 1938-1940. 

Dieren, 1984.



20 Den Spiegel

Het werd een succes! 
De komst van Polen naar Vlissingen 
(1946-1948)

Jules BrAAt

Vlissingen in 1946: een zwaar geschonden stad, 

vrijwel geen huis onbeschadigd, de buitenwijken 

geïnundeerd, talloze inwoners geëvacueerd en 

dus een flink geslonken bevolking. Met man en 

macht werd geprobeerd de schade te herstellen. 

Er was echter gebrek aan vakbekwame  

arbeiders, een probleem waarmee ook  

de Koninklijke Maatschappij De Schelde werd 

geconfronteerd.

De KMS

De maatschappij had de oorlog niet zon-
der kleerscheuren overleefd, daken van 
werkplaatsen en kranen waren zwaar be-
schadigd. Nadat de ergste oorlogsschade 
was hersteld, werd hard gewerkt aan de 
voltooiing van een grote opdracht van de 
Rotterdamse Lloyd, bouwnummer 214, de 
latere Willem Ruys. Ook had men een schip 
voor de Mij. Nederland onderhanden en er 
was een flinke voorraad reparatiewerk.
Aan het begin van de oorlog had de werf 
2250 man in dienst, na de bevrijding nog 
maar 1400. Een aantal arbeiders was on-
dergebracht in barakken en woonschepen, 
ook werd personeel met bussen vanuit 
Walcheren en Zuid Beveland aangevoerd. 
Wilde men economisch werken dan moest 
het aantal werknemers groeien tot 3500. 
Een groot probleem was echter het wer-
ven van voldoende geschikt personeel. 
Dat was op dat moment in Vlissingen en 
trouwens op heel Walcheren moeilijk te 
vinden. Omdat geen goede huisvesting ge-
boden kon worden, haakten ook arbeiders 
van buiten de provincie af. Als gevolg van 
personeelsgebrek zouden na voltooiing van 
de 214 vervolgorders moeten worden ge-
weigerd. Dat zou voor de stad en omgeving 
een rampscenario betekenen, bovendien 

zou voor ons land een belangrijke devie-
zenbron opdrogen.

Geïnterneerden

Het personeelstekort was zo ernstig, dat 
een verzoek van het gemeentebestuur om 
Schelde-arbeiders bij de wederopbouw van 
Vlissingen in te schakelen door de directie 
werd afgewezen. Er werd zelfs overwogen 
om politieke delinquenten in de gieterij te-
werk te stellen, maar dat zag het personeel 
niet zitten. Toen er zelfs een staking over 
dreigde uit te breken, nam de directie het 
plan terug.

Werving over de grens

Toen in Nederland onvoldoende arbeiders 
konden worden gerekruteerd, kwamen bui-
tenlanders in het vizier. In de Limburgse 
mijnen werkten al jaren Italianen, Polen 
enz. Waarom niet in de scheepsbouw? 
In Duitsland zat een groot aantal Polen, 
leden van een Poolse divisie die aan de 
bevrijding van Nederland hadden deel-
genomen en zgn. displaced persons. Ook 
in Engeland waren veel gedemobiliseerde 
Poolse militairen, die niet naar hun inmid-
dels communistische vaderland wilden te-
rugkeren. Engeland kon deze mensen ech-
ter niet allemaal aan werk en een woning 
helpen. Met de werving van deze Polen zou 
een probleem kunnen worden opgelost.
Daarbij kwam nog dat voor de oorlog de 
KMS voor Polen een onderzeeër had ge-
bouwd, de Orzel. Tijdens de bouw had di-
recteur Smit met de Polen kennisgemaakt 
en sympathie voor hen gekregen. Hij heeft 
zich dan ook na de oorlog ingespannen om 
Poolse militairen naar Nederland te halen 
en bij de KMS tewerk te stellen.
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Op 16 september 1946 verrichtte de direc-
tie de aftrap. Er ging een brief uit naar de 
minister van Justitie waarin gewezen werd 
op de personeelssituatie in het bedrijf. De 
minister werd verzocht de nodige Polen uit 
Engeland tot Nederland toe te laten. Een 
enquête had uitgewezen dat 700 man wel 
iets voor De Schelde voelden. Gegadigden 
zouden door de Schelde-bedrijfsarts wor-
den gekeurd en de KMS wilde inzage van 
de conduitestaten. Er zouden alleen onge-
huwden worden aangenomen, verplegend 
personeel en geestelijke verzorgers zouden 
meekomen.

Stichting Herstel Zeeland 1945

Werving van Polen was voor De Schelde 
een nieuw fenomeen. De directie zocht 
voor haar plannen dan ook steun bij de 
Stichting Herstel Zeeland 1945. Die zag 
wel wat in het idee en stuurde medio sep-
tember 1946 een brief naar de Minister van 

Sociale Zaken waarin de situatie bij de KMS 
werd toegelicht. Gesteld werd dat het toe-
laten van Polen de problemen bij de KMS 
zou verlichten. Zij waren bereid de geboden 
huisvesting (tehuizen/pensions) te accep-
teren, mits zij dezelfde arbeidsvoorwaar-
den en lonen als Nederlandse werknemers 
zouden krijgen. Om ongewenste elementen 
buiten de deur te houden zou streng wor-
den geselecteerd. 
De Stichting voorzag wel enige bezwaren 
tegen de komst van de Polen naar de KMS 
maar wees er op dat de Vlissingers op het 
gebied van vreemdelingen wel wat gewend 
waren: men had bijvoorbeeld de nodige 
Belgische inwoners. Bovendien stonden de 
Polen als bevrijders goed aangeschreven.
De Stichting ondersteunde de plannen van 
de KMS en verzocht de minister om mede-
werking.
De Minister van Sociale Zaken raadpleegde 
zijn ambtgenoot van Justitie. Die stond niet 
te juichen bij het verzoek van de KMS. Hij 

De stapelloop van onderzeeboot De Orzel in 1939. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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wees er op dat de woningnood nog lang 
niet opgelost was en dat veel repatrianten 
uit Nederlands-Indië werden verwacht. 
In ons land waren al veel Oost-Europese 
vluchtelingen, die niet naar hun land wilden 
terugkeren en ook zij moesten worden ge-
huisvest.
Ook de verwijdering van ongeveer 17000 
ongewenste Duitsers uit ons land wachtte 
nog steeds op toestemming van de bezet-
tingsautoriteiten in Duitsland.
Aan Poolse militairen, die aan de bevrijding 
van ons land hadden deelgenomen, was 
toestemming verleend zich in ons land te 
vestigen. Dit had 7000 verzoeken opgele-
verd…! 
De minister wees het plan van de KMS 
dan ook af en stelde voor de kwestie in de 
Ministerraad te behandelen.

De Ministerraad

Op 14 oktober 1946 kwam de zaak in de 
Ministerraad. Minister president Drees 
wees op de regeling voor Poolse militairen 
die ons land bevrijd hadden. Het onder-

werp werd verwezen naar de Raad voor 
Economische Aangelegenheden.
Men krijgt de indruk dat het voorstel van 
De Schelde om Polen in Engeland te wer-
ven weinig sympathie had.

Ongeduld

Intussen zat men bij de KMS nog steeds 
op antwoord van Justitie te wachten en op  
5 november 1946 trok men aan de bel.
Op 23 december kwam een reactie: er zou 
snel antwoord komen. Eerst moesten de 
Polen die Nederland mede bevrijd hadden 
gelegenheid worden gegeven toelating tot 
Nederland aan te vragen.

Gemeenteraad

De wervingsactiviteiten van de KMS ble-
ven niet onopgemerkt. In de gemeenteraad 
stelde Van Poelje (PvdA) er schriftelijke 
vragen over. Hij wilde weten of B en W op 
de hoogte waren van de plannen om bui-
tenlanders te werven en of daarover advies 
aan de minister was uitgebracht. B en W 

Pools pension de Zilverpool aan de Koningsweg, 1953.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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antwoordden, dat hen niet bekend was of 
de plannen tot vestiging van 500 Pools ex-
marinepersoneel in Vlissingen zouden door-
gaan. Wel was bekend, dat uit het Poolse 
leger in Duitsland 125 man voor de Schelde 
waren aangewezen. Ook daarover was geen 
overleg gepleegd met B en W.
B en W gaven aan liever 1000 woningen 
te bouwen om Nederlandse arbeiders te 
huisvesten. Als Nederlandse arbeiders niet 
in barakken wilden worden ondergebracht 
dan waren Polen de oplossing. Die had 
men liever dan geïnterneerde politieke de-
linquenten. 
Van Poelje wees op de consequenties van de 
komst van Polen en vroeg deze zaak eerst 
aan de raad voor te leggen. Hij maande tot 
voorzichtigheid en stelde voor er bij de KMS-
directie op aan te dringen de tewerkstelling 
van Polen nog eens te heroverwegen. 

Het eerste contingent

Medio december 1946 arriveerde een con-
tingent van 64 Polen vanuit Duitsland in 
Vlissingen. Het waren allen ex-militairen, 

die aan de bevrijding van Nederland had-
den deelgenomen en die een verblijfsver-
gunning hadden gekregen. Enkele dagen 
later meldden zich nog acht Polen zonder 
vergunning bij de commissaris van Politie 
in Vlissingen. Zij waren bij de grenspost 
Glanerbrug tegengehouden maar na over-
leg met Justitie ook toegelaten. Allen tra-
den in dienst van de KMS die werkvergun-
ningen voor hen aanvroeg. 

Huisvesting

De Polen werden ondergebracht in twee 
panden aan de Houtkade, pension De 
Starter in de Paul Krugerstraat en later in 
een gebouw aan de Koningsweg. Dat laat-
ste werd door de beschildering met zilver-
verf al snel de Zilverpool genoemd.
Vooral dat laatste gebouw had een be-
langrijke functie: daar werd vergaderd, 
gefeest en gesport, er was ook een biblio-
theek met ongeveer 500 Poolse boeken en 
Nederlandse en Engelse pockets.
Toen de KMS-directie medio 1953 besloot 
de Zilverpool (en ook De Starter) te sluiten, 

Pools pension ‘De Starter’ in de Paul Krugerstraat, 1953.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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waren de bewoners onaangenaam verrast. 
Zij stuurden een petitie naar de directie met 
het verzoek het besluit te heroverwegen. Dit 
had resultaat, de sluiting ging niet door. Het 
was echter uitstel, geen afstel, eind 1957 
ging het gebouw alsnog tegen de vlakte.
Voor vergaderingen moest toen worden uit-
geweken naar restaurant Delta, het Ariens 
gebouw, hotel Maldegem. 
 

Inburgering

Daar stond je dan als Pool in Vlissingen, 
zie maar dat je er komt….een vreemd land, 
een stad die half in puin lag, een taal die 
je niet verstond, een nieuwe werkplek en 
een oorlogsverleden. Tegenwoordig zijn er 
taal- en inburgeringscursussen, toen niet, 
alles moest op eigen kracht gebeuren. Toch 
lukte het deze mensen zich een plaats in 
de Vlissingse gemeenschap te veroveren, 
vooral zij die met een Nederlandse vrouw 
trouwden.
Natuurlijk beviel het niet iedereen, sommi-
gen vertrokken na korte of langere tijd naar 
de mijnen of naar het buitenland. Velen 
zijn echter in Vlissingen gebleven en echte 
Vlissingers geworden. Na verloop van tijd 
vroegen sommigen de Nederlandse natio-
naliteit aan, een bewijs dat zij zich in ons 
land op hun plaats voelden.

Aandacht

De Vlissingse bevolking schonk weinig 
aandacht aan de komst van de Polen. Die 
had wel iets anders aan het hoofd: wanneer 
wordt mijn woning hersteld, hoe kom ik aan 
nieuwe kleding, wanneer wordt de voed-
selrantsoenering opgeheven, moet onze 
zoon naar Indië enz.? Ook in de PZC werd 
niets over de nieuwkomers gepubliceerd. 
Het communistische dagblad De Waarheid 
plaatste een kort bericht onder de kop: 
‘Poolse fascisten in dienst van de Schelde‘ 
maar ging er niet nader op in.
In het personeelsorgaan van de KMS van 
december 1946 stond in het Nederlands en 
Pools een kort welkom en een bliksemin-

terview in De Starter. Daarin vertelde een 
woordvoerder dat allen meegedaan hadden 
aan de bevrijding van Nederland, dat zij - 
op vier na - ongehuwd en gelovig katholiek 
waren. Hoewel niet allemaal vaklieden, wa-
ren zij dankbaar op de KMS te kunnen gaan 
werken.
Waarom niet terug naar Polen? Omdat zij 
niet onder een communistisch bewind wil-
den leven, vrouw en kinderen verloren had-
den of hun kameraden niet konden missen, 
daarom! 
Zij brachten vreemde namen mee zo-
als Buchalski, Tobolski, Jaskolski en 
voornamen als Stanislaw, Tadeusz en 
Wladyslaw, dat was wel even wennen voor 
de Vlissingers.

‘Engelse’ Polen

Het eerste contingent was bij lange na 
niet genoeg om het personeelstekort bij 
de KMS op te lossen. Men wilde ook nog 
graag Polen in Engeland werven. De onder-
handelingen daarover verliepen moeizaam. 
Verschillende Haagse instanties bemoei-
den zich er mee, maar onduidelijk bleef 
wie werkelijk invloed kon uitoefenen. Wel 
gingen directeur Smit en de bedrijfsarts in 
januari 1947 naar Londen en selecteerden 
alvast 350 man.
Begin februari 1947 overlegden enkele 
ambtenaren van het Ministerie van Sociale 
Zaken in Londen met de British Authority 
for the Resettlement of Polish soldiers.
Aan de orde kwamen leeftijd, keuring, 
burgerlijke staat, loon en de status van 
de Polen in Nederland. Ook zaken als een 
eventueel strafblad werden besproken en 
iedere sollicitant moest een vragenformu-
lier invullen.
Het resultaat was dat in de loop van 1947 
nog een aantal Polen naar Vlissingen kwam. 
Een exact aantal is niet bekend, aangeno-
men kan worden dat eind 1947 ongeveer 
150 Polen bij de KMS werkten. In 1948 ar-
riveerde nog 63 man afkomstig uit bewa-
kingseenheden van het Amerikaanse leger.
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Vreemdelingendienst

De komst van de Polen betekende flink wat 
werk voor de Vreemdelingendienst van de 
politie. Van elke Pool werd een kaart bijge-
houden waarop de personalia werden ge-
registreerd, het nummer van zijn paspoort, 
verblijfsvergunning en de nationaliteit. 
Sommigen waren staatloos, anderen waren 
in het bezit van vooroorlogse paspoorten of 
documenten afgegeven door de Poolse re-
gering in Londen. Die werden medio 1947 
door de regering van de Volksrepubliek 
Polen ongeldig verklaard. 
In het algemeen werden problemen tot 
tevredenheid opgelost. Toen adjudant 
Kopmels van de Vreemdelingendienst in 
1973 met pensioen ging werd hem dan ook 
door de oudstrijders een onderscheiding 
uitgereikt. 

Poolse verenigingen

In Vlissingen waren aanvankelijk twee 
Poolse verenigingen actief de Vereniging 
van Poolse Oud-strijders en de Katholieke 
Poolse Vereniging. De laatste organiseerde 
nog wel eens feestavonden, waarover la-
ter meer. Uiteraard stond het de Polen vrij 
om lid te worden van Nederlandse clubs en 
verenigingen, waar in de loop van tijd dan 
ook gebruik van werd gemaakt. 
In januari 1952 werd in een bijzondere ver-
gadering van de Katholieke Vereniging be-
sloten de afdeling Vlissingen op te heffen 
en zich aan te sluiten bij de Vereniging van 
Poolse Oud-strijders. De reden van deze 
stap is niet bekend.

Ir. J. Minkiewicz

Deze naam mag in dit artikel niet ont-
breken. Jozef Minkiewicz werd op 10 juni 
1904 in Wilna geboren. Hij behaalde aan 
de Polytechnische School in Warschau de 
ingenieurstitel en volgde daarna een oplei-
ding tot marineofficier. 
Namens de Poolse Onderzeedienst werd 
hij in 1936 in Vlissingen geplaatst waar hij 
toezicht hield op de bouw van de onder-
zeeër Orzel. Bij het uitbreken van de oorlog 

diende hij op de onderzeeër Sep waarmee 
hij naar Zweden uitweek en werd geïnter-
neerd. 
In 1947 kwam hij naar Vlissingen en trad 
in dienst van de KMS waar hij in 1969 als 
hoofdingenieur werd gepensioneerd. Hij 
heeft zich bijzonder voor zijn landgenoten 
ingespannen en was onder andere voor-
zitter van de Vereniging van Poolse Oud-
strijders. Na zijn overlijden in 1973 werd hij 
op het Poolse ereveld in Axel begraven. 

De rooms-katholieke kerk

De meeste Polen zijn trouwe katholieken, 
de Vlissingse parochie kreeg er dan ook 
flink wat leden bij, kapelaan Kampschoer 
had het er maar druk mee. 
In juni 1947 kwam de pauselijke internun-
tius Mgr. Paolo Giobbe naar De Schelde. 
Hij bezocht de Willem Ruys en ging daarna 
naar de Scheldehal waar de Polen bijeen 
waren. In zijn Franse toespraak bracht hij 
hulde aan het Poolse leger en Poolse geest 
waarin het christendom diep is geworteld. 
Hij wekte op mee te werken aan de weder-
opbouw van ons land. Nadat zijn rede door 
een tolk vertaald was, sprak de internuntius 
met een aantal Polen. Ook burgemeester 
Kolff was bij de bijeenkomst aanwezig. 
In 1949 was er weer hoog bezoek. De oud- 
hoofdaalmoezenier bij het vrije Poolse le-
ger, Josef Gawlina bezocht zijn mannen. 
Arie Smit en de r.k.-geestelijkheid van 
Vlissingen boden hem in het Wooldhuis 
een lunch aan. Daarbij waren ook aanwe-
zig gedeputeerde Mes, burgemeester Kolff, 
oud gezantschapsraad Sroczinski en pater 
Ephraim. Gawlina prees de directie van de 
KMS en de geestelijkheid van Vlissingen 
voor het werk dat zij voor zijn landgeno-
ten deden, ook diende hij enkele Polen het 
Heilig Vormsel toe.
Na een bezoek aan de Scheldewerf ging 
het gezelschap naar de Poolse club waar  
ir. Minkiewicz een toespraak hield. De bij-
eenkomst werd besloten met volkslied 
‘Jeszcze Polska nie zginela - Nog is Polen 
niet verloren’.
In september 1949 was er een speciale mis 
in de r.k.-kerk aan de Singel ter herden-
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king van de Duitse en Russische aanval op 
Polen in 1939. Daarbij werd gebeden voor 
de gesneuvelde Poolse soldaten en de con-
centratiekampslachtoffers. 

Clubhuis

Ook op het gebied van ontspanning nam 
de r.k.-kerk nogal eens het voortouw. Op 
de plek van de vroegere Jacobuskerk in de 
Wilhelminastraat werd in november 1947 
een Pools clubhuis geopend, ook het cen-
trum van de Pools-Nederlandse vrienden-
club. 
Kapelaan Kampschoer hield de openings-
speech en wees er op dat het gebouw meer 
was dan een kantine, het was een tehuis 
waar de Polen zich thuis zouden kunnen 
voelen. Onder de aanwezigen waren de di-
rectieleden Smit en Wesseling van de KMS, 
welk bedrijf had bijgedragen aan de tot-
standkoming van het gebouw.

Nadat pastoor Poppen het gebouw had in-
gezegend, sprak de heer Smit. Kern van zijn 
rede was: uw vaderland kunnen wij u niet 
teruggeven, maar wel een gebouw waar u 
thuis zult zijn.
Aan het einde van de avond bedankte  
ir. Minkiewicz alle aanwezigen voor hun bij-
drage aan de totstandkoming van het te-
huis.
Tijdens de avond vertoonde fotograaf Dert 
enkele films en waren er de nodige con-
sumpties...!

Vervelende incidenten

Af en toe waren er incidenten. In maart 
1949 ontstond bij het uitgaan van de 
Vlissingse cafés een vechtpartij tussen een 
Vlissinger en enkele Polen, waarbij de eer-
ste bewusteloos werd geslagen. De politie 
wist de daders op te sporen en aan te hou-
den.

Bezoek van Monseigneur 
Joseph Gawlina aan Vlissingen 

op 3 september 1949,  
verwelkomd door gedeputeerde 

Mr. Dr. A.J.J.M. Mes.
(Fotocollectie Gemeentearchief 

Vlissingen)
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In april was het weer raak. Bij een ruzie 
in een automatiek trok een Pool een mes. 
Men wist hem dit te ontfutselen waarbij de 
Pool zijn hand verwondde en door een dok-
ter behandeld moest worden.
Ook in oktober was het knokken geblazen, 
toen in de Walstraat. De politie moest in-
grijpen bij een vechtpartij tussen Polen en 
Vlissingers waarbij enkele gewonden vie-
len. 
In 1951 werd een Pool veroordeeld tot  
ƒ 25.- boete of tien dagen hechtenis we-
gens het stelen van lood op de KMS. Het 
betreft uitzonderingen, over het geheel ge-
nomen hebben de Vlissingse Polen zich uit-
stekend gedragen.
Ook ongevallen kwamen voor. Eind de-
cember 1949 was Z. Bukraba op het Franse 
schip Carimaré balken aan het hijsen. Hij 
kreeg de lus van het hijstouw om zijn been 
waardoor hij z’n evenwicht verloor. De on-
gelukkige viel 13 meter omlaag en was op 
slag dood. Voor de Poolse kolonie een triest 
oudjaar.
Een aantal jaren later kreeg een Pool een 
duw van een slingerende kabel. Ook hij viel 
in het ruim en moest met pijn in benen en 
rug naar het St. Josephziekenhuis worden 
gebracht.

Ontspanning

Het was niet alleen werken geblazen, er 
was ook tijd voor ontspanning. Door de 
Pools Katholieke Vereniging werden in het 
Scheldekwartier avonden georganiseerd. 
Op een avond in februari 1950 was de au-
teur van dit artikel een van de aanwezigen. 
Er werd geopend met een polonaise van 
Chopin, verder werd de avond gevuld met 
sketches, Poolse liederen en dansen, tan-
go’s, Zwitserse volksliederen, oriëntaalse 
dansen enz. Aan het slot werd de Poolse 
volksdans Krakowiak uitgevoerd. Alles 
werd op vlotte manier gebracht, je werd en-
kele uren ondergedompeld in een exotische 
sfeer.
Ten bate van invalide Poolse oud-strij-
ders werd in oktober in de Middelburgse 
Concert- en Gehoorzaal een pianoconcert 
gegeven door pianist Henryk Mierowski. 

Een jaar later was het opnieuw feest. Weer 
Poolse liederen en dansen, maar ook sket-
ches en liederen in het Nederlands, uitge-
voerd door Polen. Deze mensen presteer-
den het om in vier jaar het Nederlands te 
beheersen, geweldig!
In 1954 werd een actie gehouden ten bate 
van Poolse kinderen die in Duitsland in op-
vangkampen zaten. In de Zilverpool was 
daartoe door de Vereniging van Poolse 
Oud-strijders een comité opgericht, dat een 
avond met verloting organiseerde. Daar 
werd aan meegewerkt door de Poolse to-
neelgroep Polonia uit Breda. 

Kerst/Nieuwjaar/Gedenkdagen

Vanzelfsprekend werden die gevierd. In 
de beginjaren werd kerst gevierd in de 
Zilverpool met een feestelijke vigilie. Na 
enkele toespraken werd dan de ‘oplatek‘ 
(een soort ouwel) gebroken en wenste 
men elkaar het beste. Ook werden Poolse 
en Nederlandse kerstliederen gezongen. 
Natuurlijk werden de kinderen niet verge-
ten. Voor hen was er meestal een aparte 
viering waarbij getrakteerd werd op cho-
colademelk en gebak. Tijdens de avond 
kwam de kerstman met voor ieder kind een 
verrassing.
Ook Poolse nationale feestdagen werden 
niet vergeten bijvoorbeeld de herdenking 
van de Constitutie van 3 mei 1791 waarin 
het ideaal van nationale zelfstandigheid, 
orde en recht benadrukt werd. Op een van 
die herdenkingen werd door alle aanwezi-
gen een protestnota ondertekend tegen de 
felle aanvallen op de r.k.-kerk in commu-
nistisch Polen. 
Heel belangrijk was 11 november, de dag 
waarop in 1918 de onafhankelijkheid van 
Polen hersteld werd. De heer Minkiewicz 
hield dan een herdenkingsrede, na afloop 
zat men gezellig bij elkaar. 

Betekenis voor de samenleving

Wat hebben de Polen voor Vlissingen be-
tekend? Is het oordeel positief of negatief? 
In 1957 oordeelde burgemeester Kolff als 
volgt: ‘vooral in het begin was het voor hen 
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wennen, maar in de loop der jaren hebben 
zij hun plaats in de Vlissingse gemeenschap 
gevonden en zich volkomen aangepast. Het 
zijn goede, ijverige, loyale burgers, die vol-
ledig zijn aanvaard en opgenomen‘.
Ook de directie van de KMS was lovend: 
‘de Polen zijn ijverige, bereidwillige werk-
nemers waarvan een deel zich tot een goed 
of zeer goed vakman heeft ontwikkeld. Zij 
onderscheiden zich eigenlijk niet van de 
Nederlanders bij de KMS‘. Waarderende 
woorden waren er ook toen in 1971/1972 
de eerste Polen bij de KMS jubileerden.
Niet alleen bij de KMS, ook op andere ter-
reinen zetten de Polen zich in. Zij speelden 
toneel, musiceerden, hadden bestuurs-
functies in de plaatselijke of landelijke 
Vereniging van Poolse Oud Strijders. Ook in 
de sport bleven zij niet aan de kant staan, 
er werd getafeltennist, geschaakt, gevist 
enzovoort. Een enkeling waagde zich in het 
zakenleven bijvoorbeeld door een viswinkel 
of een hondentrimsalon te beginnen.
Ook verschillende van hun kinderen boek-
ten goede resultaten, een promoveerde tot 
doctor in de natuurwetenschappen, een an-
der in de rechten, ook studeerde er een af 
als civiel ingenieur.
Het zijn enkele voorbeelden van een suc-
cesvolle tweede generatie.

Slot

De tewerkstelling van Polen was voor de 
leiding van de KMS in zekere zin een waag-

stuk. Men had geen ervaring met grote 
groepen werknemers uit andere culturen 
en met een oorlogsverleden. Hoe zou dat 
uitpakken? Om als bedrijf te kunnen voort-
bestaan kon men echter niet anders.
Het resultaat was positief. Geconcludeerd 
kan worden dat de komst van de ‘Polski’ 
zowel voor de KMS als voor de Vlissingse 
samenleving een aanwinst is geweest.

Over de auteur:
JULES BRAAT, geboren in Vlissingen. 
Was werkzaam bij NS te Utrecht. 
Geïnteresseerd in geschiedenis, volgde 
in vrije tijd opleiding Geschiedenis MO. 
Publiceert regelmatig in Den Spiegel 
en De Wete van de Heemkundige Kring 
Walcheren.
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Krantenbank Zeeland
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muZEEumnieuws
dAnielle otten

Kazematten

De Kazematten zijn in 2013 van eind au-
gustus tot eind oktober voor het eerst open 
geweest en dat was een groot succes. Veel 
mensen hebben de kans genomen om een 
kijkje in dit uniek stukje Vlissingen te ne-
men. De reacties waren positief. Zonder 
de vereende krachten van de vrijwilligers 
van het muZEEum was dit niet mogelijk 
geweest en wij zijn hier dan ook zeer dank-
baar voor. 
Dit jaar kreeg de bezoeker vast een voor-
proefje van de tentoonstelling die er vol-
gend jaar te zien zal zijn. In het voorjaar van 
2014 openen de deuren van de Kazematten 
weer voor het publiek. En dat was niet mo-
gelijk geweest zonder de bijdrage die wij 

van de Vriendenvereniging mochten ont-
vangen. Daar zijn wij u allen zeer erkente-
lijk voor! 

Rondje van het muZEEum

Iedere eerste zondag van de maand is er 
tussen 14.00 en 16.00 uur nog steeds een 
RONDJE van het muZEEum. Wilt u ook 
eens gratis meelopen met een gids? Onze 
ervaren gidsen staan voor u klaar. Op ver-
toon van uw vriendenpas neemt u gratis 
deel aan deze rondleiding. Deze kaart is 
persoonsgebonden; eventuele introducés 
betalen de normale toegangsprijs maar 
hebben geen extra bijkomende kosten voor 
de rondleiding.
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Nieuwe expositie

Op 14 februari 2014 opent er een nieuwe 
expositie in het muZEEum. Centraal staan 
de foto’s van de op Curaçao woonach-
tige Monique Harbers. Zij fotografeerde 
de scheepswrakken van de Nederlandse 
Antillen. Vanaf 15 februari heeft u de mo-
gelijkheid om vanuit winters Vlissingen op 
comfortabele wijze Caribische scheeps-
wrakken te bekijken, boven en onder wa-
ter. Zonder de medewerking van stichting 
Maritieme Activiteiten ‘De Ruyter’ was deze 
tentoonstelling niet mogelijk geweest.

Educatie

Het afgelopen jaar zijn alle Vlissingse kleu-
ters (ruim 1000) in het muZEEum geweest 

en komend jaar komen alle Middelburgse 
kleuters! Onze rondleiders laten de kinde-
ren spelenderwijs het muZEEum zien en la-
ten hen een eigen expositie maken. We ho-
pen dat er weer regelmatig in het weekend 
peuters aan de balie staan die terug komen 
met hun ouders om hen het muZEEum te 
laten zien. Want dat gebeurde vorig jaar re-
gelmatig.

Meer nieuws?

Het muZEEum verstuurt regelmatig pers-
berichten om de pers en andere geïnteres-
seerden op de hoogte te houden. Wilt u die 
ook ontvangen? Stuur dan uw contactgege-
vens aan k.verbeem@muzeeum.nl. 
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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

Boekje over Ritthem
Ad trAMPer

De Evacuatie van Ritthem; 
oktober 1944 - juni 1945  
Inundatie Ritthem-Walcheren

 
Wim de Meij gaf in eigen beheer dit bijzon-
dere boekje uit. Het gaat over zijn grootva-
der B.J. de Meij. Deze laatste schreef veel 
over Walcheren. Naar nu blijkt liet hij ook 
een dagboek na over de periode oktober 
1944 tot juni 1945. Hierin komen onder-
werpen als de inundatie, de evacuatie en 
de bevrijding voorbij. Dit alles wordt op een 
indringende wijze beschreven:

Zaterdag 7 october
Toen ik omstreeks 2 uur bij Jan in huis 
was, kwamen enige formaties vliegtuigen 
boven Ritthem die honderden tijdbommen 
op de zeedijk tussen ’t Vlaggetje en fort 
Rammekens wierpen. Wij zaten met ons 
allen in de kelder. ’t Was een vreselijk ge-
zicht na het vertrek der vliegmachines de 
ene bom na de andere te zien ontploffen. 
Modder en grond werden onder groot ge-
weld torenhoog opgeworpen. 

Het boekje is te bestellen bij Wim de Meij, 
emailadres: wimdemey@zeelandnet.nl of 
bel: 0118-461434. Het boekje zal niet de 
Zeeuwse boekenprijs winnen, maar voor de 
prijs van € 5,-  hoeft u het niet te laten lig-
gen en voor de inhoud al helemaal niet.
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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!



Januari 2014 35

Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934



36 Den Spiegel

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


