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Van Flessingue, het Van der Meer-broodje 
en het spoor 

AAfke Verdonk-rodenhuis

Voor u ligt alweer nummer 4 van Den Spiegel 
2014. Zo snel gaat het jaar voorbij. Naar 
mijn gevoel is de vorige Spiegel nog maar 
net naar de drukker gegaan.

Als gewoonlijk de laatste twee jaren begin-
nen we met Peter van Druenen met inmid-
dels deel 11 in de reeks Zichtbaar verleden 
(Vlissingen 1315-2015): hoe de droom van 
de Bataafse Revolutie in Vlissingen al in 
1795 in duigen viel en wat er daarna ge-
beurde. Over Orangisten en patriotten, 
Vlissingen of Flessingue en allerlei maat-
regelen die het leven van de Vlissingers 
er niet gemakkelijker op maakten. Het ar-
tikel eindigt met het bombardement van 
1809 en de daaropvolgende jaren die voor 
Vlissingen het voorzichtige begin van her-
stel betekenden.

Eerste Zeeuwse Fabriek van Radiotoestellen 
‘H.J. van der Meer en Zonen’ te Vlissingen 
door Tom Rentmeester vertelt het verhaal 
van de radiowinkel en eerste Zeeuwse fa-
briek van radiotoestellen. Leuke bijzon-
derheid is dat het pand in ‘art-deco’ stijl 
in de Nieuwstraat, waar deze zaak lange 
tijd gevestigd was, nog bestaat en on-
der Rijksmonumenten valt. Jaques den 
Exter heeft dit omvangrijke artikel, dat 
eerder verscheen in het Radio Historisch 
Tijdschrift, weten te verkorten tot een voor 
Den Spiegel geschikte omvang.

Het derde artikel is eveneens zeer omvang-
rijk, reden waarom we het in twee delen 
plaatsen. In deze Spiegel vindt u deel 1 van 
Station Vlissingen, 1873-2013, van Jan van 

der Male, dat eindigt met een nieuw sta-
tion Vlissingen-haven met de Koninklijke 
Wachtkamer. Het tweede deel komt in Den 
Spiegel nummer 1 van 2015, ons traditio-
nele feestdagennummer. Het artikel gaat in 
op 140 jaar spoorweghistorie in Vlissingen 
en wat daaraan voorafging.

Dan is er nog nieuws uit muZEEum en ge-
meen tearchief en een bericht van het be-
stuur van de Vereniging Vrienden. In het 
muZEEum is de nieuwe tentoonstel ling 
Bolwerk Verbeeld te zien. Het Keizers-
bol werk, een markante plek in Vlissingen 
en een bijzondere expositie in de fraaie 
Schelde zaal.

Nog een berichtje van de gezamenlijke 
archief diensten in de provincie Zeeland. 
Op 8 oktober aanstaande zal de database 
Belgische vluchtelingen in Zeeland 1914-
1918 worden gepresenteerd. Behalve de 
namen van de duizenden vluchtelingen 
en de plaatsen van herkomst zijn de vele 
bronnen gedigitaliseerd. De database en 
de scans van de archiefstukken komen be-
schikbaar via de website Zeeuwen Gezocht 
(www.zeeuwengezocht.nl). U kunt zich op-
geven voor deze middag via info@zeeuws-
archief.nl. Informatie over het program-
ma van de middag kunt u lezen op www.
zeeuwsarchief.nl. Een en ander vindt plaats 
in de filmzaal Provincie Zeeland, Abdij te 
Middelburg.

Wij wensen u veel leesplezier met deze Den 
Spiegel.
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De ouwe reus is dan toch geveld. Even 
leek hij te spotten met de wetten van de 
medische wereld, maar uiteindelijk moest 
hij zich toch bij het onvermijdelijke neer-
leggen: op 14 juni overleed Doeke Roos, 
82 jaar oud. Zijn betekenis voor de mari-
tieme geschiedschrijving van Zeeland en 
Vlissingen geven hem een plaats in het col-
lectieve geheugen van stad en provincie. 
Maar ook zijn markante persoonlijkheid zal 
nog lang op het netvlies achterblijven. 

Talrijke boeken en artikelen schreef hij 
over zijn favoriete onderwerp: de zee. Dit 
mondde in 2003 uit in het proefschrift Twee 
eeuwen varen en vechten. Het admiralen-
geslacht Evertsen. Ook voor het blad van 
de Vereniging Vrienden Den Spiegel schreef 
hij vaak. Maar Doeke schreef niet alleen, hij 
ging ook op pad om andere goeie dingen 
te doen voor de stad. Enkele wapenfeiten. 
Realisatie van het beeld van Maaiken Jans 
(moeder Evertsen) op Boulevard Evertsen. 
Een ander voorbeeld is het beeld van De 
Vissersvrouw, dat eerst op de Nieuwendijk 
stond en door zijn toedoen naar de Groene 
Boulevard verhuisde. Zelfs de eigenaar 
van Brasserie Montparnasse wist hij ervan 
te overtuigen de naam te veranderen in 
Brasserie Evertsen. Ideeën genoeg, hij ging 
er mee aan de slag en bracht het tot een 
goed eind. Bestuurders konden hem op de 
stoep verwachten; netwerken, voelhoorn-
tjes uitsteken en een charmeoffensief inzet-
ten beheerste hij als geen ander. 

Doeke was geen Zeeuw van afkomst, maar 
handelde wel als een Zeeuw. De geschillen 
tussen de gewesten Holland en Zeeland in 
de zeventiende eeuw, trok hij soms door 
naar zijn eigen leven. Hij hekelde het zo-
genaamde Hollandocentrisme. Historici 
bekijken de rivaliteit tussen de gewesten 
Holland en Zeeland volgens hem te vaak 

Doeke Roos (1932-2014) Varen en 
Vertellen

Ad TrAmper

door een Hollandse bril. Ze raadplegen zel-
den Zeeuwse archieven, voegde hij daar 
nog aan toe. 

Doeke was ook een verteller, hij verza-
melde graag mensen om zich heen. Of het 
nu ging om een lezing voor een groep of 
op de bank bij hem thuis, er viel altijd wat 
te vertellen, te beleven en veel te lachen, 
want gezellig was het ook. Dan testte hij 
zijn ideeën uit en werd er over meer zaken 
dan alleen geschiedenis gesproken. .

Zijn steun en toeverlaat was zijn vrouw 
Hilde. Zoals Maaiken Jans de zaakjes voor 
man en kinderen Evertsen regelde, zo re-
gelde Hilde de zaken voor Doeke, een 
mooie parallel. 

Doeke Roos gaf de maritieme geschiede-
nis van Vlissingen en Zeeland een gezicht. 
Vlissingen mag hem dankbaar zijn. 

Doeke en Hilde Roos tijdens de opening van de ten-
toonstelling Zeeuws Geweld in het Gemeentearchief 
Vlissingen, 3 augustus 2012.
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Flessingue
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), 
deel 11: Hoe de droom van de Bataafse Revolutie in Vlissingen al in 1795 
in duigen viel en wat er daarna gebeurde

peTer VAn druenen

Op 16 mei 1795 werd in Den Haag een  

verdrag gesloten tussen de Bataafse Republiek 

en Frankrijk. De onderhandelingen hierover  

waren al op 11 maart van dat jaar in Parijs  

gestart en hadden bijna tien weken geduurd. Er 

stond dan ook heel wat op het spel. Frankrijk 

was met harde hand bezig haar revolutie van 

vrijheid, gelijkheid en broederschap te  

exporteren naar de rest van Europa. De 

Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 

was op 19 januari 1795, daags na de vlucht van 

stadhouder Willem V naar Engeland, tijdens een 

nagenoeg geweldloze revolutie omgedoopt tot 

Bataafse Republiek, waar de Fransgezinde  

patriottische partij de dienst uitmaakte. Het  

verdrag van Den Haag moest de relatie regelen 

tussen de nieuwe republiek en de toch wat  

opdringerige Fransen. Van de in totaal  

23 artikelen van het verdrag handelden er twee, 

met aanhangsel, over het kleine Vlissingen. 

En dat was niet bepaald op verzoek van de 

Vlissingers zelf.

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het elfde artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’ die 
bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. Het laatste artikel zal ver-
schijnen in het vierde nummer van 2015, het jaar van het zevende eeuwfeest van Vlissingen, 
dat in 1315 haar stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de verhalen is dat ze geschreven wor-
den uitgaande van een nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van Vlissingen. Dat 
kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld, een stadsge-
zicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde 
geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen 
in het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit elfde artikel ligt de 
nadruk op de eerste jaren van de Franse overheersing in Vlissingen. 

De Scheldestad stond in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, net als veel andere 
steden in Zeeland en de Republiek, in het 
teken van de strijd tussen de Orangisten 
die voor de stadhouder waren en de patri-
otten die genoeg hadden van de Oranjes en 
een staatsvorm wilden stichten, gegrond-
vest op de ideeën van de Verlichting. De 
Amerikaanse Revolutie van de jaren zeven-
tig en tachtig werd bezongen en bejubeld, 
evenals kort daarop de gebeurtenissen in 
Frankrijk waar de koninklijke familie werd 
afgezet en moest plaatsmaken voor een re-
volutionaire regering die in de jaren daarna 
nog enkele keren van samenstelling zou 
veranderen. Voordat in 1799 Napoleon 
werd aangesteld als hoofd van de regering, 
probeerden minstens vier nationale comi-
tés het land weer in het gareel te krijgen en 
daarnaast ook nog eens op verschillende 
fronten buiten de grenzen succesvol te zijn. 

Beter dan ‘… twintig gewonnen veldslagen’ 

Te midden van deze chaos werd in Parijs 
en Den Haag onderhandeld over de plaats 
die de Republiek zou krijgen in de nieu-
we wereldorde naar Frans voorbeeld. De 
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Fransen keken met enig respect naar de 
Nederlanden omdat daar al meer dan 
200 jaar een staatsvorm werd gehanteerd 
die zij zelf ook ambieerden: de republiek. 
Het Frankrijk van de achttiende eeuw was 
voor een groot deel nog feodaal georga-
niseerd en werd al honderden jaren gere-
geerd door de koningen van het huis van 
Bourbon, waarvan Lodewijk de veertiende, 
de Zonnekoning, in de zeventiende eeuw 
de bekendste en meest beruchte verte-
genwoordiger was. De Fransen beschouw-
den de Bataafse Republiek dan ook niet in 
de eerste plaats als een verovering, maar 
meer als een soort bondgenoot die van 
waarde kon zijn bij de verspreiding van de 

revolutie en de verdediging tegen vijande-
lijke mogendheden zoals Engeland. Ook de 
Nederlandse patriotten hadden een hekel 
aan de Engelsen vanwege de desastreuze 
gevolgen van de vierde Engelse oorlog die 
woedde van 1780 tot 1784, maar vooral 
omdat stadhouder Willem V altijd een sterk 
Engels gezinde politiek had gevoerd. Daar 
kwam nog bij dat de door de patriotten zo 
bewonderde revolutie in Noord-Amerika 
was gericht tegen de bezettende macht al-
daar: Engeland. Het vijandbeeld was daar-
mee compleet en dat kwam de Fransen 
goed uit.
In het Verdrag van Den Haag kwam het ka-
rakter van de alliantie tussen de twee lan-
den duidelijk naar voren. Frankrijk erkende 
de Bataafse Republiek als zelfstandige na-
tie en garandeerde haar onafhankelijkheid. 
In ruil daarvoor moest een aantal gebieden 
in het zuiden worden afgestaan, waaronder 
Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo en 
kwam er een rekening van honderd miljoen 
gulden als vergoeding voor de militaire 
hulp, een half jaar eerder, bij de Bataafse 
revolutie. 
Een voor Frankrijk zeer belangrijk onder-
deel van het verdrag was de combinatie 
van de artikelen 13 en 14 en het uit tien 
punten bestaande aanhangsel waarin werd 
geregeld dat de Fransen een niet-exclu-
sief gebruiksrecht kregen op de haven 
van Vlissingen en er tevens een garnizoen 
mochten legeren. De stad was voor hen 
de belangrijkste vooruitgeschoven post in 
de strijd tegen Engeland met als inzet de 
macht in Europa. Een van de kopstukken 
van de toenmalige revolutionaire regering 
van Frankrijk, het Comité de salut public, 
was Emanuel Joseph Sieyès. Hij zou in 
1799 als lid van alweer een nieuwe rege-
ring, het Directoire, Napoleon Bonaparte in 
het zadel helpen en werd algemeen gezien 
als een van de belangrijkste sleutelfigu-
ren. Sieyès was ook leider van de Franse 
delegatie in Den Haag en in die functie de 
geestelijk vader van het plan om Vlissingen 
een belangrijke rol te laten spelen in de 
defensieve en offensieve plannen van 
Frankrijk. Hij benadrukte al in maart 1795 
het belang van de Schelde en de haven van 

Op 16 mei 1795 werd in Den Haag het Verdrag van 
Den Haag getekend. Voor de Republiek waren  
aanwezig de `burgers` Paulus, Lestevenon, Pous 
en Huber. Namens Frankrijk tekende onder andere 
Emmanuel Joseph Sieyès die in 1799 Napoleon 
Bonaparte in het zadel zou helpen. 
(Bron: Gravure van C. v. Cuylenburg uit ca. 1800, 
Museum Van Gijn, Dordrecht)
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Vlissingen voor de toekomstige ondergang 
van Engeland. Het bezit van het stadje met 
nog geen zesduizend inwoners was volgens 
hem van een grotere waarde dan ‘… tien-
jarige overwinningen en twintig gewonnen 
veldslagen.’ 

Vlissingen of ‘Flessingue’? 

Op papier leek er geen vuiltje aan de 
lucht. De werkelijkheid was anders en de 
Vlissingers wisten dat maar al te goed. Nog 
voordat het verdrag in mei 1795 werd ge-
tekend had de stad kennis gemaakt met de 
manier waarop de Fransen wensten om te 
gaan met beloftes en onderlinge afspraken. 
De ellende was eind januari van dat jaar 
begonnen toen de dienstdoende luitenant-
generaal in Zeeland, Cornelis de Brauw, 
gelegerd in Vlissingen, bezoek kreeg van 
een Franse delegatie die namens generaal 
Michaud kwam vertellen dat Walcheren 
bevrijd ging worden en dat enige mede-
werking op prijs zou worden gesteld. De 
Brauw, die 67 jaar was en op het punt 
stond om met pensioen te gaan, kwam tot 
het inzicht dat hij met zijn 940 manschap-
pen weinig kon uitrichten tegen de duizen-
den Franse soldaten en capituleerde. In de 

dagen daarna zijn er nog wel onderhande-
lingen geweest tussen een delegatie van de 
Staten van Zeeland en de generaal die met 
zijn leger in Breskens wachtte op gunstige 
omstandigheden om het eiland te gaan be-
zetten, maar die hadden weinig resultaat. 
Op 4 februari werd de capitulatie getekend 
en maakte men schriftelijke afspraken 
over de aanwezigheid van de Fransen op 
Walcheren. Zo zou er volledige godsdienst-
vrijheid zijn, mochten de Zeeuwse troepen 
hun wapens behouden op voorwaarde dat 
die niet tegen de Fransen zouden worden 
gebruikt en beloofde Michaud dat er niet 
meer dan 700 manschappen gestationeerd 
zouden worden op het eiland. De huisves-
ting vond niet plaats bij particulieren, maar 
in kazernes. Wel werd op alle Hollandse 
en Zeeuwse schepen in de haven van 
Vlissingen een Franse wacht aan de be-
manning toegevoegd. De afspraken golden 
ook voor de andere Zeeuwse eilanden waar 
in totaal nog eens 1.000 Fransen gelegerd 
zouden worden.
Hoewel de Zeeuwse onderhandelaars had-
den moeten slikken dat de provincie zou 
worden bezet, waren ze toch tevreden over 
de voorwaarden die ze hadden kunnen af-
dwingen. Die tevredenheid was echter van 

De voor Vlissingen belangrijke artikelen uit het Verdrag van Den Haag: 
(13) De stad en haven van Vlissingen zal zowel in vredes- als in oorlogstijd uitsluitend met Frans 
garnizoen zijn bezet, tot zolang daaromtrent anders overeengekomen zal zijn. 
(14) De haven van Vlissingen zal met alle vrijheid voor de beide volken gemeen zijn; het gebruik 
daarvan zal door een tussen contracterende partijen overeen te komen reglement bepaald worden, 
hetwelk als aanhangsel aan dit traktaat gehecht zal worden. (Bron: Archives Nationales, Parijs)
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korte duur. De Fransen trokken op 6 janu-
ari Walcheren binnen en verboden meteen 
het dragen van oranje symbolen die onder 
de Bataafse Republiek, zelf amper drie we-
ken oud, nog waren toegestaan. Het aan-
tal manschappen bleek te zijn verhoogd 
naar 3.000 en korte tijd later tot maar 
liefst 9.000, waarvan de helft op Walcheren 
moest worden ondergebracht. Het aantal 
plaatsen in de kazernes was bij lange na 
niet voldoende om deze enorme legermacht 
te huisvesten en er werd al snel een beroep 
gedaan op particulieren. Er was daarbij 
nauwelijks sprake van enige regulering van 
bovenaf en de manschappen konden zelf 
uitzoeken in welk huis zij het meest comfor-
tabel konden bivakkeren. Wanneer ze hoor-
den dat het ergens anders beter was, werd 
er verhuisd. De vergoeding die ze kregen 

voor de inkwartiering werd tegen de regels 
in gebruikt om voedsel te kopen dat voor 
een deel werd doorverkocht aan de gezin-
nen waarbij ze logeerden. De totale kosten 
voor Zeeland bedroegen in de eerste twee 
maanden na de capitulatie ruim 200.000 
gulden. Ook dat was in strijd met de afspra-
ken van 6 februari omdat de Fransen in hun 
eigen levensonderhoud zouden voorzien. 
De overlast was waarschijnlijk het grootst in 
Vlissingen, dat als havenstad in de plannen 
van de Fransen een prominente rol speel-
de. Het begon meteen al op de eerste dag 
van de bezetting toen generaal Garnier een 
wijnpakhuis liet openbreken, er voldoende 
drank uit ontvreemdde om de eerste dagen 
te kunnen doorbrengen en de rest van de 
voorraad verzegelde en liet bewaken voor 
later gebruik. In de weken daarna onder-
vond de stad een hoeveelheid overlast 
waarvan de ingekwartierde Spaanse en 
Waalse soldaten omstreeks 1572 nog wat 
hadden kunnen leren. Het verschil met die 
periode, ruim tweehonderd jaar eerder, was 
dat er door de Vlissingers nu weinig werd 
gedaan om de overlast te verminderen, laat 
staan om de Fransen de stad uit te zetten. 
Dat kwam deels vanwege de ambivalente 
gevoelens die er waren over de nieuwe be-
zettingsmacht: was het een vijand of juist 
een bevrijder? In hun schriftelijke commu-
nicatie spraken de Fransen over het laatste, 
in hun handelen bleek echter meestal het 
eerste en was Vlissingen hard op weg om 
onder dwang een Franse stad te worden: 
Flessingue. 
In Parijs waren de onderhandelaars inmid-
dels begonnen om het overkoepelende 
verdrag tussen de Bataafse Republiek en 
Frankrijk in elkaar te zetten. De Neder-
land se delegatie, die namens de Staten 
Generaal bestond uit de ministers Jacobus 
Blauw en Caspar Meijer, werd op 18 april 
versterkt met een groep Zeeuwen die op 
eigen initiatief naar de Franse hoofdstad 
was afgereisd om te pleiten voor een onaf-
hankelijk Vlissingen. De delegatie bestond 
uit vijf heren, waaronder de oud-pensi-
onaris van Vlissingen Nicolaas Cornelis 
Lambrechtsen, die op dat moment de ver-
tegenwoordiger van zijn geboortestad was 

De Franse generaal Claude Ignace François Michaud 
die in januari 1795 aan de in Vlissingen gelegerde 
generaal de Brauw liet weten dat hij op bevel van bo-
venaf Walcheren kwam bezetten. 
(Bron: kopergravure uit 1795 van G. Kockers, GAV, 
Historisch Topografische Atlas, nr. 1708)
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in de Zeeuwse en landelijke politiek. De 
ervaringen van de eerste twee maanden 
onder Frans toezicht hadden hen niet op-
timistisch gestemd over de toekomst en 
men hoopte dat er in het verdrag artikelen 
konden worden opgenomen over de speci-
ale positie van Zeeland en de Scheldestad. 
Hoewel de Zeeuwen alleen mochten onder-
handelen via de officiële Hollandse dele-
gatie en op 26 april zelfs uit de Tuilerieën 
werden verwijderd, was in het uiteindelijke 
verdrag dat op 16 mei 1795 in Den Haag 
tot stand kwam, een belangrijke wens van 
de Fransen verdwenen: De Zeeuwse eilan-
den zouden niet worden verdeeld tussen 
Frankrijk en de Republiek. De zaken waren 
goed op papier gezet en er was Zeeuwse lof 
voor de onderhandelaars. 
Die lof kwam echter niet uit Vlissingen. Er 
was namelijk een prijs betaald voor het on-
derhandelingsresultaat waardoor er voor 
Vlissingen niets veranderde: de stad moest 
haar haven blijven delen met de Fransen 
en tevens onderdak bieden aan soldaten. 
Een groot deel van het verdrag was inge-
ruimd voor afspraken over de wijze waar-
op de Fransen zich moesten gedragen in 
Vlissingen. Zo mochten er niet meer dan 
600 manschappen aanwezig zijn, moesten 
deze worden gehuisvest in kazernes, zou-
den de Fransen voor alle kosten opdraaien 
en moesten de lokale wetten worden nage-
leefd. Daarnaast mocht de marine van de 
Republiek gewoon gebruik blijven maken 
van de haven, een bepaling die was te dan-
ken aan het pleidooi van minister Meijer die 
stelde dat de Nederlandse zeemacht met 
het wegvallen van Vlissingen een gevoelige 
klap zou krijgen en dus niet meer in staat 
zou zijn om de Engelse zeemacht angst aan 
te jagen. Vlissingen had ogenschijnlijk niets 
te klagen. De situatie zou beter worden dan 
in de maanden ervoor. Dat was het idee.

Onderhandelen, onderhandelen en nog 
eens onderhandelen

Op 17 juni 1795 eiste de in Vlissingen ge-
legerde brigadegeneraal Garnier de sleutel 
van de stad op. Die kreeg hij niet, maar na 
een paar dagen was hij via diefstal toch in 

het bezit gekomen van de Fransman die 
hem nooit meer terug zou geven. Brieven 
van het stadsbestuur aan de regering in 
Den Haag hielpen niet: Vlissingen was weer 
een beetje meer Frans geworden. 
De periode van bijna twintig jaar die volgde 
op het eerste roerige revolutiejaar 1795 
markeerde de voor Vlissingen waarschijn-
lijk meest deplorabele uit haar bestaan, 
voornamelijk veroorzaakt door de wijze 
waarop het verdrag van Den Haag door 
de Fransen werd geïnterpreteerd, of ster-
ker: niet werd nageleefd. Het aantal man-
schappen in Zeeland en vooral Vlissingen 
was weer toegenomen: in heel de provincie 
waren er 25.000 Fransen gelegerd, waar-
van een flink deel in de Scheldestad. Er 
was sprake van geweldpleging en diefstal, 
er werden onroerende goederen geconfis-
ceerd en de Fransen ontdoken de stedelijke 
belasting die nodig was om de soldaten te 
kunnen huisvesten en de oorlogsbetalingen 
aan Frankrijk te blijven doen. En steeds 
was er dat ambivalente gevoel: waren de 
Fransen nu vijanden of de bevrijders? De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit gevoel 
steeds meer werd gevoed door angst. We 
zien dat terug in de tergend beleefde wij-
ze waarop er voortdurend delegaties naar 
Den Haag en zelfs Parijs reisden om bij de 
Nederlandse en Franse overheid aan te 
dringen op betere omstandigheden, een 
lagere financiële afdracht en minder onder-
drukking. En steeds bleken het vergeefse 
pogingen die eerder leken te leiden naar 
meer repressie dan naar minder. De naar 
de illegaliteit verwezen Orangisten moes-
ten, net als de patriotten die de Fransen in 
de eerste jaren als bevrijders zagen maar 
daarna niet meer, toch dromen over de op-
stand tegen de Spanjaarden in april 1572 
en de manier waarop toen in soortgelijke 
omstandigheden de onderdrukker met har-
de hand was verwijderd uit de stad. Waren 
de Fransen moeilijker te bevechten dan 
de Spanjaarden of waren de Vlissingers 
van rond 1800 minder strijdbaar dan hun 
voorvaderen uit 1572? Er waren overigens 
wel degelijk tekenen van verzet. Zo was er 
een vereniging van Orangisten, waarvan 
mogelijk ook patriottische spijtoptanten 



Oktober 2014 9

deel uitmaakten, die een omwenteling na-
streefden. Er gingen zelfs geruchten dat er 
Engelse geheime agenten in de stad waren. 
Tot echte daden van verzet heeft dit nooit 
geleid. 
De Vlissingers bleven beleefd en kozen 
steeds weer voor overleg, dat inmiddels 
een puur juridisch karakter had gekre-
gen. Een van de grootste pijnpunten was 
het verband tussen twee afspraken in het 
Verdrag van Den Haag: (1) het gemeen-
schappelijke gebruik van de haven van 
Vlissingen en (2) de verplichting voor de 
Fransen om belasting te betalen aan de 
stad. De eerste afspraak grepen de Fransen 
aan om te verdedigen dat ze geen bezet-
ter of eigenaar waren, maar gasten die 
dus niet aangemerkt konden worden als 
belastingplichtig en daarom de tweede af-
spraak niet na hoefden te komen. In theorie 
klopte deze redenering en was het Verdrag 
van Den Haag voor wat betreft de situ-
atie in Vlissingen juridisch niet consistent. 
Wederom bleek echter de praktijk anders 
dan de theorie: de Fransen gedroegen zich 
wel degelijk als bezetter die de soevereine 
macht in handen had en dus ook het bezit 
van de haven. Ze konden dus wel degelijk 
aangemerkt worden als belastingplichtig. 
De Vlissingers konden echter onderhande-
len wat ze wilden, ze waren niet in staat om 
een vinger te krijgen achter de bijna, zoals 
we dat tegenwoordig zouden noemen, kaf-
kaiaanse argumentatie van de Fransen die 

ook nog voortdurend naar voren brachten 
dat hun marine in Vlissingen waakte voor 
de belangen van beide volken en dat het 
ongepast was om als dank voor deze hulp 
ook nog eens geld te vragen. 
Tussen 1795 en 1799 werd er voortdurend 
onderhandeld over deze problematiek, 
echter zonder resultaat. Vlissingen werd 
daarin bijgestaan door hoge functionaris-
sen uit Den Haag die namens de stad de 
gesprekken voerden, soms in Vlissingen, 
soms in Den Haag en soms in Parijs. Hun 
Franse gesprekspartners waren ook niet de 
eerste de besten: vaak zelfs leden van het 
Directoire, het hoogste regeringsorgaan in 
de jaren voordat Napoleon de macht kreeg. 
Hetgeen maar weer eens aangeeft hoe be-
langrijk in die jaren de stad was voor beide 
landen. 
Een bijzonder onderhandelingspunt was 
de kaapvaart, een economische activiteit 
die vooral lonend was in oorlogstijd. Zoals 
bekend was de kaapvaart voor Vlissingen 
al vanaf de zestiende eeuw de belangrijk-
ste bron van inkomsten, althans wanneer 
er een vijand was. In tijden van vrede was 
er niets te verdienen, behalve dan in de il-
legale versie van de kaapvaart: de zeero-
verij. Ook de Fransen waren zeer bedreven 
in deze tak van scheepvaart, vooral vanuit 
Duinkerken, en de oorlog tegen Engeland 
die al in 1792 was uitgebroken legde de 
sector geen windeieren. Naast de Engelse 
schepen vielen de Fransen eigenlijk ie-

De Westerschelde was ook al 
in de jaren tachtig van de acht-
tiende eeuw het werkterrein van 
de kaapvaart: de Vlissingse  
kaper Pierre Le Turc veroverde 
het Franse schip L’amitie Royal,  
24 januari 1782. 
(Bron: Kopergravure en ets van 
H. de Roosing naar een tekening  
van J. Kobell, 1785, GAV, 
Historisch Topografische Atlas, 
nr. 1532)
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der schip aan dat niet onder Franse vlag 
voer. Tot de werkgebieden behoorden de 
Noordzee, de Atlantische oceaan, maar 
ook de Westerschelde. Vlissingse kaper-
schepen speelden hierin overigens nog 
maar een zeer kleine rol omdat de vloot 
geminiseerd was en er bovendien geen 
geld meer was om de schepen uit te rus-
ten. De buitgemaakte schepen werden di-
rect naar Duinkerken gebracht waardoor 
Vlissingen ook hiervan niet kon profiteren. 
Het gevolg was dat de Fransen een soort 
monopolie hadden waarmee enorme hoe-
veelheden buit konden worden binnenge-
haald. Dat leidde weer tot een daling van 
de opbrengsten omdat het aanbod groot 
was en de vraag, deels door geldgebrek, 
klein. Investeringen in Franse kapersche-
pen werden verliesgevend en in de lente 
van 1799 werd besloten dat er niet langer 
havengelden betaald zouden worden in 
Vlissingen. Ook hierover werd onderhan-
deld met het inmiddels gebruikelijke re-
sultaat: Vlissingen kreeg geen voet aan de 
grond en moest zelf maar zien hoe het om 
ging met deze tegenslagen.

Republique Française, Douane Nationale

Eind 1799 werden de onderhandelingen 
plotseling afgebroken omdat de aandacht 
van de Fransen verlegd werd naar het 
noorden van de Republiek, waar Engelse 
schepen voor de kust van Texel waren ver-
schenen. De Hollandse vloot die daar lag 
was zonder enig verzet in handen van de 
Engelsen gevallen omdat die de vlag van 
de Prins van Oranje hadden gehesen en de 
bemanning maar al te graag had gecapitu-
leerd. De oorlog verhevigde en de nieuwe 
Franse machthebber Napoleon Bonaparte 
ging noodgedwongen op zoek naar andere 
inkomstenbronnen. In januari 1800 werd 
er een ogenschijnlijk genereus aanbod 
gedaan aan de Republiek: Vlissingen zou 
worden teruggeven en de Fransen zouden 
zich volledig terugtrekken uit de stad. Als 
tegenprestatie wilde Napoleon voor Franse 
schepen de vrije vaart over de Schelde be-
houden en moest de republiek 50 miljoen 
gulden betalen. Dat kon in termijnen, maar 

de laatste betaling viel wel in december 
van hetzelfde jaar. De eerste drie voorstel-
len waren goed, de laatste was dat niet, 
want zulke bedragen kon de Republiek, 
laat staan Vlissingen, niet opbrengen. 
Daarnaast was er bij de Nederlanders, 
wijs geworden door de ervaringen van de 
vijf jaar daarvoor, ook een besef ontstaan 
dat het maken van afspraken met de 
Fransen geen garantie was voor een suc-
cesvolle afloop. Het gevolg was dat alles 
bij het oude bleef. De gesprekken hierover 
werden wederom op zeer hoog niveau ge-
voerd: namens Frankrijk door Napoleon 
zelf en namens de Republiek door de 
hoogste vertegenwoordiger in Frankrijk, 
de latere raadspensionaris Rutger Jan 
Schimmelpenninck. 
Soortgelijke voorstellen zouden in de ja-
ren daarna nog een aantal keren worden 
gedaan. Hoewel de bedragen kleiner wer-
den, zoals in 1802 toen 25 miljoen gulden 
werd gevraagd, waren ze toch nog steeds 
te hoog om serieus in overweging te ne-
men. Intussen werd de Franse greep op 
Vlissingen wurgend. In de zomer van 1802 
kondigden de Fransen een aantal nieuwe 
maatregelen aan die het leven voor de 
Vlissingers bijna onmogelijk maakten: de 
stadspoorten moesten worden gesloten 
bij zonsondergang, er kwam een avond-
klok met zware straffen voor overtreders, 
de sleutels van de zeesluizen moesten aan 
de Fransen worden gegeven, de kaapvaart 
was alleen nog toegestaan aan Franse 
schepen en huizen konden zonder enige 
procedure in beslag worden genomen voor 
inkwartiering of opslag. Dat zelfde gold 
voor paardenstallen. Er werd een doua-
nepost ingericht die, zo bleek al snel, de 
handel in sterke dranken op Schotland en 
Engeland de nek omdraaide en er kwamen 
Franse loodsen die hun Vlissingse col-
lega’s werkloos maakten. Triest symbool 
van deze maatregelen was het bord dat aan 
het hoofd van de haven werd opgehangen: 
‘Republique Française, Douane Nationale’. 
En het ging maar door. Op 5 april 1803 
werd Vlissingen in staat van beleg gebracht 
vanwege een nieuwe oorlogsdreiging van-
uit Engeland. Kort daarop werd een groot 
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deel van het dorp Oud-Vlissingen gesloopt 
om de weg vrij te kunnen maken voor de 
Franse artillerie. Tevens werd in een cirkel 
van 500 meter om de stad iedere vorm van 
begroeiing gesnoeid: heggen, staketsels, 
bospaadjes en plantsoenen. Ook moesten 
alle Engelse families uit de stad vertrek-
ken en werd beslag gelegd op koopwaren 
met de smoes dat die een Engelse oor-
sprong hadden, ook al kwamen ze ergens 
anders vandaan. In hetzelfde jaar kreeg het 
stadsbestuur te maken met een vordering 
van 15.000 gulden van de Franse gene-
raal Monnet. Dat bedrag kwam bovenop de 
kosten voor onderdak en voeding voor de 
manschappen die de Vlissingers voortaan 
uit eigen zak moesten betalen. 
Het zal niemand verbazen dat de stad na 
1803 te maken kreeg met een totale in-
storting van de economie. De inwoners die 
nog wat geld hadden te besteden vluchtten 
weg waardoor ook de handel in de stad zelf 
tot stilstand kwam. Symbolisch hiervoor 
was het door geldgebrek ingegeven ver-
trek naar Middelburg van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, dat nog 
geen veertig jaar eerder was opgericht 
door een groep voorname en intellectu-
ele Vlissingers. De aanblik van Vlissingen 
moet in deze jaren deplorabel zijn geweest, 
niet in de laatste plaats veroorzaakt door 
het verval van gebouwen en vestingwerken 
waarvoor al zeker tien jaar geen onder-
houdsgeld meer beschikbaar was. In deze 
situatie zou voorlopig geen verbetering ko-

men, ook niet toen de Republiek in 1806 
veranderde in een koninkrijk met de broer 
van Napoleon, Lodewijk, als de eerste ko-
ning van Nederland ooit. Deze was de zaak 
van de Vlissingers wel toegedaan, maar 
kreeg bij zijn broer steeds nul op het rekest: 
“Uw eerste plicht is jegens mij, uw tweede 
jegens Frankrijk en alle overige zijn daar-
aan ondergeschikt”. 
In 1807 viel definitief het doek voor 
Vlissingen als Nederlandse stad. In Fon-
tai ne bleau werd een verdrag gesloten tus-
sen het koninkrijk Holland en het inmiddels 
keizerlijke Frankrijk waarin Vlissingen werd 
afgestaan en dus definitief Frans werd. In 
1810 zou de rest van het land volgen, maar 
Vlissingen had de twijfelachtige eer de eer-
ste te mogen zijn. Ook na 1807 verander-
de er weinig in de situatie van de stad. De 
Fransen bleven Vlissingen uitbaten zonder 
ook maar iets te doen aan het herstel van 
de economie, de huizen, de gebouwen en 
de vestingwerken. 

Het bombardement van 1809 en  
de gevolgen

Die houding veranderde na 1809 drastisch. 
Aanleiding was de kortstondige bezetting 
van Vlissingen door de Engelsen die de 
stad veroverden na een bombardement op 
13 en 14 augustus van dat jaar. De stad 
werd voor een groot deel in puin gelegd 
en 350 Vlissingers kwamen om het leven. 
320 huizen werden verwoest, maar ook 

De Walstraat in Vlissingen na het 
bombardement van 1809 
(Bron: Inkttekening van J.H. 
Koekoek, GAV, Historisch 
Topografische Atlas, nr. 1247)
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veel openbare gebouwen, waaronder het 
monumentale stadhuis dat tweehonderd 
jaar lang had gegolden als het mooiste 
van de provincie. Tijdens het tweedaagse 
gevecht vielen er 1.000 Engelse en 3.000 
Franse doden. De nieuwe bezetters zouden 
maar kort blijven. Napoleon was begonnen 
met de voorbereidingen om Walcheren en 
Vlissingen terug te veroveren en werd ge-
holpen door de Zeeuwse koorts waarmee 
in die tijd waarschijnlijk malaria werd be-
doeld. In Zeeland heerste de ergste vorm 
van deze ziekte: malaria tropica. De zieke 
soldaten leden aan een opgezette milt, 
koorts en bloedige diarree. Ze hadden een 
gele huidskleur en overleden als gevolg 
van algehele uitputting, bloedarmoede of 
hartzwakte. Er werden maar liefst 10.000 
Engelse soldaten ziek waarvan er ongeveer 
2.000 stierven. Eind december werd, ook 
uit geldgebrek, besloten om de troepen te-
rug te trekken. Het Franse leger kon zon-
der slag of stoot terugkeren. De Engelsen 
hadden nog wel vlak voor hun vertrek een 
groot deel van de nog in tact zijnde haven-
werken en versterkingen vernield. 
De gebeurtenissen gedurende deze korte 
periode en het gemak waarmee zijn belang-
rijkste militaire haven Vlissingen was inge-
nomen, hadden Napoleon aan het denken 
gezet. Het was voor hem duidelijk dat dit 
nooit meer mocht gebeuren en hij gaf het 
startsein voor een ingrijpende verbouwing 
van de vestingwerken in en om de stad. Uit 
die tijd stammen de Grote Kazerne aan de 

huidige Boulevard de Ruyter en het Militair 
Hospitaal langs de Vissershaven die beide 
later weer zijn afgebroken, maar ook het 
Keizersbolwerk in de vorm zoals we het nu 
kennen en de kazematten die er ook nog 
steeds zijn en waarvan een deel is gere-
noveerd en opengesteld voor publiek. Om 
de stad heen werd de zeewering aanzien-
lijk versterkt. De West- en de Oostbeer zijn 
hiervan nog overblijfselen. De Dokhaven 
kreeg een ingrijpende opknapbeurt en bui-
ten de stad werden vijf forten gebouwd die 
in de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw allemaal weer zijn gesloopt. 
De werkzaamheden waartoe Napoleon op-
dracht had gegeven en die miljoenen fran-
ken hadden gekost, waren niet in de eerste 
plaats bedoeld als goedmakertje voor de 
Vlissingers. De plannen waren onderdeel 
van de laatste krachtinspanningen van 
het Franse keizerrijk om de oorlog die het 
twintig jaar eerder was begonnen, alsnog 
tot een goed einde te brengen. Toch was 
er ook sprake van wat herstelbetalingen. In 
1808 had Napoleon al bijgedragen aan het 
opbouwen van de stad na de zware over-
stroming van januari 1808 en in 1809, na 
het bombardement, schonk hij twee mil-
joen frank waarvan de helft ook daadwer-
kelijk werd uitbetaald. De keizer kwam in 
1810 en 1811 naar Vlissingen om zelf de 
voortgang te kunnen controleren. In 1813, 
toen Frankrijk was verslagen en Nederland 
een zelfstandig koninkrijk werd, bleek dat 
de verbouwing zinloos was geweest, maar 

Franse kaart van Vlissingen na de rea-
lisatie van de versterkingen vanaf 1809 
(Plan de la ville et des fortifications de 
Flessinque 1813) 
(Bron: Ingekleurde pentekening uit 
1813, GAV, Historisch Topografische 
Atlas, nr. 2190)
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voor Vlissingen betekenden de jaren 1810-
1812 het voorzichtige begin van herstel. De 
werkzaamheden, hoewel niet zo bedoeld, 
zullen ongetwijfeld een zekere stimulans 
hebben gevormd voor de plaatselijke eco-
nomie, ook al was dat een oorlogsecono-
mie en waren er geen structurele verbe-
teringen en investeringen. Maar daarmee 
hadden de Vlissingers al een paar eeuwen 
ervaring.

Over de auteur:
PETER VAN DRUENEN (1952) is histo-
ricus en zeker niet in de laatste plaats, 
Vlissinger. Hij werkt momenteel aan het 
gedenkboek ‘Vlissingen 700 jaar’.
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Eerste Zeeuwse Fabriek van  
Radiotoestellen ‘H.J. van der Meer & 
Zonen’ te Vlissingen

Tom renTmeesTer

In 1969 werd ik bedrijfsleider van het door  

Fa. Boonman overgenomen familiebedrijf 

RADIO - ‘H.J. van der Meer’ in Vlissingen. Ik 

was gefascineerd door de vele herinneringen van 

‘oude’ klanten die mij vertelden over dit  

bedrijf waarin omstreeks 1920 door Andries van 

Westen begonnen werd met de fabricage van de 

legendarische ‘van der Meer’ radio’s. Zijn  

kleinzoon Ds. A.A.R. Kamermans bracht mij in 

contact met de enige nu nog in  

leven zijnde dochter van Andries van Westen: 

Mevrouw Ineke van Westen. Reeds 94 jaren oud, 

maar zeer helder van geest, kan zij zich deze tijd 

nog heel goed herinneren en draagt zij  

aanvullend en corrigerend bij aan dit artikel.

Het begin

H.J.van der Meer Frans van der Meer
(1834-1906) (1877-1912)

De grondlegger van het bedrijf H.J. van der 
Meer (1834-1906) was van beroep koop-
man. Hij handelde in onroerend goed, hui-
zen, verzekeringen en hypotheken en dreef 
een groothandel in olie en vetten van de 
American Petroleum Company (APC). Hij 
was daarnaast politiek actief en lid van de 
A.R-partij, gemeenteraad van Vlissingen 

en van de Provinciale Staten van Zeeland. 
Zijn zoon Frans van der Meer, zette de 
zaak na 1906 voort maar kwam in 1912 
helaas onverwacht te overlijden. Zijn zus-
ter Angenitha van der Meer (1865-1943) 
was gehuwd met de onderwijzer Gillis 
van Westen en zij waren de ouders van 
Andries (1887-1969) en Hendrik (1892-
1983) van Westen, de broers die het bedrijf 
H.J. van der Meer sinds 1912 vanuit de 
Wilhelminastraat 11 in Vlissingen voortzet-
ten. 
Andries van Westen ging na de HBS (met 
wiskunde) in 1903 naar de pas geopende 
Zeevaartschool in Vlissingen en daarna in 
militaire dienst. Vervolgens ging hij varen 
en na de dood van zijn oom Frans in 1912 
kwam hij na een paar jaar terug aan wal 
om mede leiding te geven aan het familie-
bedrijf. Hij huwde in 1917 met de weduwe 
van zijn oom Frans van der Meer, Suzanna 
Visser (1885-1972).

Andries en Hendrik
Andries van Westen van Westen
(1887-1969)  (laatste 1892-1983)

Vlissingen is van oudsher een zeehavenstad 
en de plaatselijke Hoge Zeevaartschool 
gaf vanaf 1903 onderricht in de radio-
telegrafie (morse en techniek). Marconi 
boekte in die tijd het ene succes na het an-
dere met zijn draadloze telegrafie en deze 
ontwikkelingen werden door Andries van 
Westen op de voet gevolgd. Via het on-



Oktober 2014 15

derwijzersvak van zijn vader, vernam hij 
mede de technische kennis en nieuwhe-
den. Er werden in Vlissingen, Middelburg 
en Domburg vele lezingen gehouden over 
de ‘Draadloze Telegrafie’. Zo ontstond er 
tussen 1903 en 1920 een kern van radiote-
legrafische specialisten in de oude binnen-
stad van Vlissingen, zoals Wilhelminastraat, 
Nieuwstraat, Goenewoud. In 1918 werd de 
‘Vlissingsche Radio Amateurs Vereeniging’ 
opgericht en werd er locaal veel geëxperi-
menteerd met radiozenders en -ontvangers. 

Andries van Westen had beroepshalve 
veel contacten met de scheepvaart en im-
porteerde via de schepen radiotelegrafie-
onderdelen vanuit Engeland en Amerika. 
Hiermee dreef hij handel en bouwde hij 
onder andere zijn kristalontvangers, von-
kenzenders en telegrafietoestellen voor de 
verkoop. Toen hij na de introductie van de 
IDZ-radiolamp hiermee succesvolle experi-
menten ging doen, overwoog hij omstreeks 
1920 om beroepsmatig tot een eventuele 
radiofabricage over te gaan. De handel in 
petroleum liep door de gasvoorziening en 
vooral de elektrische verlichting terug en 
de concurrentie in de olie en brandstoffen-
markt werd steeds groter, een nieuw han-
delsproduct met goede perspectieven was 
hard nodig om de continuïteit van het be-
drijf H.J. van der Meer te waarborgen. De 
NRI (Nederlandse Radio Industrie) had met 
haar radio-uitzendingen (Soiree-Musicale 
vanaf 6-11-1919) de radio onder het pu-
bliek populair gemaakt. Ook in Engeland 
waarmee H.J. van der Meer veel zaken 
deed (export visproducten en garnalen), 
waren de Nederlandse uitzendingen goed 
te ontvangen. De scheepslieden hunkerden 
naar de scheepvaart- en visserijberichten 
via de radio. 

De Radio/Telegrafie bood goede vooruit-
zichten en eind 1922 besloot Andries van 
Westen, in overleg met zijn broer Hendrik 
(Hein), zich in de toekomst volledig op de 
radio te gaan richten en werd de ‘radio-af-
deling’, genoemd ‘RADIO’, van firma H.J. 
van der Meer vanuit de woning annex het 
bedrijfskantoor aan de Wilhelminastraat 11 

een feit. Al spoedig daarna werd het om 
de hoek gelegen pand in de Nieuwstraat 
70 aangeschaft, tot een winkel met werk-
plaats verbouwd en op 1 september 1923 
geopend.

De Vlissingse Courant van 1 september 
1923 schreef hierover als volgt: Radio 
Technisch Bureau: 

Door de firma H.J. van der Meer & Zonen 
wordt heden in de Korte Nieuwstraat no. 70  
het geheel nieuw gebouwde radio tech-
nisch bureau ‘RADIO’ geopend. In dit ma-
gazijn vindt men een uitgebreide collectie 
van onderdeelen voor radio-telegrafie en  
-telefonie. De tallooze liefhebbers van draad-
looze stations – in onze gemeente zijn er on-
geveer 200 – kunnen daar dus alle moge-
lijke onderdelen bekomen. In het magazijn 
is een der nieuwste ontvanginrichtingen 
geplaatst, waardoor aansluiting verkregen 
wordt met de bekende groote Europeesche 
stations in Engeland, Frankrijk en Belgie, 
terwijl ook met de in ons land bestaande 
verzendstations verbinding kan worden 
verkregen. Door een luidspreker worden 
de opgevangen concerten zoo versterkt dat 
men alles hoort of het vlak bij was. Het ligt 
in de bedoeling van de firma Van der Meer 
& Zonen een luidspreker voor het boven 
den winkel gelegen magazijn te plaatsen, 
waardoor het publiek ook op straat van de 
concerten kan genieten.

Het radio-magazijn, dat wat moderne in-
richting betreft, het eerste van dien aard 
in onze provincie is, werd gebouwd door 
den heer J. Loois Azn., onder architectuur 
van den heer P.S. Dijkstra. De heer A. de 
Landmeter zorgde voor het schilderwerk, 
terwijl het magazijn ‘Zeelandia’ de elec-
trische installatie heeft aangelegd. In de 
etalagekast is de nieuwe Philips-etalage-
verlichting aangebracht, waardoor het licht 
bijna niet naar buiten uitstraalt, terwijl de 
winkel zelf verlicht wordt met de nieuwe 
Albasta-lampen. Het nieuwe magazijn zal 
hedenavond wel veel bekijks hebben’.
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Het pand Nieuwstraat 70, een voormalige 
klokkenwinkel, werd door de Vlissingse ar-
chitect P.S. Dijkstra geheel in de art-deco 
stijl ontworpen en verbouwd. Kenmerkend 
voor de radiofabriek zijn de uitspringende 
pinakels aan de bovenzijde van de gevel 
als extra steun voor de antenne-construc-
tie. De buitenste worden gebruikt voor de 
bevestiging van de tuidraden en op de mid-
delste rust de hoge mast. Deze antenne 
bestond uit twee lange draden (30-40 me-
ter) die naar het woonhuis/kantoor aan de 
Wilhelminastraat nr. 11 liepen. De tuinen 
waren onderling met elkaar verbonden en 
de antenne hing zodoende boven eigen 
grond. In de beginjaren van de radio was 
een dergelijke lange en hoge antenne es-
sentieel voor een goede ontvangst van de 
toen nog zwakke zenders. 

In 1924 werd de 2e Jaarlijkse Nijverheids 
Tentoonstelling in het Schuttershof te 
Middelburg gehouden. H.J. van der Meer 
kreeg het stadhuis als expositie-ruimte, 
er werd op de Markt een grote antenne 
opgesteld. Concerten uit onder andere 
Londen, Parijs, Brussel werden ten gehore 
gebracht. En een succes werd het, vanuit 
heel Walcheren kwam men in 1924 naar de 
tentoonstelling in Middelburg om de ‘Van 
der Meer’-radio’s te bewonderen en wellicht 
te kopen. De grote antenne op de markt en 
de luidspreker buiten trokken de aandacht 
van de voorbijgangers die door ‘het won-
der’ naar binnen werden gelokt. 

In 1926 kocht H.J. van der Meer het naast-
gelegen pand Nieuwstraat 68 in Vlissingen 
en liet de twee panden door de Vlissingse 
architect A. Dijkstra tot een geheel in ‘art-
deco’-stijl verbouwen. De ’art-deco’-stijl 
was typerend voor deze tijd, de vormgeving 
van de radio’s ging ook deze richting uit. De 
smaken onder de Vlissingers hierover ver-
schilden, de een vond het gebouw prachtig 
en de ander ‘wanstaltig’ of niet passend in 
het Vlissingse straatbeeld. Links was de ra-
diowinkel en rechts het kantoor. Momenteel 
valt dit pand (Nieuwstraat nr. 214) onder 
Rijksmonumenten reg. nr. 508769.

Het pand Nieuwstraat 214 
(foto Mevr. Ineke van Westen).

Andries van Westen was trots op zijn nieu-
we winkel waar tevens het magazijn en de 
werk- en productieplaats gevestigd wa-
ren. Mevrouw Ineke van Westen herinnert 
zich de grote boren voor het maken van 
de gaten in de radiofronten, de machines, 
montagetafels met soldeerbouten, gereed-
schappen en de fraaie houten radiokas-
ten gemaakt door een familielid die als 
scheepstimmerman op de scheepswerf De 
Schelde in Vlissingen werkte.

Achter in de etalage waren als afscherming 
glas-in-lood schuiframen geplaatst. In de 
etalage werden radio-onderdelen voor de 
amateur, luidsprekers, radio’s en plaat-
spanningsapparaten getoond. In de winkel 
stonden de radio’s aan de wand speelklaar 
op tafeltjes opgesteld. Achter de toonbank 
kasten met vele laadjes met talloze onder-
delen en op boorden aan de wand de bouw-
pakketten, luidsprekers, accu’s, batterijen 
en accessoires. Ook luidsprekerdoek en 
diverse soorten draad en kabel werden per 
meter verkocht. Er zijn momenteel (2014) 
nog vijf bestaande Van der Meer radio’s be-
kend. Twee daarvan bij particuliere verza-
melaars:

Het ‘Van der Meer–broodje’ was het  
antwoord op het ‘Philips–Roggebroodje’ 
eind 1927

Het wisselstroomtoestel kon de concur-
rentie met het Philips ‘roggebroodje’ qua 
vormgeving naar de Zeeuwse wensen met 
gemak aan. Een keurig vervaardigde ei-
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kenkast met een ebonieten voorfront, zag 
er heel wat fraaier uit dan de zwarte meta-
len doos van Philips.

Van der Meer ‘broodje’  Philips 2501/02
(1927) Fl. 175,=  (1927)

Daarbij had firma ‘Van der Meer’ een grote 
naambekendheid bij de locale bevolking 
opgebouwd als zijnde een degelijke radio-
vakhandel. In principe was het ‘wissel-
stroom’-toestel om te bouwen voor volledig 
batterijaccuvoeding. Dit was gebruikelijk 
op de plaatsen waar nog geen lichtnet 
aanwezig was (platteland en omliggende 
dorpen). Ik herinner mij dat in Nisse (Zuid-
Beveland) enkele afgelegen boerderijen, 
waaronder die van mijn grootouders, pas 
in 1965 op het elektrisch net van de PZEM 
werden aangesloten. 
Ook in het gezin van Andries van Westen 
werd meegewerkt aan de productie van ra-
dio’s: zijn drie dochters mochten meehel-
pen met spoeltjes wikkelen e.d., herinnert 
Mevrouw Ineke van Westen zich.

H.J. van der Meer verkocht Philips toe-
stellen naast het eigen merk. De ‘Van der 
Meer’-broodjes vlogen over de toonbank, 
dit was Philips een doorn in het oog! De 
medewerkers van de radiofabriek in de 
Nieuwstraat 68-70 te Vlissingen draai-
den overuren, van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat, de hele week door behalve op 
zondag. In 1930 ging Philips zich beroepen 
op zijn patentrechten en moesten er tegen 
betaling licentiezegels worden geplakt. 
Juridische vervolging door Philips kostte 
vele radiofabrikanten de kop en zij werden 
dan ook genoodzaakt te stoppen. Vanaf 
1932 stopte H.J. van der Meer in overleg 
met Philips definitief als radiofabrikant en 
schakelde de verkoop van radiotoestellen 
volledig over naar Philips/Erres.

Mevrouw Ineke van Westen (geb. 1920), 
zegt tijdens een van de interviews: ‘Vanaf 
1930 moest mijn vader, tegen zijn zin en 
tegen betaling, Philips-licentiezegels op de 
door hem vervaardigde radio’s plakken, ik 
kreeg hierdoor als zijn kind zijnde een soort 
gevoel van medelijden met hem’.

De radio-distributie in Vlissingen

Vanaf 1922 had Andries van Westen experi-
menteel enkele nabijgelegen woningen van 
een hoofdtelefoonluidspreker-aansluiting 
voorzien die op een centrale radio vanuit 
zijn woning werd gevoed. Eveneens had hij 
in 1923 boven zijn winkel een luidspreker 
gehangen om overdag tijdens de winkel-
uren de winkelstraat van muziek te voor-
zien. In 1928 werd in Vlissingen door de 
‘Zuid-Nederlandse Radio-distributie Mij.’ 
(ZNRD, dochter van de PTT) een vergun-
ning aangevraagd en verkregen tot het 
aanleggen en verzorgen van een radiodis-
tributie-netwerk in Vlissingen. De radio-
distributie kon ook locale uitzendingen via 
het distributienet verspreiden. In geval van 
calamiteiten konden in opdracht van de 
burgemeester de aangesloten burgers op 
deze wijze geïnformeerd worden. Hierover 

Vlissingse Courant 28-03-1929 Noord-Bevelands advertentieblad 02-01-1928
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ontstond veel discussie, men meende dat 
dergelijke noodinformatie via de omroe-
pen diende te geschieden. De omroepen 
maar ook de radiohandelaren keerden zich 
tegen deze nieuw ingeslopen concurrent 
en er kwam via geruchten en ingezonden 
stukken een ware hetze opgang tegen de 
radiodistributie. In de Vlissingse Courant 
03-09-1928 deed de ZNRD Mij. zijn beklag 
over ‘stoorders’/’Mexicaanse honden’ in het 
Vlissingse distributienet (hieronder de inge-
korte versie):

‘Radio-stoorders’
Het is ons gedurende enkele weken, dat 
wij de radiodistributie voor Vlissingen ex-
ploiteerden gebleken, dat er helaas nog 
een aantal toestelbezitters wonen in den 
omtrek van de radiocentrale die geen kans 
zien hun toestel zoodanig te bedienen, dat 
zij zelve een behoorlijk resultaat hebben en 
daarmede tevens het genot vergallen van 
de omwonende toestelbezitters. Men plaagt 
willens of onwillens niet meer alleen de om-
wonenden, doch ook alle aangeslotenen 
op het distributienet van de radiocentrale. 
Dit verhaal herhaalt zich bijna iedere dag. 
We hebben ons afgevraagd of zulks nu het 
gevolg is van onkunde dan wel van snood 
opzet.
Wij hebben ons thans ernstig voorgenomen 
aan dezen toestand met spoed een einde te 
maken. Daarvoor zijn thans verschillende 
maatregelen getroffen. Eerstens kan iedere 
toestelbezitter welke last heeft met het af-
stemmen van zijn radio-toestel en er dus 
niet zeker van is, dat het kwaad mogelijk 
door hem wordt veroorzaakt, zich om raad 
en advies wenden tot onze maatschappij. 
Geheel gratis zullen wij het werk voltooien 
van de toestellen-leveranciers die verzuim-
den hun cliënten het zoo hoog noodige on-
derricht te geven bij de bediening van hun 
toestellen. 

Tweedens is ter hand genomen de bouw 
van een richtingzoeker. Met behulp van dit 
toestel zal het ons mogelijk zijn eigenaars 
van storende toestellen direct op te sporen. 
Zonder pardon zal tegen zoodanig eigenaar 
een aanklacht worden ingediend wegens 

veroorzaken van hinder of overlast. Waar 
bedoelde hinder veroorzaakt wordt niet al-
leen aan enkele omwonende toestelbezit-
ters, doch ook aan het radio-distributiebe-
drijf voor geheel Vlissingen hetwelk dus als 
een algemeen belang wordt aangenomen, 
dat het een rechterlijk vonnis op deze gron-
den gebaseerd, niet malsch zal uitvallen. 

Geheel belangloos zal ieder worden gehol-
pen met het doel althans in dezen omtrek 
de rust in den aether te verzekeren door 
het uitroeien van al wat lijkt op den zoo 
beruchten Mexicaansen hond. Tezijnertijd 
zal onze storingzoeker ook worden beschik-
baar gesteld voor andere stadsgedeelten 
waar dit ondier huist. De klagers welke 
onze hulp inroepen zullen zich evenwel 
moeten binden den stoorder aan te klagen 
bij justitie.

Per 18-09-1929 had ZNRD reeds 850 
abonnees in Vlissingen en toonde zich een 
geduchte concurrent voor de radio-vakhan-
del.

De stopzetting van eigen ‘Van der Meer’ 
radio-fabricages

Het was onvermijdelijk, Philips kwam met 
een voorstel: Radio Van der Meer stopt met 
fabricage van eigen radio’s en wordt een 
belangrijke Philips dealer met interessante 
staffelkortingen. Hierdoor kon het bedrijf 
meegroeien met het succes van Philips 
en de omzet/winst in radio’s met randap-
paratuur vergroten (heet tegenwoordig een 
‘win-win’-situatie). 
Rond 1930 kreeg Philips steeds meer over-
wicht in de binnenlandse radiomarkt. Er 
kwamen ook steeds meer radiodetailhan-
delaren/concurrenten in de regio die de-
zelfde Philips producten aanboden. Op elk 
dorp was er naast de electricien wel een 
fietsenmaker, loodgieter of smid te vinden 
die tevens radio’s verkocht... De prijscon-
currentie stak evenwel flink de kop op! 
Daar kartelvorming voor radio’s nog niet 
zozeer bekend dan wel streng verboden 
was, had Philips wel enige grip op eventu-
ele excessen in de markt. De vastgestelde 
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Philips-prijzen moesten door de detailhan-
del gevolgd worden, op straffe van eventu-
ele stopzetting van leveranties.
Firma H.J. van der Meer was tevens Erres-
dealer en alleenvertegenwoordiger voor 
Walcheren en adverteerde ook in Zuid-
Beveland. Op de Erresproducten kon de 
vakhandel betere marges halen in vergelij-
king met Philips, dit is in de jaren altijd zo 
gebleven.

In Vlissingen woedde de concurrentiestrijd 
onder de radiowinkels hevig en het effect 
hiervan drong tot diep in de winkeliersge-
zinnen door. Mevrouw Ineke van Westen 
vertelt: toen ik als kind samen met mijn 
moeder door de binnenstad van Vlissingen 
liep, zag ik in de etalage van een concurre-
rende radiowinkel een mooie rode poes lig-
gen. ‘Wat een mooie poes’, zei ik tegen mijn 
moeder, deze antwoordde snijdend: ‘dat is 
een lelijk beest van een hele lelijke meneer 
die de zaak van je vader probeert kapot te 
maken!’ Ze trok me aan mijn arm en snel 
liepen we door.
Ook onder het eten werden er aan tafel 
zakelijke voorvallen ter sprake gebracht: 
een klant had een bepaald type Philips 
radiotoestel besteld en toen dit binnen-
kwam moest hij het niet meer. De reden 
was dat hij intussen de betreffende radio in 
Rotterdam tegen een lagere prijs gekocht 
had. Haar vader sloeg dan dicht, zei niets 
en verkropte zijn woede van binnen. Naast 
de nieuwe verkooptechnieken met kortin-
gen, extra inruilprijzen, huurkoop, afbeta-
ling en concurrentie vanuit de vakhandel, 
omroepen en distributie kwamen er ook 
nog radio-verenigingen op die aantrekke-
lijke voorwaarden tot aanschaf van een ra-
dio boden. 

De winkels van Fa. Van der Meer in Vlis-
singen en Middelburg waren niet groot. Dat 
hoefde toen ook niet want er werden enkel 
radio en aanverwante artikelen verkocht. 
In de winkel was een afgesloten ruimte, de 
‘toonkamer’ genaamd, waar men onge-
stoord kon luisteren naar de prestaties van 
de apparatuur en de aan het pakket toege-
voegde grammofoonplaten. 

(Vlissingse Courant 31-10-1934)

In bovenstaande advertentie ‘wat is er ach-
ter dien muur?’ werd een Philips 836a (het 
zogenaamde arbeiderskastje) beneden de 
honderd gulden aangeboden. Gezien de 
financieel moeilijke crisisjaren was deze 
goedkope radio een schot in de roos, de ra-
dio werd hierdoor voor een breder publiek 
toegankelijk gemaakt, maar ja, 100 gulden 
was in die tijd toch nog een heel groot be-
drag. Daarbij was er in 1933 bij de grootste 
werkgever in Vlissingen, scheepswerf de 
Schelde, in 2 jaar tijd 46% van de werk-
nemers werkeloos geraakt waardoor de 
gemiddelde koopkracht drastisch omlaag 
ging. ‘Erres’ was voor firma Van der Meer 
het alternatief voor de concurrentiegevoe-
lige Philips radio’s. 

Mobilisatie 1939/2e Wereld Oorlog 
(1940-1945)

Het woonhuis Wilhelminastraat 11 en de 
winkel Nieuwstraat 68-70 te Vlissingen, 
lagen op een steenworp afstand van de 
door de Duitsers bezette scheepswerf De 
Schelde die daardoor een belangrijk doel-
wit voor de Engelse bommenwerpers was. 
Het werd te gevaarlijk om daar te verblij-
ven, de winkel werd tijdelijk overgeplaatst 
naar een veiliger gebied in Vlissingen. Toch 
zien we dat in het eerste oorlogsjaar som-
mige inwoners in Vlissingen bleven of te-
rugkwamen om te wonen en te werken, zo 
ook Andries van Westen die er probeerde 
zijn winkel draaiende te houden, als zijnde 
zijn enige bron van inkomsten. 
Tijdens de oorlog werden door de Duitse 
bezetter in Vlissingen alle radio’s in beslag 
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genomen. Te beginnen in april 1941 met de 
radio’s onder de Joodse bevolking: 9 stuks 
waaronder een verouderd toestel type 845 
van de fabrikant Van der Meer te Vlissingen. 

Ds. R. Kamermans (kleinkind van Andries 
van Westen) schrijft op zijn website als 
volgt:
‘In januari 1941 werd de lijst van Vlissingse 
Joden van juni 1940 geactualiseerd met 
nog een negental namen. In april 1941 
moesten de Joden hun radiotoestel inleve-
ren (andere Nederlanders moesten dat pas 
in 1943); beschadigde apparaten moesten 
op kosten van de oorspronkelijke eigenaar 
worden hersteld. Op 2 mei 1941 stuurde 
de commissaris van politie een lijst van de 
negen ingeleverde radio’s naar Den Haag, 
compleet met merk en typenummer. Bij de 
radio van Ruben Hiegenlich staat vermeld: 
‘Van der Meer Vlissingen’ nr. 845 met een 
Philips plaatspanningsapparaat en aparte 
luidspreker. Is verouderd. De firma Van 
der Meer was de radiohandel van mijn 
grootvader A.H. van Westen, toentertijd 
gevestigd in de Nieuwstraat. Aanvankelijk 
assembleerde opa de radiotoestellen zelf. 
Blijkbaar bezat Hiegerlich zo’n vroeg radio-
toestel van mijn opa’.

Nadat in juli 1940 door de Duitse bezetter 
het luisterverbod was ingesteld en er toch 
naar Radio Oranje en de BBC werd ge-
luisterd, stelden de Duitsers stoorzenders 
op zodat deze niet meer op de middengolf 
hoorbaar waren. Met een raamantenne of 
een speciaal filter (moffenzeef) werd deze 
storing wat minder, maar het was beter op 
de korte golf af te stemmen. Niet alle ra-
dio’s hadden een kortegolfbereik, met een 
simpel kastje ‘Sonotron’ op de achterwand 
en inwendig op de afstemkring aangeslo-
ten, kon men zo’n golfbereik aan de radio 
toevoegen. Andries van Westen en Jan de 
Keijzer bouwden deze Sonotrons in.

Na het bombardement op Vlissingen in 
1942, verhuisde het gezin tijdelijk naar de 
Kou de kerkseweg in Vlissingen en op 5 sep-
tember 1944 (‘dolle dinsdag’) naar familie 
in Kamperland (Noord Beveland). Andries 

van Westen had in de kelder van zijn winkel 
in Vlissingen enkele radio’s en onderdelen 
verstopt, die na de oorlog nog aanwezig 
waren. 

Algehele inbeslagname van radio’s door de 
Duitse bezetting (verordening per 13 mei 
1943/PZC):
(Een verkorte versie van de inhoud)
1) Formulieren a vijf cent ophalen en inle-

veren bij PTT-kantoor.
2) Ook geëvacueerden moeten hun toestel-

len aangeven.
3) Formulieren voor ontheffing voor :
a) Duitse Staatsburgers
b) Leden NSB
c) Familieleden Nederlanders in vrijwillige 

dienst van Duitsche Weermacht. 
d) Familieleden Nederlanders in vrijwillige 

dienst van Waffen –SS en Vrijwilligers 
Legioen.

 Er wordt op gewezen dat ouders, vrou-
wen en kinderen der vrijwilligers als fa-
milieleden worden beschouwd.

De radio’s moesten ingeleverd worden bij 
het toenmalige stadhuis van Vlissingen, 
het ‘Van Dishoeckhuis’ aan de Houtkade. 
De regionale vakhandel werd opgedragen 
om de ingenomen radio’s te beoordelen, zo 
ook firma H.J. van der Meer. Andries van 
Westen weigerde dit en zijn broer Hendrik 
nam zijn plaats in.
Vlissingen werd op 3 november en Middel-
burg op 6 november 1944 bevrijd. Beide 
steden waren zwaar gebombardeerd, de 
oorlog had diepe wonden geslagen. De 
ouders van Andries en Hein van Westen 
waren gedurende oorlog overleden. Hun 
stra tegisch gelegen en door de Duitsers be-
zette woning aan de Boulevard Bankert 4  
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te Vlissingen, was grotendeels verwoest. 
Het gezin van Andries van Westen moest 
onderdak vinden in de tot gedeeltelijk om-
gebouwde woning van het winkelpand in de 
Nieuwstraat 68-70 te Vlissingen (de woon-
kamer was het kantoor van oom Hein en 
in het magazijn boven was de slaapkamer). 
Dit pand was het minst getroffen, het be-
schadigde dak en de kapotte ramen werden 
voorlopig met planken dicht gemaakt. Bij 
de bevrijding werd de Nederlandse vlag uit-
gehangen en door een boven aan de gevel 
bevestigde luidspreker klonk Radio Oranje/
Herrijzend Nederland waar drommen men-
sen voor het winkelpand naar luisterden. 

De voor de Duitsers door Andries van 
Westen verstopte drie radio’s, in de kel-
der onder de trap achterin de winkel in 
Vlissingen, vormden daar op het moment 
van de Bevrijding de totale handelsvoor-
raad. De vraag naar radio’s was groot, er 
kon in principe eindelijk weer legaal in 
radio’s gehandeld worden, maar er waren 
nauwelijks radio’s beschikbaar en er kon 
maar mondjesmaat geleverd worden. Er 
heerste een groot gebrek aan grondstoffen 
bij de fabrikanten en hun producties kwa-
men traag op gang.

In april 1946 betrok de familie Andries van 
Westen het herstelde herenhuis van zijn 
ouders aan de Boulevard Bankert no. 4  
in Vlissingen. Ook de infrastructuur in 
Walcheren lag overhoop en pas in mei-juni 
1945 was er weer telefoon in de winkels 
beschikbaar. Verenigingen, bedrijven en 
particulieren vroegen voor hun bijeenkom-
sten geluidsinstallaties te huur, firma Van 
der Meer voorzag hierin en dit vormde een 
welkome aanvulling op het inkomen. De 
betreffende geluidsversterker in Middelburg 
was door de filiaalhouder Jan de Keijzer 
zelf gebouwd en hierop werden dan twee 
of vier grote ‘trechter’-luidsprekers aan-
gesloten. Ook in Vlissingen was een der-
gelijke geluidsinstallatie aanwezig en er 
kon naar behoefte onderling worden uit-
gewisseld. Personeelslid de heer Johannes 
Kamermans, die tevens de oliehandel run-
de en altijd een hoed droeg, vervoerde in 

een groene Chevrolet, rond model bestel-
auto, de apparatuur naar de plaats van be-
stemming. 
De ontwikkelingsafdelingen van de radio-
fabrikanten waren weer druk bezig met 
het uitvoeren van opdrachten op basis 
van nieuwe technieken, vormgeving en 
toepassingen. De slogan luidde: ‘Koopt 
Nederlandse waar en U helpt elkaar!’ Er 
werd sterk ingezet op het aanwezige vak-
manschap in het bedrijf. Oude radio’s wer-
den opgeknapt en zo nodig gerepareerd, 
ook door particulieren hetgeen weer om-
zetverhoging in onderdelen genereerde. Als 
de consument er niet in slaagde het toestel 
zelf te repareren en het vaak verprutst had, 
werd het alsnog ter reparatie aangeboden. 
Ook voor het ‘vrouwen-verdriet’ bood de 
vakman een oplossing….zoals onderstaan-
de advertentie uit 19/11/1948 laat zien:

PZC 
16-11-1948  21-10-1948 19-11-1948 

Naast radio werd het huishoudelijke ar-
tikelenpakket steeds verder uitgebreid. 
Stofzuigers en scheerapparaten waren 
reeds erg populair, maar nieuwe producten 
om het huishoudelijk werk te verlichten en 
het leven te veraangenamen dienden zich 
aan en trokken sterk de belangstelling van 
de consument die na de jaren van ontbe-
ring weer wat luxe wilde proeven. Philips en 
Erres haakten hierop in en zelfs de radiofa-
brikant Waldorp kwam met een stofzuiger, 
evenals HMV (His Master’s Voice).

Net voor de watersnoodramp van 1 februa-
ri 1953, welke ook in Vlissingen had toe-
geslagen (de binnenstad onder water), had 
Firma Van der Meer het pand Walstraat 62 
aangekocht, dit was voorheen een slage-
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rij. De verhuizing vanuit de Nieuwstraat 
naar het nieuwe adres was reeds begon-
nen maar gelukkig stond de voorraad nog 
gedeeltelijk droog op de eerste verdieping. 
Per 1 april werd de nieuwe zaak in Radio- 
en Elektrisch Huishoudelijke Artikelen ge-
opend. Andries van Westen was toen 65 
jaar en zijn broer en compagnon Hendrik 
60 jaar. Ze zagen deze investering als een 
‘appeltje voor de dorst’ voor als ze gestopt 
zouden zijn met werken (over zes à zeven 
jaar). De opkomst van de televisie en het 
groeiend aanbod van nieuwe artikelen voor 
de consumentenmarkt boden goede per-
spectieven voor de toekomst van het be-
drijf.

De nieuwe winkel Walstraat 62 in Vlissingen.

Beneden was de winkel van ca. 150 m2 op-
pervlak en hierachter een ruime werkplaats 
met twee verdiepingen. Naast het ca.  
5 meter diep gelegen portiek met ingangs-
deur, was aan elke kant een etalage, waar-
naar in de advertenties werd verwezen met 
‘zie onze etalages’. Etalages waren in die 
tijd enorm belangrijk, veel mensen keken 
hiernaar tijdens de avonden en weekein-
den, soms als vrijetijdsbesteding. Ook de 
aan het pakket toegevoegde wasmachi-
nes, koelkasten en huishoudelijke artikelen 

konden hier ruimte vinden. Naast radio en 
televisie wonnen de portable radio, gram-
mofoon en bandrecorder steeds meer aan 
populariteit, muziek was geliefd als hobby.

De opkomende televisie kreeg echter de 
vereiste prioriteit in de commerciële markt. 
De technische diensten van de vakhandel 
waren door de fabrikanten onderricht in 
deze nieuwe techniek en klaar voor de ver-
koop, het verlenen van service op televi-
sies en het plaatsen van antennes. De grote 
doorbraak van de televisie begon in 1955 
en Philips plaatste collectieve advertenties, 
inclusief vermelding van de betreffende 
vakhandelaren in de regio met hun televi-
sieverkooppakket.

Philips presenteerde in haar stand op de 
Firato 1957 een collectie tv-meubelen en 
de nieuwe tv-serie met de bedieningsknop-
pen van voren onderin weggewerkt, waar-
door het beeld in een grotere verhouding 
met de kast kwam te staan (groter beeld, 
kleinere kast). Wij behoorden in 1956-1957 
thuis tot een van de eerste TV-bezitters in 
Ovezande. Het toestel Philips 17TX170A 
(43cm beeldbuis) en de kolossale antenne 
werden geleverd door de plaatselijke leve-
rancier Fa. A. Boonman die pas een nieuwe 
zaak had opgezet. 

Omdat Goes toen nog geen televisietoren 
had, keken we voor Nederland (1) naar 
de zender Lopik (kanaal 4), voor Belgie 
naar Ruiselede (kanaal 2) en voor Belgie-
Frans naar Brussel (kanaal 8). Bij bepaalde 
weersomstandigheden zoals zware mist, 
konden we soms ook Duitsland ontvangen, 
maar we hadden ook wel eens slecht beeld. 
Eind 1957 kwam de zender Goes in de 
lucht en werd de antenne omgebouwd naar 
de kanalen 7, 8 en 10, hetgeen een betere 
ontvangst opleverde.

Op 15 november 1962 werd in het Concert-
gebouw te Vlissingen een Philips show ge-
houden. Hier stonden de nieuwste Philips 
producten ter demonstratie opgesteld. Van 
der Meer Vlissingen adverteerde in de PZC 
met een uitnodiging tot een bezoek aan 
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deze show. Er was een kans om een dan 
aangekocht tv-toestel terug te winnen. Dit 
soort beurzen en shows waren erg in en 
boden de handel en de consument gele-
genheid kennis te maken met de nieuwste 
technische snufjes.

In 1963 kwam Philips met de cassette-re-
corder. Dit systeem werd wereldwijd ge ac-
cepteerd en verdrong het bestaande Ame-
ri kaanse ‘eighttrack’-systeem. De cas settes 
hadden een speelduur van 1 uur (C60),  
1,5 uur (C90) en 2 uur (C120). In het begin 
had men enkel de ‘Ferro’-uitvoering (ijzer-
poeder), later kwamen de kwalitatief betere 
‘Ferro-Chrome’- en ‘Chrome-dioxyde’-uit-
voe ringen.

De Philips technische service centra gaven 
speciale cursussen in de KTV-techniek. In 
1967 werden de eerste kleuren-tv’s ge-
installeerd, de nog op buizen gebaseerde 
‘bakken’ wogen loodzwaar en moesten met 
de nodige voorzichtigheid vervoerd wor-
den. Omdat voor kleurentelevisie dezelfde 
antenne als die van zwart-wit gebruikt kan 
worden, werden veel proefplaatsingen ge-
daan.

Het bedrijf H.J. van der Meer in Vlissingen 
draaide de laatste jaren met verlies, in te-
genstelling met het zelfstandige bedrijf in 
Middelburg van J.L. de Keijzer. In 1969 
overleed Andries van Westen op 82-jarige 
leeftijd. Zijn kleinzoon Ds. Rob Kamermans 
zegt over hem: ‘Mijn grootvader was een 
te goed mens om een harde zakenman te 
kunnen zijn’. Er waren geen opvolgers en 
de familie besloot het bedrijf in Vlissingen 
te verkopen.

De nieuwe eigenaar van het bedrijf in 
Vlis singen werd Adrie Boonman (1930-
2010) die vanaf 1957 een elektrozaak in 
Ovezande dreef. Toen in 1969 de kans zich 
voordeed om het bedrijf H.J. van der Meer 
in Vlissingen te kopen, zag hij hierin de mo-
gelijkheid om zijn afzetgebied uit te breiden 
en hierdoor ook zijn omzet en bruto-winst 
te vergroten. In die periode van grote eco-
nomische groei met vele nieuwe producten 

waren de vooruitzichten in de elektro-bran-
che eindeloos. Ook de techniek maakte 
grote sprongen voorwaarts: de laatste bui-
zenradio’s verdwenen door verdere tran-
sistorisering, de eerste toepassingen van 
Integrated Circuits (IC’s) werden doorge-
voerd in radio en tv en de videorecorder lag 
op korte termijn in het verschiet. 

Voor de winkel in Vlissingen werd beslo-
ten om ook hier de naam ‘Boonman’ aan 
te houden, temeer omdat diens vakkennis 
en naambekendheid op een hoog niveau 
stonden en dit het proces van het terug-
winnen van klanten zou ondersteunen. De 
tv-monteur van Boonman (De heer Albert 
Knuit) was een ex-werknemer van H.J. der 
Meer uit Vlissingen en was hierdoor reeds 
goed bekend met het Vlissingse bedrijf en 
zijn klantenkring.

Het aanbrengen van de winkelinrichting 
werd door het eigen personeel uitgevoerd. 
De wanden met houten schrootjes betim-
merd, hiertegen railsystemen met boord-

PZC 26/11/1969.
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leggers. Op de vloer werden okerkleurige 
en olijfkleurige tapijttegels bloksgewijs 
gelegd. Aan het plafond kwamen over de 
volle breedte hangende lichtkoven met TL-
verlichting. De platenbar was van 1960 en 
voldeed nog goed, de draaitafels werden 
wel vernieuwd. In een gedeeltelijk afgeslo-
ten ruimte rechtsachter in de winkel werd 
de HiFi-afdeling opgezet. Linksachter was 
de platenafdeling ‘Disco-bar’, linksvoor te-
levisie/radio en rechtsvoor de witgoed en 
huishoudelijke afdeling. Achter de winkel 
was het magazijn met achteruitgang en 
daarboven kwam de moderne werkplaats 
voor de technische dienst.

Op de voorgevel prijkte in gele neonletters 
de naam ‘Boonman’, de naam ‘Radio’ he-
lemaal boven aan de voorgevel bleef staan.

Bij het opruimen van de magazijnen en de 
werkplaats na de overname, kwamen we 
historisch materiaal van de oude firma H.J. 
van der Meer & Zn tegen. Helaas werd dat 
vaak afgedaan als ‘oude troep’, toch wer-
den er bepaalde stukken opzij gezet (voor 
het geval de zonen van Adrie Boonman la-
ter elektrotechniek zouden gaan studeren). 
Frappant was dat er gelijke werktafels als 
in Middelburg werden aangetroffen,

Na een korte maar intensieve verbouwing 
van het interieur kon de gemoderniseerde 
winkel op 19 december 1969 worden her-
opend. De openingsweek was een succes. 
Vele ‘oude klanten’ van de firma Van der 
Meer keerden weer terug naar hun ver-
trouwde adres in Vlissingen. Sommigen 
waren al 50 jaar klant en hadden de ge-
broeders Andries en Hein van Westen nog 
goed gekend of zelfs een echte ‘Van der 
Meer’-radio in huis gehad of gezien. Ze wa-
ren content dat ze nu weer terecht konden 
voor een goed advies en service.

De fatale brand maart 1973

De zaak liep prima tot er op 1 maart 1973 
een verwoestende brand in het pand Wal-
straat 62/Vlamingstraat te Vlissingen uit-
brak. Het bedrijf bleek zwaar onderver zekerd 

door pas uitgeleverde grote inkoop orders 
en de financiële gevolgen hier van hebben 
uiteindelijk geleid tot een nood zakelijke 
sluiting in 1976.

Eind december 1973 werd een nieuwe win-
kel in het pand Spuistraat 82 geopend. Het 
had (te) lang geduurd eer de klanten weer 
in Vlissingen terecht konden. De grote win-
kel aan de Spuistraat was zeer luxe inge-
richt. Bij het prachtig nieuwe interieur wa-
ren kosten noch moeite gespaard. Hierdoor 
kreeg de winkel meteen al een ‘dure’ uit-
straling en dat bleek in de praktijk voor 
de omzet averechts te werken. De over-
headkosten waren zo hoog dat ook zeer 
hoge marges behaald dienden te worden, 
waardoor het bedrijf zich uiteindelijk uit de 
markt prijsde. Passanten zeiden tegen el-
kaar: ‘hier gaan we niet naar binnen, dit is 
een dure winkel’. Hoewel het assortiment 
zeer goed samengesteld was met techni-
sche noviteiten en er toch veel potentiële 
klanten informatief binnenkwamen, was 
voor een afsluitende verkoopdeal de (te) 
hoge prijs meestal het struikelblok.

Eind 1974-begin 1975, werd om de vaste 
kosten te drukken, verhuisd van de Spui-
straat naar een kleiner pand in de winkel-
straat Lange Zelke te Vlissingen. Hier heeft 
het gereorganiseerde bedrijf onder finan-
cieel zeer moeilijke omstandigheden nog 
anderhalf jaar gedraaid met een minimale 
voorraad en personeelsbezetting, maar he-
laas nog steeds met verlies (de kosten wa-
ren te hoog opgelopen).

Vanaf 6 augustus 1976 werd de winkel 
Boon man in Vlissingen gesloten en binnen 
twee maanden had het faillissement zich 
voltrokken.

In de tussentijd oriënteerde ik mij op een 
nieuw op te richten elektro-winkel (bruin- 
en witgoed) te Goes. Uit eerder markton-
derzoek was reeds gebleken dat Vlissingen 
en Middelburg verzadigd waren met dit 
soort elektro-winkels, daarbij was daar ook 
nog sprake van de opkomst van ‘weide-
winkels’ op ‘cash and carry’-basis, mee-
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neemprijzen en geen eigen technische 
dienst. 

Een markt-onderzoek van het CIMK stelde: 
‘Het gemiddelde inkomen van de Vlissingse 
bevolking ligt ca. 10% lager dan het gemid-
delde inkomen in de rest van Nederland en 
het is in kleinhandelskringen algemeen be-
kend, dat een groot deel van de Vlissingse 
bevolking altijd op goedkoop uit is’.

Toen Andries van Westen zo’n honderd jaar 
geleden als oprichter van H.J. van der Meer 
& Zonen te Vlissingen zijn eerste radio’s in 
elkaar zette, had hij niet kunnen vermoe-
den dat de radio in de komende eeuw zo’n 
grote ontwikkeling zou doorstaan welke zou 
leiden tot de vele afgeleide producten die 
er nu bestaan. De radio-techniek is niet ge-
stopt met de elektronenbuis maar deze is 
opgevolgd door halfgeleiders en micropro-
cessoren waarvan de perfectionering nog 
steeds verder doorgaat. Toch ligt aan heel 
deze ontwikkeling de radio ten grondslag 
wiens specifieke technieken in de afgelo-
pen eeuw zijn geperfectioneerd en verder 
uitgebreid met velerlei applicaties. De te-

levisie is immers niet anders dan een radio 
met een beeldscherm en alle audio-appa-
raten vinden hun toepassing gecombineerd 
met de radio of diens afgeleide versterker 
met luidspreker(s). 

Over de auteur:
TOM RENTMEESTER, geboren 1947 te 
Ovezande. Na studie UTS-elektrotechniek 
in de radio-, tv- en verlichtingsbranche 
werkzaam geweest. In 1966 stage gelo-
pen op de ‘meetkamer’ van de Schelde 
in Vlissingen en vanaf 1971 woonachtig 
in Vlissingen. Lid van de Nederlandse 
Vereniging van de Historische Radio 
sinds 1994, waarvoor hij in het RHT 
‘Radio Historisch Tijdschrift’ diverse ar-
tikelen geschreven heeft. Hij bezit een 
uitgebreide radioverzameling met onder 
andere een originele Van der Meer radio 
uit 1928.

Dit artikel is een door de redactie van Den Spiegel zeer 

verkorte weergave van het in vier delen verschenen 

artikel in het Radio Historisch Tijdschrift nrs 140/143 

2012.

Archiefnieuws
Ad TrAmper

Open Archievendag 25 oktober 2014 

Zaterdag 25 oktober is het weer Open Ar-
chievendag in het Gemeentearchief Vlissin-
gen. U bent van harte welkom tussen 10.00 
en 17.00 uur. 

Activiteiten: 
- rondleiding in het depot. Een originele 

brief van Michiel de Ruyter of van Willem 
van Oranje, het briefje dat verstopt zat in 

de koker onder het standbeeld van De 
Ruyter of het oudste ar-chiefstuk (1505) 
etc. U krijgt het die dag allemaal te zien. 

- Expositie over de Eerste Wereldoorlog, 
die honderd jaar geleden uitbrak. Neder-
land was neutraal, maar Vlissingen had 
er desondanks genoeg mee te maken. 

- Demonstratie van Vlissingen in Beeld: 
veel komt aan bod, maar het accent ligt 
op de bouwtekeningen van De Schelde. 

- Verkoop van overbodige boeken.



26 Den Spiegel

Station Vlissingen, 1873-2013
JAn VAn der mAle

Vorig jaar was het 140 jaar geleden dat de 

Zeeuwse spoorlijn tot eindpunt Vlissingen werd 

geopend. Na een periode van twaalf jaar was  

de spoorverbinding Roosendaal–Vlissingen  

eindelijk voltooid. 

Het Vlissingse eindstation ontwikkelde zich in 

de navolgende jaren tot een verkeersknooppunt 

met internationale allure. Nationale en  

internationale reizigers- en goederentreinen, 

bootverbindingen naar Zeeuws-Vlaanderen en 

richting Engeland, een tramstation, het kwam 

allemaal samen bij het spoorwegstation. 

In dit artikel ruime aandacht voor 140 jaar 

spoorweghistorie te Vlissingen én  

wat daaraan voorafging.

Spoorweg- en afdammingsplannen

Tientallen jaren van voorbereiding waren 
er verstreken voor daadwerkelijk de eerste 
spade de grond inging voor de aanleg van 
de Zeeuwse lijn. Nauw verbonden met de 
ontsluiting van de Zeeuwse eilanden was 
namelijk de afdamming van het Kreekrak 
(het vaarwater tussen de Ooster- en 
Westerschelde) en het Sloe. Al in 1810 gaf 
Keizer Napoleon Bonaparte opdracht om 
de mogelijkheden te onderzoeken om beide 
wateren af te dammen. Doordat de Fransen 
drie jaar later werden verdreven, kwam er 
van de uitvoering van de plannen niets te-
recht. Evenzo van diverse andere plannen. 
Het eerste plan voor de aanleg van een 
spoorlijn in Zeeland dateert uit 1845; 
zes jaar nadat tussen Amsterdam en 
Haarlem de eerste trein reed. Twee inwo-
ners van Middelburg klommen in de pen, 
namelijk Dirk Dronkers (1801-1881) 
en Frederik van Sorge (1803-1851). 
Eerstgenoemde werkte jaren als opzich-
ter bij Rijkswaterstaat en werd later zelf-
standig aannemer. Van Sorge was, naast 
kruidenier, directeur van de Nederlandse 

Veeverzekeringsmaatschappij en secre-
taris van de gemeente Biggekerke, ook 
freelance redacteur van de Vlissingsche 
Courant. Een uitstekende combinatie van 
kwaliteiten om bij Koning Willem II te plei-
ten voor de aanleg van diverse water staat-
kundige werken en een spoorlijn. Door 
deze Zeeuws-Limburgsche Spoorlijn zou 
de provincie niet langer meer geïsoleerd 
lig gen van het vasteland. Door een be-
tere bereikbaarheid was de kans groot dat 
de economische situatie in Zeeland zou 
ver beteren. De economie was in die tijd, 
evenals in geheel Nederland al jaren verre 
van rooskleurig. Bovendien was het niet 
ondenkbeeldig dat zich veel bedrijven in 
onze provincie zouden vestigen. De plan-
nen vonden echter geen doorgang. Er was 
onder andere te veel onduidelijkheid of de 
Zeeuws-Limburgsche Spoorlijn wel op het 
Pruisische spoorwegnet kon worden aange-
sloten. Ook diverse navolgende pogingen 
van Dronkers en anderen hadden geen suc-
ces. De kwestie sleepte zich jaren voort en 
kwam tot een anticlimax toen in 1859 een 
gecombineerd wetsontwerp bij de Tweede 
Kamer werd ingediend voor de aanleg van 
een noordelijk en zuidelijk spoorwegnet. Dit 
werd niet aangenomen en begin 1860 trad 
het kabinet af.
Dat betekende echter ook gelijk een ken-
tering ten goede; in april 1860 werd een 
wetsvoorstel ingediend om negen spoorlij-
nen in ons land aan te leggen. Deze zouden 
worden gefinancierd door de Staat. Eén 
van deze lijnen betrof ‘Staatslijn F’, de ruim 
74 kilometer lange spoorlijn Roosendaal–
Vlissingen.

De aanleg van de Zeeuwse lijn van 
Roosendaal tot Middelburg

In juni 1861 startte eindelijk de aanleg van 
de Zeeuwse spoorlijn en na aanleg van het 
spoor vertrok ongeveer anderhalf jaar later 
de eerste zandtrein uit Roosendaal richting 
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Zeeland. In de Scheldestad had men toen 
al wel in de gaten voorlopig nog van de 
stoomtrein verstoken te zijn. Het Vlissings 
Weekblad berichtte op 7 februari 1863: ‘In 
Holland denkt men welligt dat deze tijding 
alhier met blijdschap is vernomen, doch de 
deelneming is zeer gering. De Vlissingers 
toch vreezen dat de locomotief versleten zal 
zijn, alvorens zij er genot zullen hebben. 
De algemeene wensch is, dat ook van deze 
zijde met de werkzaamheden mogt worden 
begonnen.’ Eind dat jaar, op 22 decem-
ber 1863, werd het tracé van Roosendaal 
tot Bergen op Zoom in gebruik genomen. 
Een dag later startte de uitvoering van de 
dienst (exploitatie genoemd), verzorgd 
door de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen (MESS, kortweg af-
gekort tot SS). In 1868 was het gedeelte 

tot Goes gereed, inclusief een dam in het 
Kreekrak. Weer vier jaar later, in 1872, was 
het Sloe afgedamd en de Zeeuwse lijn tot 
Middelburg gereed.

De havenwerken in Vlissingen

Als vervangende vaarroute voor het Kreek-
rak werd het Kanaal door Zuid-Beveland 
gegraven. Het Kanaal door Walcheren werd 
gerealiseerd ter compensatie van het af-
gedamde Sloe. Voor het Kanaal door Wal-
cheren werd deels het Middelburgse Haven-
kanaal uit 1817 benut, dat in het Veerse gat 
uitmondde. Dit werd verlengd tot Vlis-
singen, zodat vanaf de Westerschelde via 
het 13,6 kilometer lange kanaal het Veerse-
gat kon worden bereikt. Bij de twee kanaal-
mondingen verrezen sluizencomplexen met 

De aanleg van het Kanaal door Walcheren, de bouw van de binnenkeer- en schutsluis op 11 maart 
1869. © Gemeentearchief Vlissingen, collectie A.L. Preuninger
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een dubbele schutsluis. Bovendien wer-
den bij Vlissingen twee binnenhavens en 
een buitenhaven gegraven. Zowel het ka-
naal als de havens werden (als een van de 
laatste waterstaatkundige projecten in ons 
land) vrijwel volledig met de hand gegra-
ven. De funderingspalen voor de schutslui-
zen werden wel met stoom ingeheid. De 
kanaalwerken tussen Middelburg en Vlis sin-
gen werden aangenomen door aannemer  
Van de Griendt. Die wierf daarvoor zo ge-
naamde ‘polderjongens’, grondwerkers uit 
zowel Nederland als België.
De havenwerken in Vlissingen werden uit ge - 
voerd naar ontwerp van ingenieur M. Simon  
uit 1863. Deze was als eerstaanwezend inge-
nieur belast met de aanleg van de Zeeuw se 
lijn. Ondanks dat aspirant ingenieur Dr. Bruno  
J. Tideman een ander plan indiende, waar-
door onder meer het treinstation dichter bij 
de stad kon komen te liggen, kozen de in-
genieurs van Waterstaat en de SS voor het 
oorspronkelijke plan van Simon.

Twee stations te Vlissingen

Daarbij ging men echter wel volledig voor-
bij aan de plaatselijke belangen van Vlis-
singen door de haven en de spoorlijn ver 
buiten de stad aan te leggen. De spoorlijn 
werd namelijk vanaf Middelburg aange-
legd op de oostelijke oever van het nieu-
we kanaal, waarbij het eindstation bij de 
buiten haven van Vlissingen werd gesi-
tueerd in verband met de bootdienst op 

Enge land. Dit station lag op circa 1,5 kilo-
meter van het stadscentrum. De Kamer 
van Koophandel in Vlissingen en de plaat-
selijke gemeenteraad waren echter bezorgd 
dat op deze manier de Zeeuwse lijn en haar 
eindstation weinig nut zouden opleveren 
voor Vlissingen. Protesten aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken leidden er toe dat 
werd besloten om dichter bij de stad een 
tweede station te bouwen. De Zeeuwse lijn 
werd nu in zijn geheel vanaf Middelburg 
tot aan Vlissingen vlak naast het kanaal 
aangelegd tot aan de Keersluisbrug, waar 
het ‘lokaalstation’, station Vlissingen-Stad, 
verrees. De afstand tot de Zeeuwse lijn en 
de stad werd door de bouw van dit station 
gereduceerd tot ongeveer 1 kilometer. Bij 
station Vlissingen-Stad werd een groot lo-
comotievendepot gebouwd. Het station aan 
de Buitenhaven werd door middel van een 
enkelsporige lijn van ongeveer een kilome-
ter lengte verbonden met de hoofdlijn. Aan 
de Buitenhaven van Vlissingen kwam voor-
alsnog een tijdelijk station, bestaande uit 
een laag en langgerekt gebouw met dou-
anefaciliteiten, wachtruimten en een paar 
dienstwoningen.

De eerste trein in Vlissingen

Al op 20 januari 1872 kwam de eerste 
stoomlocomotief in Vlissingen aan. In 
de Vlissingsche Courant van 25 januari 
stond: ‘Zaterdag jl., den 20sten Januari, 
is de eerste proefrid op den spoorweg tus-

Het eerste havenstation omstreeks 1890. © Gemeentearchief Vlissingen
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schen Goes en Vlissingen gedaan en heeft 
alzoo het voor Zeeland en geheel Nederland 
merkwaardig feit plaats gegrepen dat 
de eerste locomotief met eigen beweeg-
kracht Vlissingen, het beginpunt van den 
Zeeuwsch-Duitschen spoorweg, heeft be-
reikt.’ Diverse SS-ingenieurs reden die 
morgen met enkele rijtuigen via de weg 
over de Sloedam naar Goes. Daar stond lo-
comotief ‘New York’ met één rijtuig gereed, 
waarmee men ‘zonder eenige stoornis, na 
zich hier en daar te hebben opgehouden, 
op het nog in aanleg zijnde haven-station te 
Vlissingen’ aankwam. 
Op 1 november 1872 werd de spoorlijn 
tot Vlissingen-Stad geopend, waarmee 
de Zeeuwse lijn voltooid was. De officiële 
opening liet echter nog op zich wachten. 
Het duurde namelijk nog diverse maanden 
voor de werkzaamheden aan de haven in 
Vlissingen gereed waren.

Officiële opening en de dienstuitvoering in 
de navolgende jaren

Op maandag 8 september 1873 was het zo-
ver; ook het station Vlissingen-Haven werd 
nu in gebruik genomen. Koning Willem III 

reed met zijn gevolg met een speciale trein 
via de Zeeuwse lijn naar Vlissingen. Door de 
stad werd een feestelijke optocht georgani-
seerd. Ook de twee volgende dagen von-
den vele festiviteiten plaats, op woensdag  
10 september besloten met een volks-
bal voor de inwoners van Vlissingen. Dirk 
Dronkers als initiatiefnemer van de Zeeuwse 
lijn werd tijdens deze dagen niet vergeten. 
Samen met ingenieur M. Simon stond zijn 
naam op een erepoort in de Vlissingse bin-
nenstad en zijn naambord werd in de ko-
ninklijke optocht meegevoerd. Eindelijk was 
zijn wens in vervulling gegaan: Zeeland was 
niet langer geïsoleerd ten opzichte van de 
rest van Nederland. 
Op 18 december 1873 voer het eerste koop  - 
 vaardijschip, afkomstig uit Neder lands-Indië, 
het Kanaal door Walcheren binnen om af te 
meren in de Zeeuwse hoofd stad.
In eerste instantie reden er per dag vier rei-
zigerstreinen per richting op de Zeeuwse 
lijn; vanaf 1878 werden dit er zes. Er wer-
den zowel losse reizigerstreinen ingezet als 
gecombineerde waarbij ijlgoederentreinen of 
posttreinen personenrijtuigen meevoerden.

Wordt vervolgd in de volgende Den Spiegel

Prent van de opening van de spoorweg- en haven werken door Koning Willem III op  
8 september 1873. © Gemeentearchief Vlissingen.
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muZEEumnieuws
pol Verbeeck

Nieuwe tentoonstelling: Bolwerk Verbeeld

Vanaf 29 augustus 2014 toont het muZEE-
um in Vlissingen de tentoonstelling BOL-
WERK VERBEELD, een gevarieerde im-
pressie van het Vlissingse Keizers bol werk, 
gezien door de ogen van tekenaars, schil-
ders en fotografen. De expositie is te zien 
tot en met 25 mei 2015.

Markante plek 

Eeuwenlang is het Keizersbolwerk een mar-
kante plek in Vlissingen. Dit vestingwerk uit 
1548 is in de loop van de tijd vele malen 
afgebeeld en een inspiratiebron voor kun-
stenaars geweest. En dat is het vandaag 
de dag nog steeds. Het bolwerk en zijn 
omgeving prikkelt de verbeelding en heeft 
al velen geïnspireerd tot een kunstzinnige 
weergave. Met als resultaat dat het al eeu-
wen onderwerp is van gravures, tekenin-
gen, schilderijen en foto’s. Het getoonde 
werk bestaat uit zeegezichten en maritieme 
sfeerbeelden met soms nauwkeurig weer-
gegeven details van de stad. 

Kruispunt van land en water

Zeegezichten geven het Keizersbolwerk als 
een onlosmakelijk onderdeel van de sky-
line van Vlissingen weer. Het is bijna 500 
jaar een belangrijke plaats op het kruispunt 
van land en water. Vanaf de Westerschelde 
gezien vormt het met zijn robuuste hoge 
muren en oude waterpoort het middelpunt 
van de stad. De kenmerkende in zee ste-
kende havenhoofden lijken de scheepvaart 
met open armen te verwelkomen. Op deze 
tentoonstelling wordt u ook uitgenodigd om 
zelf het bolwerk te verbeelden en uw kunst-
werk onderdeel te laten worden van deze 
expositie. 

Michieldag

Op zaterdag 25 oktober organiseert het mu-
ZEEum de ‘Michieldag’. Deze dag is de op-
volger van de Vlissingse ZEEdag, die sinds 
2006 jaarlijks plaatsvond. De succesvolle 
ZEEdag, ooit een initiatief van de Vrienden, 
krijgt met de Michieldag nieuw jasje.
Zowel het muZEEum als de stad Vlissingen 
hebben een sterke band met de zeeheld 
Michiel de Ruyter. Het muZEEum heeft een 
indrukwekkende De Ruytercollectie. En de 
Vlissingse zeeheld is niet alleen het sym-
bool voor Vlissingen, maar is zelfs uitge-
groeid tot een van de beroemdste histori-
sche Nederlanders aller tijden. Vanaf eind 
januari is in het muZEEum de tentoonstel-
ling: ‘Michiel de Ruyter, the making of…’ te 
zien. Deze expositie biedt een boeiend kijk-
je achter de schermen van de film ‘Michiel 
de Ruyter, die in januari in première gaat. 
Diverse muZEEumobjecten spelen een be-
langrijke rol in deze film.
Michiel de Ruyter staat dus helemaal cen-
traal tijdens deze dag en er zijn allerlei ac-
tiviteiten rond dit thema. Noteer zaterdag 
25 oktober dus alvast in uw agenda! Op de 
website van het muZEEum vindt u binnen-
kort meer over het programma.

Herdenkingsgebied ‘Slag om de Schelde’ 

Op 1, 2 en 3 november wordt op het her-
denkingsgebied ‘Uncle Beach’ bij de 
Oranjemolen de Slag om de Schelde her-
dacht. Het is zeventig jaar geleden dat één 
van de zwaarste slagen uit WO II plaats-
vond. De slag is bepalend geweest voor 
de bevrijding. In de Oranjemolen heeft het 
muZEEum een expositie hierover ingericht. 
En binnenkort wordt de eenmansduikboot 
‘Biber’ op het terrein geplaatst. Dit bijzon-
dere object is onlangs door de Vrienden ge-
restaureerd.
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
Tel: +31(0)113 – 785408
Mobiel: +31(0)6 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK

BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

Verenigingsnieuws
Mevrouw Willemien van Nassau erelid

Tijdens de laatste ledenvergadering, op 
4 juni 2014, is met algemene stemmen 
en ondersteund door een groot en welge-
meend applaus, besloten om mevrouw 
Willemien van Nassau het erelidmaatschap 
van de vereniging te verlenen. Mevrouw 
van Nassau was in 1982 een van de oprich-
ters van de Vrienden en tevens de eerste 
voorzitter. Met een niet aflatend enthousias-
me is zij jaren actief geweest om nieuwe le-
den te werven en sponsoren te interesseren 
om een bijdrage te geven aan het werk van 
de Vrienden. Dat onze vereniging inmid-
dels 32 jaar bestaat, nog steeds gezond is, 

een prachtig kwartaalblad kan uitgeven en 
regelmatig schenkingen kan doen aan het 
muZEEum en het Gemeentearchief, is voor 
een belangrijk deel te danken aan de ste-
vige basis die mevrouw Van Nassau heeft 
gelegd. Als bestuur waren we dan ook zeer 
trots dat het nieuwe erelid in eigen persoon 
aanwezig was bij de jaarvergadering. 
We vinden het een eer om zo’n erelid te 
hebben!

Namens het bestuur,
Peter van Druenen, voorzitter 
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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



www.damennaval.com

damen ScHelde naval SHIPBUIldIng

DAMEN SCHELDE NAVAL  SHIPBUILDING

Glacisstraat 165
4381 SE  Vlissingen

Member of the DAMEN SHIPyArDS GroUP

P.o. Box 555
4380 AN  Vlissingen 

 phone +31 (0)118 48 50 00
 fax +31 (0)118 48 50 50

info@damennaval.com
www.damennaval.com

JoINT SUPPorT SHIP “KArEL DoorMAN”

royAL NETHErLANDS NAVy PATroL VESSEL SIGMA FrIGATE 9813



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


