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Ondergronds nut, maar vooral  
zonneschijn 

AAfke Verdonk-rodenhuis

Voor u de eerste Den Spiegel van weer een 
nieuwe jaargang, jaargang 33, nummer 1.

Zoals al jaren de gewoonte is, werken wij 
eraan dit nummer ons speciale feestda-
gennummer te maken. Het uiterlijk van 
deze aflevering is dit keer zeker in stijl. Wij 
zijn erg gelukkig dat deze Den Spiegel in 
kleur kon worden gedrukt. Dat doet ze-
ker recht aan de afbeeldingen bij het arti-
kel van Jaques den Exter Scheen de zon 
maar altijd, de gebrandschilderde ramen 
in de Vlissingse kerken. De auteur vertelt 
het verhaal achter de zeer fraaie ramen, te 
zien in de Onze Lieve Vrouwekerk en in de 
Jacobskerk.

Den Spiegel, nummer 1 opent met deel 12 
in de serie Zichtbaar verleden (Vlissingen 
1315-2015): Ondergronds nut. Peter van 
Druenen brengt aan de oppervlakte: Hoe 
Vlissingen in de negentiende eeuw werd 
voorzien van gas, elektriciteit, drinkwater, 
riolering, telegrafie en telefonie. De serie 
eindigt eind van dit jaar met aflevering 16. 
Vlissingen staat in 2015 in het teken van 
het 700-jarig bestaan als stad en u vindt 
dat in ons blad terug. 

Dan het vervolg van het artikel Station Vlis-
singen, 1873-2013, van Jan van der Male. 
De auteur doet zo’n 140 jaar spoorweg-
geschiedenis uit de doeken. Bekende en 
minder bekende zaken worden op boeiende 
wijze beschreven.

Feestdagennummer, naast de warmte, het 
welbehagen en al het goede wat de mees-
ten van ons in deze tijd beleven is er ook 
het omzien naar wat was. We kijken naar 
de toekomst, maar we blikken ook terug. 
We herinneren.

Jan Weug

Voor veel leden van onze Vereniging is er de 
herinnering aan Jan Weug (1922- 2014). 
Op 23 oktober jl. overleed hij op 92-jarige 
leeftijd. Na een prachtig rijk en voltooid le-
ven, met vele hoogtepunten maar ook in-
tens verdriet, zoals de familie laat weten.

 
Jan Weug, welke Vlissinger kent hem niet. 
Directeur bij de Schelde, actief in vele cul-
turele en maatschappelijke instellingen. Zo 
was hij jaren penningmeester in het bestuur 
van de Vereniging Vrienden. Een functie die 
hij nauwgezet en zeer inventief vervulde. 
Hij had een rustige, maar actieve inbreng 
in de vergaderingen. Ook daarna was hij 
nog actief betrokken bij het archief en het 
muZEEum. Bij veel evenementen in het 
Vlissingse was hij aanwezig, altijd zeer be-
langstellend, gezellig praatje, mooie verha-
len. Pas de laatste jaren werd het wat rus-
tiger om hem heen en kwam je Jan Weug 
niet meer overal tegen. 
Generatiegenoot van mijn ouders, ze ken-
den elkaar van de padvinderij van voor 

Jan Weug bij zijn onthulde straatnaambord.  
31 januari 2013. (Fotocollectie 
Gemeentearchief Vlissingen; foto Ad Tramper)
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de oorlog en uit de oorlog. In de jaren dat 
Jan penningmeester was van de Vrienden, 
maakte ik ook een paar jaar deel uit van 
het bestuur. Meerdere malen stonden mijn 
vader en Jan dan de afwas te doen in het 
kleine keukentje van het museum aan het 
Bellamypark, na een lezing of de jaarver-
gadering. Jan Weug ging ervan uit dat je 
dingen samen doet. 

Herinnerd zal hij zeker worden, niet alleen 
dank zij de Jan Weugkade op het voorma-
lige Scheldeterrein, ‘trots en vereerd’ was 
hij daarmee. 

Rest mij u goede dagen te wensen, licht en 
warmte in de donkere dagen. Voor het ko-
mende jaar gezondheid en geluk! 

Verenigingsnieuws
Van de voorzitter

Bij de vorige Spiegel was een brief ge-
voegd waarin ik mijn zorgen uitsprak over 
de voorgenomen bezuinigingen op cul-
tuur en sport. Dat hoort niet bij een stad 
als Vlissingen, met haar (roem)rijke verle-
den en indrukwekkende culturele traditie. 
Ik deed in de brief ook een beroep op uw 
steun en wees daarbij op de grote invloed 
Bij de vorige Spiegel was een brief ge-
voegd waarin ik mijn zorgen uitsprak over 
de voorgenomen bezuinigingen op cul-
tuur en sport. Dat hoort niet bij een stad 
als Vlissingen, met haar (roem)rijke verle-
den en indrukwekkende culturele traditie. 
Ik deed in de brief ook een beroep op uw 
steun en wees daarbij op de grote invloed 
van de publieke opinie op de politiek. Ik 
vroeg u om het onderwerp bespreekbaar 
te maken bij vrienden, familie, buren en 
bekenden, om e-mails of brieven te schrij-
ven aan het gemeentebestuur en om uw 
politieke vertegenwoordigers in de raad 
hierover aan te spreken. Zij moeten over 
vier jaar immers worden herkozen en ie-
dere stem is voor hen belangrijk. Inmiddels 
is er ook op internet een website gestart 
waar Vlissingers hun zorgen kenbaar kun-
nen maken: Geen stad zonder cultuur geen 
stad. U kunt deze website vinden op:
http://petities.nl/petitie/geen-stad-zonder-
cultuur-geen-stad

Ondertekening is zeer eenvoudig en kost u 
nog geen halve minuut. Ik hoop dat u mas-
saal gaat tekenen!

Een van de prachtige voorbeelden hoe het 
kan, is het gerestaureerde Dok van Perry. 
Vorige maand werd bekend dat dit pro-
ject in de prijzen is gevallen. De Stichting 
Historische Sluizen en Stuwen heeft tijdens 
de 8e Nationale Sluizendag op 9 oktober 
2014 een tweede prijs uitgereikt aan Het 
Dok van Perry. Op de volgende punten 
werden hoge scores gehaald:
- De kwaliteit van de restauratie, gezien in 

historisch perspectief;
- De technische kwaliteit van de restaura-

tie;
- De mate van herstel van het oorspronke-

lijk gebruik;
- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

of omgeving;
- Rol van onderzoek in het restauratiepro-

ces of ontwerp
Vlissingen staat gelukkig nog steeds in de 
schijnwerpers met haar historische en cul-
turele initiatieven. Laten we dat zo houden!

Peter van Druenen, voorzitter a.i. 
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Ondergronds nut
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015),  
deel 12: Hoe Vlissingen in de negentiende eeuw werd voorzien van gas, 
elektriciteit, drinkwater, riolering, telegrafie en telefonie

Peter VAn druenen

Op 10 juni 1880 ging de gemeenteraad van 
Vlissingen akkoord met de verkoop van de  

gemeentelijke gasfabriek aan de Wijnbergsche  
Kade aan het Engelse bedrijf Imperial Continental 
Gas Association (ICGA) voor 150.000 gulden. De 

Engelsen kregen daarvoor ook het recht om  
25 jaar lang gas te leveren aan Vlissingse  

bedrijven en particulieren. De fabriek, die gas 
produceerde door steenkool te verbranden, was 
in 1861 gebouwd in opdracht van de gemeente 

Vlissingen om de stad te kunnen voorzien van een 
moderne vorm van straatverlichting, maar vooral 

omdat men dacht dat de vraag naar gas vanuit 
het bedrijfsleven in de jaren daarna behoorlijk  

zou gaan toenemen.

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het twaalfde artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’ 
die bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. Het laatste artikel 
zal verschijnen in het vierde nummer van 2015, het jaar van het zevende eeuwfeest van 
Vlissingen, dat in 1315 haar stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de verhalen is dat ze ge-
schreven worden uitgaande van een nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van 
Vlissingen. Dat kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een stand-
beeld, een stadsgezicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de 
op schrift gestelde geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen origi-
nele overblijfselen in het muZEEum, het Gemeentearchief Vlis-singen en de stad zelf. In dit 
twaalfde artikel komt de modernisering van de stad in de negentiende eeuw aan de orde. 
Ondergronds welteverstaan.  

De werkelijkheid bleek anders. De straat-
verlichting in de stad en langs de havens 
werd gerealiseerd omdat de gemeente zelf 
de opdrachtgever was, maar de vraag naar 
gas bleek minder groot dan men had ge-
dacht. In de jaren na 1861 maar vooral 
1868, toen de landsregering besloot om 
de marinewerf naar Holland te verplaatsen, 
geraakte Vlissingen in een vrije economi-
sche val. Niet alleen de werf zelf met haar 

ruim negenhonderd werknemers verdween, 
maar ook de vele toeleverende bedrijven 
en werkplaatsen vertrokken of gingen ten 
onder omdat voor hen een verhuizing te 
kostbaar was. Tussen 1861 en 1875 nam 
de bevolking af van 11.000 naar 9.500. In 
de jaren zestig van de negentiende eeuw 
was het aantal bedrijven met meer dan 
één werknemer op de vingers van twee 
handen te tellen: een bierbrouwerij, een 
zeepziederij, drie korenmolens, een brand-
spuitfabriek, een katoenweverij, twee kaar-
senmakerijen en een chocoladefabriek. De 
Marinewerf was verantwoordelijk geweest 
voor meer dan 95 procent van de indu-
striële werkgelegenheid in Vlissingen. Na 
het vertrek van de werf was de gasfabriek 
met haar twaalf medewerkers de grootste 
werkgever. Veel meer dan het laten bran-
den van de straatverlichting was er echter 
niet te doen en de fabriek werd al snel een 
permanente verliespost voor de gemeente 
Vlissingen.

ƒ 0,01 voor 170 liter gas

Pas in juni 1880 kwam aan deze situatie 
een eind. Vlissingen had net een nieuwe 
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burgemeester gekregen: Arie Smit, te-
vens president-commissaris van de nieuwe 
scheepswerf De Schelde die in 1875 was 
opgericht. Hoewel de afzet van de gas-
fabriek na de komst van de werf behoor-
lijk was aangetrokken, overheerste na de 
komst van Smit de mening dat je dergelijke 
diensten maar beter kon overlaten aan het 
particuliere initiatief. Bovendien was de fa-
briek nog steeds verliesgevend. In het laat-
ste boekjaar 1879 was er een negatief saldo 
van 21.424 gulden en dat drukte zwaar op 
de gemeentelijke begroting. De gemeen-
teraad wijdde vier vergaderingen aan dit 
onderwerp en besloot op 10 juni 1880 tot 

de verkoop van het nutsbedrijf. De Engelse 
multinational Continental Gas Association 
was al jaren bezig om vaste grond onder 
de voeten te krijgen op het Europese vaste-
land en had in Nederland al fabrieken kun-
nen overnemen in Rotterdam, Amsterdam 
en Haarlem. De koopovereenkomst telde 
34 artikelen en regelde vooral de openbare 
stadsverlichting. Zo moesten de lantarens 
gemiddeld minstens 1.900 uur per jaar 
branden met een minimum van drie uur 
per dag. Er mocht maar één soort brander 
worden gebruikt die niet meer dan 170 li-
ter gas per uur verbruikte en die een licht-
gevend vermogen had dat gelijk was aan 
14 spermacetikaarsen die waren gemaakt 
van potvissenolie. De gemeente ging hier-
voor één cent per uur per lantaren betalen. 
In 1880 waren er 237 lantarens. De totale 
kosten voor de gemeente bedroegen daar-

mee jaarlijks 4.500 gulden, nog maar een 
kwart van de kosten die ze kwijt was aan 
het verlies op de fabriek. Het aanstellen van 
een ondernemer als burgemeester wierp zo 
zijn vruchten af. Ook particulieren konden 
uiteraard gebruik maken van de diensten 
van de gasfabriek op voorwaarde dat zij 
minstens drie maanden gas zouden afne-
men. De fabriek was dan verplicht om een 
leiding naar de betreffende woning aan te 
leggen en een gasmeter te plaatsen. De 
gasprijs werd vastgesteld op twaalf cent per 
kubieke meter, twee keer zo veel als het 
bedrag dat de gemeente betaalde voor de 
verlichting van de straten en de openbare 
gebouwen. De eerste jaren van de fabriek 
na 1880 waren waarschijnlijk verliesge-
vend. Hoewel de Kamer van Koophandel 
in 1883 rapporteerde dat de gasproductie 
succesvol was, werd een verzoek van de 
gemeente om een tariefverlaging afgewe-
zen omdat de opbrengsten van de fabriek 
een mindere prijs niet toelieten en het ka-
pitaal onvoldoende rente opbracht. In 1887 
was die toestand blijkbaar zo veranderd dat 
er een prijsdaling kwam van maar liefst 25 
procent: het gas dat was bestemd voor ko-
ken en verwarming in particuliere huizen 
werd verlaagd naar negen cent per kubieke 
meter. Verlichtingsgas kwam op tien cent. 
En daarmee liep de directie van de gas-
fabriek vooruit op een ontwikkeling zoals 
we die tegenwoordig nog steeds kennen: 
we gebruiken gas om voedsel te bereiden 
en kachels te laten branden en al lang niet 
meer om onze huizen en straten te verlich-
ten. Want daarvoor gebruiken we elektrici-
teit. 

ƒ 0,25 per kWh

In november 1908 kreeg het stadsbestuur 
van Vlissingen een brief van de ICGA, de 
moedermaatschappij van de gasfabriek 
in Londen, waarin werd gevraagd of er 
belangstelling was voor het leveren van 
elektriciteit in de gemeente, te gebruiken 
voor verlichting maar ook voor de aan-
drijving van motoren in fabrieken, werk-
plaatsen en vooral trams. Vlissingen kende 
al vanaf 1881 een stoomtramverbinding 

Op een pomp in de Nieuwstraat omstreeks 1880 was 
een gaslantaarn gemonteerd (Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, beeldcollectie nr. FA23384)
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met Middelburg die werd verzorgd door 
de Brusselse firma S.A. des Tramways 
a Vapeur Flessingue-Middelbourg et 
Extensions. In 1908 was er ook een lijn 
naar het badhuis en de Leeuwentrap. 
Een andere maatschappij, Stoomtram 
Walcheren, verzorgde lijnen naar het 
Vlissingse station en naar Koudekerke en 
Domburg. In deze eerste jaren van de twin-
tigste eeuw waren de meeste trammaat-
schappijen in Nederland en België al volop 
bezig met het voorbereiden van de overstap 
naar elektriciteit, dus de vraag van de ICGA 
kwam niet uit de lucht vallen. De voorwaar-
den die de Engelsen stelden waren echter 
zo onvoordelig dat de tramdirectie aan de 
gemeente liet weten er niet op te willen 
ingaan en dat ze zelf een kleine centrale 
wilde bouwen. Het stadsbestuur liet daarop 
aan de ICGA weten dat het wel verder wilde 
praten, maar dat de trammaatschappij niet 
meedeed en dat ze hun voorstel moesten 
richten op particulier gebruik. Ook groot-
afnemer De Schelde zou geen klant wor-
den omdat die voor het toenemende aantal 
elektromotoren de energie opwekte in een 
eigen centrale. Dat bleek voor de Engelsen 
niet bespreekbaar. Veel bedrijven kozen in 
die tijd voor een dergelijke oplossing. Zo 
was het nieuwe station bij de haven al bij 
de oplevering in 1894 uitgerust met elek-
trische verlichting uit een kleine centrale op 
het complex zelf. De ICGA liet weten dat 
alleen de gemeentelijke en particuliere af-

name van elektriciteit, een nieuwe fabriek 
en een leidingennetwerk niet rendabel zou 
kunnen maken. 
Lang zou deze situatie niet duren. De ge-
meente schreef begin 1909 toch een aan-
besteding uit omdat zij veel mogelijkhe-
den zag in elektriciteit voor de verdere 
ontwikkeling en modernisering van de 
stad. Daarop kwam maar één reactie: van 
de stoomtramdirectie. Zij wilde stroom 
gaan leveren op voorwaarde dat ze ook 
een concessie kreeg voor de exploita-
tie van een elektrische tram. Dit voorstel 
zou het wel halen en in 1909 werd een 
contract afgesloten waarin het Belgische 
bedrijf, dat inmiddels eigendom was van 
de Rotterdamsche Electrische Tramweg 
Maatschappij, zich vastlegde om een cen-
trale te bouwen, een kabelnetwerk aan te 
leggen, de stad van elektriciteit te voor-
zien en het aantal tramlijnen in de stad uit 
te breiden. In ruil daarvoor mocht de firma 
de tram exploiteren en uiteraard geld ver-
dienen aan het leveren van elektriciteit. 
De prijs werd vastgesteld op 25 cent per 
kWh voor licht en 15 cent voor kracht. In 
een ingezonden brief in de Vlissingsche 
Courant van 26 december 1909 legde de 
nieuwe energieleverancier uit wat de kos-
ten zouden worden voor een woonhuis met 
vier lampen: in de gang, in de keuken en 
twee in de huiskamer. Wanneer deze samen 
1.500 uur per jaar zouden branden, moest 
de eigenaar in totaal 65 gulden betalen. 

De gasfabriek in 1896, 
gezien vanaf de Marinebrug 
en de Wijnbergsche Kade 
(Bron: Gemeentearchief 
Vlissingen, beeldcollectie 
nr. PA850)
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De centrale die de stroom moest gaan op-
wekken werd gevestigd aan de Koningsweg 
en was in 1910 gebruiksklaar. In de eer-
ste jaren werd vooral stroom opgewekt 
voor eigen gebruik van de tramexploitant. 
Tegen het einde van de jaren tien kwamen 
er steeds meer particulieren als afnemer 
en gingen ook bedrijven stroom afnemen. 
De Schelde was hier niet bij omdat die nog 
steeds gebruik maakte van de eigen cen-
trale. Dit zou zo blijven tot 1930 toen de 
scheepswerf besloot om stroom af te ne-
men van de PZEM, zoals de elektriciteitsfa-
briek inmiddels heette. 
Opmerkelijk was in 1909 en 1910 de rol 
die wethouder Jacobus van Niftrik Jr. 
speelde in de totstandkoming van de cen-
trale. Net als de voormalig burgemeester 
Arie Smit combineerde hij een publieke 
functie met een leidinggevende baan in het 
bedrijfsleven. Hij werd wethouder in 1902, 
maar was al vanaf 1889 directeur van de 
gasfabriek en had dus grote belangen bij 
het leveren van gas aan Vlissingen en, in 
de nabije toekomst, elektriciteit. Hij moet 
ongetwijfeld teleurgesteld zijn geweest dat 
de directie in Londen besloot om niet in 
Vlissingen te investeren zolang de tram-
maatschappij en De Schelde niet meede-
den en zal de nodige bedenkingen hebben 
gehad bij het verlenen van toestemming 
aan de concurrent om een centrale te 
bouwen. Dat het toch gebeurde tekent de 
waarde die Van Niftrik heeft gehad voor de 
modernisering van Vlissingen in het begin 
van de twintigste eeuw. Hij was verantwoor-
delijk voor de bouw van het villapark, van 
honderden arbeiderswoningen en voor het 
dempen van de drie oude havens waar-
door het Bellamypark en de Spuistraat 
konden ontstaan. Van Niftrik heeft ook 
veel gedaan voor de ontwikkeling van het 
toerisme. Hij verbond de badplaats met de 
stad door de aanleg van de Badhuisstraat, 
liet de Leeuwentrappen bouwen en zorgde 
voor toeristische trekpleisters op de boule-
vard, zoals de muziektent. Zijn keuze voor 
de trammaatschappij als leverancier van 
elektriciteit waarbij zijn eigen bedrijf sterk 
in het nadeel zou geraken, paste volledig 
in dit profiel. Toch bleef hij nog tot 1924 

directeur van de gasfabriek die onder zijn 
leiding al die jaren goed bleef presteren. 
Waarschijnlijk had Van Niftrik al vroeg 
voorzien in welke richting de energiebe-
hoefte van particulieren en bedrijven zich 
zou ontwikkelen. Het bevoordelen van de 
gasfabriek zou in deze toekomstvisie een 
zinloze exercitie zijn geweest die vroeg of 
laat toch zou eindigen. Door deze opstel-
ling behield de gasfabriek van Van Niftrik 
de goodwill van de gemeente en haar mo-
nopolie in een groeimarkt omdat er steeds 
meer werd gekookt en verwarmd met gas. 
Tevens groeide de reputatie van de wethou-
der als een man van gezag, invloed en een 
zekere onkreukbaarheid. En daarmee kon 
de stad haar voordeel doen. 

ƒ 1,40 voor twintig woorden

De aanleg van het elektriciteitsnet in de ja-
ren tien van de twintigste eeuw was de laat-
ste van de vijf ondergrondse nutsvoorzie-

De in 1909 gebouwde elektriciteitscentrale van 
de Brusselse firma S.A. des Tramways a Vapeur 
Flessingue-Middelbourg et Extensions aan de 
Koningsweg. (Bron: Gemeentearchief Vlissingen, 
beeldcollectie nr. FA15051)
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ningen. Naast elektriciteit en gas waren dat 
de kabels ten behoeve van telegrafische en 
telefonische diensten, de leidingen voor de 
levering van water en natuurlijk de buizen 
voor het afvoeren van riool- en regenwater. 
Vlissingen kreeg al op 14 oktober 1854 een 
eigen telegraafkantoor. De stad had in de 
honderd jaar daarvoor een belangrijke rol 
gespeeld in de zogenaamde optische te-
legrafie en maakte onderdeel uit van ver-
schillende lijnen die grote steden als Parijs, 
Antwerpen en Amsterdam met elkaar ver-
bonden. De stations stonden op een paar 
kilometer afstand van elkaar omdat de sei-
nen, die eerst uit vlaggen bestonden en la-
ter uit combinaties van verschillende stan-
den van de seinpaalarmen, met het oog 
waarneembaar moesten zijn voor de mede-
werkers van het volgende station. De elek-
trische telegraaf maakte deze omslachtige 
vorm van berichtenverkeer overbodig maar 
vereiste wel een netwerk van koperen lei-
dingen dat in de beginjaren vooral boven-
gronds werd aangelegd. In de jaren veertig 
werd dit opgepakt door particuliere maat-
schappijen. Het eerste kabinet Thorbecke 
was echter van mening dat Nederland te 
klein was voor verschillende netwerken en 
regelde in de Telegraafwet van 1852 dat er 
een Rijksdienst moest komen. Vlissingen 
was in 1854 een van de eerste steden die 
een aansluiting kreeg. Omdat het nieuwe 
medium nog onbekend was en door ve-
len als nieuwlichterij werd gezien, was het 
gebruik in de beginjaren zeer laag, het-
geen van invloed was op de kosten per 
telegram. Zo moest voor een bericht van 
twintig woorden naar Antwerpen, één gul-
den en veertig cent worden betaald. Naar 
Groningen was dat één gulden en vijftig 
cent. Met het stijgen van het gebruik daal-
den de kosten. Werden er in 1855, het eer-
ste volle jaar, nog geen 1.000 berichten 
verstuurd, in 1870 waren dit er al meer 
dan 25.000. De kosten daalden in diezelfde 
periode met 80 procent. Vanaf 1856 was 
het kantoor de hele dag onafgebroken ge-
opend. In oktober 1869 verhuisde het naar 
de Houtkade. In dat gebouw, op de hoek 
van de Onderstraat, werd ook het postkan-
toor gevestigd. 

Voor de introductie van de telefoon in 
Nederland in 1881 was weinig nieuwe in-
frastructuur nodig: men kon gebruik ma-
ken van het telegrafienetwerk. De eerste 
aansluitingen vonden plaats in Amsterdam 
waar 49 abonnees over een toestel en een 
lijn konden beschikken. Wie geen aanslui-
ting had, kon bellen vanuit het telegraaf-
kantoor of het bericht op papier thuis la-
ten bezorgen. Telefoontjes werden in deze 
tijd vooral gezien als een bijzondere vorm 
van telegrafie: het toestel stond in het te-
legraafkantoor, een medewerker nam de 
hoorn op, luisterde, noteerde het gesprek 
en liet de schriftelijke versie van de bood-
schap per bode bij de ontvanger brengen. 
De eerste aansluiting in Vlissingen werd 
in maart 1883 gerealiseerd in het hoofd-
kantoor van De Schelde. Op 13 juni van 
dat jaar kreeg Vlissingen zijn eerste aan-
sluitingen. Er werd door de in Amsterdam 
gevestigde Nederlandsche Bell Telephoon 

De eerste telefoon in Vlissingen was een  
Bell-Blake die bestond uit drie delen: het schel-
toestel, de handtelefoon en de microfoon;  
de voeding bestond uit een batterij 
(Bron: collectie auteur )
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Maatschappij een centrale geplaatst in de 
portierswoning van De Schelde. Er konden 
tien lijnen worden aangesloten, maar voor-
alsnog behoefden er maar vier nummers te 
worden uitgegeven. Nummer 1 was voor de 
woning van de directeur van De Schelde, 
de heer J. van Raalte. Burgemeester Arie 
Smit kreeg nummer 2, het Havenkantoor 
nummer 3 en het hoofdkantoor van De 
Schelde nummer 4. Het toestel, een zoge-
naamde Bell-Blake, werd geleverd door de 
telefoonmaatschappij. Het bestond uit drie 
delen: het scheltoestel, de microfoon en de 
handtelefoon. De voeding bestond uit een 
batterij. Het bellen ging als volgt. Wanneer 
nummer 1 wilde spreken met nummer 3, 
moest hij eerst contact opnemen met de 
centrale. Deze moest twee stoppen plaat-
sen om 1 met 3 in verbinding te brengen 
en vervolgens het woord ‘voorwaarts’ uit-
spreken. De beller van toestel 1 moest ver-
volgens toestel 3 bellen en wanneer werd 
opgenomen kon het gesprek beginnen. 
Wanneer het gesprek klaar was, drukte 
een van beide bellers op de knop onder het 
scheltoestel om de portier te waarschuwen. 
Deze kon de stoppen dan weer verwijderen. 
Het aantal aansluitingen in Vlissingen 
groei de langzaam. Rond 1900 waren er on-
geveer honderd waarmee jaarlijks in totaal 
zo’n 20.000 gesprekken werden gevoerd. 
In 1920 werd het driehonderdste toestel 
aangesloten en in 1924 het vierhonderd-
ste. De bekabeling van telegraaf en tele-

foon gebeurde tot de jaren twintig voor het 
grootste deel nog bovengronds. In 1904 
werd de eerste ondergrondse kabel aange-
legd tussen Amsterdam en Haarlem. Vanaf 
1920, toen steeds meer Nederlanders een 
aansluiting kregen, kwam de snelheid erin 
en werden de kabels grotendeels onder de 
grond gelegd. In 1922 kwam de verbinding 
met Engeland tot stand door een kabel op 
de bodem van de Noordzee. 

ƒ 0,01 per 15 liter

Met de waterleiding- en de rioleringsbui-
zen was dat anders. Die werden meteen 
onder de grond gelegd. In tegenstelling tot 
gas, elektriciteit, telegrafie en telefonie wa-
ren dit twee nutsvoorzieningen die al sinds 
mensenheugenis gratis voorhanden wa-
ren: drinkwater in Zeeland was vooral re-
gen- of grondwater en als riolering deden 
kanalen, grachten, havens en stroompjes 
dienst. De meeste grote ziekte-epidemieën 
van de voorafgaande eeuwen werden hier-
door veroorzaakt. Toen er in de loop van 
de negentiende eeuw een wetenschappe-
lijk onderbouwd besef ontstond dat water 
en gezondheid alles met elkaar te maken 
hadden, werden er in de meeste steden 
gezondheidscommissies opgericht die met 
voorstellen moesten komen voor maatre-
gelen, uiteenlopend van gezondheidsvoor-
zieningen tot de aanleg van waterleiding en 
riolering. In Vlissingen was al in 1860 een 

Het Rijkstelegraafkantoor in 
1909 aan de Houtkade (Bron: 
Gemeentearchief Vlissingen, 
beeldcollectie nr. FA28415)
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commissie actief die zich bezighield met 
de kwaliteit van voedingsproducten en met 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van mest- en 
beerputten in de open ruimte. Erg actief 
was deze commissie niet. Het jaaroverzicht 
van de gemeente Vlissingen vermeldde bij 
herhaling: ‘… van de gezondheidscommis-
sie kwam even als ten vorige jaren geen 
verslag …’. Nu dient wel te worden opge-
merkt dat er in Vlissingen al vanaf het be-
gin van de negentiende eeuw een onder-
gronds riool aanwezig was. In 1822 was er 
in het gemeentehuis een bijeenkomst voor 
aannemers die geïnteresseerd waren in de 
aanbesteding voor de uitbreiding van het 
hoofdriool in de Oranjestraat. Dat was er 
dus al vóór 1822. Vlissingen onderscheid-
de zich hiermee van de meeste andere 
Nederlandse steden. Dat was merkwaardig 
omdat de stad juist in deze periode een van 
de meest berooide en armoedige steden 
van het land was. Naar alle waarschijnlijk-
heid had de aanleg van het riool onderdeel 

uitgemaakt van de werkzaamheden die de 
Fransen tussen 1795 en 1813 hebben uit-
gevoerd in het kader van de vestingwerken. 
Omdat de stad overvol was door de aanwe-
zigheid van duizenden soldaten, moesten 
er dagelijks enorme hoeveelheden afval en 
rioolwater worden weggewerkt. 
Nu moeten we ons niet teveel voorstel-
len van dit soort vroege rioolstelsels. De 
gangen waren gemaakt van gemetselde 
of gestapelde bakstenen en werden zel-
den geglazuurd waardoor ze poreus wa-
ren. Ook de doorstroming was een pro-
bleem omdat er in Nederland en zeker in 
Vlissingen, geen hoogteverschil was. De 
vuiligheid werd weggespoeld door andere 
vuiligheid en in het gunstigste geval een 
flinke regenbui. Op veel plaatsen zaten er 
waarschijnlijk gaten in de gangen en wa-
ren de straten verzakt waardoor er open 
riolen ontstonden. De lozingen kwamen 
uiteindelijk terecht in de Westerschelde. 
In de loop van de negentiende eeuw werd 

Aanleg van de riolering in  
de Noordstraat omstreeks 1909  

(Bron: Gemeentearchief Vlissingen,  
beeldcollectie nr. FA7934)
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het stelsel in Vlissingen aanzienlijk uitge-
breid en aangepast aan nieuwe inzichten 
en technieken. Gezondheid en hygiëne 
gingen een steeds grotere rol spelen en 
de verschillende stadsbesturen zagen het 
als hun verantwoordelijkheid om de open-
bare voorzieningen in de stad hieraan aan 
te passen. In 1893 werd er een nieuwe ge-
zondheidscommissie geïnstalleerd waarvan 
de resultaten wel met grote regelmaat ter 
sprake kwamen in de gemeenteraad en in 
de plaatselijke pers. 
Ook met de komst van een goede drink-
watervoorziening had de Vlissingse gezond-
heidscommissie van de jaren tachtig weinig 
bemoeienis gehad. En dat terwijl er op het 
gebied van goed drinkwater nog helemaal 
niets was ondernomen. De waterput en 
de regenton waren de voornaamste bron-
nen en wanneer er een tekort was had de 
gemeente een reserve, omdat ook het re-
genwater van de daken van overheidsge-
bouwen netjes werd opgevangen. In tijden 
van droogte kon de bevolking op centrale 
punten een of twee emmers water komen 
ophalen. 
De enige reden waarom er op het eind 
van de jaren zeventig toch een moderne 
drinkwatervoorziening kwam in Vlissingen 
was een commerciële. Vlissingen had in 
1875, acht jaar nadat de landelijke over-
heid de Marinewerf weghaalde en daarmee 
de stad in diepe armoede dompelde, door 
drie gebeurtenissen ineens weer uitzicht op 
een nieuwe bloeiperiode: (1) de stad werd 
aangesloten op het nationale en internatio-
nale spoorwegnetwerk, (2) de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland (SMZ) had definitief 
gekozen voor Vlissingen als thuishaven van 
de mailboten naar Engeland en (3) op het 
terrein van de Marinewerf was een nieuwe 
particuliere scheepswerf opgericht door de 
familie Smit, scheepsbouwers te Kinderdijk: 
de N.V. Maatschappij De Schelde. In de ha-
ven ontbraken nog een paar belangrijke 
functies zoals een droogdok, grote loskra-
nen en de aanwezigheid van een voorraad 
zoet water ten behoeve van de stoomtur-
bines en de drinkwatervoorziening op de 
schepen. In de scheepvaart was de over-
gang van wind naar stoom in volle gang en 

alle havens die de blik richtten op de toe-
komst, zorgden voor een goede zoetwater-
voorziening. 
In Vlissingen werd daarom in 1874 een 
commissie benoemd die moest gaan on-
derzoeken welke methode de grootste hoe-
veelheden zoet water zou kunnen opleveren 
tegen de minste kosten. Vlissingen werkte 
samen met Middelburg omdat men had 
bedacht dat de twee steden niet ieder voor 
zich een systeem behoefden uit te denken 
en te installeren. De commissie, onder lei-
ding van ingenieur G. van Diesen, onder-
zocht drie mogelijkheden: (1) de aanvoer 
van duinwater, (2) de opvang van regen-
water en (3) het distilleren van zeewater. Ze 
had ook berekend wat de totale behoefte 
zou zijn in de komende tien jaar: voor de 
schepen zou 15.000 kubieke meter nodig 
zijn, voor de treinen 40.000 en voor de 
bewoners 190.000, in totaal 245.000 per 
jaar. Voor Vlissingen alleen werd gerekend 
op 150.000 kubieke meter. Het onderzoek 
naar de mogelijkheden van duinwater liep 

In droge periodes zorgde de gemeente 
Vlissingen voor extra drinkwater  
(Bron: Gemeentearchief Vlissingen, kranten-
archief, Vlissingsche Courant 14 juli 1874)
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al snel spaak. De duinen in het noorden 
van Walcheren konden genoeg opleve-
ren, maar lagen te ver weg en de duinen 
bij Vlissingen waren te smal en bevatten 
geen dalen, pannen of laagten. Het water 
kon wel worden gebruikt maar er was lang 
niet genoeg om de behoefte te dekken. 
Bovendien zouden de kosten te hoog wor-
den omdat het moest worden aangevuld uit 
andere bronnen. Hetzelfde gold ook voor 
het gebruik van regenwater: de ingeschatte 
hoeveelheden waren bij lange na niet ge-
noeg. Bovendien was de afhankelijkheid 
van de weersomstandigheden te groot: in 
perioden van droogte konden er grote te-
korten ontstaan en dat zou ten koste gaan 
van de schepen in de haven van Vlissingen. 
Bleef over de aanschaf van distilleerketels. 
Op 5 mei 1875 mocht de commissie Van 
Diesen een bezoek brengen aan London 
om te kijken hoe tevreden men daar was 
over het distilleertoestel van dr. Normandy, 
welke de kosten waren en hoeveel zoet wa-
ter er kon worden geproduceerd. De com-
missie werkte snel, maakte een keurige 
begroting waaruit bleek dat dit verreweg 
de beste en meest bedrijfszekere oplossing 
was en bereidde een voorstel voor dat op 
30 september door de gemeenteraad werd 
aangenomen. Er zou één toestel worden 
aangeschaft dat, inclusief gebouw, 44.000 
gulden zou gaan kosten. De exploitatiekos-
ten bedroegen 4.000 gulden per jaar maar 
de opbrengsten zouden die ruimschoots 
kunnen dekken. Voor een kubieke me-
ter water werd twee gulden gerekend. Dat 
bedrag was afhankelijk van de vraag: hoe 
meer water er kon worden geproduceerd, 
hoe lager de prijs. Het toestel werkte op 
kolen en kon per etmaal 27 kubieke me-
ter water produceren, inclusief de uren die 
nodig waren voor onderhoud. Per jaar was 
dat een kleine 10.000 kubieke meter, lang 
niet genoeg om in de waterbehoefte van 
Vlissingen te kunnen voorzien. Overigens 
bleken de verwachtingen van de vraag naar 
water bij lange na niet uit te komen zodat 
de opbrengsten van het toestel, aangevuld 
met regenwater, min of meer konden vol-
doen aan de vraag. Er was in ieder geval 
wat meer bedrijfszekerheid gekomen om-

dat het distillatieproces altijd werkte, of het 
nu regende of niet. 
Deze situatie zou niet lang duren. De be-
hoefte aan zoet water steeg, niet in de laat-
ste plaats omdat de bevolking groeide: in 
1880 werd het aantal van 10.000 inwo-
ners weer overschreden. In 1881 verleen-
de het gemeentebestuur dan ook alsnog 
een concessie aan een particulier initiatief 
van de Utrechtse ingenieur J.L. Gruber, 
om duinwater te winnen in het gebied tus-
sen Vlissingen en Zoutelande. Deze ging 
in de jaren daarna op zoek naar kapitaal 
om zijn project ook daadwerkelijk te kun-
nen realiseren, maar slaagde daar niet in. 
De concessie werd overgenomen door de 
Arnhemse ondernemer A.H.J. Diemont van 
Dathar. De gemeenteraad van Vlissingen 
ging in april 1883 akkoord met de trans-
actie op voorwaarde dat de gemeente, de 
havens, de bedrijven en de burgers ver-
zekerd zouden zijn van een permanente 
aanvoer van water en dat de prijs niet ho-
ger zou zijn dan één cent per 15 liter. Op  
26 januari 1884 werd de waterleiding offici-
eel in gebruik genomen. Er waren toen nog 

De Watertoren in de Badhuisstraat in 1897  
(Bron: Gemeentearchief Vlissingen, Beeldcollectie  
nr. FA28)
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geen leidingen naar de woningen: het water 
moest worden opgehaald bij een uitgifte-
punt. In de loop van de jaren tachtig en ne-
gentig zouden die aansluitingen er wel ko-
men. Net als bij de gastoevoer was dit een 
particuliere beslissing van de bewoner van 
een pand: het kostte geld en werd dus als 
luxeproduct gezien. In 1894 werd een wa-
tertoren gebouwd om voldoende voorraad 
te hebben en om de druk op de leidingen te 
kunnen houden. In de loop van de twintig-
ste eeuw zou het leidingennet beter worden, 
zich verder uitbreiden en toegankelijk wor-
den voor alle inwoners van de stad. 
De komst van een goede drinkwatervoor-
ziening heeft Vlissingen geen grote com-
merciële voordelen gebracht. De stad 
groeide wel, omdat de werkgelegenheid 
was toegenomen, er dagelijks twee sche-
pen van de SMZ in de haven kwamen en 
op de terreinen van de werf de schoorste-
nen weer rookten. De echte vooruitgang 
had moeten komen van het aantal aan- en 
afvaarten in de havens en dat ging tussen 
1876 en 1888 juist achteruit. In dat eerste 
jaar waren er 93 inklaringen en 118 uitkla-
ringen. Twaalf jaar later waren dat er 79 en 
73. In de gemeenteraad kwam men al snel 
tot de conclusie dat er meer moest gebeu-
ren om dit te veranderen. Natuurlijk was 
er de sterk toegenomen concurrentie van 
Rotterdam, maar ook Vlissingen zelf had 
veel steken laten vallen. Men wees onder 
andere op de afwezigheid van een droog-
dok ten behoeve van reparatiewerkzaam-
heden en het ontbreken van loskranen die 
ook de grotere schepen konden laden en 
lossen. 
De voordelen van de drinkwatervoorzie-
ning lagen op een ander vlak, net als die 
van de gasaanvoer, de elektrificatie van de 
stad, de verbetering en uitbreiding van de 
riolen en de komst van de telegraaf en de 
telefoon. Het maakte van Vlissingen een 
moderne woon- en werkstad waar het goed 
toeven was voor de eigen bevolking en 
voor de gasten van buitenaf die in toene-
mende mate de stad en de badplaats kwa-
men bezoeken. Vlissingen was klaar voor 

de twintigste eeuw en zou dankzij een reeks 
van uitmuntende bestuurders in de eerste 
veertig jaar van die eeuw wel volop de kan-
sen gaan pakken. Bovengronds nu.

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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De glas-in-lood kunst

Met de opkomst van de gotiek in de mid-
deleeuwse bouwkunst in de twaalfde en 
dertiende eeuw begon tevens de bloei van 
de glas-in-lood kunst. Methoden om ge-
kleurd glas te maken en te brandschilde-
ren werden ontwikkeld en vervolmaakt. De 
vlakken van de ramen in de hoge kathe-
dralen waren te groot om duurzaam be-
stand tegen weer en wind met vlak glas te 
vullen en werden in vakken verdeeld. De 
buigzaamheid van lood bood de mogelijk-
heid tot vormvariatie en daarom werden 
loodstrippen gebruikt om het glas in te vat-
ten. Zo ontstond de glazenierskunst. In die 
tijd stond het beroep in hoog aanzien en 
maakte de glazenier deel uit van het ont-
werp- en uitvoeringsteam van alle grote 
bouwmeesters.

Omdat het overgrote deel van de bevolking 
ongeletterd was, bood dit de geestelijke lei-
ders een unieke mogelijkheid om de verha-
len uit de bijbel voor de gewone man visu-
eel te maken. De gebrandschilderde ramen 
waren zeer kostbaar. Ze werden vaak door 
de maatschappelijke elite (vorsten, adel en 
rijke kooplieden) aan de kerk geschonken, 
waarbij de schenker zich soms in een detail 
liet afbeelden.

Onze Lieve Vrouwekerk

Met de bouw van de Onze Lieve Vrouwe-
kerk aan de Singel werd begonnen in 1911 
naar een ontwerp in Neoromaanse stijl, 
met de typische halfronde bogen, van de 
Rotterdamse architect Albert A.J. Margry,  
die ook het in 1913 geopende St. Joseph-
ziekenhuis ontwierp.De kerk werd in  
gebruik genomen op 24 december 1911 
en de plechtige inwijding vond plaats op  
2 juni 1913.

Er was bij de nieuwbouw van de kerk geen 
geld beschikbaar voor kostbare gebrand-
schilderde ramen. De Vlissingsche Courant 
van 15 december 1911 vermeldt over de 
nieuwe kerk:

Scheen de zon maar altijd
De gebrandschilderde ramen in de Vlissingse kerken

JAques den exter

Als ik een grote stad bezoek ga ik vaak op  

zoek naar een kerk om te zien of er  

gebrandschilderde ramen zijn te bewonderen. 

Ik word altijd gefascineerd door het prachtige 

licht- en kleurenspel van deze kunstvorm, vooral 

als de volle zon er op schijnt. Gelukkig hoeft u, 

beste lezer, geen grote reis naar Antwerpen,  

Den Bosch, Parijs of Keulen te maken,  

ook in uw eigen Vlissingen kunt u van deze  

indrukwekkende kunst genieten.

OLV kerk interieur overzicht met de vijf ramen 
(Gemeentearchief Vlissingen, Beeldcollectie)
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‘In alle vensters is aangebracht een een-
voudige glas-in-lood-beglazing, uitgevoerd 
door de firma Hawinkels, te Swalmen, bij 
Roermond, terwijl in de ramen van het 
priesterkoor dit glas niet is toegepast, in de 
hoop, dat daar eerlang tot een rijkere begla-
zing zal kunnen worden overgegaan.’

Enkele jaren later ging deze wens in vervul-
ling. In het koor van de kerk werden vijf 
ge brandschilderde ramen geplaatst. We 
dui den de ramen aan met van links naar 
rechts a, b, c, d, en e. Drie ramen (a, c, 
en e) werden in 1914 geschonken door een 
toen niet bekend gemaakte weldoener, die 
later de zeereerwaarde heer J.J. Vernieuwe, 
emeritus pastoor bleek te zijn. De overige 
twee (b en d), de zogenaamde vredesra-
men, werden in 1919 geschonken door de 
Belgische parochianen ter nagedachtenis 
aan de veertien uit Vlissingen afkomstige 
Belgische soldaten, gesneuveld in ‘de grote 
oorlog’. 
In de Tweede Wereldoorlog is Vlissingen 
zwaar gebombardeerd, ook de kerk kreeg 
een aantal voltreffers. Gelukkig waren de 
ramen bijtijds verwijderd en elders opge-
slagen om ze voor vernieling te vrijwaren.

De ramen

De ramen zijn 300 cm hoog en 80 cm 
breed en bevatten de volgende voorstellin-
gen:

 

a .Geboorte van Christus.
Tekst: NATUS EST VOBIS HODIE SALVATOR
(Heden is u een redder geboren )
Onder: Mozes bij brandend braambos
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b. Kruisdragende Christus ontmoet Maria
Tekst: MAGNA EST VELUT MARE CONTRITTO
(Groot als de zee is uw smart)
Onder inscriptie: PIERRE MAERTENS, EDUARD 
DRUYVE, CHARLES SESEE, FRANCOIS 
JANSENSS, GEORGIUS DELANGHE, PIERRE 
PYLISER, LEOPOLD SAVELS, 1914-1919
 

c. Calvarië (Kruisiging van Christus)
Tekst: ECCE MATER TUA
(Dit is uw moeder)
Onder: Judith met hoofd van Holofernes
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d. Jezus verschijnt na zijn opstanding aan Maria
Tekst: SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUJA
(De heer is waarlijk verrrezen)
Onder inscriptie: SMILE SAVELS, LOUIS 
DeCROP, EDEMUND DeCROP, FRANCOIS 
BLONDE, HENRI BLONDE, FRANS MORTIER, 
JULIEN DeCROP, 1914-1919

e. Kroning van Maria in de hemel
Tekst: PARADISI PORTAE PER TE NOBIS 
APERTAE SUNT
( De poorten van het paradijs zijn door u voor 
ons geopend)
Onder: Ester op de troon naast koning 
Ahasveros
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De glazeniers

Alle vijf ramen zijn vervaardigd door het 
atelier van Frans Nicolas en Zonen te 
Roermond. Gesticht door Frans Nicolas in 
1855 groeide het atelier in de tweede helft 
van de 19e eeuw uit tot de grootste leve-
rancier van gebrandschilderde ramen in 
Nederland, niet in het minst door de nauwe 
samenwerking met architect P.H.J Cuypers, 
de ontwerper van talrijke kerkgebouwen in 
die periode (de architect van de OLV kerk 
Margry was een leerling van Cuypers). In 
1880 worden de beide zonen van Frans, 
Charles en Frans jr. vennoten in het bedrijf, 
waarbij Frans jr. vooral de ontwerpen ver-
zorgde en Charles de zakelijke leiding op 
zich nam. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw werd Joep Nicolas, zoon van Charles, 
ontwerper voor het bedrijf. Hij werd een 
van de meest bekende Nederlandse glaze-
niers met een wereldwijde vermaardheid. 
Als Joep in 1939 naar de Verenigde Staten 
emigreert neemt de Duitser Max Weiss 
het bedrijf over. In 1969 moet hij om ge-
zondheidsredenen het bedrijf sluiten. Sinds 
1979 wordt het voormalige glasatelier aan 
de Wilhelminasingel in Roermond gebruikt 
als galerie annex expositiecentrum.

Sint Jacobskerk

In 1304 werd in opdracht van Graaf Willem III  
begonnen met het graven van de haven 
van Nieuw-Vlissingen en met de bouw 
van de kerk, oorspronkelijk Onze Lieve 
Vrouwekerk genoemd. Pas in later eeuwen 
werd de naam Sint Jacobskerk gebruikt. 
Of er in de middeleeuwen ramen van ge-
brandschilderd glas werden toegepast, die 
mogelijk bij de Beeldenstorm van augustus 
1566 zijn vernield is niet te achterhalen, in 
de bekende bronnen is er alleen sprake van 
het stuk slaan van beelden. 
In 1572 gaat de kerk over in protestantse 
handen. Omdat de protestantse leer des-
tijds het maken van afbeeldingen niet be-
vorderde zijn er in de volgende eeuwen 
zeker geen ramen met afbeeldingen in de 
kerk toegepast. We moeten wachten tot de 
tweede helft van de 20e eeuw.

Het Comité De Ruyterraam

Onze Vlissingse zeeheld Michiel Adriaens-
zoon de Ruyter is in de Sint Jacobskerk 
gedoopt en in het huwelijk getreden. In 
het gedenkjaar 1957 zijn er ter gelegen-
heid van de 350-jarige viering van zijn 
geboorte plannen gemaakt om te zijner 
ere een gebrandschilderd raam in de kerk 
aan te brengen. Er wordt een comité op-
gericht waarin twintig Vlissingse notabe-
len zitting nemen en door S. Joustra wordt 
contact gelegd met de bekende glazenier 
Pieter A.H. Hofman te ‘s Gravenhage voor 
het maken van een ontwerp. Op 19 juni 
1957 geeft het college van kerkvoogden 
toestemming voor het plaatsen van het 
gebrandschilderde raam in de kerk mits er 
tevens een fonds wordt geregeld voor het 
toekomstige onderhoud. Als plaats wordt 
het raam aan de rechterzijde (gezien van 
binnenuit) in de westgevel bepaald. 

Op 18 september 1957 vindt een bijeen-
komst plaats in het stadhuis onder leiding 
van burgemeester mr. B. Kolff. Het co-
mité wordt definitief samengesteld: Nota-
ris J.L Verhagen wordt voorzitter, archiva-
ris J. den Hoed secretaris en directeur van 
de Amsterdamse bank J. van der Meulen 
penningmeester. Tevens worden die avond 
twee ontwerpen gepresenteerd door Hof-
man, waarvan er een wordt gekozen.

Het comité gaat nu aan de slag om de be-
nodigde gelden, begroot op ƒ 32.000,-- bij-
een te brengen. Er komt zelfs een erecomi-
té met diverse ministers en de Commissaris 
van de koningin en een comité van aan-
beveling van 90 personen onder voorzit-
terschap van burgemeester Kolff. Hofman 
wordt voorlopig in de wachtkamer gezet 
met als toezegging een honorarium van  
ƒ 2.000,-- voor bewezen ontwerpdiensten, 
mocht het geld voor de definitieve opdracht 
er niet komen. 

In een pamflet wordt de bevolking opgeroe-
pen een geldelijke bijdrage te leveren:
‘Vlissingers, Zeeuwen, Nederlanders, het 
is onze ereplicht in het De Ruyterjaar 1957 
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gezamenlijk het benodigde bedrag bijeen te 
brengen! Vlissingen zal er tevens door ver-
rijkt worden.’

De werkzaamheden van het comité voor 
het verwerven van de benodigde gelden 
komen moeizaam op gang. Voorzitter no-
taris Verhagen krijgt ernstige gezondheids-
problemen en raakt bovendien in 1958 in 
een proces verwikkeld wegens valsheid 
in geschrifte en verduistering met als re-
sultaat dat hij uit zijn ambt gezet wordt. 
Burgemeester Kolff probeert als nieuwe 
voorzitter Scheldedirecteur J.W. Hupkes 
te strikken, maar door diens drukke werk-
zaamheden en veelvuldig verblijf in het bui-
tenland verloopt ook dit proces erg traag. 
De zaak raakt in een impasse.

Na herhaaldelijk aandringen, informeert 
Hofman op 10 juli 1960 schriftelijk bij bur-
gemeester Kolff of deze er voor wil zorgen 
dat hij zijn toegezegde honorarium van  
ƒ 2.000,-- ontvangt. 
Kolff houdt hem aan het lijntje en verwijst 
naar het aanstaande voorzitterschap van 
Hupkes, die de kar wel weer op de rails zal 
krijgen.

In 1962 wordt Hupkes voorzitter en wordt 
het Comité weer actief. Onder andere 
door zijn bemiddeling bij de Nederlandse 
Industrie worden de benodigde toezeggin-
gen binnengehaald. Half 1962 worden de 
inkomsten als volgt geraamd:

N.V. Kon. Mij De Schelde 5.000
Ned. Industrie 10.000
Leden Ned. Redersver. 2.000
Prins Bernhardfonds 9.450
Shell tankers 1.500
Ned. Sleepdienst P. Smit Jr. 1.500
Inzameling te Vlissingen 1.500
H. Muller Vaderlandsch Fonds 1.050

Totaal 32.000

Raming uitgaven:

P.A.H. Hofman 29.653,75
Secr. Kosten 346,25
Kosten onthulling 500,00
Onderhoudsfonds 1.500,00

Totaal 32.000,00

Op een vergadering van 14 december 1962 
valt het definitieve besluit en Hofman krijgt 
per brief op 18 december de opdracht. Hij 
gaat aan de slag maar overlijdt op 80-ja-
rige leeftijd op 10 juli 1965. Zijn medewer-
ker W.L. Wagemans te Rijswijk voltooit het 
raam en begeleidt de plaatsing, die wordt 
uitgevoerd door de Vlissingse firma Prins 
en Zonen.

De plechtige onthulling door staatssecreta-
ris (marine) A. van Es vindt plaats op za-
terdag 18 juni 1966, kort na de tewaterla-
ting bij De Schelde van het fregat Evertsen. 
Namens de kerkvoogdij van de hervormde 
gemeente Vlissingen aanvaardt voorzitter 
Joh.P. Ventevogel de overdracht van het 
raam.

Onthulling De Ruyterraam 1966
(Gemeentearchief Vlissingen, Beeldcollectie)

Uiteindelijk worden de definitieve kosten 
vastgesteld op ƒ 35.113,00. De verhoging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de ten 
opzichte van de begroting gestegen prijzen 
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van de technische uitvoering door de firma 
De Lint en de hoger uitgevallen plaatsings-
kosten. Betaling vindt plaats aan de erven 
Hofman (drie zonen). 

Inhoudelijke beschrijving van het raam

De afmeting van het raam is 12,5 bij 4 
meter. Het is onderverdeeld in een aantal 
groepen afbeeldingen en bestaat uit meer 
dan 70 panelen.

De Ruyter 
Van onder naar boven:
Wapen
1607 1676
MICHIEL ADRIAENSZN DE RUYTER
Luitenant Admiraal-Generaal van Holland 
en West Vriesland
Bereid tot’er doodt toe en eedt te betrachten

Ter linker en rechter zijde een groep bid-
dend zeevolk.

De Ruyter in overleg met Raadpensionaris 
Johan de Witt over de opbouw van de vloot

De Ruyter met de in Napels van de galeien 
verloste Hongaarse predikanten (1676)  

Links boven: De tocht naar Chatham (1667)

Bijbelse verbeeldingen

Deze zijn door Hofman gekozen in nauw 
overleg met Ds. F.S. Kloosterman
Van onder naar boven:
Daniel in de leeuwenkuil (midden rechts)
Symboliseert het godsvertrouwen van De 
Ruyter

Elisa verlaat ploeg en runderen na oproep 
van Elia. 
Staat voor de roeping van De Ruyter tot va-
derlands liefde.

Aartsengelen Gabriël en Michaël (rechts 
boven)
Symboliseren de eigenschappen: strijden 
voor de staat en sterkte, kennis en vreeze 
des heren. 

De kop van het raam

Zonnerad met vier wezens:
Stier: Kracht en dienstbaarheid
Adelaar: Strijdvaardigheid en overwinning
Leeuw: Dapperheid en moed
Mens: Scheppende kracht en bewustzijn

Foto: website Sint Jacobskerk
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Wolkendek en doorbrekende zonnestralen
Middendeel:

Wapens:
In de voet:
Provincie Zeeland, Vlissingen

Middendeel:
Lampsins, Holland, Gelderland, Friesland, 
Utrecht, Admiraliteit Amsterdam, Zeeland 
en West-Vriesland

Kop:
Groningen en Overijssel
Koning-Stadhouder Willem III

Aanvullende teksten:
Pro Patria libere (voor een vrij vaderland)
Pro Fide libera (voor vrijheid van Gods-
dienst)
Pro Mari libero (voor een vrije zee)

Slotopmerking

Het grote verschil in de rooms-katholieke 
en protestantse opvatting over beeltenissen 
in de kerk blijkt duidelijk uit de stijl van de 
ramen, het uitbundige, kleurrijke Roomse 
tegenover het sobere Protestantse raam.

Hofman zegt hierover in een interview in de 
PZC van 14 maart 1964:

Mocht u net als ik gegrepen zijn door de 
pracht van de glas-in-lood kunst ga dan ze-
ker de ramen ter plaatse bekijken. De ker-
ken zijn in de zomertijd regelmatig geopend 
voor bezoekers.
Kies wel een mooie dag uit want de zon 
schijnt niet altijd.

Bronnen:

- Gemeentearchief Vlissingen

- Internet Wikipedia

- Krantenbank Zeeland

- Virginia Chieffo Raguin, The history of stained glas, 

Ned. Editie Rijswijk 2003.

- Schutijser A.J. De geschiedenis van de rooms-katho-

lieke parochie van Vlissingen, Europese Bibliotheek 

Zaltbommel 1980

- Ad Tramper en Wikky Plas-van Rijsoort m.m.v Adri 

Meerman, Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschie-

denis en restauratie, De Koperen Tuin, Goes, 1998

- Onze Lieve Vrouwekerk Jubileumboekje , uitgave 13 

april 1913, foto’s Fotoclub Rijkswaterstaat

Over de auteur
Jaques den Exter (1945), geboren en 
getogen Vlissinger is na zijn werkzame 
leven bij Schelde Marinebouw gepensio
neerd en zich gaan interesseren in voor
al de contemporaine geschiedenis van 
Vlissingen.
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Station Vlissingen, 1873-2013 (vervolg nummer 4)

JAn VAn der MAle

Bootverbindingen

Hoe zag de omgeving van het Vlissingse 
stationsgebied er in die eerste jaren uit? 
Vlissingen was dan wel een eindstation 
voor de spoorlijn, dat betekende niet dat 
reizigers hier niet verder konden. Zij kon-
den allereerst overstappen op de boot rich-
ting Breskens en Terneuzen. Deze dienst 
werd onderhouden door de ‘Provinciale 
Stoombootdienst op de Westerschelde’, 
kortweg PSD opgericht in 1866. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wijzigde de 
naam in ‘Provinciale Stoombootdiensten 
in Zeeland’. De PSD kreeg, na het ge-
reedkomen van de havenwerken in 1873, 
een aanlegplaats op de hoek van de 
Buitenhaven met de Eerste Binnenhaven. 
Aan boord van de met steenkool gestookte 
schepen was altijd voldoende proviand om 
de passagiers minimaal drie dagen in leven 
te houden. Het mocht eens gebeuren dat de 
kapitein bij mist de koers zou kwijtraken…
Daarnaast werd in 1875 de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland (SMZ) opgericht. In 
samenwerking met de London, Chatham & 
Dover Railways (LCDR) werd een stoom-
bootdienst tussen Vlissingen en Sheerness 
opgezet, waarvandaan per trein Londen 
kon worden bereikt. Hoewel de aanleg-
plaats in Sheerness van tijdelijke aard was, 
werd de verbinding toch alvast geopend en 
wel op maandag 19 juli 1875. 

De komst van de mailtrein

Als gevolg daarvan werd de Zeeuwse lijn 
al vlug een internationale spoorverbinding. 
De Staats Spoorwegen lieten, aansluitend 
op de boot uit Engeland, doorgaande trei-
nen rijden richting Duitsland en verder, 
aangeduid als boottrein. Op 26 juli 1875 
werd voor het eerst een doorgaand rijtuig 
1e en 2e klasse ingezet van Vlissingen rich-
ting Keulen, als aansluiting op de nacht-
boot uit Sheerness.

Nadat op 15 mei 1876 de definitieve haven 
in Queensborough was geopend, vertrok 
een dag later de boottrein in aansluiting 
daarop vanaf Vlissingen-Haven via Venlo 
naar Keulen.
De SMZ wist naam te maken door op  
3 oktober 1876 een contract af te slui-
ten met de Nederlandse posterijen voor 
het vervoer van post tussen Nederland en 
Engeland. De komende tien jaar mocht de 
maatschappij nu de post over de Noordzee 
vervoeren. Dit betekende voor de SMZ niet 
alleen een financieel succes, maar ook 
een positieve ontwikkeling voor het ima-
go en dus voor de reizigersaantallen. Men 
mocht zich nu immers ‘poststoomboot-
maatschappij’ noemen. In 1877 werd de 
eretitel ‘Koninklijke’ toegekend en vanaf nu 
heette het bedrijf ‘Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland, Koninklijke Nederlandse Postvaart 
NV’. De internationale boottreinen beston-
den niet alleen uit doorgaande reizigersrij-
tuigen, maar ook uit postrijtuigen. De naam 
‘mailtreinen’ raakte daarvoor in gebruik. In 
de huidige tijd, waarin e-mail een belang-
rijke vorm van communicatie is gewor-
den, kunnen wij het ons amper voorstellen, 
maar aan het einde van de 19e eeuw was 
post hét communicatiemiddel waarmee be-
stellingen, opdrachten en financiën werden 
verstuurd. Aangezien de telefoon nog in de 
kinderschoenen stond en de radio nog niet 
bekend was, moesten kranten snel ver-
voerd worden zodat nieuwsberichten wijd 
verspreid werden. Hoewel de oudste krant 
al enkele honderden jaren bestond, groeide 
juist in die tijd het aantal dag- en weekbla-
den fors. Het mag duidelijk zijn dat de trein 
een van de snelste manieren was om de 
post te vervoeren en de Zeeuwse lijn werd 
dan ook al spoedig een onmisbare scha-
kel in het postvervoer tussen de Verenigde 
Staten, Engeland en West-Europa.
De Staats Spoorwegen moesten in de 
dienstregeling ruimte laten voor extra trei-
nen bij vertraging van de boot, zodat een 
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overstap niet gemist werd. In verband 
hiermee werd met ingang van de winter-
dienstregeling op 1 november 1878 in de 
morgenuren een facultatieve boottrein 
Vlissingen–Venlo–Keulen ingelegd. Deze 
wachtte bij vertraging van de boot uit 
Queensborough en verviel wanneer de boot 
fors later aankwam.
Steeds meer internationale reizigers maak-
ten van de mailtreinen gebruik en in 1880 
bestond de trein, naast de postrijtuigen, 
uit doorgaande rijtuigen voor onder meer 
Hamburg en Berlijn. Negen jaar later wa-
ren er ook rijtuigen die doorgingen van 
Vlissingen naar Wenen en omgekeerd. De 
Vlissinger Postroute werd de snelste ver-
binding tussen Londen via Vlissingen naar 
Berlijn en nog verder naar het oosten. 
Reclameteksten spraken zelfs van de ver-
binding Londen–Sint Petersburg. De eerlijk-
heid gebiedt echter te zeggen dat dat geen 
volledig rechtstreekse verbinding met door-
gaande rijtuigen was: de reizigers die vanaf 
Berlijn doorreden via Warschau naar de 
toenmalige Russische hoofdstad moesten 
bij de Pruisisch-Russische grens alsnog van 
rijtuig wisselen in verband met het verschil 
in spoorwijdte tussen beide landen.

De binnenlandse boottrein

Ook kwamen er binnen ons land treinen 
die aansluitend reden op de veerverbinding 
Vlissingen–Queensborough. In Roosendaal 
werd  deze trein gesplitst. Een gedeelte 
ging door richting Antwerpen en een ander 
richting Rotterdam en vanaf daar via zowel 
Utrecht als Den Haag naar Amsterdam. 

Concurrentie voor de bootverbinding 
Vlissingen - Queensborough

Met de schepen van de SMZ en de mail-
treinen werden al spoedig enorme hoeveel-
heden post vervoerd, oplopend tot 441.197 
kilo Nederlandse post en 2.875.530 kilo in-
ternationale post in het jaar 1906. Het aan-
tal reizigers dat met de SMZ van en naar 
Engeland reisde, bedroeg 4.789 in 1875 en 
steeg in vijf jaar tijd tot 59.426 per jaar. In 
1886 werd het aantal van 68.000 passa-

giers bereikt, terwijl toen tussen Oostende 
en Dover maar 33.000 reizigers werden 
vervoerd. In 1906 was het aantal passa-
giers per jaar gegroeid tot 110.307. Het 
overgrote deel reisde aansluitend met de 
Vlissinger mailtrein.
Deze cijfers mogen dan indrukwekkend 
zijn, als we ze in context plaatsen, ontstaat 
een iets genuanceerder beeld. Inmiddels 
had de Zeeuwse lijn namelijk danige con-
currentie gekregen. Nadat in 1893 vanuit 
Rotterdam de kustplaats Hoek van Holland 
bereikbaar werd, kwam ook daar een boot-
verbinding naar Engeland. Deze dienst, 
geëxploiteerd door de HSM en de Great 
Estern Railway, betekende een geduch-
te concurrent voor de SMZ, de SS en de 
London, Chatham & Dover Railways. Een 
jaar na opening maakten al 70.000 reizi-
gers van de nieuwe verbinding Hoek van 
Holland–Harwich gebruik en 85.000 pas-
sagiers reisden via Vlissingen. In 1895 was 
het aantal passagiers via Hoek van Holland 
en Harwich al het dubbele van het reizi-
gersaantal in hetzelfde jaar via Vlissingen 
en Queensborough.

Een nieuw station te Vlissingen-Haven

Ondanks alles, in verband met het toene-
mende aantal treinen en het internationale 
karakter van de Zeeuwse lijn, verdiende het 
eindpunt van de spoorlijn, of het beginpunt 
vanuit Engeland gezien, een waardiger sta-
tion dan het gebouw uit 1873. Het is niet 
ondenkbaar dat een nieuw station juist werd 
gepland om reizigers te imponeren ten koste 
van de concurrent. In 1894 werd in elk geval 
een nieuw station te Vlissingen-Haven ge-
bouwd. Het werd een asymmetrisch bouw-
werk met veel allure. Architecten waren 
D.H. Haverkamp en T.G. Schill, die onder 
meer een speciale Koninklijke Wachtkamer 
in het station ontwierpen. Het gehele inte-
rieur werd met de grootst mogelijke zorg 
afgewerkt met stucwerk, betimmeringen 
en behang. De firma L. de Rooy en Weyers 
uit Tilburg bouwde het geheel voor de aan-
neemsom van ƒ 379.000,-. Op 15 septem-
ber 1894 werd het in gebruik genomen.  De 
hoofdlijn vanuit Middelburg liep nu niet lan-
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ger naar station Vlissingen-Stad, maar werd 
vanaf Oost-Souburg naar Vlissingen-Haven 
geleid en gelijk dubbelsporig gemaakt (In de 
periode 1885-1888 was de gehele Zeeuwse 
lijn al van een tweede spoor voorzien). Bijna 
twee maanden eerder, op 18 juli 1894 was 
station Vlissingen-Stad officieel gesloten 
voor reizigers- en goederenvervoer. De oude 
hoofdlijn vanaf Oost-Souburg werd nu op-
gebroken, het bij Vlissingen-Stad behorende 
locomotievendepot en de werkplaats wer-
den met een spoor vanaf het emplacement 
van station Vlissingen-Haven bereikbaar. 
Ter compensatie voor het feit dat er nu na 
sluiting van station Vlissingen-Stad geen 
station meer dicht bij de binnenstad lag, 
werd een bootverbinding ingesteld voor rei-
zigers vanaf het havenstation naar het cen-
trum en omgekeerd.
De Koninklijke Wachtkamer werd veel 
gebruikt door koningen, keizers, tsaren, 
grootvorsten, prinsen en prinsessen die 
richting Engeland op weg waren of daar-
vandaan kwamen. Het waren zowel onze 
eigen koning Willem III als later Koningin 
Wilhelmina die vaak via Vlissingen reisden 
maar ook veel buitenlandse gezelschap-
pen gingen regelmatig via de Zeeuwse lijn. 
Enkele voorbeelden zijn: tsaar Nicolaas (op 
28 juni 1893 en in 1911), keizer Wilhelm 
II (in 1901), Theodore Roosevelt, Prins 
Hendrik der Nederlanden, koning Willem 
III, koning George V, de koninklijke echt-
paren uit Noorwegen en Denemarken. 
Meestal reisde een koninklijk gezelschap 

met een speciale trein, op Nederlands 
grond gebied getrokken door een van de 
allerbeste stoomlocomotieven van de SS 
en de NBDS. De lengte van zo’n trein kon 
variëren van zeven tot elf rijtuigen, afhan-
kelijk van de grootte van het gezelschap. 
Wanneer een gezelschap per trein of boot 
aankwam in Vlissingen, werd dit verwel-
komd door de Commissaris van de Koning 
in Zeeland, de burgemeester en wethou-
ders van Vlissingen, de directie van de 
Staatsspoorwegen en van de SMZ, die de 
hoogwaardigheidsbekleders naar respectie-
velijk de boot of trein begeleidden. 

Vlissingen industriestad

De vestiging van bedrijven langs de 
Zeeuw se lijn viel in de praktijk fors tegen. 
Uitzonderingen vormden Bergen op Zoom 
en Vlissingen. In laatstgenoemde stad werd 
kort na de opening van de Zeeuwse lijn 
de Maatschappij De Schelde opgericht. 
De scheepswerf vestigde zich op de voor-
malige marinewerf. Al gelijktijdig met de 
aanleg van de spoorlijn, was een spoorver-
binding naar dit terrein aangelegd. In 1881 
werd een contract gesloten tussen de SS 
en de Maatschappij De Schelde. Laatst-
genoemde was voornemens om ‘goede-
ren per Staatsspoorweg aangevoerd, bijv. 
steenkolen, cokes of ijzer’  naar de scheeps-
werf te laten brengen en tevens materialen 
naar de grote laad- en loskraan in één van 
de Binnenhavens voor transport per schip.

Luchtfoto van omstreeks 1920 van 
het tweede havenstation en de om-
geving. Tegenover het station het 
kantoor van de SMZ. Op de ach-
tergrond is de Buitenhaven te zien, 
met aan de overzijde daarvan het 
rangeerterrein.  
© Gemeentearchief Vlissingen
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Ondertussen vond ook het nodige goede-
ren vervoer per trein plaats in de Bui ten  ha-
ven en de Eerste en Tweede Bin nen haven. 
In de Buitenhaven waren bij de aan leg van 
de Zeeuwse spoorlijn diverse goe de ren-
sporen gelegd, onder meer ten be hoe ve 
van de kolenbevoorrading van de Stoom-
vaart Maatschappij Zeeland. Deze kolen-
bunker lag aan de oostkant van de Bui ten-
haven, vlak bij de werkplaats van de SMZ. 
Dit spoor werd in 1897 met een extra los-
spoor uitgebreid. Daar bleef het echter niet 
bij, want in datzelfde jaar verzocht de SMZ 
aan de SS om bij de Buitenhaven een abat-
toir te bouwen.
Aan beide binnenhavens lagen goede-
rensporen op de kades zodat goederen 
rechtstreeks konden worden overgesla-
gen tussen trein en schip. Aan de west- en 
oostkant van de Eerste Binnenhaven waren 
twee loodsen gebouwd voor de opslag van 
goederen en aan de westkant van deze ha-
ven stond een stoomdraaikraan met een 
hefvermogen van 50.000 kilo. Daarnaast 
waren er enkele mobiele stoomkranen. Aan 
de oostkant van de Tweede Binnenhaven 
was een terrein van de firma Wibaut en 
Zoon voor de opslag van steenkolen en 
met een bunkeroverslagmogelijkheid voor 
schepen. De westzijde van de Tweede 
Binnenhaven was bestemd voor het lossen, 
vervoeren en opslaan van petroleum, waar-
voor vier pakhuizen waren gebouwd. Aan 
de noordkant van de Tweede Binnenhaven 
lagen havenspoorlijnen voor het overladen 
van olie in tankwagens die via de Zeeuwse 
lijn werden vervoerd richting klanten elders 
in het binnenland.
Pas vanaf de jaren ’90 van de 19e eeuw 
kwa  men de Vlissingse havens daadwer ke-
lijk tot bloei. Bedrijven als de NV Vlis sing-
sche Mineraalolie en Asphalt Raf fi na  derij, 
de accumulatoren fabriek van Varta en de 
elektriciteitscentrale van de NV Provinciale 
Zeeuwse Energie Maat schap pij (PZEM) 
vestigden zich rondom de Binnenhavens. 
Naast de overslag van steenkool (aange-
voerd per trein) in de Buitenhaven nam 
vooral het vervoer van wol richting Enge-
land grote vormen aan.

Spoorwegmaterieel van De Schelde

In de eerste jaren van het goederenvervoer 
bij scheepswerf De Schelde werden als 
tractie een eigen drie-assige lorrie en loco-
motieven van de SS ingezet. Deze locomo-
tieven konden echter niet op alle stukken 
van het fabrieksspoor komen, mogelijk in 
verband met de krappe boog net voorbij de 
brug over het Kanaal door Walcheren om 
de Elektro-Tinfabriek. Maar geen nood, 
Cargadoor en Expediteur te Middelburg 
(ook wel scheepsagent of scheepsbevrach-
ter genoemd) de heer De Bruijne werd door 
De Schelde bereid gevonden om indien no-
dig de wagens met een paard te verplaat-
sen. De Bruijne rekende daarvoor ƒ 1,- per 
wagen.
De eerste gegevens over locomotieven,  
eigendom van De Schelde, dateren uit 
1895, toen voor transporten op het Schelde- 
terrein een kraanlocomotief werd gekocht

De Eerste Wereldoorlog

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 
Hoewel Nederland neutraal bleef, had de 
oorlog grote gevolgen voor het internatio-
nale scheepvaart- en treinverkeer. De eer-
ste dagen was er nog druk verkeer door-
dat veel internationale reizigers zo vlug 
mogelijk naar huis wilden. Zo reisde op  
8 augustus koningin Sophia, echtgenote 
van de Griekse koning Constantijn en zuster 
van de Duitse keizer, nog vanuit Engeland 
via Vlissingen en Goch naar Frankfurt en 
in september reden drie extra treinen met 
Amerikanen die via Vlissingen en Engeland 
naar hun eigen land terugkeerden. Maar 
daarna droogde deze vervoersstroom 
op. Hoewel de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland zoveel mogelijk probeerde het 
personen- en postvervoer naar Engeland 
gaande te houden, werd vanaf 5 augustus 
1914 de nachtbootdienst gestaakt. Mijnen 
en onderzeeboten waren echter ook voor 
de dagdienst een niet te onderschatten ge-
vaar, zeker nadat Duitsland op 31 januari 
1917 de onbeperkte duikbotenoorlog had 
afgekondigd. Omdat de schepen van de 
SMZ tijdens de oorlogsjaren voortdurend 
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werden tegengehouden door de Duitse ma-
rine en in 1915 drie schepen verloren gin-
gen, beperkte de maatschappij zich vanaf 
1918 tot het vervoer van gewonde krijgsge-
vangenen.  Ook vonden er tijdens de oor-
logsperiode in Vlissingen wel uitwisselingen 
plaats tussen gewonde Duitse en Engelse 
krijgsgevangenen. De Engelse soldaten 
kwamen te Vlissingen aan per trein en wer-
den vervolgens ingescheept en voor de 
Duitsers gold dit in omgekeerde volgorde. 
Op 6 juni 1918 ging door een voltreffer met 
een torpedo een vierde schip van de SMZ 
verloren. In totaal verloren in de Eerste 
Wereldoorlog veertien personen tijdens 
de boottochten van de SMZ het leven. Op  
11 november 1918 werd een wapenstil-
stand getekend en was de Eerste Wereld-
oor log voorbij.
Een jaar later liet de SMZ weer voor het 
eerst een veerboot vanuit Vlissingen afva-
ren richting Engeland, in dit geval de ha-
ven van Folkestone. Een jaar lang werd 
zo een dagbootdienst onderhouden tussen 
beide plaatsen, tot Vlissingen vanaf 1 juni 
1922 de havenplaats werd voor de dagboot 
naar Folkestone; Hoek van Holland werd 
de haven voor de nachtboot naar Harwich. 
Vanaf 1 januari 1927 gingen ook vanuit 
Vlissingen de boten naar Harwich varen. Tot 
1940 bleef de dienstregeling van de boot-
treinen vrijwel onveranderd en kon men 
vanuit Vlissingen zonder over te stappen 
onder meer in Hamburg, Berlijn, München, 
Leipzich in Duitsland, Marienbad in Tsjechië 
en Bratislava in Slowakije komen. Het we-
reldbeeld was echter totaal veranderd, het 
aantal Duitsers van koninklijke of keizerlijke 
bloede was aanzienlijk gereduceerd en de 
vooroorlogse internationale drukte keerde 
niet meer in Vlissingen terug.

Van SS tot NS

Hoewel al in de Eerste Wereldoorlog de 
Staats Spoorwegen gingen samenwer-
ken met diverse andere spoorwegmaat-
schappijen, werd in 1938 formeel de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen opgericht. 
Locomotieven, rijtuigen, goederenwagens 
en personeel werden overgenomen.

De Buitenhaven, sinds 1883 door de Staat 
der Nederlanden in erfpacht afgestaan aan 
de Koninklijke Maatschappij De Schelde, 
werd vanaf 1914 beheerd door de gemeen-
te Vlissingen. Ook de erfpacht van de bin-
nenhavens door De Schelde werd nu beëin-
digd en overgenomen door de gemeente.
De Stoomvaart Maatschappij Zeeland had 
behoefte aan een grotere Buitenhaven, 
maar plannen voor uitbreiding werden door 
de Eerste Wereldoorlog sterk vertraagd. 
Pas in 1927 kon een tijdelijke vergroting 
worden gerealiseerd. Ook werd een steen-
kolenbunkerplaats voor de Steenkolen 
Handels Vereniging (SHV) geopend waar 
schepen steenkool konden bunkeren. Dit 
veroorzaakte een belangrijke groei van het 
scheepvaartverkeer; al in 1934 bunkerden 
er maar liefst 867 schepen en die vormden 
daarmee de helft van het aantal schepen 
dat in die tijd een Nederlandse haven bin-
nenliep. Omdat de SMZ behoefte had aan 
meer ruimte voor haar schepen, werd in de 
daaropvolgende vier jaren de Buitenhaven 
vergroot tot de omvang van tegenwoor-
dig en op 17 april 1931 opende Koningin 
Wilhelmina het complex officieel.
Naast de Steenkolen Handels Vereniging 
(SHV) was op de punt van de Tweede 
Binnen haven de Vlismar gevestigd. Het be-
drijf ging zich vanaf 1937 met installaties 
voor op- en overslag van vloeibare stoffen 
richten op het bevoorraden van schepen 
met olie.
Een belangrijk onderdeel van het goede-
renvervoer per trein in Vlissingen was de 
aanvoer van steenkool, in grote hoeveelhe-
den nodig voor de stoomboten van de SMZ 
en de PSD en voor de stoomlocomotieven 
van de NS. Dit betekende veel spooractivi-
teit rond het bunkerstation van de SHV uit 
1927 en het bunkerstation van de SMZ en 
PSD. Dagelijks reden kolentreinen vanaf de 
steenkolenmijnen in Zuid-Limburg naar de 
bunkerstations in het Vlissingse havencom-
plex.
Ook voor de Eerste en Tweede Binnen ha-
ven was er het nodige rangeerwerk. Vanaf 
het station liepen sporen de kades op waar 
vooral steenkool, landbouwproducten en 
vis werd overgeladen in schepen. Verder za-
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ten hier onder meer de bouwhandel Anker 
& Desein waar regelmatig spoorvervoer 
voor was, de NV Vlissingsche Mineraalolie 
en Asphalt Raffinaderij, de accumulatoren 
fabriek van Varta en de elektriciteitscentra-
le van de NV Provinciale Zeeuwse Energie 
Maatschappij (PZEM) aan de Koningsweg. 
Langs de goederenloods van Van Gend & 
Loos stonden veel stukgoederenwagens en 
langs de laad- en losplaats stonden veel 
wagenladingen, bestemd voor klanten in 
de stad of verder op het eiland Walcheren. 
Ook voor de opwekking van vetgas voor 
de stations- en rijtuigverlichting gebruikten 
de NS steenkool. Deze vetgasfabriek stond 
recht tegenover de draaischijf bij het loco-
motievendepot bij het voormalige station 
Vlissingen-Stad. Ketelwagens met vetgas 
stonden meestal op een apart spoor tussen 
het derde perron van de spoorwegen en 
het eerste perron van de stoomtram naar 
Domburg. De voor de tractie van de NS be-
nodigde steenkool werd in steenkolenbun-
kers aan de oostkant van het emplacement 
gelost en voor het lossen van steenkool 
voor de vetgasfabriek waren een losspoor, 
een opstelspoor en een omloopspoor bij de 
fabriek aanwezig.
In 1917 en 1920 kocht de Koninklijke 
Maat schappij De Schelde een tweedehands 
stoom locomotief uit respectievelijk 1897 
en 1885. In de navolgende jaren wisselde 
het locomotievenpark regelmatig tot van-
af de jaren ’50 een vrachtwagen als trek-
kracht werd gebruikt. 

De Tweede Wereldoorlog

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
op 10 mei 1940 had grote gevolgen voor 
het spoorwegverkeer. Al in november 1939 
was de bootverbinding met Engeland door 
de SMZ gestaakt; als gevolg daarvan ver-
viel ook het internationale spoorwegver-
keer; de route van de mailtrein werd aan-
vankelijk ingekort tot Eindhoven en verviel 
vanaf 1 januari volledig. 
Twee dagen na de Duitse inval raakte sta-
tion Vlissingen-Stad zwaar beschadigd door 
beschietingen en door het neerstorten van 
een Duits vliegtuig.

In de zomer van dat jaar werd het locomo-
tievendepot van Vlissingen voorgoed geslo-
ten, wegens dreigende luchtaanvallen op 
de vlakbij gelegen marinebasis. Het spoor-
wegmaterieel werd in juni overgebracht 
naar station Goes, waar het eerder gesloten 
locomotievendepot tijdelijk werd heropend.
Zeeland lag gedurende de oorlog precies 
onder een vliegroute voor de geallieerde 
vliegers. Op de Zeeuwse lijn vonden dan 
ook veel treinbeschietingen plaats door 
jachtvliegtuigen of voerden bommenwer-
pers een aanval uit, om zodoende de lo-
gistiek van de bezetter zoveel mogelijk te 
dwarsbomen. Helaas waren hierbij vaak 
slachtoffers te betreuren onder het trein-
personeel en reizigers. Zo ook op 3 okto-
ber 1943, toen een geallieerd jachtvliegtuig 
de boordwapens richtte op seinhuis B op 
het stationsemplacement in Vlissingen. De 
59-jarige seinhuiswachter Willem Looise 
kwam daarbij om het leven.
Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie kreeg 
de bezetter steeds meer behoefte aan rails 
en dwarsliggers ten behoeve van het spoor-
wegnet in Rusland. Zij vorderden in 1942 
dan ook voor 465 kilometer aan mate-
rialen, wat voor het grootste deel moest 
worden geleverd door het enkelsporig 
maken van dubbelsporige baanvakken, 
door enkelsporige lijnen op te breken en 
door emplacementen te vereenvoudigen. 
Onder meer het noordelijke spoor tussen 
Vlissingen en ’s-Heer Arendskerke ver-
dween.
Op 6 november 1944 kwam voor Vlis sin-
gen de bevrijding. De schade was groot. 
Het fraaie Havenstation was al in mei 
1940 beschadigd, in 1944 was het gehele 
middendeel van het stationsgebouw ver-
woest. Verder waren de locomotievenloods 
en ma gazijnen veranderd in een ruïne, 
wagenwerk plaats, rijtuigenloods en sein-
huizen zwaar beschadigd, koleninrich-
ting gedemonteerd en tractie-inrichting 
en gereed schaps machines verwijderd. 
Niettemin was enkele weken na de bevrij-
ding op 26 november 1944 het baanvak 
Mid del burg–Vlissingen weer geschikt voor 
treinverkeer. Dit naoorlogse treintje be-
stond uit een locomotief, gehuurd van de 
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Koninklijke Maatschappij De Schelde in 
Vlissingen. Daaraan waren een of twee rij-
tuigen en soms een open kolenwagen ge-
koppeld.

De bouw van het huidige station

Tijdens de wederopbouw van Nederland 
werden er ook plannen gemaakt voor de 
bouw van een nieuw station in Vlissingen. 
Het oude Havenstation was niet meer te 
herbouwen. Omstreeks 1948 startten de 
herbouwplannen van het station met een 
ontwerp voor een nieuw station door NS-
architect ingenieur S. van Ravesteyn. Dit 
werd veel eenvoudiger en kleiner van opzet 
dan het vooroorlogse station. Het nieuwe 
station werd ontworpen volgens de prin-
cipes van de Delftse School en in oktober 
1949 startte de bouw. Delen van de muren 
van het vooroorlogse station werden her-
gebruikt, evenals de perrons en perron-
overkappingen. In een kleine hal kwamen 
loketten, bagageruimte en een café-restau-
rant. Een vergelijkbaar station verrees er in  
’s-Hertogenbosch. In september 1950 was 
het station vrijwel klaar, op 18 december 
werd het nieuwe complex feestelijk geopend. 
Hoewel station Vlissingen-Stad al in 1894 
was opgeheven en de SS de stationsnaam 
van Vlissingen-Haven dus al officieel wij-
zigde in Vlissingen, duurde het tot na de 
oorlog tot iedereen de toevoeging -Haven 
achterwege liet. Eveneens in 1950 werd het 
emplacement sterk vereenvoudigd.

Het einde van de relatie Vlissingen - SMZ

Het internationale karakter van de Zeeuwse 
lijn keerde na de oorlog niet meer terug. 
Herstel van de haven zou dermate lang 
duren dat de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland besloot tijdelijk uit te wijken naar 
Hoek van Holland. Maar omdat de kosten 
voor het herstellen van de schade enorm 
hoog bleken, bleef de SMZ varen vanuit 
Hoek van Holland. Wel werd vanaf het zo-
merseizoen van 1949 nog een midweekse 
bootdienst Vlissingen–Folkestone opgestart. 
In 1950 werden de SMZ-werkplaatsen aan 
de Buitenhaven van Vlissingen herbouwd 
en in maart 1951 in gebruik genomen, 
maar de bootarrangementen Vlissingen–
Folke stone en Vlissingen–Hoek van Hol-
land in de zomermaanden werden geen 
suc ces. Na de zomer van 1952 werden de 
tochten beëindigd. De SMZ bleef voort-
aan uitsluitend vanuit Hoek van Holland 
richting Engeland varen. Wel kwamen af 
en toe schepen voor het onderhoud naar 
Vlissingen, waar een aantal werkplaatsen 
waren hersteld en waar ongeveer 50 werk-
nemers bij de SMZ in dienst bleven. Eind 
1978 werden de werkplaatsen gesloten, in 
maart 1985 volgde de sloop. In 1989 nam 
de Zweedse bootdienst Stena Line alle aan-
delen over en in september van dat jaar 
werd de naam van de veerdienst Hoek van 
Holland–Harwich gewijzigd van Zeeuwse 
Stoom vaart Maatschappij in Stena Line BV.
On danks dat de SMZ verdween uit Vlis-
singen, is vlak bij het station nog steeds 
een aanlegsteiger te vinden voor een veer-

Locomotief 6108 komt op 5 juli 1957 
in station Vlissingen binnen. Sinds april 
van dat jaar rijden er elektrische treinen 
naar en van Vlissingen; aan het einde 
van dat jaar zal de laatste stoomtrein 
op de Zeeuwse lijn te zien zijn. Rechts 
neemt een stoomlocomotief water in. 
Op de achtergrond zijn  
de PZEM-centrale en het oude  
seinhuis B zichtbaar. Laatstgenoemd 
gebouw is kort daarop gesloopt.  
© J.G.C. van de Meene
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boot, namelijk die van de PSD. In 1950 
was de opstelplaats voor het veer naar 
Breskens voor het station aangelegd. In de 
jaren ’80 werd dit verplaatst naar de oost-
kant van het station, tussen het spoor en 
de Buitenhaven tot in 2003 de situatie weer 
wijzigde. Door de opening van de Wes ter-
scheldetunnel werd de veerverbinding Vlis-
singen–Breskens gereduceerd tot een fiets/
voetveer.

De Watersnoodramp

Bij de bouw van het nieuwe station van 
Vlissingen en in de jaren erna werd het em-
placement ingrijpend gewijzigd. Korte tijd na 
de ingebruikname van het station ontstond 
echter weer schade, toen als gevolg van de 
Watersnoodramp op 1 februari 1953 het em-
placement ongeveer 20 centimeter onder 
water kwam te staan. Ook het spoor was 
bij één van de twee seinhuizen onderspoeld. 
Op 2 februari werd het gat bij Seinhuis A in 
Vlissingen gedicht, een dag later volgde het 
dichten van een groot gat in de dijk, waar-
na op 3 februari het in Vlissingen aanwe-
zige dieselelektrisch treinstel DE5 nummer 
184 een pendeluurdienst ging uitvoeren op 
Arnemuiden. Pas na een half jaar was de ge-
hele Zeeuwse lijn weer hersteld.
Niet alleen de nieuwe werkplaatsen van de 
SMZ kregen in 1954 een aansluiting op het 
spoorwegnet, ook nog diverse andere be-
drijven kregen een aansluiting op het em-
placement, zoals de PZEM die in diezelfde 
tijd een nieuwe kolengestookte elektrici-
teitscentrale aan de Edisonweg in gebruik 
nam. Voor de PZEM was er veel kolenaan-
voer per trein, maar ook werden regelmatig 
kabelhaspels via het spoor vervoerd. Ook 
vanuit de Buitenhaven en beide binnen-
havens was vanaf de jaren ´60 weer veel 
spoor vervoer via het emplacement van 
Vlis singen.
Tijdens de modernisering van de beveili-
ging van de Zeeuwse lijn in 1957, waarbij 
onder andere de spoorlijn werd geëlektrifi-
ceerd en er op afstand bedienbare seinen, 
wissels en spoorwegovergangen kwamen, 
werd een nieuw seinhuis gebouwd nabij het 
einde van de perrons. De beide vooroor-

logse seinhuizen waren toen al afgebroken. 
Het nieuwe seinhuis was eenzelfde type als 
te Goes. Het heeft dienst gedaan tot 1992 
en is daarna afgebroken. 
In 1975 werd op het emplacement een 
was machine geïnstalleerd voor het reinigen 
van materieel. Deze doet nog steeds dienst.

Verplaatsing van de havenactiviteiten en 
het inkrimpen van het spoorwegbedrijf

Vanaf de jaren ’70 verplaatsten zich de 
havenactiviteiten vanuit Vlissingen steeds 
meer naar de Sloehaven, Vlissingen-Oost 
genoemd. Samen met de landelijke ver-
schuiving van rail- naar wegtransport be-
tekende dit een geleidelijke afname van 
het goederenvervoer per trein rondom het 
eindpunt van de Zeeuwse lijn. Uiteindelijk 
werd op 2 juni 1985 Vlissingen officieel ge-
sloten als goederenstation. Twee jaar later 
werden de raccordementen naar de PZEM 
en de al jaren leegstaande werkplaats van 
de SMZ opgebroken. In 1990 beëindigde de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde het 
contract voor een spooraansluiting met de 
NS, eind 1991 werden de sporen opgebro-
ken. De havensporen in de Buitenhaven en 
beide binnenhavens verdwenen een jaar la-
ter. Toen werd eveneens het emplacement 
sterk vereenvoudigd. 
Vlissingen, eens een bedrijvig kopstation 
als eindpunt van de Zeeuwse lijn, is hier-
mee gereduceerd tot een station dat van-
daag de dag enigszins geïsoleerd en verla-
ten in het oude havengebied van Vlissingen 
ligt. Van de vroegere drukte is weinig meer 
terug te vinden.

Het station Vlissingen op 28 juni 1973 met twee elek-
trische treinstellen. © J.G.C. van de Meene.
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del burg. Hij is van jongs af aan geïnte
resseerd in alles wat met spoorwegen én 
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NoordHollands Archief in Haarlem.

Bronnen:

- Arnoldus, H. (1984). Vijftig jaar NV Haven van 

Vlissingen, 1934-1984.

- Broos, M.C.J. (2004). Roosendaal, een spoorweg-

knooppunt als ’s lands voorportaal in het zuiden, 

1854-1996.

- Bruin, M.P. de. ‘De aannemer Dirk Dronkers en het 

drama van de Zeeuws-Limburgse spoorweg’, in: 

Zeeuws Tijdschrift 1960 nummer 4.

- Brusse, P. en Broeke, W. van der, Provincie in de 

periferie, de economische geschiedenis van Zeeland, 

1800-2000.

- Dirkzwager, J.M. (1970). Dr. B.J. Tideman (1843-

1883), grondlegger van de moderne scheepsbouw in 

Nederland.

- Eeftens, S. (1992). ‘De Zeeuwse lijn’ in: Op de Rails, 

1992 nummer 5.

- Freriks, V., Schlieper, H. (2008). De Noord-

Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij, de 

Vlissinger Postroute. 

- Jobse, J.C.W., ‘De afdamming van de schelde-

armen en de aanleg van de Zeeuwse Spoorweg’ in: 

Nederlandse Historiën, 1985 nummer 1.

- Meene, J.G.C. van de, Waldorp, H., Locomotief-

loodsen en tractieterreinen in Nederland, 1839-1958.

Duitse stoomlocomotief voor de PZEM

In november 1976 kocht de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij een oude 
stoomlocomotief van de Deutsche Bundesbahn. De PZEM gebruikte deze als stationaire 
hulpketel bij het opstarten en verwarmen van de elektriciteitscentrale aan de Edisonweg 
in Vlissingen. Op momenten dat de elektriciteitscentrale na een productieloze periode 
weer snel moest kunnen opstarten, werd de stoomlocomotief daarbij ingezet. Zeker om-
dat de PZEM voornemens was om de centrale in Vlissingen in de weekenden stil te gaan 
leggen, was een extra hulpstoomleverancier gewenst en de oude DB-locomotief voorzag 
hier op een goedkope manier in.
Op donderdag 4 november werd de locomotief via het spoor naar het emplacement van 
Vlissingen gereden, waarvandaan de locomotief een dag later met een kraan op het 
PZEM-terrein werd geplaatst. In de navolgende jaren begon een van de werknemers van 
de PZEM de locomotief groen te schilderen, omdat hij eens had gehoord dat Nederlandse 
stoomlocomotieven groen waren geweest. Verder dan de zijkant van het machinistenhuis 
is hij nooit gekomen…
Begin 1980 werd de locomotief bij de PZEM namelijk overbodig omdat de productie van 
de centrale langzaam maar zeker werd afgebouwd. Voor een bescheiden bedrag werd 
de 042 105-7 verkocht aan de Stoom Stichting Nederland (SSN). In mei 1980 werd de 
locomotief overgebracht naar het SSN-depot in Rotterdam. Omdat inmiddels de spoor-
aansluiting naar het PZEM-terrein was opgebroken, moest de locomotief met een diepla-
der worden vervoerd. In de navolgende maanden werd de locomotief door de SSN weer 
rijvaardig gemaakt en is sindsdien regelmatig op de baan te zien bij stoommanifestaties.

De Duitse stoomlocomotief, in gebruik als stationaire 
hulpketel bij de PZEM-centrale aan de Edisonweg,  
tussen 1976 en 1980. © Collectie G. van Beelen.
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Het enige dat op 18 september 2009 resteert 
van het vroegere station Vlissingen-Stad met 
locomotievendepot: de onderbouw van de 
watertoren, gebouwd volgens het bestek uit 
1872. Aan weerszijden konden locomotieven  
water innemen. Op de achtergrond is het 
Kanaal door Walcheren zichtbaar.  
© J.C. van der Male.
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