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Van een burgemeester, een beroemdheid 
en de beschrijving van een hof 

AAfke Verdonk-rodenhuis

In deze aflevering van Den Spiegel aan-
dacht voor grote namen, beroemdheden en 
een heel bijzonder boek, dat driehonderd 
jaar geleden werd gedrukt en waarin een 
heel bijzondere buitenplaats en zijn eige-
naar uitvoerig worden beschreven.
Als eerste deel 13 van de serie Zichtbaar 
verleden (Vlissingen 1315-2015). Peter van 
Druenen beschrijft hierin de Vlissingsche 
trias van burgemeester Van Woelderen. 
Het gaat hier om de speerpunten van zijn 
beleid tussen 1919 en 1939, namelijk ha-
ven, industrie en strand. De initiatieven en 
inspanningen van Van Woelderen waren 
vele, meer en minder succesvol. Zijn bur-
gemeesterschap heeft indruk gemaakt, Van 
Woelderen was 26 jaar burgemeester, de 
oorlogsjaren meegerekend. Zoals de auteur 
zegt: voor de Vlissingers was en bleef Van 
Woelderen de enige echte burgemeester, in 
en vlak na de oorlog zeker.
Arthur Scheijde leidt ons in Rembrandt en 
de Vlissingse geheimagent via twee zussen 
Van Uylenburgh, Saskia en Titia naar de 
gebroeders Coopal, Francois en Anthonie. 
Scheijde doet onderzoek in talloze archie-
ven, ook in het Gemeentearchief Vlissingen 
is hij een regelmatige bezoeker. Zijn vonds-
ten verwerkt hij tot een verhaal: hoe het 
was, maar ook hoe het geweest kan zijn! 

Zijn teksten illustreert hij op geheel eigen 
wijze. Spannend om te lezen dat spionage 
en omkoperij waarschijnlijk van alle tijden 
zijn, maar ook dat er hechte familiebanden 
kunnen bestaan.
Jaco Simons neemt ons mee Op de kof-
fie bij Nicolaas van Hoorn. Het gaat in dit 
artikel over Hof Noordbeek. De Vlissingse 
predikant Mattheus Gargon wijdt in de 
Walcherse Arkadia een lange passage aan 
deze hof. Deze passage krijgt een belang-
rijke plaats in het artikel van Jaco Simons, 
waardoor we enkele persoonlijke indrukken 
krijgen van een eigenaar. Behalve over de 
hof komen we van alles te weten over de 
bewoners.
De Walcherse Arkadia werd gedrukt in 
1715 in Leiden en bestaat dit jaar dus drie-
honderd jaar. Gelijktijdig met de publicatie 
van het artikel in Den Spiegel verschijnt er 
een artikel van Jaco Simons in De Wete, 
het tijdschrift van de Heemkundige Kring 
Walcheren, over de Walcherse Arkadia. 
Dan is er nog het muZEEumnieuws, van 
‘het’ Michiel de Ruytermuseum. Ruim aan-
dacht voor onze zeeheld. Ook is er in het 
muZEEum een boeiende nieuwe tentoon-
stelling te zien met werken uit de eigen col-
lectie! Zeker de moeite van het bekijken 
waard.
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De Vlissingsche trias
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015),  
deel 13: Haven, industrie en strand als speerpunten van het beleid van 
burgemeester Van Woelderen tussen 1919 en 1939

Peter VAn druenen

In de week van 12 september 1921 werd  
op het vliegterrein in Vlissingen de Zeeuwsche 

Provinciale Landbouwtentoonstelling gehouden. 
Dat was bijzonder omdat er binnen de  
gemeentegrenzen nauwelijks iets werd  

gedaan aan veeteelt, akkerbouw of tuinbouw. 
Burgemeester Albert van Woelderen  

verontschuldigde zich daarvoor in zijn  
welkomsttoespraak: “... al wordt dan bij de 

Vlissingsche trias (…) de weinige landbouw en 
veeteelt, die in onze gemeente beoefend worden, 

niet genoemd, toch zal de voorspoed en  
de vooruitgang van de landbouw en de veeteelt  

in ons vruchtbare mooie Zeeland nauw  
samenhangen met onze Vlissingsche  

havenplannen.” 

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het dertiende artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’ 
die bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. De reeks is geschreven 
in het kader van het zevende eeuwfeest van Vlissingen, dat in 1315 haar stadsrecht kreeg 
en dit jaar haar 700-jarig bestaan viert. Het bijzondere aan de verhalen is dat ze geschreven 
worden uitgaande van een nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van Vlissingen. Dat 
kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld, een 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 dertiende artikel 
staan de eerste twintig jaar van het burgemeesterschap van Albert van Woelderen centraal:  
1919-1939. 

Van Woelderen was in 1921 een jaar bur-
gemeester en zat boordevol plannen om 
van Vlissingen een welvarende stad te ma-
ken gedurende zijn ambtsperiode. Hij on-
derscheidde zich door zijn lange termijn-
visie, daadkracht, netwerkcapaciteiten en 
het vermogen om buiten de gebruikelijke 
kaders te denken. Het gastheerschap van 
de landbouwtentoonstelling was daarvan 

een mooi voorbeeld: Van Woelderen wilde 
Vlissingen tot een grote havenstad uit-
bouwen en rekende erop dat de Zeeuwse 
boeren de haven gingen gebruiken voor 
de uitvoer van hun producten. Naast de 
haven wilde hij ook de industrie en het 
toerisme gaan stimuleren. Deze drie sec-
toren samen noemde hij de Vlissingsche 
trias. Van Woelderen was burgemeester van 
1919 tot 1945. In april 1943 werd hij ge-
vangengezet door de Duitsers en korte tijd 
later ontslagen. Direct na de bevrijding van 
Vlissingen in november 1944 kreeg hij zijn 
oude functie terug. In juli 1945 nam hij om 
gezondheidsredenen ontslag. Albert van 
Woelderen overleed in 1951 op 74-jarige 
leeftijd. Zijn ambtsperiode tot 1939 wordt 
algemeen gezien als de meest succesvolle 
uit de Vlissingse geschiedenis van de laat-
ste twee eeuwen. De Tweede Wereldoorlog 
zorgde ervoor dat er van de resultaten van 
zijn beleid en inspanningen nagenoeg niets 
overbleef maar versterkte wel de mythe 
rondom de persoon Van Woelderen. Tijd 
om eens wat meer in detail te onderzoeken 
wat er van zijn Vlissingsche trias tussen 
1919 en 1939 nu echt is terechtgekomen. 
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Haven

De haven van Vlissingen verkeerde al sinds 
de tweede helft van de zeventiende eeuw 
in verval. Er waren wat oplevingen geweest 
in de eerste helft van de achttiende eeuw 
door de illegale slavenhandel waarin de 
Vlissingers zeer bedreven waren en door de 
twee oorlogen met Frankrijk die een impuls 
hadden gegeven aan de kaapvaart. De la-
tere Franse bezetting tussen 1795 en 1813 
bracht weliswaar leven in de brouwerij, 
maar dat was vooral militair en droeg niets 
bij aan de gedroomde groei van Vlissingen 
als middelpunt in de internationale handel. 
Na het bombardement van de Engelsen 
in 1809 en de aftocht van de Fransen in 
1813 bleef Vlissingen nog tientallen ja-
ren zitten met een verwoeste binnenstad 
en een nagenoeg levenloos havengebied. 
Er was geen geld voor wederopbouw, laat 
staan voor investeringen in de handel en 
de industrie. In vergelijking met steden 

als Antwerpen en Hamburg die allebei een 
veel mindere ligging hadden, ontbrak het 
in Vlissingen aan durf, kapitaal en visie, 
maar ook aan een gemakkelijk te bereiken 
achterland en aan voldoende retourvracht 
om het voor de schepen en hun reders 
aantrekkelijk te maken om in Vlissingen 
aan te leggen. De komst van de marine-
werf in 1814 veranderde daar weinig aan. 
Weliswaar werd de haven gebruikt voor 
de aanvoer van materialen en voor proef-
vaarten, van enig havenbedrijf was geen 
sprake. Toen de werf in 1867 verdween uit 
Vlissingen was dit een klap voor de stad, 
maar niet voor de haven. In deze periode 
werd er wel een aantal overheidsbesluiten 
genomen die voor Vlissingen zeer voordelig 
waren: de aanleg van een buitenhaven en 
twee nieuwe binnenhavens, de aansluiting 
op het internationale spoorwegnetwerk en 
het graven van een kanaal door Walcheren 
waardoor de havens van Rotterdam en 
Dordrecht gemakkelijker bereikbaar wer-
den voor binnenvaartschepen. Het mocht 
niet baten. Hoewel Vlissingen dankzij de 
nieuwe haven de thuisbasis werd voor de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) 
en daarmee het centrum voor het post- en 
personenverkeer van en naar Engeland, 
bleven de handelsschepen de havens mij-
den. Er waren te weinig voorzieningen zoals 
een droogdok, grote loskranen en voldoen-
de drink- en stookwater om de schepen te 
kunnen bevoorraden. En nog steeds ont-
brak het aan retourvracht. 
Intussen had Vlissingen wel een nieuwe werf  
gekregen: De Schelde, opgericht door de 
scheepsbouwfamilie Smit uit Slik ker veer. 
De werf kon gebruik maken van de terrei-
nen en de voorzieningen van het voorma-
lige marinecomplex, maar slaagde er niet 
in om de stad een economische impuls te 
geven. Wel nam het aantal werknemers 
toe zodat het inwonertal groter werd en de 
lokale economie weer wat kon groeien. In 
1883 nam De Schelde de exploitatie van 
de Vlissingse havens over van de lande-
lijke overheid. De werf zag kansen in het 
scheepvaartverkeer tussen Nederland en 
Nederlands-Indië maar had ook behoefte 
aan een efficiënte losplaats voor metalen, 

Albert van Woelderen, kort voordat hij werd be-
noemd als burgemeester van Vlissingen in 1919 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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kolen en machines die zij elders inkocht. 
De scheepvaartplannen van De Schelde 
strandden al snel omdat Rotterdam zich 
verzette tegen een nieuwe concurrent en 
bij de toenmalige regering een veel gro-
tere vinger in de pap had dan het kleine 
Vlissingen. Wat overbleef was het gebruik 
door De Schelde en de SMZ, zodat de ha-
ven in het laatste decennium van de ne-
gentiende eeuw ten dienste stond van de 
werf en van het post- en personenverkeer 
met Engeland, dat weliswaar groeide, 
maar nooit voor meer dan twee sche-
pen per dag zorgde. In 1914 nam de ge-
meente Vlissingen daarom het beheer van 
de havens over van De Schelde. Vanaf dat 
moment begon een lobby om toestem-
ming te krijgen en fondsen te werven voor 
modernisering en een uitbreiding van de 
Buitenhaven. In 1919, het jaar waarin Van 
Woelderen op 42-jarige leeftijd het bur-
gemeestersambt aanvaardde, stemde de 
landsregering in met de plannen.
Het zou nog tot 1931 duren voordat de 
nieuwe haven in gebruik kon worden ge-
nomen. Haagse bureaucratie en de tegen-
werking van Rotterdam vertraagden de 

besluitvorming en dus ook de uiteindelijke 
bouw. Van Woelderen heeft hierin zeker een 
positieve rol gespeeld. Zijn connecties met 
de koninklijke familie en een deel van de 
Staten-Generaal die sterker waren gewor-
den door zijn bijdrage aan het verijdelen 
van Pieter Jelle Troelstra’s socialistische 
revolutie in 1918, waren daarbij in zijn 
voordeel en dat van Vlissingen. 
De nieuwe haven kende in de eerste ja-
ren van haar bestaan geen enkele groei. 
Sterker nog, na een goed eerste jaar, zakte 
in 1933 zowel de invoer als de uitvoer tot 
onder het niveau van 1928. De oude pro-
blemen van de Vlissingse haven golden 
nog steeds en waren door de internatio-
nale schaalvergroting in de scheepvaart 
waarschijnlijk versterkt. De Vlissingse ha-
ven had nog steeds niet de juiste moderne 
voorzieningen om zeeschepen snel te laden 
en te lossen en te voorzien van brandstof, 
levensmiddelen en water. De grootte van 
de haven en de ligging aan de Noordzee 
waren weliswaar pluspunten, maar de in-
ternationale scheepvaart verkoos toch de 
moderne havens als Rotterdam, Antwerpen 
en Hamburg vanwege de betere voorzienin-

De buitenhaven in 1925, voor de uitbreiding die in 1931 klaar zou zijn. Op de voorgrond is het 
Stationsplein te zien. Daar achter de Steigers van de Stoomvaart-Maatschappij ‘Zeeland’  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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gen daar, de veel grotere afhandelingssnel-
heid en de waarschijnlijkheid dat er retour-
vracht was. De schepen die de haven van 
Vlissingen wel bezochten, deden dat voor-
namelijk om de lokale bedrijven van grond- 
en brandstoffen te voorzien. In 1927 was 
dat 89 procent en in 1933 zelfs 99 procent.
Van Woelderen had dus duidelijk iets laten 
liggen. De vraag is of hij en zijn adviseurs 
zich daarvan bewust waren. Wellicht had-

den de inspanningen om de vijf miljoen 
gulden die de nieuwe Buitenhaven zou 
gaan kosten los te krijgen in Den Haag, 
hun blik op de toekomst versmald en was 
de revolutie die zich in de scheepvaart tus-
sen 1919 en 1931 had voltrokken volledig 
aan de aandacht ontsnapt. Misschien ook 
hadden ze helemaal niet het plan om een 
rol te gaan spelen in de internationale zee-
scheepvaart en wilden ze het beleid richten 
op het zogenaamde snelverkeer: post, per-
sonen en binnen- en kustvaart. Het moet 
gezegd dat de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland het nog steeds goed deed en ook 
van de veerdienst op Breskens werd in toe-
nemende mate gebruik gemaakt. Maar op 
dit soort activiteiten alleen kon een zeeha-
ven natuurlijk niet draaien, zeker niet met 
de ambities van de Vlissingse gemeente-
raad, Albert van Woelderen voorop. En dat 
realiseerden ze zich zelf ook. Er moest wat 
gebeuren en men bedacht dat het inroepen 
van deskundige hulp van buitenaf zo lang-
zamerhand geen overbodige luxe meer kon 
worden genoemd. Er werd besloten om een 
wetenschappelijk onderzoek te laten uit-

Op 17 april 1931 werd de nieuwe buitenhaven geopend door Koningin Wilhelmina. Prins Hendrik en 
Prinses Juliana waren er ook bij. Tussen Wilhelmina en Juliana loopt burgemeester Van Woelderen  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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voeren naar de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen van de haven. De opdracht 
werd verstrekt aan de jonge Duitse eco-
noom Dr. Erich A. Kautz die kort daarvoor 
aan de universiteit van Kiel summa cum 
laude was gepromoveerd op een onderzoek 
naar de relatie tussen havenlocaties en ha-
venopbrengsten. 
Kautz ging voortvarend te werk en kon al in 
oktober 1933 zijn 400 pagina’s dikke rap-
port presenteren aan de gemeenteraad en 
de directie van de haven. Zijn conclusies 
logen er niet om. Hij signaleerde alle ge-
breken van de Vlissingse haven die al min 
of meer bekend waren en wist deze cijfer-
matig te onderbouwen en vanuit een his-
torisch perspectief als onvermijdelijk nood-
lottig te kwalificeren. Hij raadde Vlissingen 
dan ook af om te proberen wereldhavens 
als Rotterdam, Antwerpen en Hamburg 
naar de kroon te steken en adviseerde het 
roer om te gooien en alleen nog maar uit 
te gaan van de sterke kanten die de haven 
van Vlissingen had. Zo moest de stad zich 
gaan richten op snelverkeer en het aantrek-
ken van industrieën die met hun aan- en af-
voer afhankelijk waren van havens geschikt 
voor schepen met een grote diepgang. 
Daarnaast moet het gemeentebestuur gaan 
ijveren om voor Vlissingen het predicaat 
‘vrijhaven’ te verkrijgen: een haven zonder 
belastingheffing. De belangrijkste aanbeve-
ling was echter de inrichting van Vlissingen 
als voorhaven van Antwerpen. Kautz voor-
zag een verdere groei van de Vlaamse 
stad. De kansen lagen in het bevoorraden 
van het scheepvaartverkeer van en naar 
Antwerpen. Vlissingen als bunkerhaven had 
een grote toekomst volgens de Duitse we-
tenschapper. 
Het rapport leidde niet tot belangrijke be-
leidswijzigingen. Het post- en personenver-
keer liep al goed en Vlissingen was, voordat 
het rapport uitkwam, een niet onbelangrij-
ke bunkerhaven. Nieuwe industrieën in het 
havengebied kwamen er niet en over het 
vrijhavenidee is nooit meer gesproken. Wel 
werd in 1934 de N.V. Haven van Vlissingen 
opgericht, die moest gaan zorgen voor 
een efficiënte exploitatie, een voortgaande 
modernisering en een succesvolle marke-

ting. In korte tijd verzesvoudigde het ton-
nage aan in- en uitvoer, vooral veroorzaakt 
door het toegenomen aantal schepen dat 
kwam bunkeren. 1936 werd een piekjaar 
omdat in juni te Antwerpen een grote sta-
king uitbrak en de scheepvaart moest uit-
wijken naar Vlissingen. Tot 1939 bleef de 
haven goed draaien. In de loop van dat jaar 
trad er stagnatie op, omdat Europa een 
nieuwe oorlogsdreiging ervoer. En dat had 
een neergaand effect op de handel, ook in 
Vlissingen. 
Wanneer we een oordeel zouden moeten 
vormen over dit eerste deel van de trias 
van Van Woelderen kunnen we gematigd 
positief zijn. De groei kwam er wel, maar 
pas vijftien jaar na de introductie van de 
Vlissingsche trias. Misschien had een on-
derzoek zoals Kautz dat deed in de jaren 
1932 en 1933 al veel eerder moeten plaats-
vinden. Datzelfde kun je zeggen van de op-
richting van de N.V. Haven van Vlissingen 
in 1934 en de moderniseringen die toen in 
gang werden gezet. 

Industrie

Vlissingen had tot 1814 nooit enige indu-
strie van betekenis binnen haar grenzen ge-
had. De stad was volledig afhankelijk van 
de activiteiten die in en vanuit de haven 
plaatsvonden. In de veertiende, vijftiende 
en zestiende eeuw was dat vooral de vis-
serij met wat import vanuit Engeland. In de 
zeventiende eeuw bloeide de kaapvaart en 
in de achttiende eeuw de slavenhandel. De 
bedrijvigheid in Vlissingen was grotendeels 
gericht op de lokale markt. De bedrijfjes 
waren klein en bijna allemaal georgani-
seerd in gilden zoals die van de timmer-
lieden, de touwslagers, de metselaars, de 
slagers en de bakkers. Er waren wel wat 
scheepswerfjes, maar die deden vooral aan 
onderhoud. Nieuwe schepen werden elders 
ingekocht. In 1814 kwam daarin veran-
dering toen de regering onder leiding van 
de kersverse koning Willem I besloot om 
de Rijksmarinewerf van Amsterdam naar 
Vlissingen te verplaatsen. De werf gaf werk 
aan honderden Vlissingers en was verant-
woordelijk voor meer dan 95 procent van 
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de industriële werkgelegenheid. In 1868 
besloot de landsregering echter tot een 
verhuizing naar een aantal noordelijker 
gelegen havensteden omdat Vlissingen te 
kwetsbaar was in het geval er een nieuwe 
oorlog zou uitbreken. Hierdoor werd het 
grootste deel van de beroepsbevolking 
werkloos. Toen in 1875 Arie Smit een par-
ticuliere werf startte betekende dat het be-
gin van een nieuwe groei van Vlissingen 
als industriestad. In korte tijd groeide de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde uit 
tot een van de grootste scheepswerven van 
het land. Weer werkte verreweg het groot-
ste deel van de Vlissingers bij één enkele 
onderneming. In 1905 waren er 173 be-
drijven, voornamelijk kleine werkplaatsen. 
Naast De Schelde die toen 1.400 werkne-
mers had, waren er een blikfabriek, een 
gasfabriek, een elektriciteitscentrale, een 
raffinaderij, een gereedschappenprodu-
cent, een schoenenfabriek, een stoomwas-
serij, een bierbrouwerij en een aantal druk-
kerijen. Deze situatie was in 1919, het jaar 
waarin Van Woelderen burgemeester werd, 
nog niet veranderd. Geen wonder dat de 
verdere ontwikkeling van de industrie een 

van de speerpunten werd in de Vlissingsche 
trias. De Schelde stond daarbij centraal, 
maar het was ook zaak om meer diversiteit 
te krijgen in het aantal industriële vestigin-
gen. 
Dat is niet gelukt. Het aantal bedrijven met 
meer dan tien werknemers nam weliswaar 
toe, maar dat waren voornamelijk onderne-
mingen die hun activiteiten ontplooiden in 
het verlengde van de Vlissingse haven en 
een rol speelden in de bevoorrading van de 
schepen die daar afmeerden. Zo was er een 
bunkerstation van de Steenkolen Handels 
Vereniging, de S.H.V., een vestiging van 
de N.V. Handelscompagnie uit Rotterdam, 
verschillende opslagmogelijkheden voor 
olie en melasse en een tankinstallatie van 
de Vlissingsche Mineraalolie en Asphalt 
Raffinaderij, de Vlismar. De raffinaderij was 
een van de weinige nieuwe industrieën, 
maar was al in 1913 opgericht als vesti-
ging van de Nederlandsche Petroleum en 
Asphalt Maatschappij te Rotterdam, de 
NedPam. Er waren wel wat kleinere suc-
cessen voor het industriebeleid, zoals de 
werktuigenfabriek Fijnwerk uit 1920 en de 
ijsfabriek Walcheria uit 1921, maar de ef-

Brand op het terrein van de olieraffinaderij NedPam te Vlissingen, juli 1924. Het duurde drie dagen 
voordat de brand was geblust. De NedPam kreeg pas in 1927 een opvolger: de Vlismar.  
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)



April 2015 9

fecten daarvan werden teniet gedaan door 
het verdwijnen van andere fabrieken.
In de grafiek is goed te zien hoe het aan-
tal inwoners van Vlissingen tussen 1919 en 
1939 zich ontwikkelde: van 22.500 in 1919 
naar 23.000 in 1939, per saldo een toena-
me van 500. Niet echt de ontwikkeling van 
een stad die op grote schaal industrieën 
weet aan te trekken. De tweede lijn in de 
grafiek staat voor het aantal werknemers 
van De Schelde in dezelfde periode. Die 
is veel grilliger vanwege de fluctuaties die 
plaatsvonden in het verwerven van nieuwe 
opdrachten. Op het eind van de jaren dertig 
zien we een sterke stijging die ook effect 
had op het aantal inwoners van Vlissingen. 

Meer gedetailleerde cijfers laten zien dat 
stijgingen en dalingen van het aantal me-
dewerkers van De Schelde een directe in-
vloed hebben op het aantal inwoners van 
Vlissingen, hetgeen weer duidt op het ont-
breken van andere vormen van grootscha-
lige werkgelegenheid.
Het oordeel over de realisatie van het twee-
de deel van de Vlissingsche trias is niet 
positief: feitelijk is er helemaal niets van 
terechtgekomen. Zoekend naar de oorza-
ken kunnen we alleen maar gissen. Is er 
voldoende acquisitie gepleegd door het 
Vlissingse stadsbestuur? Gezien het enorme 
netwerk van burgemeester Van Woelderen 
zijn er ongetwijfeld pogingen geweest om 
meer industrie naar de Scheldestad te ha-
len. En toch lukte dat niet. Een mogelijke 
verklaring is de vertraging van de uitbrei-
ding, de modernisering en de professiona-
lisering van het havencomplex waardoor 
er pas vanaf 1934 een begin kon wor-
den gemaakt met een groeiproces, net in 
een periode dat de wereldwijde crisis ook 
Nederland in haar greep begon te krijgen. 
Het aantrekken van industrieën die afhan-
kelijk waren van een diepe haven, zoals 
Kautz in 1933 adviseerde in zijn rapport, 
was om deze reden waarschijnlijk kans-
loos. Pas in de jaren zestig en zeventig, 
na de aanleg van het Sloegebied, zou het 
Vlissingen met behulp van de provincie 
Zeeland lukken om dit soort bedrijven aan 
te trekken. 
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De Schelde en de schepen die er 
werden gebouwd domineerden ruim 
honderd jaar het stadsbeeld van 
Vlissingen. Op deze foto de Dokhaven 
met het schip Dempo in 1931.  
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen)
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Strand

Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: ook van de derde pijler onder het 
beleid van Van Woelderen, het strand, 
kwam minder terecht dan waarop was ge-
hoopt. De grafieken laten dit zien. In de 
eerste grafiek is het aantal betaalde zee-
baden tussen 1919 en 1939 op de twee 
gemeentelijke stranden van Vlissingen 
weergegeven: het gewone bad waar moest 
worden betaald om te baden, maar ook om 
op het strand te komen en het volksbad 
waar het strand gratis was, maar een zee-
bad geld kostte. Voor dat geld kregen de 
badgasten de beschikking over een koets 
om zich te verkleden. Het aantal zeeba-
den en de inkomsten daaruit werden door 

het stadsbestuur gezien als een uitstekend 
meetinstrument om groei of daling van het 
toerisme in een bepaald jaar in de gaten te 
kunnen houden. De grafiek laat een licht 
stijgende lijn zien, maar de verschillen tus-
sen de eerste jaren en de laatste zijn niet 
groot. De fluctuaties in het aantal zeebaden 
komen overeen met de fluctuaties in de 
gemiddelde zomertemperaturen die in de 
grafiek zijn te zien. Warme zomers leidden 
vanzelfsprekend tot meer zeebaden. In de 
weergrafiek zien we ook een opgaande lijn. 
In de twintig jaar tussen 1919 en 1939 was 
er klaarblijkelijk sprake van een substan-
tiële stijging van de zomertemperaturen. 
Tussen 1919 en 1929 bedroeg de gemid-
delde zomertemperatuur 15,2 graden. In de 
tien jaar daarop was dit 16,3. De stijging 
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Het volksbadstrand, omstreeks 1935. 
Op de boulevard is het Strandhotel  
te zien, met de muziektent en het  
badpaviljoen.  
(Fotocollectie Gemeentearchief 
Vlissingen)
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van het aantal zeebaden in dezelfde twee 
perioden was 30 procent. 
Een mooi percentage, maar veel lager 
dan de groei die de Vlissingse stranden 
in de eerste twintig jaar van de twintigste 
eeuw hadden gekend: 300 tot 400 pro-
cent! In de periode 1900-1905 namen 
gemiddeld 6.000 mensen een zeebad. In 
1919 waren dat er ruim 20.000. En die 
waren niet zomaar gekomen. Vanaf 1872, 
toen onder aan de duinen, op de plek 
waar later de Leeuwentrap zou komen, 
Badhuis Vlissingen werd geopend is er 
door Vlissingse ondernemers en bestuur-
ders hard gewerkt om de stad geschikt te 
maken voor het toen opkomende toerisme 
en dat ook uit te dragen. Ze werden daar-
bij geholpen door de komst van de spoor-
lijn, de start van de stoombootdienst op 
Engeland en de aanleg van een tramver-
binding met Middelburg. Met de benoeming 
in 1878 van Arie Smit, tevens oprichter 
van De Schelde, als burgemeester raakte 
de ontwikkeling van Badplaats Vlissingen 
in een stroomversnelling. Er kwamen meer 
badkoetsen, de Badhuisweg werd aange-
legd om de stad te verbinden met de bad-
plaats en er werd een hotel gebouwd: het 
Grand Hotel des Bains, dat in 1886 fees-
telijk werd geopend. Op initiatief van Smit 
werd de gemeente in 1883 voor 11.000 
gulden eigenaar van de gebouwen, strand-
stoelen en badkoetsen, waarmee ze zelf 
het strand kon gaan exploiteren. In 1892 
werd de Vereniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer in Vlissingen opge-
richt die brochures maakte en verspreidde 
en advertenties plaatste in landelijke kran-
ten en tijdschriften. Ook adviseerde de ver-
eniging de gemeente over de inrichting van 
het strand en de boulevard. De ontwikke-
ling van de badplaats kreeg ook na 1900 
volop aandacht van het gemeentebestuur 
en in het bijzonder van de energieke stads-
bestuurder Jacobus van Niftrik Jr. die, met 
tussenpozen, wethouder was van 1905 tot 
1924. Vanaf 1906 was er een muziektent 
en in 1907 werd de Leeuwentrap gebouwd 
om de toegang tot het strand nog makke-
lijker te maken. Er kwamen kiosken, wan-
delpaden en zitbanken. ’s Avonds zorgden 

elektrische booglampen ervoor dat er veilig 
kon worden gewandeld. Het aantal hotels 
en pensions groeide en steeds meer ver-
mogende particulieren wilden in de buurt 
van het strand gaan wonen. De boulevard 
kreeg haar eerste bebouwing en onder aan 
de nieuwe trap verrees een groot villapark. 
Vlissingen was in 1919 een voor die tijd 
volwassen badplaats met de nodige voor-
zieningen, een goede infrastructuur en 
behoorde tot de top vijf van Nederland. 
Jaarlijks werden er tussen de 20.000 en 
30.000 zeebaden verkocht en dat was zes 
keer zoveel als twintig jaar eerder. Het was 
deze erfenis van twee generaties stadsbe-
stuurders waarop de nieuwe burgemeester 
in 1919 verder had kunnen bouwen. De 
grafieken laten zien dat er wel wat bereikt 
werd gedurende zijn ambtsperiode, de oor-
logsjaren uitgezonderd, maar dat de groei 
van 30 procent maar een fractie was van 
hetgeen zijn voorgangers hadden gereali-
seerd. 
En toch kunnen we een aantal belangrij-
ke en zeer aansprekende wapenfeiten op 
toeristisch gebied aan Van Woelderen toe-
schrijven. Een daarvan was het vliegveld 
aan de noordgrens van Vlissingen waar-
voor hij jarenlang ijverde. Al in 1921 wist 
hij de net opgerichte KLM zover te krijgen 
dat deze in de zomermaanden pleziervluch-
ten organiseerde boven Walcheren. In 1932 
werd het vliegveld, een grasbaan, zelfs 
eindpunt in een vaste luchtverbinding die 
startte in Rotterdam en met een tussenlan-
ding in Haamstede, eindigde in Vlissingen. 
Een jaar later mochten de toestellen in de 
zomermaanden vanuit Vlissingen nog een 
stukje verder vliegen naar Knokke. Het 
vliegveld voorzag in een behoefte en het 
aantal vluchten steeg snel. In het topjaar 
landden er 2.813 vliegtuigen. Of dit ef-
fect heeft gehad op het strandtoerisme is 
nog maar de vraag. Juist in de jaren dat 
het vliegveld een sterke groei kende, nam 
het aantal zeebaden af van 72.000 in 1934 
naar 55.000 in 1939. De aanwezigheid van 
een vliegveld zal zeker een rol hebben ge-
speeld bij de beslissing van de directie van 
De Schelde in 1934 om een afdeling vlieg-
tuigbouw op te richten. In de jaren daarop 
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werd een tiental vliegtuigen geproduceerd. 
De enige succesvolle was de Scheldemusch 
waarvan zes exemplaren zijn gebouwd. De 
andere types kwamen niet verder dan een 
enkel prototype of testvliegtuig: de S.12, de 
Scheldemeeuw, de S.20 en de S.21. 
Misschien wel het meest tot de verbeelding 
sprekende project van Van Woelderen op 
toeristisch gebied was de bouw van een 
wandelpier. De ideeën daarover bestonden 
al meer dan een halve eeuw, maar waren 
steeds afgeketst omdat er geen geld be-
schikbaar was. Van Woelderen wist wel 
voldoende particulier kapitaal bij elkaar 
te krijgen en op 30 mei 1936 kon de pier 
feestelijk worden geopend. Het bouwwerk 
was 150 meter lang en op het hoofd stond 
een achthoekig paviljoen met een horeca-
bestemming. In 1943 werd de pier afgebro-
ken door de Duitsers vanwege de militaire 
risico’s.
Tenslotte moet natuurlijk ook een van de 
belangrijkste vooroorlogse monumenten in 
Vlissingen worden genoemd: het Wooldhuis 
op de kop van boulevard Evertsen, dat Van 
Woelderen in 1931 liet bouwen als ambts-
woning, maar dat ook onderdeel was van 
een reeks werkzaamheden aan de drie bou-

levards die onder zijn burgemeesterschap 
met elkaar werden verbonden. De dam 
over de ingang van het Haventje van Meijer 
in 1939, dat sinds 1872 diende als uitwa-
teringssluis, was het sluitstuk van dit pro-
ject dat de boulevards in de visie van Van 
Woelderen meer uitstraling zou gaan geven. 
En dat was weer goed voor het toerisme. 

De Vlissingsche trias

Van de drie speerpunten die burgemees-
ter Van Woelderen in 1919 formuleerde in 
zijn Vlissingsche trias, kan alleen de ha-
ven een redelijk succes worden genoemd, 
hoewel het 15 jaar heeft geduurd voordat 
er zichtbare resultaten waren. De andere 
twee speerpunten kwamen nauwelijks van 
de grond. De industrie bleef nagenoeg op 
hetzelfde niveau en wat er zo nu en dan 
aan groei werd gerealiseerd, kwam volle-
dig voor rekening van De Schelde. Het toe-
risme nam iets toe, maar had zijn grootste 
groei doorgemaakt in de periode voordat 
Van Woelderen burgemeester was. 
Toch waren zijn verdiensten voor de ge-
meente groot. De inspanningen die hij 
verrichtte om fondsen te verwerven voor 

De wandelpier in 1937. Op de achtergrond: Boulevard Bankert, het Haventje van Meijer,  
de Spuiboezem en het Villapark. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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de haven waren, ondanks de landelijke 
bureaucratie en de tegenwerking van con-
current Rotterdam, succesvol en de wan-
delpier, maar ook het vliegveld, zijn een on-
losmakelijk onderdeel van het collectieve 
Vlissingse geheugen geworden. Succesvol 
waren ook zijn pogingen om de zeevaart-
school, het loodswezen, de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland en de marine voor 
de stad te behouden toen die om uiteenlo-
pende redenen dreigden te vertrekken. 
Belangrijk voor de beeldvorming ten-
slotte was zijn houding tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij werd in 1941 actief 
voor de OD (Ordedienst), een van de gro-
tere geheime anti-Duitse organisaties in 
Nederland. In 1943 werd hij ontslagen en 
gevangen gezet, maar in datzelfde jaar 
weer vrijgelaten. Het laatste oorlogsjaar 
zat hij met zijn gezin ondergedoken op 
Noord-Beveland. Direct na de bevrijding 
kreeg hij zijn oude functie terug en gaf hij 
leiding aan de eerste opruim- en herstel-
werkzaamheden in de verwoeste stad. Ook 
dat heeft zonder twijfel indruk gemaakt, 
evenals de duur van zijn burgemeester-
schap: van 1919 tot 1945, 26 jaar. En dan 
rekenen we de oorlogsjaren gewoon mee, 
want voor de Vlissingers was en bleef Van 
Woelderen de enige echte burgemeester. 
Die eer was niet weggelegd voor de man 
die in 1943 en 1944 namens de NSB zijn 
plaats innam: Piet Callenfels, in de volks-
mond Piet Surrogaat genoemd. En dat zegt 
voldoende1. 

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’.

1 Volgens de overlevering had Callenfels deze naam 

gekregen omdat hij een nagemaakte ambtsketen 

droeg (de echte was zoekgeraakt). De kwalificatie 

‘surrogaat’ kan echter ook betrekking hebben op 

zijn burgemeesterschap, waarbij de persoon Callen-

fels als surrogaat gezien werd voor zijn voorganger, 

Albert van Woelderen.
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Op 7 november 1944 keerde burgemeester Van 
Woelderen terug in het verwoeste Vlissingen. Hij 
kwam aan in de Dokhaven en klimt hier de kade op. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Bij de doop van Rembrandt’s eerste zoon 
Humbartus in 1635 waren Francois en Titia 
peetoom en peettante. Titia was persoonlijk 
in Amsterdam aanwezig bij de doopceremo - 
nies van Rembrandt’s dochter Cornelia in 
1638 en opnieuw bij een kind Cornelia in 
1640. De eerste Cornelia van Rijn was kort 
na de geboorte overleden, waardoor de 
volgende dochter dezelfde naam ontving. 
Bij de laatstgenoemde doopceremonie was 
naast Titia ook haar echtgenoot Francois 
Coopal aanwezig. Ook Rembrandt’s tweede 
dochter Cornelia overleed binnen het jaar. 
In 1641 werd Rembrandt’s zoon Titus ge-

boren, die het langstlevende kind van de 
grote kunstenaar werd. Dat was in hetzelf-
de jaar dat Rembrandt zijn meesterwerk, 
bekend als de ‘Nachtwacht’ schilderde. 
Alleen Francois Coopal was aanwezig bij 
Titus’ doopceremonie. Zijn vrouw Titia had 
hij twee maanden ervoor moeten begraven. 
Zij werd niet ouder dan 36 jaar. Uit sym-
pathie vernoemden Rembrandt en Saskia 
hun nieuwgeboren zoon naar Saskia’s in 
Vlis singen overleden zus. Het illustreert 
hoe nauw de gezinnen van de zussen 
Uylenburgh met elkaar verbonden waren.
De Vl issingse famil ie leden reisden 
met regelmaat naar Amsterdam waar 
Rembrandt zijn onderkomen en atelier 
had. Over een bezoek van Rembrandt 
aan Vlissingen is helaas niets bekend, 
maar dat zal vast een keer hebben 
plaatsgevonden. Ook Rembrandt ver-
loor zijn vrouw Saskia vlak na de voltooi-
ing van de Nachtwacht in 1642. Hij her - 
trouwde nooit weer. Rembrandt en Francois 
Coopal waren beiden op jonge leeftijd  
weduwnaar van de twee zussen Van Uylen-
burgh.

Rembrandt en de Vlissingse geheim agent
Arthur scheijde 

In de 17e eeuw woonde in Vlissingen het  

echtpaar Francois Coopal (ca. 1600-1658/59) 

en Titia van Uylenburgh (ca. 1605-1641). 

Titia was een dochter van Mr. Rombertus van 

Uylenburgh en Sjoukje Osinga. Zij was  

de oudere zus van Saskia van Uylenburgh,  

de vrouw van de beroemde meesterschilder 

Rembrandt van Rijn. Rembrandt schilderde in 

1635 het portret van een geheim agent.

Doopdocument van Rembrandt’s zoon Titus, 22 sep. 1641 (Stadsarchief Amsterdam).

“Rembrant van Rijn, Saskija van

Ulenburch, Getuijgen de secretaris

Gerardus Loo, de heer Commissaris

Francoijs Kopal, Aeffgen Pieters

weduwe van Domijne Hoannis Selvijus (kind:) Tijtus”
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Strijd met Spanje

In die periode woedde de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648). Sinds de afloop van 
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wa-
ren de Nederlanden volop actief zich te ont-
doen van het juk van Spanje. De katholieke 
Spanjaarden hielden zich op in het gebied 
dat nu België is. Zij probeerden keer op 
keer de protestantse Nederlandse bevol-
king eronder te krijgen. In 1631 hadden de 
Spanjaarden nog een nederlaag geleden in 
de Slag op ‘t Slaak bij Steenbergen. Wel 90 
Vlaams-Spaanse schepen waren daar door 
de Nederlandse scheepsmacht onder leiding 
van de Zeeuw Marinus Hollaer buitgemaakt 
of naar de bodem van de zee gejaagd. 
In 1646 arriveerde prins Frederik Hendrik 
van Oranje (1584-1647) met zijn troepen 
voor Antwerpen, met het doel de stad te 
heroveren op de Spanjaarden. Om onver-
klaarbare redenen liet hij lange tijd zijn le-
ger inactief vertoeven in een kampement 
bij de stad. Dat oponthoud had te maken 
met de broer van de genoemde Vlissinger 
Francois Coopal.

De zeventiende eeuwse 007

De broer van Francois was Anthonie Coopal  
(ca. 1600-1672). Hij was naast raad van 

Vlissingen ook een geheim agent van prins 
Frederik Hendrik van Oranje. In het diep-
ste geheim voerde de prins in 1646 on-
derhandelingen met Anthonie Coopal. Hij 
kreeg van de prins de opdracht om de stad 
en het kasteel van Antwerpen van binnen-
uit te veroveren op de Spanjaarden. Het 
was de bedoeling dat hij de gouverneur 
Don Pedro de la Cottera overhaalde om de 
Nederlandse soldaten toe te laten tot het 
kasteel.
Er werd Anthonie een groots fortuin van 
zeven ton aan goud in het vooruitzicht ge-
steld. Vier voor hemzelf en drie voor wie 
hij moest omkopen om de overgave van 
Antwerpen te realiseren. Indien het plan 
slaagde, zou Anthonie Coopal ook het erf-
markgraafschap verkrijgen en zo markies 
van Antwerpen worden. Deze geheime 
plannen waren de reden dat de prins zijn 
bij Antwerpen verzamelde troepen niet liet 
aanvallen. Dat zou immers contraproduc-
tief zijn geweest.
De beoogde poging om Antwerpen te ver-
overen mislukte. Of Anthonie ooit geld ont-
ving voor zijn inspanningen is niet bekend. 
Zijn gelijknamige zoon probeerde in 1684, 
na het overlijden van zijn vader, aangesteld 
te worden aan het hof van de toenmalige 
prins Willem III van Oranje (1650-1702). 
Anthonie junior vond dat hem de functie 

Antwerpen in 1649, met links bovenaan in de stervorm het kasteel (J. Blaeu).
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gegund moest worden aangezien zijn vader 
zich zo voor het land had ingezet. 

Vereeuwigd door de grootmeester

Saskia van Uylenburgh heeft geposeerd 
voor meerdere schilderijen van Rembrandt. 
Zelfs het op de Nachtwacht afgebeelde 
meisje met het pistool en de kip in de rol 
van de ‘Schutterkoningin’ vertoont eni-
ge gelijkenis met de gelaatstrekken van 
Saskia. Hij vereeuwigde zichzelf en zijn col-
lega schilder Jan Lievens ook op het doek. 
Wat zou het mooi zijn geweest als de mees-
terschilder tijdens een bezoek aan zijn fa-
milie in de Zeeuwse contreien een aanzicht 
van Vlissingen zou hebben geschilderd.
In ieder geval twee, misschien wel drie 
van de genoemde Vlissingse inwoners zijn 
door de ‘grootmeester van het licht’ ver-
eeuwigd. Geheim agent Anthonie Coopal 
gaf Rembrandt in 1635 opdracht hem 
in olieverf te portretteren. Het schilderij 
dat Rembrandt maakte bevindt zich van-
daag de dag in het Museum of Fine Arts 
in Boston. In de jaren ‘80 van de afgelo-
pen eeuw hebben leden van het Rembrandt 
Research Project verklaard dat het schilde-
rij niet door Rembrandt zelf zou zijn geschil-
derd. In recentere jaren is na studie van de 
schildertechniek echter vastgesteld dat het 
wel degelijk van de hand van de meester is.
Er bestaat van Rembrandt ook een schil-

derij van een man met een hoed uit 1639, 
waarvan men niet weet wie hij zou moe-
ten voorstellen. Hij toont grote gelijkenis 
met Anthonie Coopal. Het zou heel goed 
Anthonie of zijn broer, Rembrandt’s zwa-
ger Francois Coopal, kunnen zijn. Van zijn 
schoonzus Titia maakte Rembrandt twee 
jaar voor haar overlijden een vlotte pen-
tekening. Die tekening bevindt zich in het 
Nationale Museum van Zweden. Zowel de 
tekening van Titia als het schilderij met de 
onbekende man werden in 1639 vervaar-
digd, vier jaar na het schilderij van Anthonie.

Vader

Rombertus van Uylenburgh, de vader van 
Titia en Saskia, was eind 16e eeuw burge-
meester van Leeuwarden. Hij was de laatste 
persoon die sprak met Willem de Zwijger, 
Vader des Vaderlands. Van Uylenburgh 
nuttigde op dinsdag 10 juli 1584 in het 
Prinsenhof in Delft het middagmaal met 
Willem van Oranje. Na de maaltijd liep 
Willem de trap af en werd op zeer korte af-
stand met een pistool doodgeschoten door 
Balthasar Gerards. Willem van Oranje’s 
laatste woorden “Mijn Heere Godt weest 
mijn siele ghenadich, ick ben seer gequestst, 
Heere Godt weest mijn siele, ende dit arme 
volk ghenadich” werden opgeschreven door 
een man die volgens Van Uylenburgh niet 
eens ter plekke aanwezig was. In recente ja-

Links: Anthonie Coopal, Rembrandt, 1635.
Rechts: ‘Man met een hoed’ die zeer grote gelijkenis toont met Anthonie, Rembrandt, 1639.
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ren is de beroemde moord als zogenaamde 
‘cold case’ forensisch onderzocht. De gaten 
in de muur blijken de originele kogelgaten 
te zijn. De betrokken forensisch arts Mat 
Weststrate concludeerde dat Willem van 
Oranje de woorden niet heeft kunnen uit-
spreken, omdat hij op slag dood moet zijn 
geweest. Van Uylenburgh had gelijk.
Wat de verbinding tussen al deze personen 
interessant maakt is dat Willem van Oranje 
in 1582 zelf woonde in het kasteel van 
Antwerpen. In dat jaar heeft de Fransman 
Jean Jaureguy daar vergeefs geprobeerd 
Willem van Oranje te vermoorden. Hij 
raakte hem met een kogel achter het oor, 
maar het bleek geen dodelijke treffer. Jean 
Jaureguy werd door een lijfwacht van de 
prins direct doodgeschoten.

Vlissingen

Beide broers Coopal werden geboren in 
Den Haag. Het gezin Coopal trok aan het 
begin van de 17e eeuw naar Vlissingen, 
waar vader Cornelis Franssen Coopal in 
1603 het burgerschap verkreeg. Zoon 
Francois overzag in 1624 de schepen uit 
het gewest Holland die Vlissingen aande-
den. Een functie die hij van zijn vader over-
nam, omdat die te oud werd om de taak 
naar behoren uit te oefenen.
De lidmaatregistratie van Titia is ook in het 
Gemeentearchief van Vlissingen gevonden. 

‘Titie Vlenburgs’ werd in 1632 lidmaat met 
een attestatie van ‘Franiker’ (Franeker in 
Friesland), waarbij haar man werd gere-
gistreerd als ‘Francois Cupal’. In de loop 
van de tijd kreeg Francois Coopal er ta-
ken bij. Ook de schepen die in Goeree en 
Hellevoetsluis binnenliepen kwamen onder 
zijn verantwoordelijkheid. Wanneer door 
Hollandse schepen genomen prijssche-
pen en lorredraaiers (smokkelaars) wer-
den opgebracht moest hij zorgen voor de 
afwikkeling van de gelden die zij oplever-
den. In 1635 werd hij commissaris van de 
monstering te water en in 1642 hertrouwde 
Francois in Den Haag met Aletta van Wede.

Zijn broer Anthonie werd in 1633 lidmaat 
en raad van Vlissingen. Anthonie’s medera-
den waren mannen als Jacob Kien, Jacob 
Schoor en de bekende Cornelis Lampsins, 
die later burgemeester werd van Vlissingen. 
Beide heren Coopal woonden ten tijde van 
hun lidmaatschap in de Weststraat, ver-
moedelijk bij hun ouders. Vanaf 1632 zijn 
Francois en Titia terug te vinden wonend 
in de Nieuwstraat, waar jaren later ook 
Michiel de Ruyter kwam wonen. 
In 1650 werd Anthonie Coopal’s vrouw 
Anna Berijngem lidmaat. Zij woonden in 
de Korte Noordstraat, wat tegenwoordig de 
Molenstraat is. In 1666 werd Anthonie pen-
sionaris van Vlissingen wat hij tot zijn over-
lijden in 1672 bleef. Een pensionaris was 

Links: Titia van Uylenburgh waar Rembrandt’s zoon Titus naar vernoemd werd, Rembrandt, 1639.
Rechts: Vermoedelijk eveneens Titia van Uylenburgh als ‘dame met de waaier’, 1641.
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als meester in de rechten de voornaamste 
adviseur in dienst van de stad. 
Het wapen van de familie Coopal was ver-
ticaal in tweeën gedeeld. Het had links een 
gouden veld met een zwarte Friese ade-
laar en rechts een zilver veld met drie rode 
rozen. Het wapen was exact hetzelfde als 
dat van de Middelburgse familie Fock. Op 
last van de regering werd vrij van betaling 
in 1672 in de Oude Kerk een wapenbord 
opgehangen ter ere van geheim agent 
‘Anthony Copal’.

Over de auteur:
Arthur Scheijde, ontwerper, schrijver van 
‘De Woestduynschipbreuk nader ontra-
feld’ en ‘Mysterieuze schipbreuken in de 
Gouden Eeuw’.
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Het wapen van de familie Coopal.

Lidmaatregistraties van Francois en Anthonie en zijn vrouw Anna.

Boven: “Nieustrate Francoijs Copal, sijn Huijsvrouwe Tijtje van Ulenburgh te voren lidmaet”
Midden: “Weststrate Mr Anthonis Coopal j.m. met attestatie uit s gravenhage”
Onder: “Kortenoortstraete Anna Berijngen van Breda Huijsvr: van mr. Anthonij Copal.”
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Op de koffie bij Nicolaas van Hoorn 
Hof Noordbeek in de Walcherse Arkadia

jAco simons

De Van Hoorns

Om Gargons verhaal over Noordbeek in de 
juiste context te kunnen plaatsen, moeten 
we eerst inzicht krijgen in de regentenfa-
milie Van Hoorn en haar landgoed in West-
Souburg. 
Hoewel de familienaam wellicht anders 
doet vermoeden, waren de Van Hoorns niet 
afkomstig uit de Noord-Hollandse plaats 
aan het IJsselmeer. Hun afkomst moeten 
we juist in de Zuidelijke Nederlanden zoe-
ken, namelijk in Vlaanderen. Het was de 
in 1571 geboren Cornelis Nicolaaszoon 
van Hoorn die zijn geboortegrond nood-
gedwongen moest verlaten omdat hij daar 
werd vervolgd om godsdienstige rede-
nen. Cornelis van Hoorn vestigde zich in 
Zeeland en werd in 1603 ingeschreven als 
poorter in Vlissingen. Hij wordt gezien als 
stamvader van de Vlissingse tak van deze 
familie. Het geslacht Van Hoorn zou in de 
loop der eeuwen uitgroeien tot een invloed-
rijke magistraatfamilie. Op een enkele uit-
zondering na bekleedden alle telgen hoge 

posten binnen stadsregeringen of hadden 
de Van Hoorns een hoge militaire rang. 
“Steeds in dienst van stad of land”, zoals 
Didericus van Epen schrijft in zijn boekje 
Het geslacht Van Hoorn.

Jacob

Cornelis van Hoorn trouwde in 1627 met de 
veel jongere Levina Timmermans. Samen 
kregen zij een drietal kinderen. Jacob, de 
oudste van het stel, zou in het derde kwart 
van de zeventiende eeuw Noordbeek la-
ten verrijzen en kan dus de geschiedenis-
boeken ingaan als de bouwheer van deze 
zogeheten lusthof. Noordbeek was gele-
gen in de ambachtsheerlijkheid van West-
Souburg ter hoogte van de kruising van 
de huidige Jacoba van Beierenweg en de 
Zuidbeekseweg. Dat is even ten zuidoosten 
van het roemrijke landgoed Der Boede. 
Jacob van Hoorn werd in 1629 in Vlis sin - 
gen geboren. Aanvankelijk maakte hij car-
rière binnen de krijgsmacht. Al voor zijn 
dertigste was Jacob luitenant-kolonel. 
Daarna volgde zijn politieke leven. Nadat 
hij in het stadsbestuur van Vlissingen er-

De beschrijving van de bewonersgeschiedenis 

van een, in dit geval, voormalige buitenplaats is 

het resultaat van het ontrafelen van een grote 

hoeveelheid in archieven gevonden feiten en  

cijfers. Helaas ervaar je zelden een ‘persoonlijke 

band’ met één van de vaak vele eigenaren die in 

de loop der tijd de revue zijn gepasseerd. 

Dankzij het boek Walcherse Arkadia van de 

Vlissingse predikant Mattheus Gargon krijgen 

we wél enkele persoonlijke indrukken van een 

eigenaar. In dit artikel staat Nicolaas van Hoorn 

van de West-Souburgse buitenplaats Noordbeek 

centraal. Gargons lange passage over deze hof 

en zijn eigenaar krijgt hier een belangrijke plaats 

en is voor een groot gedeelte weergegeven. 

Titelpagina van de Walcherse Arkadia,  
Mattheus Gargon
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varing had opgedaan als raad en schepen 
werd hij in 1674 voor een periode van twee 
jaar benoemd tot burgemeester van de ha-
venstad. In 1676 werd deze aanstelling her-
haald. In de tussentijd had Van Hoorn een 
functie bemachtigd bij de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), als bewind-
hebber van de Kamer Zeeland. 
Omdat zowel zijn eerste als zijn tweede 
vrouw vroegtijdig het leven lieten, huwde 
Jacob in 1680 voor de derde keer. De ge-
lukkige was Wilhelmina Henriette Heyler-
sich, dochter van de secretaris van stad-
houder prins Willem II.
De eerst bekende transactie van onroerend 
goed deed Van Hoorn op 25-jarige leeftijd. 
Hij kocht de boerderij en het omliggende 
land van Andries Wisse en Johanna Crijns, 
met een totale grootte van bijna vieren-
halve hectare. Rondom deze plek zou later 
buitenplaats Noordbeek gestalte gaan krij-
gen. 
De opbouw van het grote buitenverblijf 
Noordbeek ontstond geleidelijk aan. Ver-
spreid over verschillende jaren deed Van 
Hoorn een reeks grondaankopen in West-
Souburg, zo blijkt uit transportakten uit het 
oudrechterlijk archief van die ambachts-
heerlijkheid. Het herenhuis moest de basis 

gaan vormen van de gehele hof. Dat pand 
zou gerealiseerd worden op een stuk zaai-
land dat Jacob in 1661 kocht van een telg 
uit een voorname familie, Johan Schot(te). 
Of Van Hoorn gelijk overging tot bouwen is 
waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Het 
is best mogelijk dat het herenhuis pas een 
aantal jaren later werd opgetrokken. 
Van Hoorn kocht in 1683 nog een nabijge-
legen boerderij van de nabestaanden van 
de Vlissingse koopman Adriaan Gijl en gaf 
deze de naam Zuidbeek. Vanaf die tijd zou 
Zuidbeek in één adem genoemd blijven 
worden met de wat noordelijker gelegen 
buitenplaats. 
Boerderij Zuidbeek bestaat nog steeds en 
bevindt zich, uiteraard, aan de Zuid beek-
se weg. Boerderij Noordbeek, die vroeger  
onderdeel uitmaakte van de buitenplaats  
Noordbeek, ligt aan de Jacoba van Beier-
en weg omdat de Noordbeekseweg eens 
een naamswijziging onderging.

Nicolaas, heer van Koudekerke

Na het overlijden van Jacob van Hoorn in 
1692 werd zijn weduwe eigenaresse. Zij be-
sloot in 1700 dat Noordbeek, conform haar 
mans wil, op naam van Jacobs oudste zoon 

Visscher/Romankaart van 
Walcheren, 1655
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– voortgekomen uit zijn eerste huwelijk – 
moest komen te staan. Zo kreeg Nicolaas 
van Hoorn het landgoed in handen. 
Nicolaas werd in 1652 in Vlissingen gebo-
ren en verloor zijn moeder al op tweejarige 
leeftijd. Achttien jaar later nam hij zitting in 
de raad van zijn geboortestad. Net als zijn 
vader werd hij later schepen en burgemees-
ter. In het laatste ambt werd hij maar liefst 
zeven keer aangesteld. 
Vanaf 21 september 1708 mocht de toen 
57-jarige Nicolaas zich heer van Koude-
kerke noemen. De ambachtsheerlijkheid 
Koude kerke verwierf hij door deze te kopen 
van de stad Vlissingen. Niet toevallig was 
hij van die plaats burgemeester. 
Van Hoorn was naast zijn werk als stads-
bestuurder actief binnen de VOC en hij be-
kleedde de functie van gecommitteerde bij 
de Staten-Generaal; een drukbezet man, zo 
kunnen we concluderen. Hij stierf op de ze-
ker voor die tijd hoge leeftijd van 82 jaar. 
Tijdens Nicolaas’ VOC-tijd rolde er een 
schip van de helling van de werf in Middel-
burg, dat werd genoemd naar Van Hoorns 
buitenplaats. De ‘Noordbeek’ voer vanaf 
1707 naar de Oost en verging in 1730 bij 
de Molukse eilanden.

De auteur van de Walcherse Arkadia

Dit jaar (2015) is het precies 300 jaar ge-
leden dat Mattheus Gargon het eerste deel 
van zijn Walcherse Arkadia publiceerde 
(1715). Het tweede deel volgde twee jaar 
later. De auteur biedt ons in zijn weliswaar 
te zoete en stichtelijke werk toch een ver-
makelijk beeld van het eiland Walcheren in 
het begin van de achttiende eeuw. Hoewel 
fictie en feiten door elkaar lopen, kunnen 
we stellen dat het verhaal over Noordbeek 
de ontmoeting beschrijft tussen Gargon 
en Van Hoorn. In plaats van zichzelf, voert 
de auteur in verhalende trant een aantal 
hoofdpersonen ten tonele. Het zijn Ewoud, 
Heerman, Floris, Isabelle en Hildegonde die 
per koets een tocht maken over Walcheren.
Mattheus Gargon werd in 1661 in Haarlem 
uit Waals-Vlaamse ouders geboren. Hij be-
gon zijn carrière als kandidaat-predikant 
bij de Franse Gemeente in Leeuwarden. 

Gargon stapte vervolgens over naar de ne-
derduits-gereformeerde kerk en was eerst 
predikant in Geffen en Nuland, voordat 
hij in 1702 in het Walcherse Serooskerke 
stond. In 1707 werd hij beroepen in Vlis-
singen, waar hij een jaar later ook nog werd 
benoemd tot rector van de Latijnse School. 
Gargon stichtte een echt domineesge-
zin. Alle drie zijn zonen werden predikant. 
Mattheus Gargon overleed in 1728 in Vlis-
singen.

Koffy of Chokolaat

In het tweede deel van de Walcherse Arka-
dia (pagina 54-66) wordt het bezoek aan 
de dan 64-jarige Nicolaas van Hoorn op 
Hof Noordbeek als volgt beschreven: 
“Ik word hoe langer hoe meer in mijn eer-
ste gedachten bevestigt, dat Walcheren een 
ander Tempe zy” [een mooi en vermakelijk 
land], schoot er Ewoud zeer vergenoegt op 
uit, “en ik vinde deze streek, (…), met hof 
aan hof, elk om ’t prachtigst en vermak-
lijkst verrijkt: en die gedurige verandering 
van koornakkers, zaylanden, heerlijkhe-
den en hoven, boomgaarden, en lusthui-
zen, zoud den ongevoeligsten aandoen, en 
droefgeestigen verblyden.”
Nauwlijks had hy die woorden gespro-
ken, of zy waren voor eene groene poort, 
en dreeve [de laan die toegang verschaft 
tot de hof] die wederzijds een langen vij-
ver had [dat moet zijn geweest aan weers-
zijde van de huidige Zuidbeekseweg, tus-
sen het woonwagenkamp en de Jacoba 
van Beierenweg]en aan het einde een 
schoon Huis vertoonde door eene doorzich-
tige deur. Heerman, ziende dat Ewoud met 
veel genoegen op alles oog sloeg, vatte het 
woord, “en dit is”, zyde hy “Noordbeke, een 
geneuglijk Land- en Lusthuis van de Heer 
van Hoorn”; en teglijk de dreef inrydende, 
zagen zy nu en dan de Visschen in de over-
schaduwde vijvers; als spelende opsprin-
gen; terwijl de schelle vogelen in de frisse 
loveren [bladeren], als om strijd, zongen, en 
het geselschap door welluidende verschei-
denheid van klanken, vermaakten, waar-
toe de koekoek vast de maat sloeg. Aan het 
einde der dreeve, en om de hoek gekomen, 
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stond de Heer Van Hoorn daar [op de split-
sing van de huidige Zuidbeekseweg en de 
Jacoba van Beierenweg], die hen ziende toe 
trad, en met ernstige beleefdheid nodigde 
van den wagen en in huis te komen, en een 
bakje Koffy of Chokolaat te nuttigen. “Zulk 
een verzoek is te gunstig, om afgeslagen te 
worden”, sprak Floris, en in eenen rustigen 
spronk van den wagen afspringende, hielp 
hy Isabelle en Hildegonde met gedienstige 
volwaardigheid ook af. Binnen getreden, 
en de wederzijdse pligtplegingen afgelegd, 
wierd de Koffy en Chokolaat in kopere 
schenkkannen, nevens een trekpot met 
zoethout, en een taljoor [bord of schotel] 
met boterhammen, en een ander met anijs-
bischuit en harde rotjes [platte beschuitjes] 
opgezet. Ieder nam daar zijn genoegen van, 
en Hildegonde een kop Chokolaat, zeggen-
de, “dit noemt men Vlissings ondergang, 
en zo ik hoor, is die drank aldaar zo [al]ge-
meen, en meer in gebruik, dan in Spanjen, 
daar men de Kakauw, Maniljes [vanille?], 
en andere mengelstoffe van de Chokolaat 
van daan brengt.” (…) “Appelen”, zeide 
de Heer van Hoorn, “zijn hier altijd zeer 
veel, maar zelden in zulken overvloed ge-
weest, als nu. Noit zag men bloesemry-
ker Lente, en vruchtbaarder Zomer: de 
Peeren, Pruimen, Kerssen staan ongeloof-
lijk schoon; de Perzik en Abrikoos gerist, 
en ik heb er meer afgetrokken om lucht en 
voedsel te geven aan de grootste dan er in 
eenigen Zomer, by menschen geheugen, 
zyn gewassen. Sommigen, die alles uit alle 
voorvallen meinen te konnen voorzeggen, 
hebben reeds voorspeld, dat er een strenge 
Winter voorhande zy: omdat het, zeven 
jaare geleden, ook zo was. Gaat dit vast, 
zo hebben wij nog harder en langduriger 
vorst, als toen, te wachten, nademaal deze 
Zomer nog vruchtbaarder, als ter dier tijd, 
is. Maar wel ligt zullen deze Eilanden vry 
gaan, gelijk wy tot noch toe vry zyn van 
die schroomlijke sterfte der melk- en slacht-
beesten. Die in de nabuurlanden geheele 
stallen verwoest, en in Vriesland alleen 
meer dan vyftig duizend verslonden heeft 
tot weergalooze schade van eigenaaren en 
landen.”

Floris en Isabelle trekken zich terug op het 
landgoed en fluisteren elkaar lieve woorden 
toe. De rest van het gezelschap gaat verder 
met Van Hoorn.
“Hier is lands genoeg, zonder dat men van 
Boomgaarden Moeshoven make”, ant-
woorde Heerman. “Zulke breede Vyver, 
zulke ruime Wandelpaden, zulke Hagen, 
Mantelingen, Kool- en Moestuinen bewij-
zen, dat men om wat Zaylands niet bekom-
merd zy.” (…)
“’t Is vremd”, sprak de Heer van Hoorn “hoe 
de Visschen zo schielijk ontwaar konnen 
worden [zo snel in ’t oog krijgen], dat hier 
brood en aas te vinden zy. Ik heb daarin 
meermaals vermaak, als ik van ginder ver-
re die herwaards zie aanzwemmen, en zich 
haasten, om wat te krygen. Daar moet een 
verborgen drift tot zucht van spijs deezen 
en allen dieren zijn ingeschapen, en hunne 
reuk moet daar in dien van de menschen te 
boven gaan.” (…)
Ewoud: (…) “ziet, hoe alles hier toelacht 
en verlokt, en de vruchtbaarheid der 
Zeeuwsche aarde bewijst; de Bloemkool, 
de Aartichok, de Meloen, staat hier ongelijk 
grooter en schooner dan by ons: de boomen 
hangen overal volladen, en hebben stutten 
van nooden, om door hunne zware neder-
drukkende vruchten niet te scheuren.”
De ode aan de natuur duurt onverminderd 
voort. De beschrijving van Noordbeek ein-
digt met:
Nu waren zy weder by den Speelwagen 
[koets], en beleefdelijk afscheid genomen, 
en bedankt hebbende, traden zy op, en 
reede achter het huis om, en den weg naar 
Der Boede in.

Kaarten

Geschilderde of getekende afbeeldingen 
van de buitenplaats Noordbeek zijn voor-
alsnog niet bekend. Gelukkig hebben we 
kaartmateriaal om een indruk te krijgen 
van de ligging en omvang van Noordbeek. 
Op de kaart van Walcheren van de car-
tografen Visscher en Roman (1655) lijkt 
Noordbeek te zijn ingetekend, maar kan 
het nog niet als buitenplaats worden be-
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stempeld. Die status krijgt het, zoals eerder 
beschreven, pas later. 
Rond 1750 wordt de bekende Walcheren-   
kaart van de gebroeders Hattinga uitge-
bracht. Noordbeek staat er uiteraard op, 
maar wordt abusievelijk Noordhout ge-
noemd. Laatstgenoemde hof lag net ten 
zuiden van de dorpskern van Serooskerke, 
aan de Noordweg tussen Middelburg en 
Serooskerke.
Overigens is er wel een tekening be-
waard gebleven van een zaagmolen met 
de naam Noordbeek. Het was Nicolaas 
van Hoorn, heer van Burgh, een gelijkna-
mige neef van de eerder beschreven heer 
van Koudekerke, die de molen kocht in 
het tweede kwart van de achttiende eeuw. 
Deze Nicolaas veranderde de naam van zijn 
nieuwverworven molen, die aanvankelijk 
Doornbos heette, in Noordbeek, naar de 
buitenplaats. Het buitenverblijf was op dat 
moment overigens nog niet zijn bezit, maar 
nog in handen van zijn oom Nicolaas Jan. 
Kunstenaar Jan Arends maakte in 1783 
een tekening van de molen, die aan de 
rand van het Vlissingse molenwater stond.
 
Om dit artikel niet te laten vervallen in een 
opsomming van familiegegevens, zijn hier-
onder alle Van Hoorns die eigenaar waren 
van Noordbeek schematisch weergegeven.

De familie Van Hoorn op Hof Noordbeek

Tweede helft zeventiende eeuw (zeker na 
1661) Jacob van Hoorn (1629-1692).
Vervolgens diens weduwe Wilhelmina 
Hen-riette Heylersich.

1700 Nicolaas van Hoorn, heer van Kou-
dekerke (zoon van Jacob) (1652-1734).

1734 Nicolaas Jan van Hoorn (zoon van 
Nicolaas) (1685-1746), raad en sche-
pen van Vlissingen, extraordinair raad 
van Indië, rekenmeester van de Kamer 
Zee  land van de VOC, waterbaljuw van 
Middelburg.
Vervolgens diens weduwe Johanna 
Arnoudina Pasques de Chavonnes.

1763 mr. Nicolaas van Hoorn, heer van 
Burgh (neef van Nicolaas Jan) (1703-
1776), raad, secretaris en verschillende 
jaren burgemeester van Vlissingen, re-
kenmeester en bewindhebber van de 
Kamer Zeeland van de VOC. Nicolaas’ 
rouwbord hangt in de Jacobuskerk in 
Renesse.

Tussen 1772 en 1776 dr. mr. Jan Cornelis 
van Hoorn, heer van Burgh (zoon van 

Kaart van Walcheren,  
gebroeders Hattinga,  
ca. 1750
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mr. Nicolaas) (1744-1786), raad, thesau-
riër, schepen en burgemeester van Vlis-
sin gen, secretaris van de Land vier schaar 
van Vlissingen, bewindhebber van de 
WIC en de VOC. Verder nog talrijke an-
dere functies waaronder overdeken van 
di verse gilden en president van het Col-
le gium Medicum. 
Jan Cornelis’ rouwbord hangt in de 
Jacobuskerk in Renesse. In Vlissingen 
worden de Van Hoorns van Burgh in her-
innering gehouden met een straatnaam.
Vervolgens diens weduwe Catharina 
Maria Isebree. Zij huwde later Jan IJssel-
stein, heer van Renesse en Moer mond. 
Hij zorgde ervoor dat de rouwborden van 
de Van Hoorns een plaatsje kregen in de 
kerk van Renesse. 

1788 Johanna Margretha van Hoorn 
(dochter van dr. mr. Jan Cornelis) (1765-
1820). 

Einde tijdperk Van Hoorn

We pakken de draad op in 1799. In dat jaar 
verkochten Johanna Margaretha van Hoorn 
en haar man Frans Reinier Radermacher 
hun buiten aan Willem Wisse, burgemees-
ter van Grijpskerke. De periode dat de fa-
milie Van Hoorn de scepter zwaaide over 
Noordbeek kwam hiermee ten einde. De 
grandeur van de lusthof was bij genoemde 

transactie al een eind verloren gegaan. In 
tien jaar tijd was het geheel immers met 
een kwart in waarde gedaald.
Willem Wisse was naast dorpsbestuurder 
een vermogende landman. Al in 1805 deed 
hij afstand van zijn bezittingen en werden 
deze verdeeld onder drie van zijn zonen. 
Simon ging in het herenhuis van Noord-
beek wonen. Zijn oudere broer Jan vestig-
de zich op de bijbehorende boerderij. Of 
Adriaan Wisse boerderij Zuidbeek betrok is 
niet duidelijk. Verschillende bronnen spre-
ken elkaar hierover tegen. In ieder geval 
ging Zuidbeek niet veel later over naar een 
andere eigenaar.
In de loop van de Franse tijd (1795-1814) 
werd het ook op Walcheren steeds moeilij-
ker om landgoederen te onderhouden. Het 
herenhuis van Noordbeek moet vóór 1820 
zijn afgebroken, althans volgens de lijst van 
gesloopte buitenplaatsen op Walcheren die 
Zacharias Paspoort ons naliet. Op het ka-
dastrale minutenplan van 1822 herkennen 
we echter nog de resten van het eens zo 
chique Noordbeek. (zie kadastrale plan, 
West-Souburg, sectie A) Het lijkt er op dat 
het voormalige herenhuis en bijgebouwen 
een andere functie, ten behoeve van de 
landbouw, hebben gekregen. Ze worden 
als huis, boerenschuur en erf aangegeven. 
(percelen 117 en 118) De omliggende tui-
nen en waterpartijen zijn omgeploegd of 
gedempt. Uiteindelijk zou slechts het boe-
renbedrijf van Noordbeek overblijven. (per-
celen 69 en 70)

Huidige tijd

In de twintigste eeuw werd het eigenaar-
schap van boerderij Noordbeek gedomi-
neerd door de landbouwersfamilie Kodde. 
Zij bezit nu nog steeds het boerenbedrijf. 
Het is jammer dat de hekpalen die de entree 
van de hof aankondigen enigszins verval-
len zijn en dat de identiteit van de boerderij 
voor voorbijgangers niet te lezen valt. Een 
kleine herinnering aan de eens zo prachtige 
lusthof, waar de regentenfamilie Van Hoorn 
ruim twee eeuwen haar toevluchtsoord had, 
zou historisch gezien zeker op zijn plaats 
zijn. Wie weet, komt het er ooit van. 

Een deel van de huidige Zuidbeekseweg – tussen 
de bocht bij het woonwagenkamp en de Jacoba van 
Beierenweg – was de toegangslaan ofwel de dreef van 
Hof Noordbeek. (foto: Jaco Simons)
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Over de auteur:
JACO SIMONS, studeerde kerkorgel en 
piano aan het conservatorium. Naast het 
docentschap muziek houdt hij zich bezig 
met archiefonderzoek. Hij publiceerde 
in de bladen Den Spiegel, Arneklanken, 
Klaver Vier, Nehalennia, Saillant en De 
Wete. 

Gelijktijdig met de publicatie van dit arti-
kel verschijnt er ook in De Wete, het blad 
van de Heemkundige Kring Walcheren, 
een artikel van Jaco Simons over Gargons 
Walcherse Arkadia. Overigens volgt er later 
dit jaar in het genoemde blad nóg een bij-
drage over Gargon.  
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muZEEumnieuws

De afgelopen maanden was Vlissingen in 
de ban van Michiel de Ruyter. Velen beke-
ken de film en ook het muZEEum besteedt 
als ‘het’ Michiel de Ruyter museum aan-
dacht aan deze zeeheld. Tot 1 april konden 
bezoekers van de film op vertoon van hun 
filmkaartje gratis het muZEEum in.

In het muZEEum zijn diverse objecten over 
Michiel de Ruyter te vinden. Bezoekers 
kunnen bij de balie een korte routebeschrij-
ving krijgen. Ook voor de jeugd is er een 
fraai vormgegeven kijktocht beschikbaar. 
Zoek de held!

In de kelder is in samenwerking met het 
Gemeentearchief een vitrine ingericht met 
de koker en oorkondes uit het standbeeld 
van Michiel de Ruyter. Na de opknapbeurt 
van het beeld is er een nieuwe koker in het 
beeld geplaatst.

Sinds 6 februari 2015 is de tentoonstel-
ling Schat van Vlissingen te zien. Er wordt 
een selectie uit de eigen collectie getoond. 

Bijna alle werken zijn eigendom van de ge-
meente Vlissingen. De expositie laat het 
maritieme karakter zien van onze stad aan 
zee. Het 700-jarig bestaan van Vlissingen 
is een mooie gelegenheid deze werken 
te tonen. Werken van schilders in allerlei 
stijlen uit alle tijden zijn uit het depot ge-
haald om zo de diversiteit van deze schat 
van de gemeente Vlissingen te laten zien. 
Er zijn zeegezichten uit de Gouden Eeuw, 
fijn geschilderde scheepsportretten en vele 
stadsgezichten. Werk van oude meesters, 
romantisch realisme en het luminisme 
van de leden van Kunstkring het Zuiden. 
Stadsgezichten uit oude tijden, de oude 
Zeehondenwerf en havens die inmiddels 
gedempt zijn. De tentoonstelling Schat 
van Vlissingen is te bekijken tot en met  
27 maart 2016.

Dan is inmiddels weer een nieuw seizoen 
gestart voor het muZEEum, de Kazematten 
en de Oranjemolen. Het muZEEum zoekt 
vrijwilligers voor diverse taken. Informa-
tie hierover kunt u vinden op de website  
www.muzeeum.nl

Drooggevallen vissersboot, ca. 1885. Schilderij van F. Hendrikse. (Collectie Gemeente Vlissingen)
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Aanwinst

Een tijdje geleden schonk Bert Altena de 
hier geplaatste foto aan het Gemeente-
archief Vlissingen. Jarenlang hing deze 
in zijn werkkamer. Na zijn afscheid aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam vond 
Altena dat de foto weer terug moest naar 
waar hij vandaan kwam: Vlis sin gen. Altena 
kreeg de foto van J.L. van Leeu wen bij zijn 
promotie op 22 juni 1989. Vlissinger, soci-
alist en burgemeester Van Leeuwen voerde 
een uitgebreide correspondentie met Bert 
Altena over zijn proefschrift Een Broeinest 
der Anarchie. De foto siert ook de omslag 
van het proefschrift.
De afbeelding is afkomstig uit gebouw 
Diligentia in de Nieuwstraat. Een pand dat 
tijdens WOII werd verwoest. Na de grote sta-
king bij ‘De Schelde’ (1928) gingen de syn-
dicalistische metaalbewerkers op de foto. De door Bert Altena geschonken ingelijste foto.

De ingelijste foto krijgt een plaats in de ar-
chivariskamer van het gemeentearchief.
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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
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