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Zeven eeuwen stad Vlissingen
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Deze Den Spiegel heeft als thema 700 jaar
Vlissingen. We vieren dit jaar dat Vlissingen
zeven eeuwen geleden stadsrecht kreeg.
De aftrap voor de feestelijkheden werd gegeven op 2 april met een bijeenkomst in de
Jacobskerk. Daar werd het boek Vissers,
kapers en arbeiders van Peter van Druenen,
speciaal voor dit bijzondere jaar geschreven, gepresenteerd en drukte Herman Pleij
ons middels een bijzonder boeiende voordracht op het hart toch vooral trots op onze
stad te zijn. Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde,
met als specialisatie de literatuur van de
Middeleeuwen. Ook is er een reeks symposia georganiseerd, 700 jaar Vlissingen
in vier thema’s, waarvan er inmiddels twee
zijn geweest, op 29 mei, Stad en Middel
eeuwen en 26 juni, Stad en bouwen. In Den
Spiegel nummer 2 heeft u hierover een inlegblad ontvangen. Ook verder zijn er activiteiten gepland, maar het voert te ver die
in deze inleiding te melden.
Dit nummer begint met een blik op 700
jaar Vlissingen van Arthur Scheijde die
twee van onze grote zeehelden opvoert met
hun visie op dit heuglijke feit. Achterin dit
blad komen zij nog even terug met een ook
in dit feestjaar verschenen boek. Daarna
twee afleveringen, nummer 14 en 15 van
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315-2015)
door Peter van Druenen. Het laatste nummer van deze serie verschijnt in nummer 4
van Den Spiegel van dit jaar.
Nieuwbouw, nieuwbouw en nog eens
nieuwbouw. De titel spreekt voor zich,
Van Druenen vertelt hier hoe en waarom
er werd gesloopt en nieuwbouw werd ge-
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pleegd. De havens van Vlissingen: zeven
eeuwen groei en verval vervolgens, doet uit
de doeken waarom Vlissingen toch niet de
belangrijkste haven van Europa is geworden, ondanks de ligging aan diep vaarwater en met open verbinding naar zee. Alle
zeven havenuitbreidingen van 1308 tot en
met 1963 worden door de auteur op een
rij gezet. Aan het eind van dit artikel voert
Peter van Druenen het begrip mentaliteit
op. Dat gaat verder dan het vastleggen
van feitelijke gebeurtenissen en natuurlijke
omstandigheden. Kun je spreken van een
stadsmentaliteit waar het Vlissingen betreft? Van Druenen maakt een begin met
een korte verkenning.
Dan Vlissingen en de fles. Ad Tramper haalt
een aantal zaken omtrent de fles in het wapen van Vlissingen voor het voetlicht. Het
verhaal is mede bedoeld als ondersteunende tekst bij de fototentoonstelling die vanaf
7 juli te zien is in het Gemeentearchief.
Hier zal het stadswapen van Vlissingen in
al zijn verscheidenheid getoond worden.
De tentoonstelling bestaat onder andere uit
een selectie uit de fotocatalogus van het
Gemeentearchief.
Het muZEEumnieuws, door Karen Kroese
is geheel gewijd aan Schilder aan de Schel
de, Frans Naerebout (1915-1988). Op
2 juli 2015 is het honderd jaar geleden dat
Frans Naerebout werd geboren. Vanaf 1955
woont hij in Vlissingen en is jarenlang als
tekenleraar werkzaam, door zijn leerlingen
op handen gedragen. De expositie is te zien
van 2 juli 2015 tot 1 november 2015.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met
deze speciale 700 jaar Vlissingen Spiegel.

Den Spiegel

Arthur Scheijde, ontwerper, schrijver van
De Woestduynschipbreuk nader ontrafeld,
Mysterieuze schipbreuken in de Gouden
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Eeuw en In de naam van De Ruyter, diepgravend onderzoek naar Michiels Zeeuwse
jaren
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Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het veertiende 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 stadsgezicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde
geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in
het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit veertiende artikel staat
de wederopbouw van Vlissingen na 1945 centraal.

Nieuwbouw, nieuwbouw en nog eens
nieuwbouw
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015),
deel 14: Wederopbouw 1945-1990, waarom Vlissingen koos voor sloop
en niet voor restauratie
Peter

van

Druenen

In december 1988 werd de monumentale muur
van de voormalige smederij van de Koninklijke
Maatschappij De Schelde op de hoek van de
Aagje Dekenstraat en het Betje Wolffplein
gesloopt. Veel Vlissingers hadden daar moeite
mee. De muur bepaalde meer dan tachtig jaar
het beeld van de toegang tot de binnenstad en
stond landelijk bekend als een industrieel
monument van de eerste orde. Toegegeven, de
facelifts van de laatste jaren, zoals de stalen
kraag, waren niet echt mooi uitgevallen en de
ramen lekten dat het een aard had, maar de
muur zelf had nog niets aan uitstraling en kracht
ingeboet. Restauratie was mogelijk, maar dat
kostte miljoenen en die had Vlissingen niet
beschikbaar. Althans niet voor het behouden en
conserveren van monumenten. De sloop was
een feit en enkele jaren later stonden er op de
vrijgekomen grond een nieuw winkelcentrum,
een parkeergarage en een complex met
78 appartementen.
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De sloop van de voormalige smederij van De Schelde
op de hoek van het Betje Wolffplein en de Aagje
Dekenstraat in december 1988. (Beeldcollectie
Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

De gebeurtenissen in 1988 zijn illustratief
voor de manier waarop er in Vlissingen gedurende de negentiende en twintigste eeuw
is omgegaan met het bouwkundig erfgoed.
In de keuze tussen restaureren enerzijds of
Den Spiegel

slopen en nieuwbouw anderzijds werd bijna altijd voor het laatste gekozen. Tussen
1875 en 1940 was het vooral De Schelde
die vanwege de uitbreiding van activiteiten
aanstuurde op de sloop van straten en zelfs
complete wijken, inclusief monumentenpanden 1, na 1945 was het vooral de gemeente Vlissingen die saneerde. In 1988
was het argument dat “… De Schelde in
vroeger tijden een groot deel van het stadsoppervlak had ingepikt en het tijd werd
om weer eens wat terug te pakken…”. Dat
er ook nu weer een belangrijk monument
moest worden afgebroken nam men op de
koop toe. De uiteindelijke beslissing lag altijd bij de gemeenteraad en de mening daar
was nu eenmaal een afspiegeling van wat
de gemiddelde stemgerechtigde Vlissinger
vond.
Het zou makkelijk zijn om van dit artikel
een lange klaagzang te maken over het saneringsbeleid van de gemeente Vlissingen
na de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden
genoeg. Ook over de kwaliteit en de uitstraling van de nieuwe huizen, gebouwen
en straten kan een hoop negatiefs worden
gezegd. We kunnen met een scheef oog kijken naar de binnenstad van Middelburg die
men na 1940 steen voor steen heeft opgebouwd, grotendeels volgens het oude stratenplan, veel helpen zal het niet. De stad is
zoals die is: een boulevard met daarachter
een verzameling huizen, winkels en bedrijven. Het stadsbeeld van Vlissingen past
niet, zoals dat van Middelburg en Veere, op
een tekening van Anton Pieck maar heeft
wel een ziel. Vlissingen is geen openluchtmuseum. De geschiedenis van de stad laat
zich beschrijven aan de hand van hetgeen
in de plaats is gekomen van het verwoeste
of het gesloopte.
Weg dus met het gezeur en geklaag over
verdwenen monumenten. Het is veel interessanter om een poging te doen de wederopbouw en de stadsvernieuwing tussen
1945 en 1990 te analyseren en de vraag te
stellen waarom de dingen zijn gegaan zoals
1

Onder andere het Admiraalshuis in 1913, de
Dokkade in 1919, het huis met de Beelden in 1933
en de Houtkade en de Koudenhoek in 1955.
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ze zijn gegaan. Deze vraag wordt concreter
wanneer we haar omdraaien: waarom heeft
het gemeentebestuur van Vlissingen nooit
gekozen voor de weg die Middelburg wel
insloeg: het zorgvuldig herstellen van het
vooroorlogse stadsgezicht? Op deze vraag
kunnen, behalve een verwijzing naar het
chronische geldgebrek van de gemeente
Vlissingen dat tot op de dag van vandaag
voortduurt, nog minstens vijf andere plausibele antwoorden worden gegeven die
vanzelfsprekend een sterke onderlinge samenhang en een zekere volgordelijkheid
vertonen.
1. De gevolgen van de Tweede Wereld
oorlog
Vlissingen was na de Tweede Wereldoorlog
met afstand de meest verwoeste stad van
Nederland. In zijn nieuwjaarsrede van januari 1946 maakte waarnemend burgemeester L.P. van Oorschot de cijfers bekend:
van de 6.220 woningen die Vlissingen in
1940 telde waren er 1.381 totaal verwoest.
Zij moesten sowieso worden afgebroken.
De overige waren meer of minder zwaar
beschadigd. Er was zegge en schrijve één
enkel huis dat ongeschonden het einde
van de oorlog had gehaald: een pand in
de Walstraat, volgens ooggetuigen de speciaalzaak in huishoudelijke artikelen en
porselein (!) van de Firma Moerman op
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Vlissingen

Het aantal verwoeste woningen in 1945 per 100 inwo
ners (inwoners gemeten in 1940) in vijf Nederlandse
steden, waaronder Vlissingen. (Bron: Blankenstein,
E. van, Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht
1939-1945, Zeist 2006)
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nummer 94. Op iedere 100 inwoners waren
er 5,7 huizen verwoest. In Middelburg was
dat 3,3 en Rotterdam, doorgaans genoemd
als de meest getroffen Nederlandse stad,
4,5. Nog veel, maar een stuk minder dan
in Vlissingen. Alleen Den Helder komt met
4,6 verwoeste huizen per 100 inwoners een
beetje in de buurt.
Vlissingen had, in tegenstelling tot de
meeste andere steden, meerdere bombar
dem enten door moeten maken. Niet alleen van de Duitsers, maar ook van de
Engelsen, die gedurende de hele oorlog
zo’n 80 aanvallen uitvoerden op de stad.
Een déjà vu, omdat de laatstgenoemden in
1809 ook al verantwoordelijk waren voor
een tegen de Franse bezetters gericht bombardement waarvan het verlies aan mensen en woningen percentueel nog groter
was dan dat in 1944. Hoewel het belang
van Vlissingen als strategisch gelegen stad
aan de Schelde sinds de Franse bezetting
nagenoeg was verdwenen, zagen de geallieerden tussen 1940 en 1944 dat duidelijk
anders. Vlissingen was na 130 jaar opeens
weer belangrijk genoeg om te worden verwoest. De meeste doden in de stad vielen
als gevolg van geallieerde aanvallen.

De genadeklap kwam toen in oktober 1944
de dijken van Walcheren op vier plaatsen
kapot werden geschoten met als doel het
eiland onder water te zetten waarna het
makkelijker zou zijn voor de geallieerden
om het te bevrijden. Van de vier stroomgaten bevonden zich er twee bij Vlissingen: de
Nolledijk en de dijk bij Fort Rammekens.
De andere twee lagen bij Westkapelle en
Veere. In Vlissingen kwamen in totaal 2.065
woningen onder water te staan, waarvan
1.600 permanent, dus ook bij eb. Hierbij
waren uiteraard veel verwoeste woningen,
maar ook huizen die nog wel opgeknapt
konden worden wanneer ze alleen maar
bommenschade zouden hebben. Het zoute
water werkte het onttakelingproces echter
dusdanig in de hand dat renoveren uiteindelijk vele malen duurder zou worden dan
afbreken. Dat kwam vooral omdat het
nog bijna anderhalf jaar zou duren voordat Vlissingen weer helemaal droog was.
Oorzaken: materiaalschaarste, geldgebrek,
bureaucratie bij de landelijke overheid, ondeskundigheid en voortdurende stakingen
bij de arbeiders omdat de lonen in relatie
tot de arbeidsomstandigheden als veel
te laag werden beschouwd. Toen in 1947
de gaten in de dijken waren gedicht en

De Kleine Markt en
de Walstraat, net na
de bevrijding in 1944.
(Beeldcollectie
Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)
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de laatste straten en huizen droogvielen,
bleef Vlissingen zitten met een woningbestand waarvan meer dan de helft, economisch gezien, het beste maar zo snel mogelijk kon worden afgebroken. Het was
niet het probleem van een enkele straat
of wijk, maar dat van een halve stad. Het
valt te betwijfelen of er ook maar iemand
was in Vlissingen die serieus nadacht over
restauratie, zoals die in Middelburg al een
paar jaar aan de gang was, gedurende de
oorlogsperiode zelfs met behulp van de
Duitsers. In de wederopbouwplannen die in
de jaren na 1944 werden gepresenteerd zijn
de woorden renovatie en restauratie dan
ook niet terug te vinden. Men heeft het over
sanering, afbraak van krotwoningen, nieuwe infrastructuur, uitbreiding van de havens
en vooral: “… nieuwbouw van woningen en
winkels op grote schaal, nieuwbouw en nog
eens nieuwbouw.”
2. Bureaucratie landelijke overheid
Ook na 1947 kwam de wederopbouw niet
echt op gang, althans niet in een tempo dat
recht kon doen aan de ambitieuze plannen
van de gemeente Vlissingen, de vele terugkerende evacués en de vraag naar arbeid
vanuit de N.V. Koninklijke Maatschappij
De Schelde, waar op eigen kosten een
deel van de oorlogsschade was hersteld en
waar de opdrachtenstroom geleidelijk aan
toenam. De problemen die speelden zijn
bekend: geld- en materialengebrek en een
stroperige overheid die naast Vlissingen te
maken had met 1.015 andere gemeentebesturen die ook allemaal een voorkeursbehandeling wilden. De landsregering was
het enige aanspreekpunt voor geld, dat
moest komen uit een bijna lege schatkist.
Andere hulp was afkomstig van buitenlandse fondsen, waaronder het Marshallplan
dat Nederland tussen 1948 en 1955 meer
dan drieënhalf miljard gulden schonk in de
vorm van goederen die door de Verenigde
Staten werden betaald. De vraag naar overheidsgeld was vele malen groter dan de beschikbaarheid ervan en in dat soort situaties reageren overheden doorgaans met het
instellen van instanties en procedures die
Juli 2015

De Schuitvaartgracht met op de achtergrond rechts
de Rozengracht, oktober 1944. (Beeldcollectie
Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

de schaarse middelen op een verdedigbare
manier moeten gaan verdelen. Dat was in
de eerste naoorlogse jaren niet anders. Het
gevolg was dat gemeenten jaren moesten
wachten op een substantiële bijdrage in de
eigen wederopbouwfondsen. De tijd was
daarbij in het voordeel van de landelijke
overheid, omdat de handel en de productie
geleidelijk aan weer op gang kwamen en er
dus inkomsten uit belastingen konden worden gegenereerd.
Vlissingen had in de tweede helft van de
jaren veertig het voordeel van het feit dat
het een van de zwaarst beschadigde steden was, waardoor er meer nieuwe huizen
konden worden gebouwd dan in de andere steden. De echte opleving kwam pas
na januari 1951 toen de Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen

Een straat in het Havendorp omstreeks 1958, met
links in het midden het postkantoor.
(Beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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werd aangenomen door de Tweede Kamer.
In dat jaar kreeg het Vlissingse plan dat al
in 1947 en 1948 was opgesteld, de officiële
status van Wederopbouwplan.
Wat in de eerste jaren na de bevrijding wel
snel kon worden gerealiseerd in Vlissingen
was het op grote schaal bouwen van noodwoningen: hiervoor was veel minder geld
nodig, er kon gewerkt worden met makkelijker te krijgen goedkope materialen
en het aantal procedures bij de landelijke
overheid was beduidend minder. Al in juli
1945 werd op initiatief van wethouder
H.B.J. Knoop de Stichting tot het bouwen
en beheren van noodwoningen opgericht.
Hierin werkten vier Vlissingse woningbouwverenigingen samen. Nog geen jaar later, in
mei 1946 werden de eerste noodwoningen
opgeleverd: vijftig stuks in Havendorp, een
terrein ten noorden van de Buitenhaven. In
1946 en 1947 werden hier 389 huizen gebouwd waar tot 1965 in totaal 1.676 gezinnen met 5.383 mensen hebben gewoond.
De woningen hadden een begane grond en
een zolderverdieping. De gezinnen kregen
de beschikking over een woonkamer, drie
kleine slaapkamertjes, een toilet en een kolenhok. Elk huis had een klein tuintje aan
de achterzijde. In de wijk was een politieen brandweerpost, tien winkels en een gemeenschapsruimte voor de vertoning van
films, het vieren van bruiloften en het houden van kerkdiensten. Naast Havendorp
werden er nog 191 noodwoningen gebouwd
aan de Singel, de Koudekerkseweg, het Van
Nispenplein, de Bilderdijklaan, de Nicolaas
Beetslaan, de Constantijn Huijgenslaan, en
de Vredehoflaan. In de Paul Krugerstraat
verrezen tien nissenhutten. Het was bij lange na niet genoeg om aan de grote vraag
naar woonruimte te kunnen voldoen, maar
het was een begin.
De bouw van noodwoningen werd al in
1948 stopgezet toen Vlissingen haar wederopbouwplan had ingeleverd en daarnaast steeds vaker toestemming kreeg
om met overheidssteun gewone huizen
te bouwen. In deze periode werden onder
andere het Eiland, de Gravestraat en de
Breewaterstraat gesaneerd en voorzien van
nieuwe woningen.
8

3. De Watersnoodramp van 1953
In de eerste acht naoorlogse jaren was de
aandacht vooral gericht op het bouwen van
noodwoningen en het maken van plannen
voor nieuwbouwwijken. Daarnaast was er
het ambitieuze plan om het centrum van
de stad te verplaatsen naar het al tientallen jaren braakliggende gebied tussen de
Badhuisstraat, de Paul Krugerstraat en
de Brouwenaarstraat, in de volksmond
de Gobiwoestijn genoemd. De binnenstad
was voor een belangrijk deel verkrot en
zou later aan de beurt komen voor sloop
en nieuwbouw. Er waren nauwelijks geluiden te horen die wezen op de mogelijkheid
om de bestaande huizen daar te restaureren. De stad had behoefte aan duizenden
nieuwe woningen en de bouw ervan kon
het best en het snelst worden gerealiseerd
buiten het centrum.
In 1953 zou het moderniseringsbeleid van
de gemeente Vlissingen een ongevraagde
duw in de rug krijgen. Door natuurgeweld
dit keer. In de nacht van zaterdag 31 januari
van dat jaar zorgde een combinatie van
springvloed en een noordwesterstorm met
orkaankracht voor een watersnoodramp
van ongekende omvang, die grote delen van Zeeland, West-Brabant en ZuidHolland onder water zette en uiteindelijk
aan meer dan 1.800 mensen het leven
kostte. Walcheren werd grotendeels gespaard, mogelijk als gevolg van de herstelwerkzaamheden na de inundatie van
oktober 1944. Op één stad na: Vlissingen.
Hoewel er nergens een echte doorbraak
was, werden grote delen van de boulevards
zwaar beschadigd en kon het water tijdens
de superspringvloed vrij de stad instromen:
door de gaten in de bebouwing van de boulevards, langs de openstaande sluisdeuren
bij de vissershaven en over de muur bij de
Voorhaven. De meeste straten in de laaggelegen Vlissingse binnenstad stonden onder het zeewater dat op sommige plaatsen
tot drie meter hoogte reikte. Anders dan bij
de inundatie in 1944 kwam er na die nacht
geen nieuw water meer bij om de eenvoudige reden dat de overstroming was veroorzaakt door een springvloed. Op zondag
Den Spiegel

Reddingssloep voor de winkel
van juwelier Van den Hemel op
de Kleine Markt,
zondag 1 februari 1953.
(Beeldcollectie Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)

1 februari slaagden medewerkers van de
PZEM erin om de rioolpomp weer aan de
gang te krijgen en werd een begin gemaakt
met het droogmaken van de stad. De volgende ochtend was het water verdwenen en
konden de gedupeerde bewoners en winkeliers in de binnenstad de balans opmaken.
Er was natuurlijk veel schade aan huisraad
en winkelvoorraden. Daarnaast hadden
de meeste panden, die ook nog steeds de
zichtbare sporen droegen van het eerdere
oorlogsgeweld opnieuw zwaar geleden
door het wild kolkende en snel stromende
zeewater, dat in veel straten tot de hogere
verdiepingen of de zolders was gekomen.
Hoewel de meeste inwoners en winkeliers
snel terugkeerden en het gewone leven
weer oppakten, bleef het besef dat er iets
moest gebeuren en waren er weinigen die
geloofden in restauratie, als dat al ooit een
optie was geweest.
In oktober 1953, acht maanden na de februariramp werd door de gemeenteraad
een uitbreidingsplan goedgekeurd dat was
gebaseerd op een plan uit 1937 dat nooit is
uitgevoerd vanwege het uitbreken van de
oorlog. Uiteraard waren de omstandigheden veranderd waardoor er meer mogelijk
was dan in 1937. Een van de veranderingen betrof het definitieve besluit om geen
nieuw vliegveld meer aan te leggen op de
plaats van het oude. Hierdoor kwam er
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ten noorden van de stad grond vrij voor de
bouw van een aantal nieuwe wijken, waaronder de Bonedijkestraat, de President
Rooseveltlaan en de gebieden daaromheen.
In het uitbreidingsplan stond ook dat er in
de oude binnenstad 200 nog bewoonde
huizen gesloopt zouden gaan worden. In
1937 en gedurende de eerste naoorlogse
jaren was daarvan nog geen sprake geweest. Het was dan ook de eerste keer
dat dit onderwerp zo concreet en op deze
schaal werd benoemd en gepland.
4. De vraag vanuit De Schelde om nieu
we arbeiderswoningen
Hoewel ook de gebouwen en de terreinen
van de N.V. Koninklijke Maatschappij De
Schelde zwaar hadden geleden onder het
oorlogsgeweld, was men daar al vrij snel
weer in staat om opdrachten aan te nemen
en uit te voeren. De werf had tijdens de oorlog gefunctioneerd voor zover dat mogelijk
was binnen de omstandigheden en had
verschillende marineschepen gebouwd in
opdracht van de Duitsers en koopvaardijschepen voor maatschappijen die samenwerkten met de Duitsers of door hen werden getolereerd. Iconisch is het beeld op de
foto’s uit die tijd, waarin de werf, maar ook
Vlissingen, werd gedomineerd door de boven alles uittorende Willem Ruys, waarvan
9

de bouw al in 1939 was begonnen maar tijdens de bezetting moedwillig was vertraagd
door De Schelde zelf. Het schip kwam onbeschadigd de oorlog door en kon in 1947
alsnog worden afgeleverd aan de opdrachtgever, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
In de loop van 1946 waren de herstelwerkzaamheden zodanig gevorderd dat
er weer kon worden geproduceerd. Naast
de Willem Ruys en nog een paar andere
schepen die al voor de oorlog in productie waren gegaan, kwamen er opdrachten uit Frankrijk en van de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland. Het gevolg was dat
men direct al verlegen zat om personeel dat
niet van elders kon worden gehaald omdat
er in Vlissingen geen huisvestingsmogelijkheden waren. Dat gold natuurlijk ook voor
de medewerkers die waren geëvacueerd.
Het grootste deel van de Vlissingse bevolking woonde buiten de stad en vaak zelfs
buiten de provincie.
De directie van De Schelde dreigde in deze
periode, maar ook later, tot ver in de jaren
vijftig, met vertrek uit de stad, wanneer de
gemeente niet snel zou zorgen voor huisvesting. Dat zorgde voor een enorme druk

op het stadsbestuur. Immers, De Schelde
was voor de oorlog met afstand de belangrijkste werkgever geweest waarvan in
sommige jaren meer dan de helft van de
beroepsbevolking afhankelijk was. Ook de
gemeentelijke schatkist en de lokale economie draaiden voor een belangrijk deel
op de inkomsten van de werf. Daarnaast
zorgde De Schelde voor veel werk en levendigheid in de havens en was zij verantwoordelijk voor de positie van Vlissingen
als de grootste en meest geïndustrialiseerde stad van Zeeland. Het kwijtraken van
De Schelde zou een zelfde effect hebben
gehad als de opheffing van de Marinewerf
in 1867, toen van de ene op de andere
dag driekwart van de beroepsbevolking
werkloos raakte. De stad werd kort daarna gered door de komst van een nieuwe
scheepswerf, maar op een herhaling van
dat scenario kon dit keer niet worden gerekend. De wereld was veranderd, had twee
wereldoorlogen doorstaan en het bouwen
van schepen was al lang niet meer de exclusieve bezigheid van westerse landen.
Vlissingen stond met de rug tegen de muur:
De Schelde eiste honderden nieuwe wonin-

De Hobeinstraat met zicht op de helling van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde in 1946,
het passagiersschip de Willem Ruys torent boven alles uit.
(Beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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gen op straffe van vertrek uit de stad en
de gemeente zelf had weinig te eisen bij
de enige instantie die kon beslissen over
geld en woningbouw: het Rijk. De stad kon
maar één weg bewandelen: ervoor zorgen
dat er binnen de beperkte ruimte toch meer
werd gebouwd dan strikt genomen was
toegestaan, plannen maken voor de nabije
toekomst en hopen op een tijdsvoordeel.
Immers, het verhuizen van een scheepswerf met de omvang van De Schelde zou
een karwei worden dat een aantal jaren kon
duren. Bovendien zou het bedrijf de benodigde investeringen niet alleen kunnen opbrengen en moest dus extra geld worden
aangetrokken. Vlissingen zou deze veldtocht uiteindelijk met succes volbrengen.
Hoewel de scheepswerf nog tot in de jaren
vijftig regelmatig dreigde met het vertrek
van bedrijfsonderdelen, wist de stad steeds
net op tijd voor voldoende perspectief te
zorgen waardoor De Schelde weer afzag
van haar plannen. In deze rattenwedloop
kon Vlissingen niet anders dan kiezen voor
snelheid en kostenefficiëntie. Vertaald in
de wijze waarop er woonruimte werd gecreëerd betekende dat op de korte termijn:
het bouwen van noodwoningen, het provisorisch herstellen van beschadigde panden
en het op de middellange termijn realiseren
van nieuwbouwwijken buiten het stadscentrum. De huizen daar moesten voldoen aan
de in die tijd niet al te hoge kwaliteitseisen,
maar meer ook niet. Het gevolg was dat de
periferie van Vlissingen werd volgebouwd
met woningen zonder franje aan de buiten- en de binnenkant. Er was wel altijd een
toilet, maar zelden een douche, laat staan
een badkamer. Je kon de buren ruzie horen
maken en ’s winters was het alleen warm in
de buurt van de kachel die werd gestookt
met kolen of op olie. Maar ze kwamen er
wel, voor 1951 mondjesmaat en na 1951
met hele straten en wijken tegelijk.
Het gaat wat ver om te stellen dat dit vroege wederopbouwbeleid de stad van de ondergang heeft gered. Dat het een stevig en
noodzakelijk fundament heeft gelegd onder
de latere groei en welvaart van Vlissingen
is zeker.
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5. Ruimtegebrek
De geografische ligging van het centrum
van Vlissingen weerspiegelt haar verleden en is verschillende keren verschoven. Wanneer we Oud-Vlissingen meetellen, vond de eerste verschuiving plaats
omstreeks 1300, toen het centrum verhuisde van de plek waar nu ongeveer de
Watertoren staat naar de huidige Grote
Markt. Na het Engels bombardement van
1809, dat de hele omgeving van dit plein
inclusief het monumentale stadhuis in de
as legde, ging het gebied rond de Walstraat
en de Sint-Jacobskerk steeds meer als
centrum functioneren. Net na de Tweede
Wereldoorlog, toen ook dit gebied voor een
groot deel was verwoest, waren er plannen
om de Gobiwoestijn tot stadscentrum te
maken. Deze plannen sneuvelden in het geweld van de snelle en grootschalige nieuwbouw waarmee Vlissingen na 1945 probeerde om haar oude en nieuwe inwoners
een dak boven het hoofd te geven. Alleen
de bouw van het nieuwe stadhuis is in de
jaren zestig doorgegaan, maar het plein eromheen is uiteindelijk niet gaan functioneren als stadscentrum. Dat was ook al lang
niet meer de bedoeling. De gemeente had
inmiddels ingezet op de sanering van het
oude stadscentrum.
Naast de verschillende locaties van het
centrum zijn ook de verschillende stadsuitbreidingen door de eeuwen heen sterk
door de turbulente geschiedenis van de
stad bepaald. Natuurrampen, ondernemerschap en oorlogsgeweld waren de belangrijkste factoren die hierin een rol speelden.
In de dertiende en veertiende eeuw zorgden
stormvloeden ervoor dat meer dan de helft
van het grondgebied van Vlissingen verloren ging. Vanaf die tijd grensde de westkant
van de stad direct aan de zee. De zuidkant
deed dat altijd al en aan de oostkant werd
de ene na de andere haven gegraven door
ondernemende Vlissingers, buitenstaanders
die de stad als een ideale handelsplaats
beschouwden of machthebbers die er hun
oorlogsvloten stationeerden of de toegang
naar Antwerpen wilden controleren. Later
kwamen daar de terreinen van De Schelde
11

bij. Aan de noordkant ging het grondgebied van de stad al vrij snel over in dat van
Oost- en West-Souburg en Koudekerke.
Bovendien werd hier in de jaren twintig een
vliegveld aangelegd waardoor stadsuitbreiding in noordelijke richting werd geblokkeerd.
Vlissingen lag in 1944 aan vier kanten ingeklemd tussen de zee, de havens, De
Schelde en de buurgemeenten en kon feitelijk geen kant meer op. Er waren wel plannen gemaakt om delen van Koudekerke en
Souburg bij de stad te voegen, maar die
waren tot dan toe stukgelopen op bezwaren van de betreffende gemeentebesturen.
Intussen groeide de woningnood en had ook
de Zeevaartschool zich bij De Schelde gevoegd als organisatie die voor haar bestaan
afhankelijk was van voldoende huisvesting
en daarom ook dreigde met vertrek. Er
bleef dus maar één oplossing over: proberen om in de wel beschikbare maar beperkte ruimte toch voldoende nieuwe woningen
te bouwen. En dat betekende weer een argument om te gaan slopen en snelle nieuwbouw te realiseren: eerst het Eiland, de
Gravestraat en de Breewaterstraat, wat later de Bonedijkestraat en de Rooseveltlaan
en begin jaren zestig de binnenstad.
De sanering van de laatste, vanaf 1961,
wordt door veel Vlissingers nog steeds ervaren als een zwarte bladzijde in de bouw-

geschiedenis van de stad. Er werden niet
alleen tientallen monumentale en karakteristieke huizen afgebroken, ook de loop
van straten verdween, met als meest aansprekende voorbeeld de Kromme Elleboog
die met veel andere nauwe en kronkelige
straatjes en steegjes als sfeerbepalend voor
de binnenstad werd gezien. De meeste
in die tijd opgetrokken panden tussen de
Spuistraat, de Lange Zelke en de Walstraat
staan er nog steeds. Er is in de tussenliggende jaren veel gedaan aan verbetering
van de sfeer en de verkeersveiligheid, een
prijs voor het mooiste stadscentrum zal
Vlissingen er nooit mee winnen.
En toch kan het tijdstip waarin deze achteraf gezien kille sanering tot stand kwam,
als verzachtende omstandigheid worden
gezien voor het toenmalige gemeentebestuur dat onder leiding stond van burgemeester Mr. B. Kolff. De saneringsplannen
werden gemaakt in de jaren vijftig en door
de gemeenteraad geaccordeerd in 1961.
De economische omstandigheden waren
weliswaar verbeterd, geldgebrek en woningnood behoorden nog steeds tot de top
vijf belangrijkste problemen van de stad.
Tussen 1960 en 1964 zou het aantal woningzoekenden zelfs nog stijgen: van 910
naar 1.336. Stimulering van de havens en
de industrie en het scheppen van randvoorwaarden om nog meer mensen naar de

Sloopwerkzaamheden op de
hoek van de Noordstraat en de
Kromme Elleboog, 1962.
(Beeldcollectie
Gemeentearchief Vlissingen)
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stad te lokken waren nog steeds de pijlers
onder het vooruitgangsdenken van de gemeente. In dat denken pasten geen geldverslindende projecten als het restaureren
van stadsgezichten uit een ver verleden.
Daar kwam nog bij dat er in de jaren vijftig
in de binnenstad behoorlijk wat leegstand
was ontstaan omdat veel gezinnen vanuit
hun verkrottende woningen naar de nieuwe
wijken waren verhuisd. Het slopen van een
huis waarin niemand meer woonde was ook
toen al voordeliger dan het slopen van een
bewoond pand.
1961 was ook het jaar waarin Vlissingen
eindelijk kon beginnen met de realisatie van het grootste nieuwbouwproject
dat Vlissingen ooit had gekend: de wijk
Paauwenburg in het noordwesten van de
stad, waar in eerste instantie 1.800 woningen moesten komen. Vlissingen had al in
1951 een procedure aangespannen bij de
Raad van State om de benodigde grond
die eigendom was van Koudekerke te
mogen gaan gebruiken. In het Streekplan
Walcheren uit hetzelfde jaar was namelijk
bepaald dat het gebied was bestemd voor
landbouw en niet voor bewoning. De pro-

cedure werd in 1954 in het voordeel van
Vlissingen beslecht. Het zou nog tot 1959
duren voordat de provincie een nieuwe versie van het Streekplan gereed had. In 1960
ging ook de Vlissingse gemeenteraad akkoord en kon worden begonnen met het
bouwrijp maken van de grond.
Met de ontwikkeling van de nieuwe wijk
en de latere annexatie van Oost- en WestSouburg en Ritthem was een eind gekomen
aan het gebrek aan bouwgrond van de gemeente Vlissingen. Voor de oude binnenstad was het toen al te laat. De vraag is of
Vlissingen nog een jaar of tien had kunnen
wachten op betere tijden. De binnenstad
liep al leeg en was in hoog tempo aan het
verkrotten. Weer, wind en uitblijvend onderhoud hadden de nekslag gegeven aan het
gebied. Want geld, dat was er nog steeds
onvoldoende. Bij de gemeente én bij particulieren.
Na 1990
De Scheldemuur langs het Betje Wollfplein
en de Aagje Dekenstraat was het laatste belangrijke monument dat werd gesloopt. De

In 1962 startte de bouw van de nieuwe wijk Paauwenburg waar in de eerste fase 1.800 woningen
waren gepland. (Beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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binnenstad was nog lang niet klaar, maar in
de 25 jaar die volgden namen de gemeente, maar vooral haar inwoners, steeds vaker de beslissing om panden en industriële
objecten te restaureren. Samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en particulieren was in de meeste gevallen de sturende kracht. Terugkijkend kunnen we in
2015 een behoorlijke lijst maken van deskundig gerestaureerde objecten. Een greep:
het Lampsinshuis, het Vierwindenplein, het
Dokje van Perry, de Scheldekraan, de panden aan het Bellamypark en de nieuwbouw
in de Slijkstraat en op de Grote Markt. Het
is zelfs tegenwoordig mogelijk om een
Anton Pieckachtige stadswandeling te maken zonder beton te zien.
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Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het vijftiende 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 stadsgezicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde
geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in
het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. In dit vijftiende artikel zetten
we alle zeven havenuitbreidingen tussen 1308 en 1963 op een rij.

De havens van Vlissingen: zeven eeuwen
groei en verval
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015),
deel 15: Waarom Vlissingen niet de grootste haven van Europa is geworden
Peter
De haven van Vlissingen was eeuwenlang de
enige Nederlandse haven van belang die direct
aan diep vaarwater lag en dus een open

van

Druenen

oorspronkelijk gebouwd voor de visserij
dienden ze, afhankelijk van de vraag, handel, oorlog of piraterij.

verbinding had met de zee. Deze situatie
ontstond in de elfde tot en met de veertiende
eeuw, de periode van de grote stormvloeden.
Voor die tijd liep de hoofdstroom van de Schelde
noordelijk van het eiland Walcheren, ongeveer
waar nu de loop van de Oosterschelde is. Deze
natuurlijke ligging en de grote toegankelijkheid
van de havens was cruciaal voor de ontwikkeling
van Vlissingen. En dat was niet altijd een
voordeel. Graven, stadhouders, prinsen,
keizers, raadspensionarissen, koningen en
kabinetten waren zonder uitzondering
gecharmeerd van de kleine stad aan zee en
oordeelden niet zelden dat Vlissingen de ideale
plaats was voor hun oorlogsvloten.
Daar stond tegenover dat in perioden van
vrede de havens konden worden gebruikt
voor economische doeleinden. Zo waren in
de dertiende en veertiende eeuw de schepen van de Vlissingers multifunctioneel:
Juli 2015

Kaart van Walcheren uit 1469 met onder andere de
vroegst bekende plattegrond van Vlissingen.
(Bron: Stadsarchief Antwerpen)

Patroon
Je kunt je afvragen waarom de stad met al
deze pluspunten niet is uitgegroeid tot de
grootste haven van Nederland of misschien
wel Europa. Een stad als Rotterdam die
tientallen kilometers landinwaarts lag en
nog steeds ligt, lukte dat wel en was zelfs
jarenlang de grootste haven van de wereld.
15

In Zeeland waren het Middelburg, Veere en
Zierikzee die, hoewel ze alle drie een veel
minder gunstige ligging hadden, Vlissingen
eeuwenlang konden overvleugelen. En toch
heeft de stad kansen in overvloed gehad.
Kansen die stuk voor stuk niet zijn aangegrepen of op een verkeerde, op de korte
termijn gerichte manier werden aangepakt. In de geschiedenis van Vlissingen is
dat minstens zeven keer gebeurd en steeds
was er sprake van hetzelfde patroon: een
meestal hogere overheid dan die van de
stad zelf zag een economisch of militair
voordeel om te gaan investeren in de havens van Vlissingen en voerde, gedreven door een voorondersteld gunstig toekomstbeeld, de plannen daadwerkelijk uit.
Dat gebeurde in 1308, 1443, 1581, 1688,
1873, 1933 en 1964. Als gevolg van de
investeringen kende de stad steeds een
periode van groei en welvaart, steevast gevolgd door een terugval.

1443

1308

In 1433 werd Zeeland door overerving onderdeel van het Bourgondische Rijk van
Philips de Goede. Ook deze graaf was gecharmeerd van de gunstige ligging van
Vlissingen, waarschijnlijk in eerste instantie vooral vanuit commerciële overwegingen. Hij besloot al snel tot de aanleg van
een nieuwe haven die in 1443 klaar was.
Vlissingen kreeg van hem daarnaast het
recht om belasting te heffen op haring
die tussen Westkapelle en Welsinghe werd
aangevoerd. Tevens mocht de vis alleen
maar in Vlissingen worden verkocht. Dit
was het begin van een lange periode waarin Vlissingen de belangrijkste haringstad
was van Zeeland en Vlaanderen. Dat leek
mooi, maar was het in feite niet. Omdat er
op een gemakkelijke manier veel geld kon
worden verdiend aan de visvangst en -handel, vergaten de Vlissingers hun stad een
duurzaam economisch fundament te geven
door bijvoorbeeld ook andere producten

Omstreeks 1290 vatte graaf Floris V het
plan op om in Vlissingen een haven te laten graven voor militaire en handelsdoeleinden. Kort daarvoor had hij de dorpen
Oud- en Nieuw-Vlissingen gekocht. Door
de oorlogen met de Vlaamse graven en
zijn gewelddadige dood in 1296, zou het
er onder zijn regime echter niet meer van
komen. Opvolger Willem III pakte het werk
weer op in 1304. Vier jaar later was er een
grote en voor die tijd moderne haven die
Vlissingen, maar ook de graaf en zijn opvolgers in de eeuw daarna geen windeieren
heeft gelegd. Toch zien we in de loop van
de veertiende eeuw dat de Vlissingers op
alle gebieden voorbij werden gestreefd door
de Middelburgers: die hadden de beschikking over een grotere haven, meer handelaren, meer nijverheid en meer grafelijke
voorrechten. De buurstad kon in die tijd
uitgroeien tot een van de belangrijkste steden van Holland en Vlaanderen. Vlissingen
zou na 1315, het jaar waarin het eindelijk
stadsrechten kreeg, meer dan een eeuw
lang geen groei van betekenis meer doormaken.

Het stadhuis van Middelburg, gebouwd in de
vijftiende eeuw. (Bron: Gravure uit J.L. Terwen,
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld
in eene reeks van naar de natuur geteekende
schilderachtige gezigten, Gouda 1858)
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te gaan invoeren, bewerken en verkopen.
Middelburg deed dat wel en wist in dezelfde periode een brede en gedifferentieerde
economie op te bouwen rond onder andere de laken-, wijn-, zout- en wolhandel.
Het tekende de economische dadendrang
van de Middelburgers dat ze daarnaast ook
nog probeerden om de rechten op de haringhandel in handen te krijgen. Hoewel
dat niet lukte, wisten ze in de anderhalve
eeuw die volgde, de basis te leggen voor
de vooraanstaande positie die de stad na
1574 zou verwerven: de op een na belangrijkste stad van de Nederlanden. Vlissingen
groeide ook, maar veel minder hard. In de
zestiende eeuw, tot 1572, was Middelburg
zo invloedrijk dat het iedere uitbreiding van
de Vlissingse havens kon tegenhouden.
1581
In de periode 1572 - 1625 mocht Vlissingen
zich koesteren in de warme sympathie van
de Oranjes. Vlissingen was de eerste stad
die zich in april 1572 op eigen kracht wist
te bevrijden van de Spanjaarden en trouw
zwoer aan Willem van Oranje. Die opstelling werd door de prins en zijn opvolgers
zeer gewaardeerd en beloond met privileges en investeringen. Willem kocht om

deze reden, en omdat hij hiermee ook een
stem kreeg in de Staten van Zeeland, in
1581 voor 24.500 gulden het markizaat
van Vlissingen en Veere. Zowel Willem als
zijn zoon Maurits lieten grote nieuwe havens aanleggen. Het waren de eerste havenwerken sinds 1443. Het aantal kades
werd meer dan verdubbeld. Toch brachten
ook deze investeringen niet de welvaart die
de Vlissingers, maar ook de prinsen er van
hadden verwacht. Natuurlijk, Vlissingen
deelde in de zeventiende eeuw, net als de
meeste andere steden, mee in de groei die
de Republiek als wereldmacht doormaakte. De nationale en internationale handel
koos echter meestal niet voor Vlissingen.
Zo werd het Europese hoofdkantoor van
de toen toonaangevende Engelse Merchant
Adventurers in Middelburg gevestigd. En
gelse bronnen wijzen op de twijfelachtige
status van Vlissingen als vrijbuiters-, kapers- en smokkelaarsstad. Die reputatie
was al vroeg in de veertiende eeuw gevestigd door de Vlissingse schippers zelf, die
het voor elkaar kregen om goederen uit
Engeland niet naar de afgesproken plaats
van bestemming te varen maar naar een
andere haven, waar ze illegaal konden worden doorverkocht.

Vlissingen in 1596.
(Bron: Kopergravure
‘Flissinga munitissimu
Zelandiae oppidum,
tutissimum Nautarum et
Nauclerorum domicilium’
uit G. Braun en
F. Hogenberg,
Civitates Orbis Terrarum,
Keulen 1572-1588)
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1688
In de tweede helft van de zeventiende eeuw
stond Vlissingen in de belangstelling van
raadspensionaris Johan de Wit en later van
stadhouderkoning Willem III. De Republiek
was over haar hoogtepunt heen en de
scheepswerven moesten zich noodgedwongen steeds meer gaan richten op het bouwen en onderhouden van oorlogsschepen.
Vlissingen werd gezien als een ideale marinehaven. Er werden geen nieuwe havens
gebouwd in deze periode, wel kwamen er
omstreeks 1688 de nodige verbeteringen,
later gevolgd door een modern droogdok.
Daarnaast veranderde het stadsbeeld door
de komst van een ander soort schepen met
andere bemanningen en andere ladingen.
Zoals bekend raakte de Republiek na deze
periode in een vrije economische en militaire val die ook in Vlissingen haar sporen zou
achterlaten. Het revolutionaire en innovatieve scheepsdok van de Engelse ingenieur
John Perry, dat in 1705 werd opgeleverd, is
nog geen halve eeuw in gebruik geweest. In
1750 verkeerde het al in een verregaande
staat van verval.
1873
Omstreeks 1870 mocht Vlissingen zich opnieuw verheugen in de onvoorwaardelijke
steun van een Oranje. Na de bouw van
de Kreekkrakdam in 1867, de Sloedam in
1871 en de spoorlijn in hetzelfde jaar, had
de stad opeens een snelle en ononderbroken verbinding met de rest van het land en
het Europese vasteland. Een deel van de
toenmalige regering vond dat Vlissingen
een nieuwe haven moest krijgen van waaruit het postverkeer tussen het Europese
vasteland en Engeland zou gaan plaatsvinden. Andere bewindslieden, waaronder de
liberale minister van financiën Albertus van
Delden, waren tegen en zagen liever dat
Rotterdam dit zou gaan doen. Uiteindelijk
heeft Vlissingen deze strijd gewonnen
omdat niemand minder dan de broer van
Koning Willem III, prins Hendrik, zich sterk
maakte voor de oprichting van een stoomvaartmaatschappij die haar kantoor en
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thuishaven in Vlissingen moest krijgen.
Hij werd gesteund door minister-president
Thorbecke die al in 1865 had gezegd dat
Vlissingen, zodra de spoorweg er was, een
geregelde stoombootdienst op Engeland
zou krijgen. De havencapaciteit werd in
deze jaren flink verhoogd met het aanleggen van de Buitenhaven. Vlissingen groeide
in de jaren daarna uit tot de belangrijkste
Europese haven voor het postverkeer van
en naar Engeland. In de loop van de twintigste eeuw nam dit belang geleidelijk aan
weer af. Oorlogsgeweld, de opkomst van
concurrerende havens en de groei van de
luchtvaart als belangrijkste vervoermiddel voor brieven en kleine pakketten, leidden ertoe dat Vlissingen na de Tweede
Wereldoorlog niet langer werd gebruikt als
haven voor de vaart naar Engeland.
1933
In 1883 verwierf de toen acht jaar oude
scheepswerf De Schelde het recht om de
Vlissingse havens te gaan exploiteren.
Uitbreidingen waren nog niet aan de orde.
De werf zocht in de eerste plaats een losplaats voor de grondstoffen en benodigdheden ten behoeve van de eigen productieactiviteiten. Desondanks kwam er verzet
uit Rotterdam omdat daar nu eenmaal alle
uitbreidingspogingen en wisselingen van
de wacht bij mogelijk concurrerende havens nauwlettend in de gaten werden gehouden. Dat Vlissingen thuishaven mocht
zijn van de SMZ zat de Rotterdammers nog
steeds hoog en nieuwe ontwikkelingen
werden dan ook tot op het hoogste regeringsniveau bestreden. In 1914 nam de gemeente Vlissingen de exploitatie weer over
en in 1919 deed de kersverse burgemeester Van Woelderen een poging om toestemming te krijgen om de Buitenhaven uit te
breiden. Van Woelderen lag goed in Den
Haag en had connecties tot op het hoogste
niveau, ook bij het koningshuis. Toch zou
het tot 1931 duren voordat de werkzaamheden klaar waren. Groei was er pas na
1934, toen de N.V. Haven van Vlissingen
werd opgericht en als een commercieel
bedrijf ging functioneren. Er kwamen moDen Spiegel

Herstelwerkzaamheden
in 1944 aan de sluizen
en de Binnenhaven van
Vlissingen.
(Beeldcollectie
Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert)

derniseringen, de haven kon profiteren van
stakingen in Antwerpen en wist zich te profileren bij potentiële nieuwe klanten. Het
aantal tonnen goederen dat werd overgeslagen verzesvoudigde in een paar jaar en
niets leek een verdere groei meer in de weg
te staan. De Tweede Wereldoorlog gooide
echter roet in het eten. In 1944 was er van
het havencomplex niet veel meer over en
kon Vlissingen opnieuw beginnen. Voor de
zoveelste keer.
1964
Tussen 1961 en 1964 werd een grote nieuwe haven gebouwd in het Sloegebied ten
oosten van Vlissingen. Scheepswerf De
Schelde zocht naar mogelijkheden om een
reparatiewerf aan diep vaarwater te bouwen en de provincie Zeeland had de wens
om een haven- en industriegebied aan te
leggen zonder dat daarvoor landbouwgrond
opgeofferd moest worden. Sinds de watersnoodramp van 1953 bestonden al plannen
om de Sloedam te verbreden en het hele
zuidelijke Sloe in te polderen. Het nieuwe
gebied groeide in de jaren zestig en zeventig uit tot een industrie- en havencomplex
van bijna 800 hectare, maar zou Vlissingen
nooit een concurrerende positie verschaffen ten opzichte van Rotterdam, Antwerpen
en Gent. De industrie kreeg de overhand
en de havens dienden voor een belangrijk
deel als ondersteuning voor de bedrijven.
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Deze kregen echter, direct vanaf de beginjaren, veel kritiek vanuit de steeds belangrijker wordende milieubeweging. Dit werd
nog versterkt door de komst in 1973 van
een kerncentrale aan de oostkant van het
gebied. De centrale moest voldoen aan de
vraag naar energie van de nieuwe industrieën die er wel kwamen, maar veel minder
dan de aantallen waarmee was gerekend.
Er zijn inmiddels weer veel bedrijven verdwenen. De eerste tien jaar van de eenentwintigste eeuw kwam er een discussie op
gang over de vestiging van een containerterminal. Het was vooral de milieubeweging
die hierop tegen was. Een dergelijke haven
zou ten koste gaan van het landschap en
nauwelijks werkgelegenheid opleveren. Het
is echter niet uit te sluiten dat er ook krachten waren vanuit Antwerpen en Rotterdam
die de ontwikkeling van het project tegenhielden.
Oorzaken
In de hierboven genoemde jaren was er
steeds sprake van het patroon zoals we dat
eerder vaststelden: een investering, een
korte periode van groei en voorspoed en
tenslotte een terugval. Als we gaan zoeken
naar de oorzaken die de motor vormden
van dit patroon wordt het ingewikkelder.
Iedere periode kende zijn eigen specifieke
omstandigheden die van invloed waren op
de gebeurtenissen zoals hiervoor geschetst.
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Vergelijken en conclusies trekken is daarom een gevaarlijke onderneming. Wel zijn
er bepaalde clusters van oorzaken te benoemen die soms wel en soms niet voorkwamen: (1) de ligging van Vlissingen aan
de diepe zee die voordelig was, maar ook
kwetsbaar kon zijn, (2) de lobby’s vanuit
concurrerende steden, (3) veranderende
nationale en internationale belangen, (4)
de ambivalente houding van Vlissingen met
betrekking tot oorlogssituaties, (5) het ontbreken van goede verbindingen over land
met het achterland en (6) het continue
eenzijdige karakter van de Vlissingse economie.
(1) Ligging
De door de verschillende machthebbers geroemde gunstige ligging direct aan de diepe zee was weliswaar een voordeel wanneer
het ging om snelle, veilige en gemakkelijke
scheepsbewegingen, maar vormde een nadeel wanneer vijandige schepen door de
linies heen braken en vanaf korte afstand
de stad en de havens konden beschieten.
Dit is meerdere keren gebeurd, maar waarschijnlijk speelde vooral de angst voor vijandelijke aanvallen een belangrijke rol bij
handelaren en reders die zich wilden vestigen in Vlissingen. Een kantoor in een na
bijgelegen stad als Middelburg en later Am
sterdam en Rotterdam lag dan meer voor

de hand. Deze steden waren moeilijker bereikbaar, maar het was er een stuk veiliger.
In Vlissingen is deze vrees meerdere keren
werkelijkheid geworden, met de bijna totale
vernietiging van de stad in 1809 door de
Engelsen als donker dieptepunt.
(2) Lobby’s
De investeringen in en de groei van de havens van Vlissingen vormden een doorn
in het oog van de nabijgelegen concurrerende havensteden. In de eerste plaats
was dat Middelburg, dat honderd jaar eerder stadsrechten had gekregen en altijd
groter, welvarender en belangrijker was
dan Vlissingen. Vanuit die superieure positie was het aan banden leggen van de op
groei gerichte activiteiten van de buurstad
een tweede natuur van de Middelburgers.
Later, in ieder geval aantoonbaar in de
negentiende eeuw en de twintigste eeuw,
kwam er tegenwerking vanuit Hollandse
steden als Dordrecht en Rotterdam. Pikant
detail was dat er in de jaren 1870-1872
door Ams terd am juist steun werd gegeven aan de plannen van Vlissingen, waarschijnlijk ingegeven door de vrees voor
een te snelle expansie van Rotterdam.
Schrijn end was de aanleiding voor het
vertrek van de Stoomvaart Maatschappij
Zeeland naar Hoek van Holland, net na de
Tweede Wereldoorlog. Het officiële ver-

Het Engelse bombardement van 1809 op Vlissingen gezien vanaf de Nolledijk.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch topografische atlas)
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haal luidde dat de SMZ daar een snellere
verbinding had met het Europese, vooral
Duitse achterland. Het officieuze verhaal
wees op de Nederlandse Spoorwegen als
grote boosdoener. Het bedrijf, dat in 1938
was ontstaan uit verschillende spoorweg
maatschappijen zou belangen hebben gehad in de haven van Hoek van Holland.
Voor de fusie kon Vlissingen nog profiteren
van de concurrentie tussen deze bedrijven,
na de fusie was er een monopolie en dat
viel ongunstig uit voor de Scheldestad,
waar een groot deel van de haven afhankelijk was van het post-, goederen- en passagiersverkeer op Engeland.
(3) Belangen
Nationale en internationale belangen die
aanvankelijk een investering in Vlissingen
als militaire basis of handelshaven rechtvaardigden, veranderden. Zo speelde in de
veertiende eeuw de overgang van de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen
naar de Bourgondische Nederlanden een
belangrijke rol. Philips van Bourgondië financierde in 1443 weliswaar nog de havenuitbreiding, veel zou het de Vlissingers
niet helpen. Voor de stad was een positie
in de marge weggelegd, in de schaduw van
de Vlaamse en Franse havensteden. Ook
in de jaren van de Republiek concentreerden de kerntaken van de jonge staat zich,
na de aanvankelijke grote waardering voor
Vlissingen, meer en meer in het gebied tussen en rond Amsterdam en Rotterdam. Een
mooi voorbeeld was de keus die Willem van
Oranje maakte voor Leiden als de eerste
stad van de Republiek die een universiteit
kreeg. Naast Leiden was ook Middelburg
een belangrijke gegadigde. De meeste
analyses over die beslissing benadrukten
dat de prins Leiden wilde belonen voor het
heldhaftige gedrag van haar burgers tijdens
het beleg in 1572. Het is heel goed mogelijk dat hier ook geografische argumenten
aan ten grondslag hebben gelegen. In de
late negentiende eeuw kwam de keuze voor
Vlissingen als centrum van het mailverkeer
met Engeland niet van harte tot stand. Het
was aan het koningshuis te danken, geJuli 2015

steund door de minister-president, dat het
toch gebeurde. Een mooi voorbeeld van
een ontwikkeling in de nationale politiek
met een minder duurzaam draagvlak. Het
niet uitkomen van de hoge verwachtingen
van de Sloehaven tenslotte, had alles te
maken met de aantoonbare verwevenheid
van politieke en economische belangen
op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Complex maar veelzeggend waren
in dit verband de recente gebeurtenissen
rondom de door België bekostigde baggerwerkzaamheden in de Westerschelde
ten faveure van de bereikbaarheid van de
Antwerpse havens en de daaraan gekoppelde verplichting van Nederland om de
Hedwigepolder te ontpolderen. Een echt
Europees beleid zou gericht moeten zijn op
het ontvangen van grote zeeschepen in het
Sloegebied, waarbij het beheer kan plaatsvinden door een samenwerkingsverband
tussen de Antwerpse, Vlissingse, Gentse
en zelfs Rotterdamse havens. Voordelen: er
hoeft niet of veel minder te worden gebaggerd, de schepen bereiken sneller de plaats
van bestemming en door de enorme kostenbesparingen, kan men op kostprijs concurreren met andere havens.

De aanleg van het Sloegebied, 1961. (Beeldcollectie
Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

21

(4) Ambivalentie
Vlissingen had gedurende het grootste deel
van haar bestaan als stad een bijzondere
relatie met oorlogssituaties. Dat begon al
op het eind van de dertiende eeuw, toen
graaf Floris V het idee kreeg om een haven aan te leggen in Nieuw-Vlissingen, een
karwei dat door zijn opvolger werd voltooid en dat commerciële, maar ook militaire doelen diende. De motieven van latere weldoeners als Philips van Bourgondië,
Willem van Oranje, Maurits van Oranje en
Stadhouderkoning Willem III verschilden
hiervan niet zo heel veel. Oorlog als motor
voor stadsontwikkeling: het heeft Vlissingen
geen windeieren gelegd. Na 1575 kwam
daar ook nog eens de legalisering van de
kaapvaart bij, weliswaar alleen in perioden
van oorlog, maar die waren in de zestiende
en zeventiende eeuw ruim aanwezig. Niet
voor niets was Vlissingen in 1648 een van
de grootste tegenstanders van de vrede van
Münster die een einde maakte aan de oorlog tussen de Nederlanden en Spanje, maar
ook aan de lucratieve kaapvaart. Gelukkig
voor de Vlissingers brak kort daarna de eerste van een reeks oorlogen met Engeland
uit en kon de oude handel weer worden opgepakt. Tegelijkertijd leed de stad als geen
andere zwaar onder het oorlogsgeweld. Het
heeft de stad getekend, maar niet getemd.
Steeds weer slaagden de Vlissingers erin

om de puinhopen op te ruimen en een nieuwe stad uit de grond te stampen, het laatst
in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw toen Vlissingen als de zwaarst
verwoeste gemeente van Nederland kon
uitgroeien tot de grootste stad van Zeeland,
met verreweg de meeste bedrijvigheid. De
militaire functie van Vlissingen had nog een
ander nadeel: het bevorderde de eenzijdigheid van de economie. De winsten van de
kaapvaart zorgden ervoor dat er weinig
Vlissingers gingen investeren in andere
vormen van handel en bedrijvigheid. Als
er geen kaapvaart mogelijk was in tijden
van vrede zakte de economie van de stad
in. De komst van de marinewerf in 1815
verschafte aan het grootste deel van de beroepsbevolking werk, maar toen de werf in
1865 werd weggehaald door de toenmalige
regering, werd Vlissingen een spookstad.
De afhankelijkheid van de N.V. Koninklijke
Maatschappij De Schelde van de bouw van
marineschepen werd in de laatste jaren van
de twintigste eeuw bijna de ondergang van
het bedrijf toen nieuwe opdrachten uitbleven en er blijkbaar niet was geïnvesteerd in
het werven van klanten buiten de marine.
(5) Achterland
Het heeft Vlissingen eigenlijk in alle zeven
eeuwen van haar bestaan als stad ontbroken aan een goede verbinding met het ach-

De twee grote kappen
van de in 1867 gesloten
marinewerf in Vlissingen
omstreeks 1870.
(Beeldcollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)
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terland. Om in Vlissingen te komen moest
je tot 1871, het jaar waarin de Sloedam en
de dam in het Kreekrak tot stand kwamen,
van minstens twee veerdiensten gebruik
maken. Daarna kwam er een spoorlijn,
maar die moest het in de eerste decennia doen met slechts één spoor. Een stad
als Rotterdam kreeg meteen een dubbele
spoorweg en had tevens veel voordeel van
een altijd bevaarbaar stelsel van rivieren
en kanalen naar het Duitse achterland.
Vlissingen was hierbij doorlopend in het
nadeel: zowel wat betreft de totale kostprijs
voor vervoer en overslag als het tijdsbestek
waarin de goederen op de plaats van bestemming konden zijn. Daar kwam nog een
ander probleem bij, namelijk het structurele
tekort aan retourvracht. Schepen konden in
Vlissingen altijd terecht om te lossen, maar
er was zelden iets te laden, waardoor het
niet lucratief was om Vlissingen te kiezen
als vaste haven. Al in de vijftiende eeuw
legde de stad het om deze reden af tegen
Middelburg dat, door de diversiteit van
haar economie, meestal wel retourvrachten
voorhanden had.
(6) Eenzijdig
De eenzijdigheid van de Vlissingse economie is in het voorgaande al volop aan de
orde geweest in combinatie met de vijf andere oorzaken van het patroon van bloei
en verval. Toch moet deze karaktertrek
apart worden onderscheiden omdat het
tot de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk
het grootste probleem was van de stad.
Een probleem dat óf niet werd onderkend,
óf opzij werd gezet omdat korte termijnstrategieën nu eenmaal veel lucratiever
waren. Toen Vlissingen belangrijke rechten kreeg op de haringvangst en -handel,
stortte iedereen zich hierop. Toen een eeuw
later de kaapvaart werd gelegaliseerd gebeurde hetzelfde. De illegale slavenhandel in de achttiende eeuw had, hoewel in
wat mindere mate, hetzelfde effect op
de Vlissingers; de stad werd in die tijd de
grootste in deze bedrijfstak. De marinewerf
verschafte aan de hele stad werk, direct of
indirect. Ondernemers die andere manieren
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zochten om hun brood te verdienen waren
zeer dun gezaaid. Pas met de ideeën voor
de Vlissingse Trias van burgemeester Van
Woelderen in 1918 en de komst en de inrichting van het Sloegebied na de Tweede
Wereldoorlog, werd de economie wat minder eenzijdig.
Mentaliteit
Het is niet moeilijk om op basis van de bovenstaande beknopte beschrijving en analyse van het patroon van opkomst, groei
en verval, met behulp van meer gedetailleerd vervolgonderzoek aan te tonen dat
de geschiedenis van Vlissingen is bepaald
door alleen maar invloeden van buitenaf
en dat haar burgers er zelf niets aan konden doen. Een dergelijk onderzoek zal niet
alleen meer feiten op tafel kunnen leggen
over ons patroon, maar zal ook iets kunnen
vertellen over de invloed van de geografische ligging van Vlissingen, als noodlottige ‘Longue durée’ die de onveranderbare
grondslag vormde voor de geschiedenis
van de stad.
Maar was het wel alleen maar de schuld
van de natuur, de omstandigheden en de
anderen? Of hadden de Vlissingers de middelen voorhanden om er iets aan te doen
maar maakten ze er geen gebruik van?
Misschien waren ze teveel bezig met hun
kortetermijnbelangen en keken ze niet
verder dan hun neus lang was. Misschien
ontbrak het aan voldoende intellectueel niveau om kansen te zien en strategieën uit
te denken. Misschien koesterden ze zich
wel in een geriefelijke slachtofferrol, want
het is altijd makkelijker te berusten in een
lot en naar anderen te wijzen dan zelf iets
te ondernemen. Misschien ook was en is
er in Vlissingen sprake van een ontwikkelingshulpsyndroom avant la lettre: alleen
geld ergens naar toe brengen is niet voldoende: investeerders moeten er ook voor
zorgen dat de resultaten van hun financiële inspanningen worden ingebed in de samenleving zodat er continuïteit kan worden
gerealiseerd. Waarschijnlijk waren de investerende graven, stadhouders, prinsen,
keizers, raadspensionarissen, koningen en
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Bedrijventerrein Vlissingen-oost in 2007 met de Sloehaven, de Quarleshaven en de Van
Cittershaven en, op de voorgrond, de reparatiewerf Scheldepoort
(Beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Henk Nagelhout)

kabinetten daarin helemaal niet geïnteresseerd. Althans niet wat betreft Vlissingen.
En dan was het toch weer een beetje de
schuld van de anderen, met Vlissingen in
de rol van het slachtoffer.
Bovenstaande vragen en vooronderstellingen lijken gewaagd en moeilijker aan te tonen dan het vastleggen van de feitelijke gebeurtenissen die het patroon van opkomst,
groei en verval zichtbaar maken, maar zijn
wel noodzakelijk om een diepere laag te
kunnen aanboren: de laag van de menselijke geest. Is het mogelijk dat er een mentale
continuïteit bestaat waarop conjunctuur en
afzonderlijke gebeurtenissen geen grip hebben? Zou er een structuur kunnen bestaan
in de stadsmentaliteit van Vlissingen die
niet wezenlijk is veranderd gedurende de
afgelopen 700 jaar en die juist van invloed
is geweest op de conjunctuur en de gebeurtenissen? Is Vlissingen misschien van
oudsher een ‘pettenstad’ geweest waarvan
het lot in hoge mate is bepaald door de
‘hoeden’, de hoge heren van buitenaf, die
alleen hun eigen belangen of die van hun
opdrachtgevers behartigden en die hun hie24

len lichtten wanneer er elders meer viel te
verdienen? De Vlissingse ‘petten’ waren in
staat om in opstand te komen, te staken,
te vechten, te stelen en te bedriegen, maar
dienden daarmee vooral de korte termijn.
Zo zijn de Vlissingers er nog steeds trots
op dat ze in 1572 als eersten en op eigen
kracht de Spanjaarden konden verjagen.
De beloning van de prins van Oranje kwam
snel, maar heeft de stad vooral windeieren gelegd. De echte buit zou later worden
verdeeld onder andere steden. Was er toen
helemaal niemand te vinden in Vlissingen
die de capaciteiten, de inzichten en de
mogelijkheden had om ten opzichte van
Middelburg, dat pas een jaar later en zeker
niet op eigen kracht werd bevrijd, een beslissende slag te slaan? Ook de makkelijke
keuze voor de kaap- en roofvaart zoals die
in de verschillende perioden is gemaakt,
illustreert het ontbreken van enige strategische visie bij de verantwoordelijken. De
Londenaren wisten al in de veertiende eeuw
dat je met Vlissingse schippers moest oppassen: de kans was groot dat de scheepsladingen elders illegaal werden verkocht
Den Spiegel

aan de hoogstbiedende. De betreffende ondernemers hadden weliswaar een paar jaar
hun slag kunnen slaan, hetgeen de stad ongetwijfeld ten goede kwam, een duurzame
relatie met de Engelsen konden ze daarna
voor eeuwen vergeten.
Maar hoe zat het dan met het Sloehaven
project? Daar leek alles goed geregeld:
een grootschalige aanpak, een behoorlijk
gedifferentieerde samenstelling van de bedrijvigheid en een infrastructuur die aan de
belangrijkste eisen voldeed: spoor, water en
snelweg, het was allemaal aanwezig. Het
achterlandprobleem was definitief naar de
geschiedenisboeken verwezen. Bovendien
liet de haven in de eerste 20 jaar na de
voltooiing van het Sloegebied in 1964 een
behoorlijke groei zien. Het aantal tonnen
lading dat werd gelost en geladen, vertienvoudigde tussen 1965 en 1994. Deze cijfers
moeten we echter afzetten tegen het percentage waarmee de havens van Vlissingen
werden vergroot: van enkele tientallen hectares in 1960 tot bijna 800 in 1964. Er was
een havengebied aangelegd dat niet eens
zoveel kleiner was dan dat van Rotterdam
in die tijd. En toch werd de Maasstad de
grootste van de wereld en moest Vlissingen
het doen met af en toe een bronzen medaille als derde havenstad van Nederland.
Weer een mentaliteitskwestie? Het is nauwelijks voor te stellen. Misschien toch de
lobby’s van andere steden? Politieke complotten, gecombineerd met persoonlijke
carrièreplannen? Voldoende vragen voor
een historisch vervolgonderzoek. Misschien
gloort er nog wel eens een definitieve afrekening met het in dit artikel gesignaleerde
Vlissingse patroon van opkomst en verval.
Maar voordat het zover is moet er nog heel
wat water door de Schelde stromen. Voorbij
Vlissingen en weer terug.
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Vlissingen en de fles
Ad Tramper
Het wapen der stad Vlissingen is een rood veld
met een zilveren fles, men zegt ter gedagtenis
van St. Willibrords flesse, waarvan de stad,
volgens het oude gevoelen haar naam ontleend
zou hebben, gelyk wy hiervoor aanmerkten.
Met deze alinea eindigt de auteur, P. Bod
daert, zijn verhaal over Vlissingen in de
Tegenwoordigen Staat van Zeeland (1753).
Hij koppelt de betekenis van de fles in het
stadswapen van Vlissingen aan de prediker
Willibrord, die volgens overlevering eind
zevende en begin achtste eeuw in de Lage
Landen zijn ronde deed, vergezeld van bijbel en veldfles. De auteur is niet zeker van
zijn zaak, want voegt hij er aan toe: ‘men
zegt’. Over Willibrord is al veel gesproken
en de legendes rondom hem zijn talrijk, ja
ook in combinatie met de Vlissingse fles.
Over de fles in het wapen van de stad Vlis
singen is ook al veel gezegd en geschreven,
maar helemaal duidelijk is het verhaal erachter nooit geworden. Zelfs niet in de pas
verschenen stadsgeschiedenis van Peter
van Druenen, Vissers, kapers en arbeiders.
Maakt u zich geen illusies, ook de schrijver
van dit artikel gaat de waarheid niet boven water tillen, dat is ook niet wenselijk.
Sommige zaken zijn nu eenmaal boeiender
als ze door een legende worden omgeven.
Eigenlijk ben ik best wel geporteerd van
de verhalen rondom Willibrord en de fles.
Ze zijn mooi, vertellen een verhaal, en ja je
kunt er zelfs toeristen mee trekken. Natuur
lijk het zijn legendes, ze zijn niet gebeurd,
maar wij bezien dit met een blik van na de
Verlichting: rationeel. Maar voor de middeleeuwer was het geloof in wonderverhalen
geen enkel probleem. Dus misschien refereert de fles in het stadswapen van Vlissin
gen toch aan Willibrord.
Doel van dit artikel is om een aantal zaken
waarin de fles in het wapen van Vlissingen
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een rol speelt voor het voetlicht te halen.
Het is bedoeld als ondersteunende tekst
bij de fototentoonstelling die vanaf 7 juli in
het gemeentearchief te zien is, en waarbij
het stadswapen van Vlissingen in al zijn
verscheidenheid te zien is. Die afwisseling
doet zich voor op gebouwen, op poorten,
op vaandels, bij festiviteiten, op plattegronden, in het muZEEum, op briefpapier, als
zegel, als wegmarkering, op glazen, op sigarenbandjes, op herdenkingsborden, op
vlaggen, in het gemeentearchief, op schilderijen, op asbakken en last but not least
op de materiaalwagens van de afdeling
Beheer & Leefomgeving van de Gemeente
Vlissingen.
Voor een goed verhaal – al moet het nog
verschijnen – over het stadswapen verwijs
ik naar het artikel van J.W. Zondervan, ‘De
stad van de fles; Het stads- en gemeentewapen van Vlissingen’ opgenomen in een
nog dit jaar verschijnend nummer van De
Nederlandsche Leeuw. Uiteraard zal deze
bijdrage ook in de bibliotheek van het ge
meentearchief worden opgenomen.
Een klein tipje van de sluier van dat verhaal wil ik hier met toestemming van Jaap
Zondervan wel oplichten. Cruciaal is de
omschrijving door de Hoge Raad van Adel
van het Vlissingse wapen, gepubliceerd
op 31 juli 1817. Volgens Zondervan wist
de Raad het wapen niet beter te omschrijven dan: “Zijnde van keel beladen met een
Jacoba’s kannetje van zilver, gekroond,
geketend en gesierd van goud, het schild
gedekt met een kroon mede van goud.”
Een Jacoba’s kannetje refereert aan aarde
werkvondsten uit de tijd van Jacoba van
Beieren (vijftiende eeuw). Maar wat dat met
het stadswapen te maken heeft is onduidelijk. Het in 1817 door de Hoge Raad opgestuurde wapen is nog steeds in bezit van
de stad Vlissingen en wordt beheerd door
het gemeentearchief. Decennia lang hing
Den Spiegel

het aan de muur op het stadhuis, achter
het glas een eigen microklimaat kwekend
en door de tijd verbleekt. Inmiddels is het
stadswapen gerestaureerd, zij het dat de
oxidatie van het zilver niet meer ongedaan
gemaakt kan worden. De zilveren fles slaat
dus zwart uit!
Waar kom je dat stadswapen van de stad
dan zoal tegen? In ieder geval niet in het
logo van de gemeente zelf. Zo’n 25 jaar
geleden verving de gemeente de fles uit
het logo door het bekende groene golfje.
Hieronder een aantal voorbeelden, kris kras
door de stad en de tijd. De oudste afbeelding dateert uit 1369 en bevindt zich in het
stadsarchief van Antwerpen. De jongste afbeelding dateert uit 2015.
De belangrijkste bron is de fotocatalogus
van het gemeentearchief. Hierin zijn circa
60.000 foto’s opgenomen. Deze zijn gedigitaliseerd en zijn ook door u thuis te raadplegen! Onze fotodocumentalist Dirk van
der Linden grasduinde een paar dagen in
deze collectie om de Vlissingse fles te traceren. Dat viel niet tegen, want het leverde
zo’n 150 treffers op! Een groot deel van deze selectie is te zien op de tentoonstelling.
Naast onze fotocollectie kan er worden
geput uit andere archiefbescheiden. Wat
te denken van het handschrift van Jasper
Jaspersen Brasser uit 1754, waarmee een
weinig werk omhanden hebbende bierbrouwer de stad van zijn tijd beschrijft.
Vanzelfsprekend komen we in dat verhaal
meerdere keren het stadswapen tegen.
Bijvoorbeeld als het gaat om de beschrijving van het stadhuis op de Grote Markt,
het gebouw dat in 1809 in vlammen opging
en waarvan grofweg alleen de helm van
Pacheco en het hoofd van Vrouwe Justitia
de ramp ‘overleefden’. Op het marktplein
stond om te beginnen een grote arduinen
paal, waar bovenop ’s zomers een witte gekroonde fles te zien was en in de winter een
lantaarn met daarop een fles. In een aantekening over de stadsuitgaven lezen we dat
Cornelis Moerman voor het snijden van een
dergelijke fles 3,90 gulden betaald kreeg.
Dat zal dan gezien de vergoeding niet echt
een kunstwerk zijn geweest. Bovenop het
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dak van de toren van het stadhuis waren
ook vier flessen geplaatst. Beeldsnijder
Isaak Pieters leverde deze in 1666 en 1667.

Het stadhuis op de Grote Markt; op de markt is de
arduinen paal met daarop de fles te zien, ca. 1750.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch
Topografische Atlas)

In het stadhuis zelf werden niet minder
dan drie flessen bewaard, als ‘antiquiteydt’
deelt Brasser ons mee. Een fles van leer,
‘beschildert oft verlackt’, een van aardewerk en een van zilver. Ze gingen alle ten
onder bij de brand van 1809. De kostbaarheden werden op de thesaurierskamers
in een ‘daartoe geapropieerde cas sorgvuldigh bewaardt.’ Het woord antiquiteyd
duidt er in elk geval op dat het niet zomaar
om een voorwerp ging, men kende er betekenis aan toe en vond het belangrijk om
het goed op te bergen en nog belangrijker,
het ook met enige trots te laten zien als de
geschiedenis erom vroeg. Dit blijkt bij de
inhuldiging van Prins Willem IV als erfheer
van de stad in 1751. Eenmaal in de raadzaal krijgt hij ‘de fles van St Willibrord en
verdere antiquiteiten’ te zien. Er is zelfs een
gravure naar gemaakt. Het zou interessant
zijn te weten welk verhaal men er bij vertelde, maar Willibrord zal zeker ter sprake
zijn gekomen. Ook Brasser brengt de fles in
verband met Willibrord, maar ook Ulysses
(Odysseus) wordt genoemd.
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er nog steeds. Ook het interieur was opgetuigd met een fles. De dooptuin was voorzien van een ingang waarbij twee engelen
een gekroonde fles vasthouden.
Ook de Oostkerk is voorzien van nogal wat
flessen uit het stadswapen, bijvoorbeeld zo
schrijft Brasser, het kleine torentje in het
midden op het dak, ‘die proper en sinnelyk
gemaek is.’

Prins Willem IV krijgt tijdens zijn inhuldiging als
erfheer de zogenaamde fles van Willibrord te zien.
(Gemeentearchief Vlissingen, bibliotheekcollectie)

In diezelfde raadzaal van het stadhuis,
stond een tafel met 25 stoelen, waarvan
de zittingen geborduurd waren met het
stadswapen. Stoel 25 behoorde toe aan de
erfheer, maar werd ingenomen door zijn
plaatsvervanger de baljuw. Het stadsbestuur bestond uit 9 schepenen, 13 raden,
2 burgemeesters en 1 baljuw.

Het stadswapen mocht niet zo maar te pas
en te onpas worden gebruikt. Als de kaapvaartreder Jan Nortier in 1782 zijn kaperkapiteins Le Turck en Jarry in het zonnetje
wil zetten en voor hun onderscheidingstekens het stadswapen wil gebruiken wendt
hij zich tot het stadsbestuur of dat wel mag.
Het ligt ook voor de hand op zoek te gaan
naar een pand in de binnenstad dat de fles
of iets dergelijks genoemd werd. In de registers van eigenaren over de periode
1600-1800 komen we er in ieder geval één
tegen, het huidige pand Bellamypark 27,

Brasser noemt nog meer voorbeelden: zo
is het havenhoofd voor het Keizersbolwerk
voorzien van een witte fles, zodat de bemanning van schepen bij nacht of als het
donker is, het eind van het havenhoofd kan
zien. Bij hoogwater liep het havenhoofd immers wel eens onder water en dan vormt
een baken in de vorm van een fles een
mooi markeerpunt.
Vlissingen had twee brandspuiten in de 18e
eeuw. De scepter hierover werd gezwaaid
door de brandmeesters, geassisteerd door
vier kapiteins. Deze kapiteins waren te onderscheiden aan hun stok met witte fles.
Maar ook de Sint Jacobskerk, ten tijde van
de Republiek meestal de Oude of Grote
Kerk genaamd, is voorzien van het stadswapen. Op de achtkantige eerste gaanderij
van de Sint Jacobskerk was de balustrade
voorzien van acht gebeeldhouwde gekroonde witte flessen, ook weer een verwijzing
naar het stadswapen. Deze flessen staan
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De onderscheiden kaperkapitein Nicolaas Jarry, met
op de achtergrond het havenhoofd met de witte fles.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch
Topografische Atlas)

Den Spiegel

Het zandstenen poortje
gekroond met fles op de hoek
van de Breewaterstraat en de
Hellebardierstraat. Het poortje
is afkomstig uit een pand in de
Korenstraat waar eerst het
militair hospitaal was geves
tigd en daarvoor brouwerij de
Flesch, ca. 1975.
(Gemeentearchief Vlissingen,
Fotocollectie)

tijdens de wijkindeling nog wijk D 6. Dit
pand heette de Vergulde Flesse. Toch nog
even gekeken of er nog spraakmakende
personen als eigenaar te boek staan. En
ja Conrad Busken de vader van Coosje
Busken duikt op in het rijtje met eigenaren.
Een ander gebouw wat genoemd moet
worden is bierbrouwerij De Flesh in de
Korenstraat uit 1740. Vlissingen kende
toen vijf brouwerijen: de Ster, de Byl, het
Hert, de Meyboom en de Flesch.
In 1881 verkocht de gemeente Vlissingen
een aantal zilveren voorwerpen aan het
Rijksmuseum in Amsterdam. De gemeente
had geld nodig en verzilveren van het zilver
hielp daarbij. Een van die voorwerpen was
‘eene fraai gedreven zilveren flesch’ uit het
begin van de 17e eeuw. Deze fles en andere zilveren voorwerpen zouden bij de heropening van het Stedelijk Museum in 1924
weer in bruikleen door het Rijksmuseum
worden afgestaan. Deze mooi gedraaide
fles is nu een van de topstukken die het
muZEEum rijk is.
Bij de herindeling van Walcheren in 1966
waarbij Oost- en West-Souburg en Ritthem
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bij Vlissingen kwamen is aan de Hoge Raad
de vraag gesteld of het voor de gemeente
aan te bevelen was om het wapen van de
stad te wijzigen door delen van de wapens
van Souburg en Ritthem hierin op te nemen. Vlissingen had bij besluit van 31 juli
1817 een door de Hoge Raad vastgesteld
wapen gekregen. De Hoge Raad van Adel
antwoordde: ‘Gezien de roemvolle geschiedenis van de havenplaats Vlissingen, de
band met het Oranjehuis en de belangrijke industrieën, komt het de Raad minder opportuun voor het oude wapen van
Vlissingen te wijzigen door daarin elementen op te nemen van de wapens der voormalige gemeenten Oost- en West-Souburg
en Ritthem, die niet de bekendheid hebben,
die Vlissingen sedert eeuwen geniet.’ En
daarmee was de kous af en bleef voor de
nieuwe gemeente Vlissingen het oude wapen gehandhaafd.
Wie vroeger op bezoek kwam bij burgemeester Kolff (1946-1967), kon er op rekenen een sigaar gepresenteerd te krijgen.
Voor dat doel bestelde de gemeente speciale kistjes sigaren. Het sigarenbandje was
vanzelfsprekend voorzien van de Vlissingse
fles.
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Sigarenbandje met afbeelding van de fles.

De stad van vandaag heeft nog steeds
genoeg verwijzingen naar het stadswapen: op de muur van het stadhuis, op de
stadhuisplein, de rode afzetpaaltjes in het
wegdek, bovenop ingemetselde zandstenen poortjes of op het torentje van het
Zeemanserve. Het oudste voorbeeld van de
fles bevindt zich tegenover het ziekenhuis
aan het begin van de Vrijdomweg, bovenop
de Vrijdompaal, ooit gebruikt als grenspaal
tussen de heerlijkheden Oud-Vlissingen en
Bonedijke. In 1547 koopt koning Philips II
de stad Vlissingen, hierbij hoort ook OudVlissingen en een deel van West-Souburg.
Daarmee komen deze gebieden ook binnen de stedelijke jurisdictie van Vlissingen
te liggen. Tijd voor afbakening dus en zo
komt op de Vrijdomweg de grenspaal van
Vlissingen te staan, voorzien van fles. Die
paal is qua onderhoud altijd een zorgenkindje geweest en is weer toe aan renovatie. Misschien iets voor de buurt om actie te
ondernemen?

De zogenaamde Vrijdompaal, ca. 1850.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch
Topografische Atlas)
-
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muZEEumnieuws
Schilder aan de Schelde, Frans Naerebout
Karen Kroese
Op 2 juli 2015 is het honderd jaar geleden dat
G.J. Frans Naerebout in Rotterdam werd
geboren. Naerebout was kunstschilder,
reclametekenaar, illustrator, scheepsbouw
futurist, vakdocent van duizenden Vlissingse
leerlingen. Alle reden voor het Zeeuws
maritiem muZEEum om een expositie te wijden
aan deze inspirator: Schilder aan de Schelde,
Frans Naerebout.
Frans Naerebout volgt een opleiding tot
scheepsbouwkundig tekenaar én aan de
Rotterdamse Kunstacademie. Deze combinatie van opleidingen bepaalt Naerebouts
carrière. Van het tekenen van schepen
maakt hij zijn beroep.

Reclamewerk
Naast zijn kunstenaarschap leeft Frans
Naerebout van commercieel werk. Hij
maakt artist-impressions voor rederijen,
opengewerkte doorsneden van scheepsontwerpen en hij tekent albumplaatjes met
schepen voor Beschuitfabrikant Hooimeijer
en Captain Grant shag. Hij schrijft de populaire plaatjesalbums en tekent de illustraties die als premium bij de producten
worden verpakt. De albums zijn net zo geliefd en succesvol als die van Verkade. Van
Het Zeegat uit, de eerste uitgave met 84
pagina’s, worden meer dan dertigduizend
exemplaren verkocht.
Voor scheepvaar t- en havenbedrijven
maakt hij de illustraties voor beursstands,
publicaties en bedrijfsdrukwerk. De toenmalige PTT ontvangt een reeks ontwerpen
voor postzegels. Tot een daadwerkelijke
emissie is het niet gekomen.
Inspirator voor leerlingen

Werk van Frans Naerebout, te zien op de ten
toonstelling in het muZEEum.
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Naerebout woont vanaf 1953 in Vlissingen,
waar passerende schepen zijn inspiratiebron vormen.
In 1962 wordt Frans Naerebout tekenleraar aan de HBS/scholengemeenschap
Scheldemond in Vlissingen en docent aan
de Vrije Academie. Hij stuurt zijn leerlingen
de stad in, naar het Rondeel en leert ze gedetailleerd kijken naar het metselwerk van
het Keizersbolwerk. Of naar de Boulevard
met zicht op de bocht naar het Nollestrand,
waarmee je perspectieftekenen kunt oefenen. Hij inspireert zijn leerlingen om ‘anders te kijken’ en te experimenteren. Hij
laat ze zelfs de grauwe kale muren van de
Vlissingse binnenstad beschilderen en ontwerpen maken voor de herinrichting van
de stad. Door zijn onorthodoxe manier van
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lesgeven wordt hij door zijn leerlingen op
handen gedragen.

brekende ideeën vinden weinig navolging
in Nederland.

Experimentele scheepsontwerpen

Elders wordt wel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld in Duitsland door W. Prölls met
zijn ‘Dyna’-schip. Japan bouwt in 1980 de
Shin Aitoku Maru, een tanker met hulpzeilvermogen. Nog zeventien schepen worden
volgens dit principe gebouwd. Jacques
Cousteau vaart in 1985 van Frankrijk naar
New York met de Alcyone, een zeilschip
voortgestuwd door twee Flettner rotoren; cilinders die het schip door luchtdruk
voortdrijven. Tot zijn dood in 1988 houdt
Frans Naerebout zich bezig met het ‘zeilschip van de toekomst’.

Vanaf 1973, de jaren na de eerste oliecrisis,
is Frans Naerebout overtuigd dat de zeilvaart een belangrijke rol in de commerciële
scheepvaart gaat vervullen. Hij promoot
moderne technieken van windvoortstuwing en maakt illustraties van futuristisch
ogende zeilschepen. Jaloeziezeilen, aerodynamisch gevormde draaibare masten,
propellers, zonnecollectoren, rotoren, parapluzeilen, opvallend gestroomlijnde
scheepsrompen; het zijn voorbeelden van
Naerebouts innovatieve ideeën. Vanaf 1975
staat het ‘zeilschip van de toekomst’ jarenlang op de agenda van internationale symposia en congressen. Naerebout probeert
Nederlandse overheidsinstanties, onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen
te overtuigen met zijn artist-impressions bij
een symposium op de TU Delft. Zijn baan-

De Stichting 100 jaar schilder Frans Naere
bout, het Gemeentearchief Vlissingen, het
muZEEum, Hein Naerebout en particulieren hebben bijgedragen aan de expositie
Schilder aan de Schelde, Frans Naerebout
(1915-1988). De expositie is te zien van
2 juli 2015 tot 1 november 2015.

Werk van Frans Naerebout, te zien op de tentoonstelling in het muZEEum.
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Boekennieuws
In het nieuwe boek In de naam van de
Ruyter, diepgravend onder zoek naar
Michiels Zeeuwse Jaren toont Ar thur
Scheijde aan dat er nieuws te vertellen valt
over de trots van Vlissingen. De locatie van
de lijnbaan waar Michiel als jongen werkte
stelt hij vast, deze lag niet bij het Arsenaal,
maar bij het Dok. Michiels tweede vrouw
Neeltje Engels is geen dochter uit een rijke
Vlissingse regentenfamilie. Ontdekt is ook
waar het inmiddels afgebroken huis van
Michiel en Neeltje stond, in de Molenstraat
en hoe het er uit zag.
Tenslotte zijn op schilderijen afbeeldingen
gevonden van de schepen waarop de beroemde Vlissinger voer ten tijde van de
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (16521654). Het wrak van een van deze schepen zou in 2014 zelfs wel eens kunnen zijn
ontdekt.

BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
Tel: +31(0)113 – 785408
Mobiel: +31(0)6 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK
BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN
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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
34

Den Spiegel

Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

4 nummers
voor € 10,-

gezondNU is hét
onafhankelijke magazine
over gezondheid, voeding
en psyche.
gezondNU werkt samen met een
grote groep artsen en wetenschappers, 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.

Stopt
automatisch!

Ga naar gezondnu.nl/denspiegel of bel
tijdens kantooruren naar 0161 - 45 95 06
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info@amz.nl

www.amz.nl
Den Spiegel

een registerloods vaart op
honderden verschillende schepen

mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

