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Van snoep en koude oorlog naar
het plannen van de toekomst
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Voor u alweer de laatste Den Spiegel
van 2015, het jaar waarin we vieren dat
Vlissingen 700 jaar geleden stadsrechten
kreeg. Het jaar is nog niet voorbij, maar we
kunnen wel al terugkijken op enkele zeer
geslaagde activiteiten. Om een beetje op
ons terrein te blijven, immers georganiseerd door Gemeentearchief en Bibliotheek
Vlissingen: op het moment van verschijnen
van deze Spiegel zijn drie van de vier symposia 700 jaar Vlissingen in vier thema’s
geweest. Ook de in juli geopende fototentoonstelling over de fles in het wapen van
Vlissingen is nog te bekijken in het gemeentearchief en zeker een bezoek waard.
Bij de expositie is een zeer informatieve catalogus samengesteld, met de onderschriften die bij de foto’s horen. De tentoonstelling is nog een paar weken te bezoeken.
Een echte aanrader.
De laatste Den Spiegel van dit jaar en ook
de laatste aflevering van de serie Zichtbaar
verleden (Vlissingen 1315-2015) door Peter
van Druenen, Zichtbare toekomst. De auteur verhaalt hier hoe de toekomstplanners
van Vlissingen kunnen leren van het verleden. Zijn vertrekpunt is de nieuwjaarsrede
die burgemeester Van Woelderen hield in
februari 1945 en hij trekt een lijn naar de
toekomst van onze stad, blij verrast!
Jules Braat vervolgens gaat uitgebreid
in op Een bijzondere opdracht: Reparatie
van de Kommuna. Het gaat hier over
een Russisch duikbootbergingsvaartuig,
dat groot onderhoud onderging bij de
Koninklijke Maatschappij De Schelde, begin jaren vijftig, ten tijde van de koude oorlog.
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Voor vijf cent snoep bij Siebeltje is het verhaal van Anna Siebols, voor velen van u
waarschijnlijk geen onbekende. Gerard
van der Hoeven vertelt over ‘Siebeltje’ in
ons blad en ook in het huis aan huisblad
De Faam. Daar vult hij de rubriek De blauw
geruite ziel met verhalen aan de hand van
materiaal uit het Gemeentearchief. Deze
artikelen samen zullen zeker een mooi
beeld van Anna Siebols geven.
Het muZEEumnieuws kondigt twee nieuwe
tentoonstellingen aan, waaronder De bezetting verbeeld: WO II door de ogen van
Cees van der Burght. Ook de ‘Michieldag’,
31 oktober moet u in uw agenda noteren.
Dan ontvingen wij nog een verzoek van De
Zeeuwse Bibliotheek/Scoop een oproep te
plaatsen in ons tijdschrift. In 2014 is naar
analogie van de Krantenbank Zeeland de
digitale Tijdschriftenbank Zeeland gestart.
Deze tijdschriftenbank is wat betreft de periode voor 1940 online te raadplegen. Door
gerezen auteursrechtenkwesties kan de
inhoud van 1940 tot heden alleen binnen
bibliotheek- en archiefinstellingen getoond
worden. Om weer online te kunnen gaan
onder andere deze oproep:
‘Aan alle auteurs en fotografen die artike
len of foto’s hebben gepubliceerd die op
genomen zijn in Tijdschriftenbank Zeeland
(http:/www.tijdschriftenbankzeeland.
nl). Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van uw artikelen of foto’s in Tijd
schriftenbank Zeeland dan kunt u dit kenbaar maken aan de Zeeuwse Bibliotheek/
Scoop.’
Rest mij u veel leesplezier te wensen met
deze aflevering van Den Spiegel.

Den Spiegel

Cees van der Burght (1931-2015)
Ad Tramper
Begin juli overleed de Vlissingse beeldend kunstenaar Cees van der Burght.
Hij liet een oeuvre na waar je een diepe
buiging voor maakt. Het muZEEum en
het gemeentearchief Vlissingen beheren
een groot deel van dit oeuvre. De Tweede
Wereldoorlog maakt het grootste deel van
zijn werk uit, maar daarnaast verbeeldde
hij ook de Engelse aanval op Vlissingen
in 1809 en de Vlissingse vrijheidsstrijd in
1572. Ook gaf hij het Walcherse landleven
op talloze manieren weer.
Talrijk zijn de olieverven, technische tekeningen, aquarellen, maquettes, krijttekeningen en sculpturen die onder zijn handen
vorm kregen. Cees van der Burght maakte
als jongen de Tweede Wereldoorlog mee,
het zou zijn verdere leven bepalen. Samen
met zijn vrouw Debbie nam hij na de oorlog talrijke bunkers letterlijk de maat, met
als resultaat tekeningen en maquettes van
deze bunkers op schaal. Precieze documentaire reconstructies. Zijn gevoel als
kunstenaar lag meer in het werk met krijt
of olieverf, waarbij z´n kleurgebruik af en
toe doet denken aan het magisch realisme.
Hij maakte ook werk waarbij hij door de
ogen van een jongen van een jaar of tien
naar de Tweede Wereldoorlog keek. De
ogen van Cees zelf. Het ultieme voorbeeld
is een beeldje, hemzelf voorstellend, met
schooltas en een helm op. Aan de ene kant
kijken we naar het verhaal door de ogen
van een volwassene en aan de andere kant
door de ogen van een scholier. Hij gebruikte allerlei technieken en vormen, waardoor
de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten
te zien is. Vooral wat het met een mens
doet. Die samenhang in zijn werk was voor
Cees belangrijk. Zo moest het worden getoond. Die geschiedenis wilde hij uitdragen.
Hij voelde zich niet altijd begrepen en vond
ook dat zijn werk niet voldoende aandacht
kreeg. Vorig jaar dreigde hij nog werk van
Oktober 2015

Cees als jongetje van
tien jaar oud; met
helm en schooltas.
(sculptuur Cees
van der Burght;
fotocollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)

hem terug te halen uit het muZEEum. Het
idee dat zijn werk misschien allemaal voor
niets was geweest stemde hem af en toe
droef. Toch kwam ook dit weer goed.
Zijn hele leven besteedde hij aan de beeldende kunst. Vakanties werden er voor opgeofferd, zijn vrouw Debbie steunde hem
altijd. Sterker, zonder zijn Debbie was het
hem nooit allemaal gelukt.
In zijn werkzame leven was Cees technisch
illustrator bij defensie.
Ook was Cees van der Burght een verteller
pur sang. Hij schuwde de apocalyptische
voorstelling niet. Een explosie werd door
hem niet als een doffe klap ervaren maar
als een explosie waarbij je de luchtdruk
voelde vibreren tot in elke cel, en passant
noemde hij dan ook nog even het aantal
cellen. Cees had een apart vocabulaire en
gebruikte woorden als visualisatie, dimensie en multiversum. Hij geloofde ook in een
reis door dat multiversum, een reis waaraan hij nu is begonnen.
Vlissingen heeft vooral ook een militairstrategische geschiedenis. Het werk van
Cees van der Burght is bij uitstek geschikt
om die geschiedenis te verbeelden. Aan het
muZEEum en het gemeentearchief de taak
om zijn werk uit te dragen.
3

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het zestiende en laatste 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 zestiende artikel kijken we naar de toekomst.

Zichtbare toekomst
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015),
deel 16: Hoe de toekomstplanners van Vlissingen kunnen leren van het
verleden
Peter
In februari 1945 hield de burgemeester van
Vlissingen Albert van Woelderen zijn eerste
nieuwjaarsrede sinds 1941. Gedurende de
oorlogsjaren had hij wel toespraken bedacht en
opgeschreven, maar nooit uitgesproken om de
eenvoudige reden dat hij in het begin van de
oorlog geen politieke toespraken kon houden en
in 1943 uit zijn ambt was gezet. Vlissingen was
in november 1944, de maand van haar
bevrijding, de meest verwoeste stad van
Nederland en er woonden amper nog 3.000
mensen van de 23.000 in mei 1940. Het
merendeel van de bewoners had de stad verlaten
en woonde elders in de provincie of het land.
Van Woelderen besteedde hieraan in zijn verhaal
uiteraard de nodige aandacht maar ging al snel
over tot het onderwerp dat hem gedurende de
oorlogsjaren het meest had beziggehouden:
de toekomst van Vlissingen.

Van Woelderen sprak meer dan een uur
voor een waarschijnlijk ademloos luisterend
gezelschap van raadsleden. Hij ontvouwde
een visie op de toekomst van de stad die
4
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Druenen

bijna on-Vlissings was: korte, middellange
en lange termijnplannen waren tot een consistent geheel gesmeed. De wederopbouw
en het zo snel mogelijk terughalen van
de vele duizenden vertrokken Vlissingers
speelden een belangrijke rol, maar Van
Woelderen had ook nagedacht over de periode daarna: hoe moesten al die mensen
weer aan het werk? Hoe kon de stad aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe
bedrijven? Op welke manier konden de
havens het best worden ingericht voor het
laden en lossen van zoveel mogelijk schepen? Wat was de toekomst van het toerisme
in een verwoeste stad die rond 1920 nog
tot de top vijf van de Nederlandse drukste
vakantieplaatsen behoorde? Het vergezicht
dat Van Woelderen schetste leek op de
plannen die hij als jonge burgemeester in
1919, het jaar van zijn aantreden, had gepresenteerd: de Vlissingse Trias die beoogde te investeren in de industrie, de havens
en het toerisme. Aan de verwezenlijking ervan had hij meer dan twintig jaar met een
tomeloze energie gewerkt, maar net toen
Vlissingen eindelijk de vruchten leek te
kunnen gaan plukken van dit beleid, brak
in de meidagen van 1940 de oorlog uit.
Den Spiegel

Metamorfose

Portret van burgemeester C.A. van Woelderen
in 1945.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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De plannen van februari 1945 waren rijper
en meer overdacht dan die van 1919. Er zat
een volgorde in: eerst de wederopbouw en
de terugkeer van de bevolking, dan de infrastructuur en dan de rest. Van Woelderen
had er vier jaar over kunnen nadenken en
hij had meer dan vijfentwintig jaar ervaring
die hij in 1919 nog niet had. Daarnaast
was hij geholpen door een slimme wethouder die al in 1943 een boekje had geschreven met de titel De metamorfose van
Vlissingen en die kort na de toespraak
van Van Woelderen een wat omvangrijker publicatie zou uitgeven met de titel De
herbouw van Vlissingen. Deze wethouder
heette H.B.J. Knoop, in het dagelijks leven
tandarts. Knoop zou na de oorlog nog een
aantal boeken publiceren over de Tweede
Wereldoorlog en heeft onmiskenbaar een
grote invloed gehad op de totstandkoming
van de visie van de burgemeester.

Het herstellen en uitbreiden van de Buitenhaven
Het verplaatsen van het spoorwegstation naar het begin van de Nieuwe Vlissingseweg
De aanleg van een bijstation in de binnenstad
Het oplossen van de verkeersproblemen bij de Keersluis
De aanleg van een nieuwe brug over het kanaal
De aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad
De demping van de Spuiboezem
Een nieuwe afwatering van Walcheren naar de Nolledijk
De aanleg van betere toegangswegen naar de boulevards
De aanleg van een nieuwe badplaats bij Zwanenburg
De aanleg van meer bebossing in de duinen
De bouw van een nieuw stadhuis
De bouw van een nieuw politiebureau
Het volbouwen van de Nieuwe Markt
Het verzorgen van een betere huisvesting voor de bejaarden
De bouw van een medisch centrum voor het Groene kruis
Het opruimen van krotwoningen
De aanleg van betere verkeerswegen naar de stad
Het verbeteren van Vliegveld Vlissingen
De aanleg van nieuwe industrieterreinen
De aanleg van een jachthaven
De bouw van een nieuw postkantoor
De bouw en exploitatie van een restaurant op het Nollepunt
De bouw en exploitatie van een paviljoen voor de kunstkring “Het Zuiden”
De bouw en exploitatie van een schouwburg annex concertzaal
Het herstel van de jeugdherberg
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27.
28.
29.
30.

De aanleg van een groot sportpark
De aanleg van een nieuwe rijksweg van Nieuwland naar de Buitenhaven
Het starten van een snelbootverbinding Vlissingen-Antwerpen
Het realiseren van nieuwbouw op zeer grote schaal: “... Nieuwbouw en nog eens
nieuwbouw...” (Van Woelderen verwachtte op termijn 30.000 inwoners)

De 30 plannen in de volgorde zoals burgemeester Van Woelderen die in februari 1945 ontvouwde in
zijn eerste nieuwjaarsrede na de Tweede Wereldoorlog (Bron: Gemeentearchief Vlissingen)

Alle dertig plannen van Van Woelderen
zijn opgesomd in de volgorde waarin hij ze
behandelde. Het is opvallend dat het bouwen van huizen op de laatste plaats kwam.
Waarschijnlijk had dat te maken met de opbouw van zijn toespraak die hij was begonnen met een overzicht van de verwoestingen en de noodzaak om de stad snel weer
bewoonbaar te maken. Wat ook opvalt is
dat bijna de helft (veertien van de dertig)
van de plannen te maken had met de aanleg van infrastructuur: wegen, spoorwegen, stations, havens, kanalen, bruggen en
scheepvaartverbindingen. En dat was een
noviteit, zeker in deze mate. De grootste
belemmering voor een groei van Vlissingen
als havenstad en later als industriestad was
immers sinds oudsher de slechte verbinding met het achterland geweest. Na 1872

leek hierin verandering te komen toen de
rechtstreekse spoorverbinding met Bergen
op Zoom werd gerealiseerd. Die bestond
echter lange tijd uit slechts een enkel spoor,
daar waar Rotterdam al direct een dubbel
spoor naar onder andere Duitsland had gekregen. Over de wegverbindingen kan hetzelfde worden gezegd. Toen Van Woelderen
zijn toespraak hield was er nog geen meter
snelweg aangelegd in Zeeland.
De burgemeester pleitte onder andere voor
de bouw van twee stations: eentje net buiten de stad bij de Keersluis en het andere midden in de stad. Het moet hem een
doorn in het oog zijn geweest dat mensen
die per spoor naar Vlissingen reisden, kilometers buiten de stad aan hun lot werden overgelaten en hun reis per bus of taxi
moesten voortzetten en dan evengoed voor

Plattegrond van Vlissingen met ingetekende bominslagen en neergestorte vliegtuigen in de periode
1942-1945.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas)
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Middelburg konden kiezen, op ongeveer
gelijke afstand van het Vlissingse station.
Daarnaast springen de wegenaanleg naar
de binnenstad en naar de boulevards, de
uitbreidingen van het vliegveld en het in
het leven roepen van een snelbootverbinding Vlissingen-Antwerpen in het oog. Van
Woelderen was van mening dat een binnenstad alleen levendig kon worden wanneer er veel mensen kwamen, van binnen
en van buiten Vlissingen. Hij zei dit op een
moment dat er in de stad alleen nog maar
wat puin was geruimd. De wederopbouw
moest nog beginnen.
Hoe anders is het nu. In 2015.
Van Woelderen anno 2015
Over het tijdstip waarop de wederopbouw
van Vlissingen werd afgerond kun je discussiëren. Volgens sommigen was dat in de
jaren zestig, toen de laatste noodwoningen
konden worden verlaten en afgebroken.
Anderen vinden het einde van de jaren
tachtig een meer passende periode omdat
toen de herinrichting van de binnenstad
haar voltooiing beleefde. Althans voorlopig, want in dezelfde periode werd een
begin gemaakt met de ontwikkeling van
ideeën om het oude Scheldeterrein weer
bij de binnenstad te voegen. Wanneer we

deze redenering aanhouden zou je kunnen
zeggen dat Vlissingen vandaag de dag nog
steeds bezig is met het weder opbouwen
van de stad. Waar we het eindpunt echter
ook leggen en hoe mooi of lelijk we de naoorlogse bouwprojecten in de stad ook vinden, de stad heeft anno 2015 de littekens
van de Tweede Wereldoorlog nagenoeg
weggewerkt. Daarover zou Van Woelderen
tevreden geweest kunnen zijn. De oudburgemeester zou zich echter omdraaien
in zijn graf wanneer hij zag hoe er met de
infrastructuur in en om de stad is omgegaan en dat er met zijn visie helemaal niets
is gedaan. De binnenstad van Vlissingen is
de laatste vijftig jaar zo goed als onbereikbaar gemaakt door het afsluiten van straten en toegangswegen voor gemotoriseerd
verkeer. Treinreizigers worden nog steeds
in het niemandsland van de buitenhaven
gedumpt, net als de bezoekers die van het
veer Vlissingen-Breskens gebruik maken.
De boulevards en de stranden zijn wat beter
bereikbaar, maar eenmaal daar aangekomen is er niet zo heel veel te doen. Behalve
dan op de spaarzame zomerse dagen wanneer mensen niet veel meer nodig hebben
dan het strand en de zee.
Het is een interessante exercitie om de actiepunten van Van Woelderen uit 1945 los
te laten op het Vlissingen van nu en wellicht

De eerste nieuwe
woningen in het
Scheldekwartier met
op de achtergrond het
glazen pompgebouw van
het Dok van Perry
(Bron: eigen collectie
auteur)
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hier en daar wat te moderniseren, hoewel
we op voorhand al kunnen vaststellen dat
het laatste waarschijnlijk slechts op detail
nodig zal zijn. We eren daarmee een man
die zijn naam heeft gegeven aan een lange
laan die onderlangs de boulevards en het
Nollebos loopt, een monumentale villa met
zeezicht en een uitrustbank tegenover de
Watertoren, maar wiens ideeën eerst door
de Duitsers en de Engelsen en vervolgens
door de Vlissingers zelf ten gronde zijn gericht, respectievelijk genegeerd. We zouden
Van Woelderen zijn toespraak opnieuw kunnen laten houden. Met PowerPoint presentatie dit keer.
Als afsluiting van deze reeks van 16 artikelen en meer dan 160 pagina’s over de geschiedenis van Vlissingen, leek het mij gepast om de allerlaatste pagina te gebruiken
voor de toekomst van onze stad. In 2009
mocht ik in de PZC een artikel schrijven
over mijn visie op deze toekomst. Ik kende
toen de toespraak van Van Woelderen nog
niet. Omdat ik maar één krantenpagina tot
mijn beschikking had beperkte ik mij tot
tien punten. Daarvan leidde ik ook de titel af: ’10-puntenplan maakt Vlissingen gezond’. Kern van het artikel was de slechte
bereikbaarheid van de stad voor winkelend
publiek, toeristen en reizigers. Ik koos in
mijn inleiding voor een medische invalshoek en stelde dat Vlissingen aan een hartkwaal leed. Een beginnende hartkwaal, dat

wel, maar ingrijpen was noodzakelijk. Geen
door de beleidsmakers bedachte reparatieplannetjes, maar structurele veranderingen.
Vlissingen moest gedotterd worden. Het
bloed moest weer gaan stromen. Mijn uitgangspunt was mobiliteit, de centrale vragen: “Hoe krijgen we de mensen terug in de
stad? Hoe zorgen we voor drukte, voor gekrioel, voor levendigheid?” Mijn tien punten
waren niet afdoend, maar waren volgens
mij wel een eerste stap in de goede richting.
Over de financiering maakte ik me geen
zorgen. Voor de meeste actiepunten zouden
investeerders gevonden kunnen worden.
Vlissingen had en heeft immers iets dat de
meeste andere steden niet hebben: locatie,
locatie en nog eens locatie. Toen ik, tijdens
het bronnenonderzoek voor mijn boek over
Vlissingen en deze reeks in Den Spiegel, de
toespraak van Van Woelderen onder ogen
kreeg, was ik blij verrast. Mijn tien punten
kwamen in aantal niet in de buurt van de
30 punten van de voormalige burgemeester, voor wat betreft de geest was er weinig
verschil: ook bij Van Woelderen ging het
in de eerste plaats om mobiliteit en infrastructuur. En dat geldt wat mij betreft nog
steeds. In het kader staan alle punten uit
mijn artikel uit 2009 gerubriceerd en opgesomd. Het hele verhaal, waarin alle punten
worden toegelicht, kunt u vinden op internet: http://vlissingen700.blogspot.nl/p/10puntenplan.html.
Morgen beginnen?

Mobiliteit verhogen
1. Verhuis het station naar het Scheldekwartier
2. Breng de veerpont naar de loodsenhaven
3. Maak de binnenstad ruim toegankelijk voor auto’s (onder andere de Walstraat)
Voorzieningen
4. Breng de Hogeschool Zeeland, de HZ, naar het Scheldekwartier
5. Behoud een volwaardig ziekenhuis voor de stad
6. Leg een jachthaven aan bij het Scheldekwartier
Boulevard
7. Maak de boulevard autovrij
8. Maak een doorlopend zandstrand van de Nollepier naar de Gevangentoren
9. Leg een wandelpier aan
10. Zorg voor meer kleine winkeltjes op de boulevard
10-puntenplan Vlissingen (Bron: Druenen, P.G. van, ’10-puntenplan maakt Vlissingen gezond’ in:
PZC, donderdag 14 mei 2009). NB: de punten zijn enigszins aangepast aan de actualiteit.
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De grootste nachtmarkt van Nederland trekt jaarlijks duizenden toeristen naar de boulevards van
Vlissingen (Bron: eigen collectie auteur)
Bronnen
-

Druenen, P.G. van, ‘De Vlissingsche trias, Zichtbaar

-

sproken door burgemeester C.A. van Woelderen in

industrie en strand als speerpunten van het beleid

een bijeenkomst met oud-raadsleden (GAV, Archief

van burgemeester Van Woelderen tussen 1919 en

toegang 396, Inventaris 2.3 Diversen, Inventaris
nummer 145)

1939’ in: Den Spiegel 2015-1 (Vlissingen 2015)
-

Druenen, P.G. van, ‘Ondergronds nut. Zichtbaar

-

Gemeentebestuur Vlissingen, Bestemmingsplan binnenstad – eiland (Vlissingen, 2012)

verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 12: Hoe
Vlissingen in de negentiende eeuw werd voorzien

-

Kautz, E.A., Der Hafen von Vlissingen (Jena, 1933)

van gas, elektriciteit, drinkwater, riolering, telegra-

-

Knoop, H.B.J., Metamorfose van Vlissingen

-

Knoop, H.B.J., De herbouw van Vlissingen

(Vlissingen 1943)

fie en telefonie’ in: Den Spiegel 2014-4 (Vlissingen
2014)
-

Woelderen, C.A. van, Nieuwjaarsrede 1945, uitge-

verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 13: Haven,

Druenen, P.G. van, ‘10-puntenplan maakt Vlis

(Vlissingen 1945)

singen gezond’ in: PZC, donderdag 14 mei 2009
(Vlissingen, 2009). Online op: http://vlissingen700.
blogspot.nl/p/10-puntenplan.html.
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Een bijzondere opdracht:
Reparatie van de Kommuna
Jules Braat
Bewoners van de boulevard zagen op 29 mei
1950 een merkwaardig transport passeren.
Getrokken door de sleepboten Apollo en Ilya
Muromets arriveerde op de rede van Vlissingen
de Kommuna, een Russisch duikbootbergingsvaartuig. Het vaartuig viel op door zijn
bijzondere constructie te weten een catamaran
met daarop een grote stalen hefinstallatie.
De volgende dag werd vastgemaakt in de
Buitenhaven waarna de Apollo naar Antwerpen
vertrok. Op 1 juni werd de Kommuna verhaald
naar het terrein van de Koninklijke Maatschappij

Om te voorkomen dat iemand van boord
ging en onbevoegden het schip betraden
werd een marechaussee bij de valreep geplaatst.
De oplossing kwam snel: in juni nam het
van Antwerpen komende Russische schip
Sebastopol vrijwel de hele bemanning van
de Kommuna aan boord. Achteraf bleek
dat veel bemanningsleden in het bezit waren van een paspoort en ƒ 250.-. Met dat
geld had men in Vlissingen inkopen voor
persoonlijk gebruik willen doen. Groot was
de teleurstelling toen dat wegens het ontbreken van een visum niet kon doorgaan.

De Schelde om daar groot onderhoud te
ondergaan. Op die dag ging ook de door
de KMS afgesloten verzekering in.
Waarom aan Russische kant gekozen werd voor
de KMS is onbekend, spionage op een
strategisch gelegen marinebasis (Vlissingen
dus) is niet uit te sluiten maar niet te
bewijzen. Wel is bekend dat de Russen er bij de
Nederlandse autoriteiten voortdurend op
aandrongen het werk bij de KMS uit te voeren.
Overzetten personeel
Nadat de Kommuna op de werf was afgemeerd, vertrok de Iliya Muromets naar War
nemunde. Voor vertrek werd nog een groot
aantal bemanningsleden op de Kommuna
overgezet. Die had al 55 runners aan
boord, de equipage steeg toen tot ongeveer
125 man.
Toen aan de kapitein werd gevraagd hoe
lang deze uitgebreide bemanning aan
boord zou blijven kon hij geen bevredigend
antwoord geven, vermoedelijk moest gewacht worden op een Russisch schip dat
Vlissingen zou passeren. Een ingenieur van
De Schelde had sterk de indruk dat het om
marinepersoneel ging.
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Bergingsvaartuig Kommuna
Toen de Kommuna in Vlissingen arriveerde
was zij al aardig op leeftijd. In november
1912 was in Petersburg de kiel gelegd, de
tewaterlating volgde een jaar later, waarna
zij onder de naam Volkhov aan de Baltische
vloot werd toegevoegd.
Het schip had een waterverplaatsing van
3.140 ton, was 96 meter lang, ruim 18 meter
breed en had een diepgang van 4.63 meter.
Het beschikte over twee hoofdmotoren van
ieder 600 PK en een hefcapaciteit van vier
keer 200 ton.
Het verhaal gaat dat bij de bouw één klinknagel van goud werd aangebracht, ook zou
tsaar Nicolaas II een vleugelpiano hebben
geschonken, die aan boord werd gebouwd
en later niet meer door de deur kon. Zelfs
een kapel met iconen ontbrak niet.
Na de Russische revolutie werd zij herdoopt in Kommuna. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog lag zij in Leningrad en nam
deel aan verschillende reddingen waarvoor de bemanning werd onderscheiden.
In 1967 vertrok zij naar de Zwarte Zee en
kreeg Sebastopol op de Krim als basis.
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Het Russische onderzeebootbergingsschip Kommuna voor Vlissingen, 1950.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; St. Behoud Scheldecollecties)

Onderhandelingen
De reparatieopdracht was natuurlijk niet
zo maar uit de lucht komen vallen. In 1948
werd tussen Nederland en Rusland een
handels- en betalingsovereenkomst gesloten waarin was overeengekomen dat Ne
derland onder andere schepen zou leveren
en repareren.
De KMS kon wel een opdracht gebruiken
en in maart 1949 sprak directeur Arie Smit
met de Russische Handelsv er t egenw oor
diging in Amsterdam over de Kommuna.
Enkele dagen later stuurden de Russ en
tekeningen naar de KMS voor een offerte
met de voorwaarde dat de werkzaamheden
binnen zes maanden moesten worden geklaard.
In april ging directeur Hupkes naar Moskou
voor verdere onderhandelingen. Hij werd
ondersteund door het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken dat de ambassadeur in
Moskou verzocht hem met raad en daad ter
zijde te staan en zo nodig hulp en bijstand
te verschaffen.
Het kwam echter nog niet tot een overeenkomst, bij Sulzer in Zwitserland moesten
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motoren besteld worden en de prijsopgaaf
moest worden afgewacht.
Einde mei kon aan de Russen worden meegedeeld dat Sulzer de benodigde motoren
tegen een acceptabele prijs kon leveren.
Ook verzocht de KMS Machinoimport in
Moskou de Handelsvertegenwoordiging in
Amsterdam te machtigen verdere details te
regelen.
In verband met dokcapaciteit werd aangedrongen op een snelle beslissing. De
Handelsvertegenwoordiging reageerde met
een uitnodiging om in Amsterdam te komen praten.
Een maand later ging een offerte naar
het Ministerie van Buitenlandse Handel
in Moskou. De werkzaamheden konden worden uitgevoerd voor de prijs van
ƒ 3.500.000, daar kwam nog een bedrag
bij van SFrs 1.200.000 voor de Sulzer
motoren, alles in termijnen te voldoen.
Als de Kommuna in mei 1950 in Vlissingen
zou arriveren kon zij op 1 juli 1951 opgeleverd worden.
Moskou reageerde snel maar vond het
gev raagde bedrag te hoog, de Hand els
ver t egenw oordiging werd gemachtigd
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verder te onderhandelen. Die stuurde een
telegram, wilde praten over een 250 tons
kraan en vroeg om een gespecificeerde offerte. Na toezending van die specificatie
begon getouwtrek tussen Moskou/Handels
vertegenwoordiging en de KMS over machines, prijs en levertijd. Al met al duurde
het tot 13 april 1950 voor een definitief
contract werd gesloten tussen Vsesojuznos
Objenninenie Machinoimport, Moscow en
de KMS. Het bestond uit zeventien artikelen onder andere over de prijs, oplevering,
betaaltermijnen, boetebepalingen, toezicht,
verzekeringen en arbitrage. Het schip zou
twaalf maanden na aankomst in Vlissingen
worden opgeleverd.
Hupkes tekende voor de KMS, twee Russen
voor de V.O. Machinoimport. Het karwei
werd aangenomen voor ƒ 3.700.000,meer dan het eerder genoemde bedrag,
oorzaak was de devaluatie van de gulden in
september 1949.
Aan het contract was een bijlage toegevoegd met een omschrijving van de uit te
voeren werkzaamheden.
Voor De Schelde was het een lucratief contract, de overeengekomen prijs was hoger
dan gebruikelijk voor een werk van deze
omvang.
Uit te voeren werkzaamheden
Die waren omvangrijk: onder andere een
groot deel van de huidplaten en bodem
vernieuwen, hutten en verblijven opnieuw
inrichten, vernieuwen van ankerkettingen,
hijsgerei en ventilatiepompen, plaatsen van
twee Dieselmotoren en hulpmotoren, plaatsen van een stoomketel voor verwarming,
schilderwerk. In de loop van de tijd werden daar nog allerlei werkzaamheden aan
toegevoegd waarvoor extra moest worden
betaald. Toen het werk eenmaal klaar was,
leverde De Schelde een min of meer nieuw
schip op.
De eerste problemen
Na ondertekening van het contract werd
aan Machinoimpor t een rekening van
ƒ 3.700.000,- gestuurd met daarin de be12

taaltermijnen bijvoorbeeld 10% te betalen
na aankomst op de werf en verdere termijnen na gereedkomen van bepaalde werkzaamheden.
De Nederlandse Bank verleende aan handelsonderneming Albert de Bary en Co te
Amsterdam vergunning om voor de reparatie garanties af te geven.
De inkt van het contract was nog niet
droog of er waren al problemen. De Russen
maakten bezwaar tegen het uitsluiten van
oorlogsrisico tijdens de proefvaart zoals
opgenomen in artikel 10. De KMS deelde
mee dat het contract uitvoerig was besproken en niet kon worden gewijzigd, wel wilde
men voor rekening van de Russen zo’n ver
zekering afsluiten. Of dat is gebeurd kan
niet worden vastgesteld.
Op 10 juli meldde de KMS aan Moskou dat
de werkzaamheden waren gestart hoewel
de toezichthouders nog niet waren aangekomen, dit om geen tijd te verliezen. Voor
extra kosten achtte de KMS zich niet aansprakelijk.
Ongerustheid
De komst van de Kommuna naar Vlissin
gen veroorzaakte onrust. Op 1 juni 1950
was in Den Haag een vergadering van de
Procureur Generaal met ambtenaren van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD),
Marine en Buitenlandse Zaken. Ook commissaris Van der Mark uit Vlissingen was
aanwezig.
Het zat het gezelschap niet lekker dat De
Schelde een opdracht had aangenomen
zonder overleg met de BVD en de Marine
maar alleen met Economische Zaken. Het
bedrijf had puur commercieel gehandeld
maar verzuimd een vergunning te vragen.
Eerst als die verleend was konden onderhandelingen met de Russen starten.
De KMS ging onderzeebootjagers bouwen
met daarin turbines volgens Amerikaanse
tekeningen, tot elke prijs moest voorkomen worden dat de Russen daarvan kennis zouden nemen. Bewegingsbeperking en
schaduwen van personen zouden nodig zijn
evenals een streng visabeleid en controle
van post- en telefoonverkeer.
Den Spiegel

De reparatie van de Kommuna aan de afmeerkade in de Dokhaven, 1950-1951.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; St. Behoud Scheldecollecties)

De BVD in actie
Het hoofd van de BVD, Mr. L. Einthoven,
schreef aan Minister President Drees dat
hij verontrust was over de aanwezigheid
van Russische toezichthouders, die aan de
wal in de nabijheid van de werf gehuisvest
werden. Vlissingen was zeer geschikt voor
spionage en de werf in het bijzonder. Hij
hield het ook voor mogelijk dat de toezichthouders in geval van een gewapend conflict een commandogroep zouden vormen
met alle gevolgen van dien. Een bedreigd
Vlissingen betekende ook een bedreiging
voor de haven van Antwerpen, zo’n risico
kon men niet nemen.
De KMS had de opdracht aangenomen zonder voorafgaand overleg met de Koninklijke
Marine of de BVD. Als de Kommuna gedokt
werd, dan kwam zij naast onderzeebootjagers in aanbouw te liggen. De marine had
dan ook tegen deze reparatie bezwaar gemaakt.
Als het contract niet geannuleerd kon worden stelde Einthoven voor het aantal toezichthouders tot een minimum te beperken
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en een streng visumbeleid te voeren. Ook
moesten bijzondere maatregelen voor toezicht worden genomen en was politieke activiteit voor de toezichthouders taboe.
Voor de toekomst stelde hij voor geen orders van achter het IJzeren Gordijn te accepteren zonder toestemming van de
Ministers van Oorlog en Marine.
Drees reageerde kort: tegen uitvoering van
de order konden we bezwaarlijk nog optreden. Nederlandse werven hadden dringend
orders nodig. Het treffen van veiligheidsmaatregelen was een ander verhaal.
Buitenlandse Economische Betrekkingen
Ook de directeur van het Bureau voor
Economische Betrekkingen mengde zich
in de kwestie maar nam een genuanceerd
standpunt in. Volgens hem had de KMS op
zijn advies wel degelijk contact had gehad
met de Marinestaf en was zich van de veiligheidsrisico’s bewust.
Instanties die zich met de zaak bezig hielden waren niet goed op de hoogte van feiten. Op dat moment, 15 juni, waren nog
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maar twee Russen in Vlissingen. Zij werden
bij het betreden van de werf begeleid door
een bewaker en mochten alleen op plaatsen komen waar voor Russische rekening
werd gewerkt. De Marine was daarmee akkoord, de hele zaak werd beschouwd als
een orkaan in een glas water.
Wel adviseerde hij vooraf beter contact en
overleg tussen de betrokken instanties.
Een dag later wees hij er nog fijntjes op dat
de vele Nederlanders op de werf blijkbaar
wel allemaal gecontroleerd konden worden
en een paar verdachte vreemdelingen niet.
Bezoek
Einde juli bezochten twee Russen, vermoedelijk van de Handelsvertegenwoordiging,
het schip dat toen in het dok lag. Zij kregen
een lijst van sinds 1 juni verrichte werkzaamheden onder andere het aanbrengen
van provisorische verlichting, opslag van
alle losse onderdelen, ontgassen, deel van
het dek verwijderd om twee dieselmotoren
te kunnen uitnemen, roer, stuurketting en
stuurmachine verwijderd, enzovoorts.
Van 16 tot en met 18 augustus was er weer
Russisch bezoek. Na afloop werd vergaderd
in het kantoor van projectleider Niemeijer.
Er werd uitgebreid gesproken over de huid
onder de waterlijn. Door de KMS was geconstateerd dat moest worden afgeweken

van wat in het contract was overeengekomen, zowel in dikte als oppervlakte. De
Russen wilden daarover niet beslissen en
vroegen om een nadere uitwerking.
Ook de volgende dagen werd het schip
bezocht en werd gesproken over huid- en
dekplaten, kabels, kombuis en hijswerktuigen. Vrijwel in alle gevallen konden of
wilden de Russen geen beslissing nemen of
vroegen om nadere uitleg of tekeningen.
De Russen komen!
Volgens artikel 8 van het contract had de
eigenaar het recht surveyors aan te wijzen.
Zij hadden tijdens werktijd vrije toegang tot
de werf, tekenkamer en werkplaatsen waar
het werk werd uitgevoerd. Dat recht werd
door securitymaatregelen wel beperkt.
Ook moest de werf alle noodzakelijke materialen en instrumenten leveren om te
kunnen controleren en testen. Verder moest
de KMS een kantoor met telefoon ter beschikking stellen.
In juni vroeg de Nederlandse ambassade
in Moskou voor zeven Russen een visum
aan. Na overleg met het Ministerie in Den
Haag werd volstaan met het verlenen van
vier. Eind augustus arriveerden Sergueev,
Eremine en Guertsev in Vlissingen, zij werden vergezeld door Zbaikov, die ook zijn
vrouw uit Moskou liet overkomen. Zbaikov

Hotel restaurant-café Monopole,
Nieuwendijk 4, circa 1950.
(Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)
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had als lid van de Handelsvertegenwoordi
ging een bijzondere status.
Van Sergueev is bekend dat hij werd ondergebracht in hotel Monopole aan de
Nieuwendijk. Als “spion” kon hij daar geen
waarnemingen doen over het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. De surveyors
kregen een visum dat maandelijks werd
verlengd en zij mochten Vlissingen niet
zonder toestemming verlaten.
Besprekingen
Tijdens besprekingen met de surveyors
trad de heer P. Szachnowski als tolk op.
Hij werkte als tekenaar op De Schelde, had
een Poolse achtergrond en sprak een aardig mondje Russisch. Hij vertelde: er werd
aan boord of op het kantoor van Niemeijer
vergaderd. De besprekingen verliepen puur
zakelijk, er werden geen grapjes gemaakt.
De omgang met de toezichthouders was
stroef, het waren echte marineofficieren,
ook was de Stalinistische terreur goed
merkbaar. Szachnowski is van het tolkenwerk niet rijk geworden, hij kreeg er een
bescheiden vergoeding voor die na het afleggen van een tolkexamen werd verruimd.
Hij deed dit werk met gemengde gevoelens
en zag het als een noodzakelijk kwaad.
Ontevredenheid
Op 20 september 1950 kreeg directeur Arie
Smit een brief van de Hand elsv ertegen
woordiging met een klacht over de uitvoering van het werk. Geconstateerd was dat
in augustus en september gemiddeld acht
man op de Kommuna werkten, in drie en
een halve maand was nog maar 2 à 3% van
het werk klaar. Bovendien was het schip
op 31 augustus uitgedokt om voor geruime tijd plaats te maken voor de Colombie
waardoor het werk bijna helemaal was stilgelegd. De KMS had na drie en een halve
maand de inspectie nog niet afgerond en
geen definitieve specificatie van de kosten
aan de surveyors geleverd.
Wanneer het schip niet op tijd werd opgeleverd was late levering van motoren
geen excuus, die motoren hadden trouOktober 2015

wens niets te maken met het werk aan
de huid, bovendien had de KMS daarvoor
maar een verzekering moeten afsluiten. De
Handelsvertegenwoordiging drong aan op
maatregelen!
Waar zijn we aan begonnen moeten Nie
meijer en zijn team hebben gedacht!
Om de plooien glad te strijken ging Arie
Smit direct naar Amsterdam waar hij een
goed gesprek voerde met de heer Handal
gian. Die kwam op zijn beurt naar Vlis
singen om samen met directeur Smit en de
commissaris van politie de positie van de
toezichthouders te bespreken. Afgesproken
werd dat die aan boord van de Kommuna
geen last zouden hebben van securitymaatregelen.
De vertraagde aflevering van de motoren
zou de opleveringsdatum niet beïnvloeden. Het aantal werklieden zou regelmatig
worden opgevoerd, de in het contract afgesproken datum van oplevering bleef overeind.
Opnieuw trammelant
Op 27 december klommen de Russen weer
in de pen. Zij waren verbaasd over het verschuiven van de opleverdatum van 31 mei
naar 31 juli 1951. Weer kwamen ze aandragen met de eerste drie maanden waarin
nauwelijks op de Kommuna was gewerkt.
Ook voerden zij aan dat extra werk vrijwel
steeds door de KMS was voorgesteld maar
niet door de surveyors.
Die hadden zelfs contractueel vastgelegd werk laten vervallen en door de KMS
voorg esteld extra werk gereduceerd tot
ƒ 30.000,-, 1% van de aanneemsom. Zij
zagen dan ook geen reden om de opleve
ringsdatum te verschuiven.
Na nog enkele opmerkingen over het plaatsen van (hulp-)generatoren werd aangedrongen op een stipte en kwalitatief goede
uitvoering van het werk.
Meerwerk
In de archiefstukken bevindt zich een document met een opsomming van extra
werkzaamheden zoals de behuizing van de
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Twee Russische sleepboten komen het gerepareerde Russische onderzeebootbergingsschip
Kommuna afhalen, 1951.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; St. Behoud Scheldecollecties)

koelinstallatie op het bovendek, schoonmaken en zandstralen van enkele trappen, waterdicht maken van de motorsloep,
schoonmaken en testen van de 4 cl motor,
aanbrengen van navigatielichten en gedeeltelijk vernieuwen van het brugdek, alles bij
elkaar voor een bedrag van ƒ 17.190,-.
Niet duidelijk is wie dit stuk heeft opgesteld, de KMS of de Russen.
Verder is aangetroffen een door de surveyors ondertekend document waarin opdracht werd gegeven voor enig meerwerk:
controleren en reviseren van de radiozender, reviseren van de kombuis en aanvullen
van de inventaris, alles bij elkaar voor een
bedrag van ƒ 1.784,-.
Meer houvast hebben we aan een lijst
met schriftelijk overeengekomen extra
werk over de periode 19 oktober 1950 tot
en met 17 april 1951 tot een bedrag van
ƒ 404.805.-, in dezelfde periode werd voor
een bedrag van ƒ 141.675,- geannuleerd.
De lijst is omvangrijk, het hoogste bedrag,
ƒ 83.000,- was bestemd voor vernieuwen
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van huidplaten onder en boven de waterlijn,
een andere fikse post betreft het vernieuwen van 400 m houten dek voor ƒ 32.000,-.
Geannuleerd werden onder andere het leveren van hijskabels, repareren van de roeren
in plaats van vernieuwen en ƒ 25.000,- aan
klinknagels werd in mindering gebracht.
Het totale meerwerk bedroeg volgens deze
opgave ƒ 263.140,-.
De klus toch geklaard
Ondanks de nodige strubbelingen ging
het werk gewoon door en naderde in juni
1951 de oplevering. Op 16 maart 1951 had
Lloyds al verklaard dat de beide hoofdmotoren conform hun bepalingen waren geplaatst en dat de zesde en zevende termijn
betaald konden worden.
Op 16 juni was het schip gereed voor het
testen van de hulpmotoren/werktuigen.
Daarvoor waren vijf dagen uitgetrokken,
maar er werd rekening gehouden met een
uitloop van enkele dagen. Deze testen
Den Spiegel

Einde werktijd bij de Kon. Mij. de Schelde. Bussen staan klaar om arbeiders te vervoeren. Op de
achtergrond het Sint Joseph ziekenhuis (l.) en het hoofdkantoor van De Schelde.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

en het op volle kracht beproeven van de
hoofdmotoren was op 26 juni klaar.
De technische proefvaart was op 28 en
29 juni in aanwezigheid van de kapitein en
bemanning. Daarvoor was een programma
opgesteld dat onder andere bestond uit
het testen van de lieren, op de rede van
Vlissingen zo ver mogelijk laten zakken van
de hijsapparatuur, controleren draaicirkel,
snelheidsproef langs een gemeten mijl bij
Vlissingen en het beproeven van pompen.
Hoe de proefvaart is verlopen kan niet worden vastgesteld, aangenomen kan worden
dat zich geen problemen hebben voorgedaan.
Op 6 juli deelde de KMS aan de Handels
vertegenwoordiging mee dat het werk aan
de Kommuna was geëindigd en dat het
schip op 8 juli klaar was voor vertrek.
Op die dag verklaarden vijf toezichthouders schriftelijk dat alle werkzaamheden
en meerwerk volgens contract waren uitgevoerd en dat de achtste termijn plus de
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kosten voor meerwerk konden worden uitbetaald.
De Russen hadden weinig haast om te vertrekken, de Kommuna lag nog een week op
de werf en vertrok op 15 juli naar Libau,
geassisteerd door de sleepboten Antej en
Apollo.
Verlies of winst
Was de reparatie echt winstgevend of had
men zich verrekend? Na het vertrek werd
een overzicht gemaakt van de kosten en
baten.
Uit een brei van cijfers kan worden geconcludeerd dat de totale kosten uitkwamen op ƒ 4.243.529,- en de opbrengsten op ƒ 4.038.06,- een verlies dus van
ƒ 205.460,- Men had zich rijk gerekend,
dat viel natuurlijk tegen.
In de Directievergadering van 5 november
1951 werd de zaak besproken. Er moest
zo snel mogelijk een nacalculatie komen
en directeur Hupkes zou daarop toezien.
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In een volgende vergadering werd aangedrongen op een verklaring van het verschil
tussen kosten en opbrengsten. Later bleken de door de afdeling Scheepsbouw verstrekte cijfers onvoldoende te zijn wat door
Hupkes met die afdeling werd opgenomen.
In december werd besloten dat Hupkes en
Niemeijer de zaak verder zouden behandelen. Van januari 1952 tot einde maart gebeurt er niets, in volgende vergaderingen
komt het onderwerp niet meer aan de orde,
vermoedelijk heeft men zich bij het verlies
neergelegd.

ceert regelmatig in Den Spiegel en De
Wete van de Heemkundige Kring Walche
ren.
Bronnen:
Gemeentearchief Vlissingen.
-

Toegang 214 Archief Kon. Mij De Schelde

-

Inv. nr. 9 Notulen vergaderingen raad van commissarissen 1937-1954

-

Inv. nr 23 Notulen van de directievergaderingen

-

Inv. nr 557 Orderboeken1936-1956

-

Inv. Nr 851 Reparatie Kommuna 1949-1952

-

Nationaal Archief.

-

Toegang 2.05.111 Archief van de Nederlandse ambassade in de Sovjetunie 1943-1957

Slot
-

Inv.nr 156 en 157 Ambassade Moskou 1943-1957

Hoe moeten we over deze opdracht denken? Was het verantwoord orders van een
potentiele vijand aan te nemen en uit te
voeren?
In 1948 was een handelsakkoord gesloten
tussen Nederland en de USSR. Als uitvloeisel daarvan is de Kommuna bij de KMS gerepareerd. Dat bedrijf heeft zich gehouden
aan de door de regering gestelde regels en
niets gedaan wat verboden was. Toch is het
merkwaardig dat na de communistische
machtsgreep in Tsjecho-Slowakije en de
blokkade van Berlijn, beiden in 1948, niet
kritischer is gekeken naar de opdrachten
uit landen achter het ijzeren gordijn.

-

Toegang 2.05.117 Code archief van het Ministerie

Over de auteur:
JULES BRAAT, geboren in Vlissingen.
Was werkzaam bij NS te Utrecht. Geïnte
resseerd in geschiedenis, volgde in vrije
tijd opleiding Geschiedenis MO. Pub li

-

van Buitenlandse Zaken 1945-1954
-

Inv.nr. 979 Telegrammen aan de Nederlandse ambassade in Moskou 1946 –1954

-

Toegang 2.06.107 Directoraat – Generaal voor de
Buitenlandse Economische Betrekkingen 19451976

-

Inv.nr. 210 Maatregelen ten gevolge van de aanwezigheid van bemanningen van te repareren Rus
sische schepen 1950

-

Toegang 2.09.5026 Ministerie van Justitie Immigra
tie- en Naturalisatiedienst 1945-1955

-

Inv.nr.256 Russische scheepsbouwkundigen voor de
Kommuna te Vlissingen 1950-1952

-

Toegang 2.12.55 Kabinet Staatssecretaris van
Marine 1949–1971
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Inv.nr. 78 Ingekomen en minuten uitgaande stukken
1950

Met dank aan de heer P. Szachnowski te
Vlissingen
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Voor vijf cent snoep bij Siebeltje
Gerard

van der

Hoeven

In de jaren zestig zaten er in de Vlissingse
Hobeinstraat een aantal merkwaardige
winkeliers. Je had het echtpaar Van Eekelen, dat
een juwelierszaak had, zo’n beetje halverwege
de straat. Het echtpaar was lilliputter. Een
stukje verderop had de familie Van Gorp een
winkel met de wat merkwaardige naam ‘Het
Zaadhuis‘. Dat was een dierenwinkel waar je
vogeltjes, goudvissen en dierenvoeding kon
kopen. Ik zal nooit het hilarische moment
vergeten dat in de Alhambrabioscoop voor
de aanvang van de hoofdfilm de reclamedia’s
werden vertoond. Toen de reclame voor ‘Het
Zaadhuis’ op het scherm kwam riep een dame,
achter mij, in plat Amsterdams: “Het Saathuis?
…dat zit naast mij”, verwijzend naar haar
echtgenoot.

Op de hoek van de Clijverstraat en de Ho
beinstraat zat jarenlang het winkeltje van
Jo Malgo. Daar moest ik vaak naar toe om
voor mijn broer of zus sigaretten te kopen.
Van het wisselgeld mocht ik dan snoep kopen. Jo Malgo was een iel mannetje, met
een bochel. Zijn vrouw daarentegen was
een flinke, gezette dame met teveel makeup, zo herinner ik mij nog. Mijn moeder
waarschuwde mij altijd wanneer ik weer
vreemd in een stoel hing: “Ga normaal zitten, Gerard, anders krijg je later net zo’n bochel als Jo Malgo!”
Maar het meest markante winkeltje was
wel de snoepwinkel/kruidenierszaak van
Anna Siebols. Vele Vlissingers zullen zich
het piepkleine winkeltje nog herinneren.
In de volksmond werd de vrouw Siebeltje
genoemd. Naast kruidenierswaren verkocht zij ook snoep, zij was dus zeer populair bij de jonge bevolking van Vlissingen.
In de etalage lagen enigszins wit uitgeslagen negerzoenen, jodenvergif, zoethout
en stonden de stopflessen met salmiak en
Oktober 2015

Anna Siebols achter de toonbank, 1972.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

dropveters. Siebeltje was een begrip in de
Scheldestad en ver daarbuiten.
Anna werd als Bastiana Christina Siebols
geboren in Vlissingen op 13 november
1904 en overleed op 15 februari 1993 op
88-jarige leeftijd. Zij was de dochter van
Cornelis Siebols en Catharina SiebolsPolderman. Vader Siebols was geboren
in Middelburg. Zijn vrouw in Oost- en
West-Souburg. Cornelis’ vader, Johannis
Jacobus was bakkersknecht en Cornelis
trad in zijn voetsporen tot hij uiteindelijk
in Vlissingen kruidenier werd. Hij begon de
winkel aan de voorzijde van zijn huis aan
de Hobeinstraat 87 rond 1905. In de PZC
van 13 november 1984 vond ik een artikel waarin mevrouw Siebols op haar tachtigste verjaardag vertelde dat zij al 70 jaar
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in de winkel stond. Voor vader Cornelis de
zaak begon was er een agentschap van
de Stoomtram Walcheren gevestigd. OudVlissinger Gert van der Hoest schreef jaren
geleden over de kwajongensstreken die hij
uithaalde door spijkers op de trambaan te
leggen: “En dan kwam Siebols achter ons
aan. Hij had een barse stem, een grote snor,
pruimde en zorgde bij het wachthuisje voor
het laden en lossen van de tram en hield de
rails schoon.”
Vader Siebols overleed in 1946 op 78-jarige leeftijd. In het krantenartikel (PZC
13 november 1984) zei mevrouw Siebols
daarover: “Tijdens de oorlog bleven we gewoon open. Maar aan het eind moest heel
Vlissingen evacueren. Bij terugkomst waren er vluchtelingen in onze winkel ondergebracht. Mijn vader kon daar niet tegen
en is toen overleden”. Toen ook moeder
Siebols kort daarna stierf ging Anna alleen
verder.
Siebeltje was een strenge, maar zachtaardige vrouw. Zodra de deurbel rinkelde kwam
ze vauit de aangrenzende woonkamer de
winkelruimte in. Het rook er naar een ou-

derwetse petroleumkachel, vermengd met
de geur van waspoeder en zoetigheid. Meer
dan twee, drie klanten konden er amper
staan, zo klein was de ruimte. Die overigens verder volgestapeld was tot aan het
plafond met koopwaar. Als Siebeltje iets
moest pakken waar ze niet of nauwelijks bij
kon, dan pakte ze een houten bezemsteel
met een spijker om het artikel van de bovenste plank te wippen en in haar schoot
op te vangen. Alles was ouderwets aan het
winkeltje. Er stond geen kassa; Siebeltje
rekende alles uit haar hoofd uit of schreef
de bedragen met een potloodje op een papiertje.
Een voormalig bewoonster van de Hobein
buurt vertelde mij ooit dat ze vroeger regelmatig bij Siebeltje kwam voor een pak wasmiddel of iets dergelijks. “Maar nooit kocht
ik er kaas”, vertelde zij, “Als een klant een
stukje kaas wilde, dan pakte mevrouw
Siebols een grote homp kaas, klemde die
onder haar arm en sneed er een stuk af. Ze
had altijd dezelfde trui aan en dat vond ik
niet zo fris!”

Het kruideniers- en snoepwinkeltje van Anna Siebols, Hobeinstraat 85; circa 1963.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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In 1972 noteerde een PZC-verslaggever
een verhaal over het weet-je-nog-welwinkeltje onder de kop ‘Winkeltje vol jeugdherinneringen’. Mevrouw Siebols zei daarin:
“Er is nog nooit verbouwd. Ik houd niet van
dat moderne. En ik denk dat de mensen het
leuk vinden dat ik het bij het oude laat.”
In het verleden was er weleens gesproken
over een verbouwing toen zij zich had aangesloten bij de supermarktgroep Sperwer.
“Ik zag daar niet veel in. Dat zou 15.000 tot
20.000 gulden gaan kosten. Daar begin ik
niet aan. Wanneer ik dat doe ben ik dood
en begraven en heb ik nog schulden.” In
een tijd dat vele kleine kruideniers er de
brui aan gaven en supermarkten als paddenstoelen uit de grond schoten, zei ze: “Ik
snap wel dat sommige kruideniers gestopt
zijn. Die willen graag 500 gulden per week
verdienen. Maar voor mij hoeft dat niet. Ik
ben nog fit en vitaal en waarom zou ik het
winkeltje aan de kant doen. Nou zie ik nog
eens mensen. Als je niets te doen hebt ben
je oud voor je tijd. Ik ben maar alleen dus
heb niet veel nodig.” Anna Siebols is nooit
getrouwd, maar kinderen had zij volop.
Althans, als klant in haar winkeltje. Soms
moest ze weleens streng zijn: “Het wordt
de kinderen geloof ik niet meer geleerd,
hoe met geld om te gaan. Vroeger werd een
halve cent door kinderen bewaard. Maar
ik zie soms, dat als ze wat gekocht hebben
en wat losse centen terugkrijgen, ze het gewoon op straat weggooien.”
Als twaalf jaar later, bij haar tachtigste
verjaardag in 1984 opnieuw een PZC-ver
slaggever binnenstapt, blijkt er in het winkeltje weinig veranderd. De verkoop van
kruidenierswaren is dan sterk teruggelopen, maar de meeste klandizie trekt het
snoepgoed. Wel heeft Siebeltje steeds meer
moeite met de mentaliteit van de jeugd die
haar winkeltje bezoekt. “Ik moet de jeugd
weleens hard aanpakken maar ik ben nog
steeds geïnteresseerd in hun problemen en
verhalen. De houding van de jeugd van
nu en vroeger verschilt als dag en nacht.
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Ik moet weleens grof antwoorden want je
kunt niet teruggeven van de taal die ze uitslaan. Het is allemaal jij en jou. Soms terg
ik ze weleens door te antwoorden: Wat wilt
U?”
Tijdens een drukbezochte receptie ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag
vertelde zij de PZC-verslaggever nog niet
te willen stoppen met het winkeltje. “Ik
kan nu eenmaal niets anders en ben alleen
dus wat moet ik verder?” In verband met
de receptie ging de zaak wel twee dagen
dicht. Een unicum, want Siebols had de
winkel volgens eigen zeggen nog nooit een
dag wegens ziekte of afwezigheid moeten
sluiten. Wel vertelde zij van plan te zijn in
plaats van zes dagen per week vijf dagen
open te blijven. “Dan heb ik ook een vijfdaagse werkweek”, sprak ze. Op de receptie kwamen honderden klanten, kennissen
en familieleden langs om haar rijkelijk in
de bloemetjes te zetten. Ze reageerde bescheiden: “Ik hoef geen geschenken, zoals
een televisie. Die heb ik nog nooit gehad.
Daarvoor heb ik ook helemaal geen tijd”,
had Siebeltje van te voren laten weten.
Bronnen:
-

PZC 28 nov. 1972;

-

PZC 13 nov. 1984;

-

PZC 14 nov. 1984;

-

PZC 15 febr. 1993;

-

Wiewaswie.nl;

-

Gemeentearchief Vlissingen

Over de auteur:
GERARD VAN DER HOEVEN, journalist/
verslaggever voor Weekkrant De Faam,
auteur: ‘De Keersluismoord-Een dubbele
roofmoord in Vlissingen’, 1937 (uitga
ve: 2003); ‘Piekboek’, herdenkingsboek
40 jaar De Piek in Vlissingen) (uitgave:
2011)
De auteur werkte in het verleden onder
andere bij de PZC, Omroep Zeeland, Radio
Maximaal, Maximaal FM, Maximaal TV
en schreef eerder voor onder andere Den
Spiegel, De Wete, Provinciale Zeeuwse
Courant.
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Zeegezicht
mede oprichter Kunstkring
“Het Zuiden” Gerard Jacobs
(1865-1958)Vlissingen
De jonge vrouw
Staat voor de toekomst van Vlissingen
Kraanhuis
Stuurcabine Scheldekraan
Kraan
Kon. Maatschappij “de Schelde” KMS
Kustlicht
Keizersbolwerk - Boulevard de Ruyter
“Fly to the moon”
Muurschildering van Kees van der Valk
(ca. 1985) op voormalige bioscoop
Alhambra - Gasthuisstraat
De Fles
Stadswapen Vlissingen sinds 1817
Frans Naerebout
Arm van Frans Naerebout - detail van
het beeld op de Boulevard de Ruyter Loods en mensenredder (1748 - 1818)
de meeuw
Stad aan zee
Arie Smit
Oprichter Scheepswerf “de Schelde”
1875 Burgemeester 1879
Touwslagerswiel
Michiel de Ruyter
“In een blauw geruite kiel draaide
hij aan’t groote wiel”
Vlissingen haringvisserij
1947 - 1962
Neergang en wederopbouw
Voortdurend bouwen
Gevangentoren
“De bomvrije” - Boulevard de Ruyter
Lichtboei
Baken Westerschelde
Leeuwenkop
Detail Leeuwentrap
Bunker
(‘40 - ‘45) Nollehoofd,
Locatie Wereld Windorgel
MASS Moving
Schoorsteen
Olau Line veerdienst
Vlissingen - Sheerness (UK)
1ste Nederlandse duikboot
gebouwd bij KMS 1905
HrMS01 - “Luctor et Emergo”
Prov. Stoombootdienst Zeeland
PSD boot (1866 - 2003)
Containerschip
Westerschelde
Scheldebouw
Detail machine
De zeven provincien
Vlaggenschip van luitenant-admiraal
Michiel de Ruyter (1607 - 1676)
Versperring
Walcheren WOII ‘40-’45
“Rommelasperges”
Mozaiek
Detail voormalig Hotel Britannia kunstenaar Louis van Roode
Tram Vlissingen
(1910 - 1944)
4de Commando Marinier
Bevrijding Vlissingen Uncle Beach, Commandoweg

Naast het kunstwerk 700 jaar Vlissingen (1315-2015). Een schilderkunstige reis door de tijd is een bord met uitleg geplaatst. De originele vormgeving is van Hans Bommeljé.
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Archiefnieuws
In de vorige aflevering van Den Spiegel is
het artikel Vlissingen en de fles opgenomen. Dit artikel is onder andere bedoeld als
ondersteunende tekst bij de fototentoonstelling die al van 7 juli te zien is in het gemeentearchief: De fles, een zoektocht naar
het stadswapen van Vlissingen.
De oudste afbeelding van het stadswapen
dateert al uit 1367! Het stadsarchief van
Antwerpen heeft namelijk een brief van het
stadsbestuur van Vlissingen uit die tijd bewaard. Onder aan die brief hangt een zegel
met het stadswapen van Vlissingen: een
fles, een pelgrimsfles. Aangenomen kan
worden dat het stadswapen gelijk of kort na
het verkrijgen van stadsrechten in 1315 al
in gebruik is genomen.
De fles is overal terug te vinden, op gebouwen, op poorten, maar ook op vaandels,
op herdenkingsborden, als zegel, op sigarenbandjes, op de burgemeestersketting,

op schilderijen, in het gemeentearchief, op
briefpapier, teveel om op te noemen. In de
expositie wordt dit getoond. Bij de tentoonstelling is een brochure samengesteld met
de onderschriften die bij de foto’s horen,
samen met enkele afbeeldingen. Ook wordt
een aanzet gegeven tot het ophelderen van
de herkomst van de fles in het stadswapen.
De foto-expositie is nog te zien tot en met
22 oktober 2015. U dient er wel rekening
mee te houden dat de tentoonstellingsruimte
boven en alleen via de trap te bereiken is.
Dan is er nog het laatste symposium in de
reeks 700 jaar Vlissingen in vier thema’s,
over Stad en Oorlog, op woensdagmiddag 28 oktober in de Marinekazerne van
Vliss ingen. Deze symposia zijn georganiseerd door het Gemeentearchief en de
Bibliotheek Vlissingen. Zie voor het programma www.gemeentearchiefvlissingen.nl.
Aanmelden via activiteit@spui.nl

De Vlissingsche Harmonica Vereniging ‘Crescendo’ opgericht in 1924 poseert in het
Concertgebouw, ca. 1927. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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muZEEumnieuws
Pol Verbeeck

Een Franse jachtkruiser die tijdens een luchtaanval is neergehaald en in de Verkuyl
Quakkelaarstraat terechtkomt, 1940.
(Illustratie Cees van der Burght; Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)

Nieuwe tentoonstelling:
De Bezetting Verbeeld: WO II door de
ogen van Cees van der Burght
Vanaf 17 oktober 2015 toont het muZEEum in de Pakhuizen een nieuwe tentoonstelling waarin het werk van Cees van der
Burght over de Tweede Wereldoorlog centraal staat.
Cees van der Burght is op 12 juli 2015 op
vierentachtigjarige leeftijd overleden. Hij
heeft een enorme collectie nagelaten waarin de Vlissingse geschiedenis, met name
tijdens WO II, centraal staat. De collectie
wordt voor een groot deel beheerd door
het muZEEum en het Gemeentearchief
Vlissingen.
De basis voor de collectie van Cees van
der Burght is dus gelegd in die oorlogsjaren. Meteen na het uitbreken van de WO II
stort er al een gevechtsvliegtuig neer in de
Verkuyl Quakkelaarstaat, een paar honderd
meter van zijn ouderlijk huis. De gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de bezetting
24

maken grote indruk op de jonge Van der
Burght. Het drukt een stempel op zijn leven.
Vaak zit hij tussen de puinhopen te schetsen. Van speelgoed of school is in deze
periode nauwelijks sprake. Maar door te
tekenen kan hij de indrukken die hij opdoet verwerken. Ook na de oorlog maakt
hij veel tekeningen, schilderijen en levensechte schaalmodellen op basis van zijn
herinneringen. Met uiterste precisie. In deze
expositie wordt een deel van de enorme
collectie getoond. Het is het verhaal van
ooggetuige Cees van der Burght; zijn beleving en verbeelding van de bezettingstijd in
Vlissingen en directe omgeving.
Michieldag
Op zaterdag 31 oktober 2015 organiseert het muZEEum voor de tweede keer
de ‘Michieldag’. De eerste Michieldag vorig jaar mag een groot succes worden genoemd.
Den Spiegel

Zowel het muZEEum als de stad Vlissingen
hebben een sterke band met de zeeheld.
Het muZEEum heeft een indrukwekken
de De Ruytercollectie. En de Vliss ings e
zeeheld is niet alleen het symbool voor
Vlissingen, maar is zelfs geworden tot een
van de beroemdste historische Nederlan
ders aller tijden.
Michiel de Ruyter staat helemaal centraal
tijdens deze dag en er zijn allerlei activiteiten in het muZEEum en in de Kazematten.
Noteer zaterdag 31 oktober alvast in uw
agenda! Op de website van het muZEEum
vindt u binnenkort meer over het programma.

schildersfamilie Schütz op het programma.
Er worden maritieme werken getoond van
vader Jan Frederik Schütz (1817-1888) en
zijn zoon Willem Johannes Schütz (18541933). Deze kunstenaars behoren tot de
belangrijkste zeeschilders die Zeeland gekend heeft.
Het merendeel van de schilderijen is afkomstig uit de collectie van het Zeeuws
Museum. Er is een selectie gemaakt die
veel variatie in stijl en thema’s laat zien.
Van verstilde zeegezichten tot donkere werken waarop de woeste zee dreigend op de
kusten beukt.

En verder…

Wilt u meer weten? Neem dan contact op
of houd onze website in de gaten.

Vanaf 21 november 2015 staat er een tentoonstelling met werken van de Zeeuwse

www.muzeeum.nl
telefoon 0118 412498

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
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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

