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Vlissingers binnen en buiten de grenzen
AAfke Verdonk-rodenhuis

Den Spiegel nummer 1, 2016. We begin-
nen aan jaargang 34! In al de voorbije ja-
ren is Den Spiegel met veel enthousiasme 
gemaakt. De redactie, die al heel lang uit 
dezelfde mensen bestaat, beleeft iedere 
keer weer plezier aan het samenstellen 
van het blad. Na het overlijden van onze 
gewaardeerde eindredacteur Jan Hintzen 
zijn wij met z’n vieren verder gegaan. Nu, 
bij de voorbereiding voor dit nummer is 
Dick Broers de redactie komen verster-
ken. Dick Broers is projectmedewerker bij 
Biblio theek Vlissingen en was jarenlang 
aan het museum verbonden. Aanvankelijk 
aan het Gemeentemuseum Vlissingen en 
later het muZEEum. Hij was onder andere 
depotbeheerder. Ook schrijft hij graag over  
museale onderwerpen en heeft hij grote in-
teresse in de historie van Vlissingen. 

Deze aflevering van Den Spiegel bevat een 
lang artikel van Johan Francke. Een ar-
tikel van deze lengte bent u niet van ons 
gewend, maar wij vinden dat we het toch 
in zijn geheel moeten plaatsen en niet in af-
leveringen. Het is een zeer boeiend en inte-
ressant artikel Pechelingue(s) of de slechte 
naam van Vlissingers buiten de grenzen. 
Het vertelt hoe het woord Vlissinger, in 
het Spaans en Portugees Pechelingue en 
Pichilingue, synoniem werd voor piraat. 
Francke beschrijft vanuit de historie en de 
taalkunde hoe het begrip ook veranderin-
gen in betekenis onderging.

Ook buiten de grenzen, de stadsgren-
zen dan wel: Strak in Amsterdam, De in 
Vlissingen vergeten toparchitect Adriaen 
Dortsman (1635-1682). Dit is het ver-
haal van Jaco Simons over een buiten de 
grenzen van Vlissingen bekend gewor-
den architect. Simons vertrekt vanuit het 
Dortsmanslop, een naam die al in 1604 

voorkomt. Het straatje kan dus niet naar 
de architect Dortsman genoemd zijn. In het 
artikel wordt duidelijk hoe het dan wel is.

Ron van Maanen richt de aandacht op 
Ingenieur Jacob Janszen(1851-1918), een 
van de drie personen die vanaf het begin 
vorm gaven aan scheepswerf De Schelde. 
Ook van hem stond een borstbeeld in het 
hoofdkantoor van de werf, toch is hij min-
der bekend dan bijvoorbeeld Arie Smit of 
Bruno Joannes Tideman. Van Maanen be-
licht het belang van deze onbekende chef 
afdeling scheepsbouw van de Kon. Mij. De 
Schelde. 
Dan tenslotte het muZEEumnieuws, waarin 
een bijzondere tentoonstelling wordt be-
sproken: De zee inspireert, Het maritieme 
werk van vader en zoon Schütz. De expo-
sitie is tot stand gekomen dankzij de sa-
menwerking met het Zeeuws Museum in 
Middelburg, dat een groot aantal werken 
beschikbaar heeft gesteld. De tentoonstel-
ling is in november geopend en is nog te 
zien tot en met 24 april 2016.

Verder heeft u wellicht in de media gelezen 
dat het muZEEum onderdak gaat verlenen 
aan de Cultuurwerf, die vanwege de bezui-
nigingen de huur van de Willem 3 aan de 
Oranjestraat heeft opgezegd. Op het gebied 
van administratie was er al samenwerking. 
Cultuurwerf en muZEEum blijven aparte 
organisaties met een eigen identiteit. In het 
kader van samenwerking is de directeur 
van de Cultuurwerf Onno Bakker voor zes 
maanden aangesteld als interim directeur 
van het muZEEum. 

Rest mij nog u, namens de redactie aan-
gename feestdagen te wensen, licht en 
warmte. Voor het nieuwe jaar gezondheid 
en veel goeds!
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Pechelingue(s) of de slechte naam van 
Vlissingers buiten de grenzen 

JohAn frAncke

Vanuit de Opstand tegen de Spanjaarden zou 

Vlissingen uitgroeien van een vissershaven tot 

een van de belangrijkste kapersteden in de  

geschiedenis. Niet zonder chauvinisme  

bezien Zeeuwen en Vlissingers de heldendaden 

tijdens die Opstand waarin Vlissingen en zijn  

inwoners een belangrijke rol speelden. De  

geschiedenis kent echter winnaars en verliezers 

en daarmee ook meer dan één geschiedenis. 

Zoals de Zeeuwen de Duinkerkers vreesden zo 

boezemden de Vlissingers de maritieme naties 

om ons heen angst in. Zo zeer zelfs dat het 

woord Vlissinger, in het Spaans en Portugees 

Pechelingue en Pichilingue, synoniem werd voor 

piraat. Hoe dat zo gekomen is werd in 1944 

door Engel Sluiter (1906-2001), historicus in 

Iberische en Amerikaanse geschiedenis,  

ontrafeld in een letterkundig artikel in  

de Hispanic American Historical Review, dat  

helaas nooit in het Nederlands verscheen.1 

In dit artikel komt Sluiters werk nadrukkelijk 

aan de orde en wordt bezien hoe de Vlissingers 

aan hun reputatie kwamen en het woord 

Vlissingen in de Nieuwe Wereld verspreid en in 

het Spaans en Portugees verbasterd werd.

Vlissingen tijdens de Opstand 

Om meer te begrijpen over het ontstaan 
van het woord Pechelingue voor Vlissingen 
is het nodig de relatie tussen Spanje en de 
Zuidelijke Nederlanden onder de loep te 
nemen. 
De Opstand van de zeventien Nederlandse 
gewesten begon in 1566 met een protest 
van de edelen tegen politieke en religieuze  
maatregelen van het Spaanse gezag: hagen - 
preken in de open lucht door Cal vi nis tische 
dominees, verzet tegen de in quisitie en de 
Beeldenstorm.2 De terreur van Spaanse 

zijde die volgde zorgde ervoor dat vele 
hon derden opstandelingen uit alle klassen 
werden geëxecuteerd en duizenden onder 
hen vluchtten naar Duits land, Engeland en 
Frank rijk. De maat regelen brachten geens-
zins rust in de Nederlanden; integendeel, 
het verzet groeide vooral omdat de wijze 
waarop de Span jaarden huishielden de 
economie en handel beïnvloedden. Toen 
Alva in 1571 on danks bittere oppositie, 
samen met andere belastingmaatregelen, 
zijn tiende penning de (alcabala) introdu-
ceerde, waren de Nederlanders ervan over-
tuigd dat Alva op niets anders uit was dan 
de vernietiging van de Nederlanden. Het 
ontstaan van een algehele revolutie hing 
toen alleen nog af van buitenlandse hulp in 
de vorm van de steun van een koning of 
de gevluchte geuzen. Deze geuzen hadden 
sinds 1568 door het gebruik van havens in 
Engeland en Frankrijk een formidabele ma-
ritieme macht in zee gebracht die aanval-
len op de Spaanse scheepvaart ondernam. 
Op 1 april 1572 nam een geuzenvloot Den 
Briel in; geen grote haven, maar wel de 
toegang tot de Rijn en de Maas. Toen een 
week later op 6 april 1572 ook Vlissingen 
in handen van de opstandelingen viel ver-
loor Philips II binnen een week ook de con-
trole over de Westerschelde en daarmee de 
belangrijkste scheepvaartverbindingen in 
de Nederlanden. 
Op die 6de april had de Vlissingers het 
bericht bereikt dat drie vendels Spaanse 
soldaten ingekwartierd zouden worden. 
De bevolking kwam onmiddellijk in op-
stand. Een strenge winter had de Schelde 
al vijf weken onbevaarbaar gemaakt, door 
misoogsten waren er graantekorten en de 
handel en visserij leden onder de aanvallen 
van de geuzen. Een financiële aderlating in 
de vorm van ingekwartierde Spaanse sol-
daten kon daar niet meer bij. De bevolking 
greep naar de wapens, en verjoeg met ka-
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Plattegrond van Vlissingen, 
circa 1572. Gravure uit 
Guicciardini, Descrittione 
(1581).
Collectie Gemeentearchief 
Vlissingen.

nonschoten vanaf de stadswallen de voor 
anker liggende schepen met Spaanse troe-
pen. Op 7 april arriveerde kapitein Her nan-
do Pacheco, die in opdracht van Alva uit 
Antwerpen vertrokken was om zich op de 
hoogte te stellen van de situatie op Wal-
cheren. Hij had de instructie bij zich om de 
inners van de gehate tiende penning (die 
daarmee nog geen aanvang hadden geno-
men) op te pakken en te onthoofden en met 
de inning te starten. Afgaand op geruchten 
dat het schip vol zat met soldaten was een 
woedende Vlissingse menigte naar het schip 
gegaan en had het geënterd. Pacheco werd 
opgepakt en samen met twee gezanten van 
Alva gevangen gezet. Deze twee werden op 
8 mei, uit woede over een Spaanse aanval 
op geuzen in Middelburg, met gloeiende 
tangen gepijnigd en opgehangen. Toen 
Spaanse troepen vervolgens huishielden in 
Arnemuiden, wachtte Hernando Pacheco op 
9 mei hetzelfde lot.3

De Vlissingers waren de eerste Neder lan-
ders die zichzelf bevrijd hadden. Na diverse 
zeeslagen en veroveringen en heroveringen 
was Zeeland beoosten Schelde na 1576 de-
finitief in handen van de opstandelingen.4

Vlissingen als kaperstad

Doordat de Vlissingers nu tot de opstande-
lingen behoorden werden zij uiteraard de 

vijand van de Spaanse scheepvaart, dus 
ook de vissersvloot, die voorheen nog door 
de geuzen werd aangevallen. Het gevaar 
voor de vissersvloot maakte dat de kaap-
vaart een interessant alternatief werd; die 
houding hing samen met de rond 1600 snel 
veranderende bevolkingssamenstelling van 
de stad. Was deze in de 16de eeuw nog 
overwegend katholiek, nu overheersten de 
protestanten. Hoe gevoelig het verlies van 
Zeeland voor de Spanjaarden is geweest 
blijkt uit de vlootuitrusting die in de daar-
opvolgende jaren tegen de Spanjaarden 
werd ingezet. Tussen 1574 en 1577 werden 
niet minder dan 65 oorlogsschepen en 46 
kaperschepen ingezet om de Westerschelde 
en daarmee de haven van Antwerpen voor 
de Spanjaarden te blokkeren en hen af-
breuk te doen tot ver buiten deze wate-
ren.5 In de periode van 11 april 1575 tot 
en met 14 februari 1577 werden niet min-
der dan 258 schepen prijsgemaakt door de 
Zeeuwse kaper- en blokkadeschepen.6 Een 
nieuwe bloeitijd voor de kaapvaart volgde 
in de periode 1621-1635 toen Engeland en 
de Republiek het verdrag van Southampton 
tekenden en de Zeeuwse kapers van de 
Engelse havens gebruik konden maken 
om de Spanjaarden (in de golf van Biskaje) 
afbreuk te doen.7 Werd eerst de Spaanse 
scheepvaart in het Kanaal geterroriseerd, 
dat breidde zich al snel uit naar de Iberische 
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kust en zelfs naar de Afrikaanse, Aziatische 
en Amerikaanse wateren. Direct na het be-
gin van de Opstand kwamen Zeeuwse ka-
perschepen al in de Atlantische Oceaan tot 
Lissabon aan toe.8 
Dat bezorgde de Vlissingers in enkele ja-
ren een gedegen reputatie, maar al voor de 
Opstand was die kennelijk gevestigd, want 
al in 1568 schreef Georg von Laffarten aan 
Dr. Suderman in Antwerpen: ‘…Ich gelobe 
nicht, das boser volk sei in des konings lan-
ten dan hier binnen Vlissingen.’ 9 De winst-
gevendheid van de kaapvaart was zelfs 
dusdanig dat het een van de voornaamste 
bronnen van inkomsten zou worden in de 
zeventiende eeuw (waarin acht oorlogen 
werden uitgevochten die tezamen meer dan 
50 jaar duurden). Een zeventiende-eeuws 
Zeeuws gezegde luidt dan ook: Ik lap han-
del aan mijn laars als er buit te halen valt.10 
Dat gold zeker de Vlissingers. De Veerse 
dichter Adriaan Valerius verwoordde de 
nieuw verworven maritieme zeemacht van 
de jonge Republiek aldus in 1616:11

Waer dat men sich keert of wend,
End’ waer men loopt of staet;
Waer dat men reyst of rotst, of rend,
End’ waar men henen gaet.
Daer vint men. ’t Sy oock op wat Ree,
d’ Hollander end’ de Zeeuw,
Sy loopen door de woeste Zee,
Als door het bosch de leeuw.’

De Vlissingse geus, de oorlogsvlag met 
het stadswapen op een rood doek, werd 
overal op zee waargenomen. Sir Dudley 
Carlton, de Engelse ambassadeur in de 
Nederlanden gaf op 26 juni 1623 blijk van 
de internationale reputatie die Vlissingen 
zich in die dagen als kapersnest verworven 
had door te schrijven: ‘Vlushing, which 
town hath gotten the title of a yong Algeer, 
by reason of the many ships its setts out 
upon adventure.’12

Het waren echter niet alleen de particu-
liere initiatieven in de kaapvaart die de 
Vlissingers buiten de grenzen berucht 
maakten. Vanuit Zeeland en Vlissingen in 
het bijzonder werden ook vele militaire ex-
pedities tegen Spanje en Portugal onderno-

men. In 1596 werd een militaire expeditie 
naar Cadiz ondernomen. In het eskader van 
24 schepen zaten zeven Zeeuwse oorlogs-
bodems. Een andere expeditie ging naar 
de Canarische eilanden. De vloot stond on-
der commando van de Vlissingse admiraal 
Pieter van der Does en een van de drie es-
kaders onder commando van de Vlissinger 
Cornelis Geleynsz. Leeste, die ook de tocht 
naar Cadiz had meegemaakt. De opbrengst 
bestond uit 100 metalen kanonnen, di-
verse klokken, 9.000 kisten bruine suiker, 
14.000 olifantstanden, lijnwaad, katoen 
en gemunt en ongemunt goud en zilver. 
Niet minder dan veertien Zeeuwse kapi-
teins deden aan de expeditie mee.13 Drie 
decennia later was Joos Banckert in 1624 
als commandeur van drie schepen van de 
WIC actief voor de kust van Hispaniola en 
later, in 1627, diende hij onder Piet Hein. 
Tijdens diens zilvervloot expeditie was het 
Pieter Adriaensz. Ita uit Vlissingen die op 
1 augustus 1628 in het zicht van Havana 
twee rijkbeladen Spaanse galjoenen ver-
overde.14 Ita was in 1622 zijn loopbaan 
gestart op een kaperschip van 35 last  

Portret van Sir Dudley Carlton, 1st Viscount of 
Dorchester en Secretary of State, door Michiel 
Jansz. Van Mierevelt, ca. 1620, The Royal 
Collection Trust.
Bron: wikipedia.org
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dat op de kust van de Amazone voer. In 
1627 viel hij Spaanse bezittingen aan op 
de kust van Honduras en bij Havana.15 De 
Vlissinger Joos Banckert was actief voor de 
admiraliteit in blokkadevloten en voerde in 
de slag bij Duins in 1639 een eskader aan. 
Meer dan veertig Spaanse schepen werden 
veroverd, tot zinken gebracht of verbrand 
en zeker vijfduizend Spanjaarden vonden 
de dood en 1.800 werden er krijgsgevan-
gen gemaakt. In 1646 spijkerde Banckert 
meer dan 250 Portugese krijgsgevange-
nen vast aan de kiel van zijn schepen en 
zeilde zo naar Recife. Banckert, die van-
wege zijn werk op de blokkadevloten al de 
bijnaam ‘gesel der Spanjaarden’ had werd 
nu ook ‘Schrik der Portugezen’ genoemd 
of om met de woorden van dichter P.I. Vos 
te spreken: ‘Siet hier afgebeelt naar ’t le-
ven, Zeelandts Zeemachts Commandoor. 
Spagniens vreeze, Duinkercks beven…’ 16

Om de strijd tegen de Spaans-Portugese 
koning te stimuleren werd rond 1600 door 
de Staten-Generaal besloten de kaapvaart 
meer aan het particuliere initiatief over te 
laten. Er werden nu ook commissiebrie-
ven verstrekt voor de kusten van Guinea, 
Brazilië en in de Oost- en West-Indische 
wateren. In 1606 zeilden inmiddels meer 
dan 130 kaperschepen uit en hoewel er 
ook enkele prijzen werden buitgemaakt bij 
de Canarische Eilanden en Madeira was het 
toch vooral de Spaanse en Portugese kust 
waar de Zeeuwse kapers de rijk beladen re-
tourschepen uit Brazilië buitmaakten:17 ‘De 
Zeeuwen die tot deser tijt soo sterck op de 
Spaensche cust als mieren haer onthielden 
om wat voorraets teghens de winter te be-
comen’, aldus Nicolaes van Wassenaer in 
mei 1626.18

In augustus 1614 was er in Vlissingen te-
vens grote belangstelling voor investerin-
gen in de Wilde Kust en de Amazonedelta, 
die door de Spanjaarden met argusogen 
werd gevolgd. In 1614 werd naar het oos-
telijke deel van Guyana rond de Orinoco 
en de Corentijn een expeditie ondernomen 
die aan de basis stond van twee eeuwen 
Zeeuwse kolonisatie van de Wilde Kust. In 
1616 vertrokken twee Vlissingse expedities 

onder Ita en Groenewegen naar Guyana 
om er met een honderdtal vooral Vlissingse 
kolonisten plantages te stichten.19 De Vlis-
singse regent en reder Jan de Moor (1577-
1644) beraamde al in 1627 een plan om 
een strooptocht te houden aan de kust van 
Trinidad, de Orinoco, Cumanagoto, Isla 
Margarita en Cumana. Het meest vergaan-
de idee, dat de sfeer van de plannen van 
De Moor uitademde was de landengte tus-
sen Panama en Nombre de Dios te bezet-
ten, waardoor het Spaanse rijk in Amerika 
in tweeën werd gesplitst en de zilvertrans-
porten uit Mexico en Peru gemakkelijk on-
derschept konden worden.20

Na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand 
in 1621 zou de kaapvaart zich verplaatsen 
naar West-Indië. De Vlissingse kapervloot 
bestond in het jaar 1630 uit 57 schepen 
en was niet alleen in aantal, maar ook in 
het gebruik van geweld toegenomen. Vanaf 
1627 werd jaarlijks meer dan een miljoen 
gulden aan buitgeld binnengehaald op 
de veilingen in Vlissingen en de andere 
Zeeuwse steden. Jaarlijks werden gemid-
deld dertig tot veertig Spaanse of Portugese 
retourschepen uit de Nieuwe Wereld gela-
den met suiker, huiden, indigo, verfhout en 
tabak prijs gemaakt. Dat maakte dat pro-
ducten als suiker in Spanje en Portugal aan 
sterke prijsstijgingen onderhevig waren.21

Volgens I.J. van Loo kon mede door het 
verdrag van Southampton de kaapvaart 
in Zeeland, met Vlissingen als economisch 
centrum, in de jaren na 1621 uitgroeien 
tot een bedrijfstak van internationale al-
lure, waarmee grote politieke en financi-
ele belangen gemoeid waren.22 Aangelokt 
door een, voor het zwaar belaste buitgeld, 
gunstiger belastingklimaat begaven talloze 
Zeeuwen samen met enkele Engelsen en 
een twintigtal naar Vlissingen uitgeweken 
Franse Hugenoten zich in de kaapvaart. 
Aanvankelijk als bondgenoten van de WIC, 
later als concurrenten, begonnen zij voor 
de Spaans-Portugese kust jacht te maken 
op de uit Portugees-Brazilië terugkerende 
schepen volgeladen met suiker, verfhout 
en tabak. Dat bracht veel voordeel en toen 
in juli 1624 een verbond tussen Engeland 
en de Republiek werd gesloten dat uitein-
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delijk in 1625 leidde tot een bondgenoot-
schap werden gezamenlijk vloten uitgerust 
om de havens van Spanje, de vijand, te 
bestoken. Dit verdrag van Southampton 
zou de Zeeuwse commissievaart veel 
voordeel opleveren. Het maakte de ri-
sico’s voor de Zeeuwse kapers namelijk 
minimaal. Artikel 17 van het verdrag van 
Southampton bepaalde namelijk dat ka-
pers in havens van beide landen konden 
in- en uitlopen indien zij hun commissie-
brief konden tonen.23 Daarmee verviel voor 
de Vlissingse kapers de gevaarlijke route 
door het Kanaal. De Engelse havens aan de 
zuidkust boden een veilig toevluchtsoord en 
ideale uitvalsbasis voor de Zeeuwse kapers 
die op jacht gingen voor de ingang van het 
Kanaal en de Golf van Biskaje. In 1629 
werd zelfs een conceptoctrooi gemaakt en 
bij de Staten-Generaal ingediend voor een 
‘Spaensche Compagnie binnen Flissingen’; 
hetgeen een op aandelenkapitaal gebaseer-
de kaapvaartonderneming zou worden.24

In de jaren na 1625 vielen jaarlijks en-
kele tientallen West-Indische prijzen in 
Zeeuw se handen. De opbrengst van de 
Zeeuw se buitgelden liepen snel op. Waren 
die in 1625-1626 nog ƒ 1.393.740,- in 
1629-1630 waren deze al uitgegroeid tot 
ƒ 4.319.022,- en telde de Vlissingse ka-
pervloot al zestig schepen. Volgens Ivo van 
Loo was het vermoedelijk de Vlissingse 

burgemeester en kaapvaartreder Jan de 
Moor zelf die een lofdicht schreef op de 
kaapvaart waarin enkele treffende regels 
over de Spanjaarden en Portugezen voor-
komen:

‘… Wel doet Maraen 25 sijn best, wat deert 
ons Zeeuwen dan,
T’ ontnemen hem sijn goet, en schepen als-
men can.
Ick meen de Specken 26 nu noch dagelicx 
betreuren,
Het gheen de Vlissingers, haer Iarelicx ont-
veuren.
En Portugael, dat slaet sijn hoofd ter neer, 
en weent;
Hoe menich Coopman sit, bedruct in huys, 
en steent …’ 27

Jan de Moor zou zelf niet varen, maar was 
als burgemeester, koopman en reder actief 
in het bestrijden van de Spanjaarden,28 en 
rond 1630 stelde hij een aanvalsplan op dat 
de gehele Spaanse maritieme macht moest 
breken,29 maar uiteindelijk geen doorgang 
vond. In die tijd opereerden de Zeeuwse ka-
pers al tot voorbij de Azoren.30

Na de Vrede van Munster in 1648, die nooit 
door Zeeland werd geratificeerd, gingen 
de vijandigheden tussen Zeeland en de 
Portugezen nog geruime tijd door. De laat-
ste oorlog tussen Spanje en de Republiek 

Verovering van twee Spaanse  
admiraalsschepen door de vloot  

van de WIC onder admiraal Pieter  
Adriaensz. Ita, 1 augustus 1628. 

Gevecht tussen oorlogsschepen  
op zee voor de Cubaanse kust,  

rechts in de verte Havana.  
Gemerkt linksboven, ets,  

ca. 1649-1651.  
Rijksmuseum, Amsterdam,  
nummer RP-P-OB-79.381
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brak 54 jaar later uit. De Spaanse Suc ces-
sie oorlog (1702-1713) zou de geschiede-
nis ingaan als de meest profijtelijke oorlog 
voor de Zeeuwse commissievaart ooit. De 
Zeeuwse kapers brachten 1.759 prijzen 
op die samen ƒ 22.747.762,- genereer-
den. Zelfs op de Grote Oceaan waren de 
Span jaarden nu niet meer veilig voor de 
Zeeuw se kapers.31 In vredestijd overigens 
ook niet, want in de jaren voor en na de 
Negen jarige Oorlog (1689-1697) en na de 
Spaan se Successieoorlog, tierde de smok-
kelhandel van lorrendraaiers hevig en was 
het met name de Spaanse handelsvaart 
op Amerika die hiervan hinder onder-
vond. Rond 1700 kwam er een rijmpje in 
zwang dat de voornaamste activiteiten van 
de Zeeuwse stedelingen treffend weergaf, 
waarbij de Vlissingers de rol van kaperstad 
kregen toebedeeld:

Drie Middelburgers, twee Koopluy, 
Drie Vlissingers, twee Stroopluy, 
Drie Veerenaars, twee Nassouluy, 
Drie Goesenaars, twee Bouluy, 
Drie Zierikzeenaars, twee Advocaten, 
Drie Tertolenaars, twee Soldaten.

De Spanjaarden en Portugezen hebben tus-
sen pakweg 1570 en 1720, ruim honderd-
vijftig jaar lang enorme hinder ondervonden 

van de aanwezigheid van zowel Zeeuwse, 
of meer in het bijzonder Vlissingse zeelie-
den op kaperschepen, admiraliteitsschepen 
en aan boord van lorrendraaiers in Amerika 
en op hun eigen kusten. Het is daarom niet 
vreemd dat hun houding vanaf het begin 
uitermate negatief was.

Het ontstaan van het woord pechelingue

Vlissingen werd uiteraard genoemd in 
Spaan se overheidsbronnen uit de tijd van 
de Opstand. Spaanse schrijvers zullen zich 
ge noodzaakt hebben gevoeld deze, voor 
hen vreemde naam, op schrift te stellen. 
Om de ontwikkeling van de schrijfwijze 
van het begrip te ontleden in zowel spelling 
als connotatie en de relatie met het woord 
Pechelingue te zien, moet stilgestaan wor-
den bij de geschriften waar de woorden 
voor het eerst opduiken.
Om de Spaanse spelling van Vlissingen 
te begrijpen moet eerst naar het Engels 
en Frans worden gegrepen, aangezien de 
laatste taal voor het eerst van invloed is 
geweest op de vervorming van het woord 
Vlissingen. Het woord werd in het Frans 
eerder fonetisch gespeld dan in het Spaans. 
Frans was de taal van alle overheidsin-
stanties, edelen en het hof, zowel onder de 
Bourgondiërs als onder de Habsburgers. 

Cornelis Louw, Vlissingse kaperschepen op de rede (tijdens de Spaanse Successieoorlog, 
1702-1713), circa 1725, Collectie Maritiem Muzeeum, Vlissingen, inv.nr. 2185
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Toen de Spanjaarden in de vroege zes-
tiende eeuw naar de Nederlanden kwa-
men was er een tendens om plaatsnamen 
te vertalen in de eigen landstaal. Net zoals 
de Nederlanders Franse kuststeden aan-
duidden met Calis, Grevelinghen of Diepen 
(Calais, Gravelines en Dieppe),32 hadden 
ook de Engelsen hun eigen woorden voor 
de havenstad aan de Westerschelde. Sluiter 
beargumenteerde dat het Engelse woord 
voor Vlissingen, Flushing, een ver bastering 
was die ontstond omdat de Engelsen na 
eeuwen pogingen te hebben onderno-
men er niet in slaagden het fatsoenlijk uit 
te spreken. Het woord werd via vijftien 
verbasteringen uiteindelijk in 1546 pas 
tot Flushing. De eerste verbastering was 
Flissinge (1293-1294). Hierna volgden nog: 
Flyssing (1325), Flessyng (1331), Flistyng 
(1344), Fluchyng (1347), Flecchyng 
(1373), Flysshyng (1417), Flysshingge 
(1463), Flouschyng (1513), Flussynge 
(1514), Flussheng (1545) tot het uitein-
delijke Flushing.33 Ook de Fransen hadden 
eigen benamingen voor Vlissingen. Een do-
cument van 1471 spreekt van ‘…Zeelande 
au port de Flechine’, een brief van 1511 
van ‘… tant en vostre ville de la Veere que 
Flissinghe’ en aan de adreszijde van dat-
zelfde document: ‘A ma cousine, la dame 
de la Veere de Vliessinge.’ In een annotatie 
uit 1543-44 wordt gerefereerd aan ‘…255,5 
lastz d’harencqz, que ont esté chargez au 
dit Flissingues.’ Philips II of diens scriba 
schreven vanuit Vlissingen op de dag van 
hun vertrek naar Spanje: ‘De Flissinghes 
xxiiiie de aougst 1559.’ Deze schrijfwijzen 
zijn wellicht uitgangspunt geweest bij de la-
tere vertaling van de plaatsnaam.34

De eerste Spaanse verbasteringen staan in 
een brief gericht van Esteban Prats gericht 
aan Philips II van 30 november 1572 waar 
over ‘…los de Ulessinghes’ wordt gespro-
ken en in datzelfde jaar ‘…avisandole del 
estado en que estaba lo de Flexinghes.’ In 
een brief van 1587 over de havenstad gaat 
het over ‘…el puerto de Flexingas…’ en in 
een vierde brief van 1572, die gaat over de 
recente verovering van Vlissingen door de 
opstandelingen ‘…aunque Flejingas se hu-
biese dado…’ Dit zijn duidelijke voorbeel-

den waarbij in Ulessinghes de oorspronke-
lijke Nederlandse v is veranderd in een u. 
Dat is niet vreemd aangezien de letters, b, 
v, en u door elkaar heen werden gebruikt 
in het Spaans uit die tijd. Dit kwam omdat 
in het Oud Spaans de klanken van b en v 
een identieke uitspraak ontwikkelden en 
daardoor het uitschrijven van spreektaal 
inconsequente spelling in het leven riep. 
Evenzo vergaat het met de verandering van 
de klinker i in de e. In het bijzonder in ver-
band met buitenlandse namen in de eigen 
taal en het verschuiven of accentueren van 
lettergrepen. Het achtervoegsel –ghes in 
plaats van het Nederlandse –gen is echter 
een verandering die onder invloed van de 
Franse taal in het Spaans geslopen moet 
zijn, zoals al werd aangetoond in het Franse 
Flissinghes. In het Waalse Frans wordt in 
het geval van Franse leenwoorden een h 
(of een u) tussen een g en een e of een i 
geplaatst om het geluid van de g hard te 
houden. In de tweede Spaanse verbaste-
ring Flexinghes zijn twee wijzigingen te on-
derscheiden. De verandering van v naar f 
mag opnieuw worden toegeschreven aan 
de Franstalige invloed, maar aangezien de 
oorspronkelijke Nederlandse v in achteloos 
of snel gesproken teksten meer als een f 
wordt uitgesproken, is het niet onrede-
lijk aan te nemen dat de Spanjaarden bij 
het schrijven van deze v een f hebben ge-
maakt, omdat deze nu eenmaal zo klonk. 
Het vervangen van de ss (stemloze s) door 
een x (stemloze ch) in de vorm Flexinghes 
is consistent met de 16de-eeuwse Spaanse 
fonologie. In die tijd had de x de klank van 
sh. Dit is heden ten dage nog zichtbaar in 
het Engelse woord voor sherry, Xerez en de 
in vele talen als Don Quichot bekend staan-
de dolende ridder die oorspronkelijk Don 
Quixote werd genoemd. Wat overblijft is de 
verandering van het Nederlandse achter-
voegsel –gen naar –gas. Spanjaarden spre-
ken de spelling van Nederlandse plaats-
namen die eindigen op –gen, –ge en –len 
doorgaans uit met een a in plaats van een 
e en voegen er een s aan toe. Zo worden 
Bergen op Zoom Bergas, Brugge Brujas en 
Bruja en Mechelen Malinas.35 Zo spraken 
Nederlanders in de zestiende eeuw bijvoor-
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beeld Engelse plaatsnamen die eindigden 
op –mouth ook uit als –muyden, bijvoor-
beeld in Vaelmuyden en Pleymuyden 
(Falmouth en Plymouth).36

In de tweede groep van Spaanse verbas-
teringen van het woord Vlissingen zitten 
acht gelijkwaardige voorbeelden, in die zin 
dat deze alle bestaan uit vier- in plaats van 
drie-lettergrepige woorden. Het gaat hier 
om Spaanse overheidsdocumenten ge-
richt aan of afkomstig van de Kroon, over 
de Opstand. In een brief uit 1572 wordt 
ge sproken over ‘…para Flegelingas y la 
Brilla…’ en in een relaas uit 1588 over ‘…
el Almirante de Flexelingas…’ In een brief 
van 1579 gaat het over de soldaten ‘de 
Freselingas…’ en in een andere brief uit 
1572 over ‘…la isla de Walchen, en que 
esta Middelburg, Frexelingas y la Vera…’ 
In een instructie uit 1568 wordt opdracht 
gegeven zich te begeven ‘…para la dha. 
Gelanda, derechos à Frejelingas…’ en in 
brieven uit 1588 en 1572 wordt geschre-
ven over het zeilen naar en arriveren te 
Frelingas en Freguelingas. Een reisverhaal 
uit 1599 maakt gewag van het feit dat in 
‘…Fregelingues hay treinta y un navîos…’ 
Het achtervoegsel gues in plaats van het 
Nederlandse –gen, kan toegeschreven wor-
den aan de Franse invloed, maar ook aan 
de Spaanse gewoonte een u te plaatsen 
tussen de g en de e of i om de g zacht te 
laten klinken. De vorm Freguelingas is daar 
een voorbeeld van.37

De derde en laatste groep van Spaanse ver-
basteringen van de naam Vlissingen omvat 
elf voorbeelden. In een document uit 1629 
van twee Spaanse zeelieden die na afloop 
in Havana getuigen wordt gerefereerd aan 
het Zeeuwse eskader in de vloot van Piet 
Heyn, dat deelnam aan de verovering van 
de zilvervloot in 1628:
‘Reconocio tambien Almeida [de stuur-
man] por menor el porte de la armada del 
enemigo, y refiere que … la capitana de 
Frechlingas era de 500 toneladas y 38 pie-
zas. (…) y en la dicha armada avia otra 
nao capitana de una esquadra de seys naos 
de Frejelindes …’38

‘Almeida onderzocht ook in bijzonderheid 
de tonnenmaat van de vloot des vijands, 

en hij vertelt dat … het admiraalschip van 
Vlissingen een schip was van 500 ton en 38 
stukken [geschut] (…) en bij de genoemde 
vloot was nog een admiraalschip van een 
eskader van zes schepen van Vlissingen.’
Een reisverslag uit 1587 refereert aan ‘…
Pechelingas, villa en la entrada y vecina 
de las islas de Holanda y Gelanda…’ Een 
zeeatlas van 1588 legt de zeilroute naar de 
stad uit als ‘…la isla de Gelanda al puerto 
de Ramua o a Pechelingas…’ en in een an-
der document uit 1615 wordt gesproken 
over ‘…tierra del Pechilingue…’ In het to-
neelstuk Marta la Piadosa heeft schrijver 
Tirso de Molina het over ‘…moros y pech-
elingues’. In het Spaans-Franse woorden-
boek van Antonio Oudin in de druk van 
1660 wordt Vlissingen gedefinieerd als 
‘Ville de Zelande. Flessingue ou Pecilingas’. 
In deze vormen kunnen twee nieuwe mu-
taties worden opgemerkt. Het gebruik van 
ch in plaats van het Nederlandse ss (x, j 
en ge in de vorige Spaanse voorbeelden) 
en de wijziging van de Nederlandse v (f in 
eerdere Franse en Spaanse voorbeelden) in 
p. Dat duidt op een Baskische invloed. Er 
zijn zeker veel Basken bij maritieme acti-
viteiten betrokken geweest in de zestiende 
eeuw. De Basken gebruiken geen f of v, 
maar in plaats daarvan een p, zodat fortu-
na verandert in portuna. Het is daarom een 
aanname dat door de monden en pennen 
van Basken de vl van Vlissingen en de fl 
van Flissingues en Flexingas verdween en 
werd vervangen door een p in Pechelingue 
en Pichilingue.39

In de huidige Franse, Spaanse en Portugese 
spelling is de f weer in de plaats gekomen 
van de p en keerden ook de l en de s of ss 
terug. Respectievelijk wordt nu gesproken 
van Flessingue, Flesinga en Flessingue. De 
Fransen en Portugezen schrijven het woord 
dus identiek.

Verwijzingen naar het woord pechelingues

Niet alleen de naam Vlissingen onderging 
in de late zestiende en vroege zeventiende 
eeuw veranderingen in spelling totdat de 
obscure vormen pechelingue en pichilin-
gue verschenen. Het begrip onderging ook 
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veranderingen in betekenis. Dit werd re-
cent opgemerkt door de (piraten)historici 
Kris E. Lane en Jan Rogozinski, maar dat 
de verandering van plaatsnaam naar een 
eigennaam voor piraten een kleine vijf-
tig jaar in beslag nam wordt door hen en 
anderen over het hoofd gezien.40 Daarom 
is het belangrijk deze evolutie in de tijd te 
volgen. Hiertoe kunnen vier fases worden 
onderscheiden in het ontwikkelingspro-
ces. Redelijkerwijs is het vrij zeker dat voor 
1587 door de Spanjaarden het woord in zijn 
oorspronkelijke betekenis; dus als de naam 
van de havenstad Vlissingen werd gebruikt. 
Voor wat betreft 1587 is er echter bewijs dat 
er op duidt dat er een bredere context van 
het begrip begon te ontstaan. Het gaat om 
een citaat in een brief van een inlichtingen-
officier dat handelt over de positie van de 
Nederlandse zeestrijdkrachten in het Kanaal 
in het jaar voorafgaand aan de komst van 
de Armada, en gaat als volgt: “Que de 
las naos de Holanda y Flexingas que es-
tauan en la riuera de Londres y el canal…” 
Letterlijk vertaald gaat dit over de schepen 
van ‘Holland en Vlissingen’, maar in dit zins-
verband gaat het natuurlijk om ‘de schepen 
van Holland en Zeeland’, naar de twee re-
bellerende gewesten. Vlissingen wordt dus 
een metafoor voor Zeeland. Dit is zeker 
het geval in een document uit 1615 waarin 
gerefereerd wordt naar gevangenen die in 
Mexico door de Spanjaarden werden opge-
bracht uit de vloot van Joris van Spilbergen, 
waar er sprake is van: “…ocho de los d.hos 
olandeses y pechelingues…” Uit de na-
menlijst die hierop volgt wordt duidelijk dat 
er niet één gevangene uit Vlissingen zelf 
kwam. In 1615 werd het begrip pechelingue 
door sommige Spanjaarden vereenzelvigd 
met alle Zeeuwse zeevarenden die daar-
mee werden onderscheiden van hen die uit 
Holland kwamen.41

Het begrip werd nog wijder opgerekt in een 
manuscript uit 1624 over de activiteiten van 
de Nederlandse vloot voor de kust van Peru 
in dat jaar, waarin het gaat over: “Relacion 
de las facci.es y cossas del cossario pichilin-
gue.” Uit contemporaine Peruviaanse bron-
nen is bekend dat de Spanjaarden goed op 
de hoogte waren dat deze vloot, die Lima 

gedurende drie maanden blokkeerde en 
Guayaquil tweemaal aanviel, de zeestrijd-
krachten van de Republiek betrof. Daarom 
is het evident dat hier cossario pichilingue 
is gebruikt als Nederlandse kapers.42

In een derde geval, ditmaal aan het eind 
van de zeventiende eeuw wordt het begrip 
nog verder uitvergroot. In zijn herinneringen 
aan Pimería Alta is het de befaamde Jezuïet 
Eusebio Kino uit Noordwest Mexico die 
schrijft: ‘…we zeilden in november 1685 op 
bevel van zijne excellentie met twee sche-
pen uit vanaf Californië, om het Chinese 
galjoen te ontmoeten, waarschuwen en 
redden van de vijandige piraten, want de-
ze “Pichilingues” met hun vele pirogues43 
lagen het galjoen op te wachten om het te 
beroven in de haven van Navidad.’44 Het 
is duidelijk dat de term Pichilingues hier 
synoniem staat aan piraten ongeacht hun 
nationaliteit. Dit nieuwe synoniem is nog 
duidelijker gebruikt door Miguel Venegas 
die in 1757 Noticia de la California schreef. 
Sprekend over het nemen van een van Juan 
Iturbi’s op parelvangst zijnde visserschepen 
door de schepen van Van Spilbergen in 
1615 heeft hij het over: ‘Apresaronle uno 
de los Navios los Pyratas Europeos, bien 
celebrados en America con el nombre de 
Pichilingues, que no sin desdoro de nuestro 
poder infestaban el Mar del Sur…’ Hierbij is 
Pichilingue volledig synoniem met woorden 
als piraat, zeerover of zeeschuimer.45

De Spaanse schrijver D. Gervasio de Arti-
ña node Galdácano gebruikte in zijn Hisoria 
del comercio con las Indias durante el domi-
nio de los Austrias (Barcelona, 1917) niet 
minder dan drie woorden waarmee hij één 
synoniem aanduidde:
‘Pechelingues, bucaneros, filibusteros: tal 
se designaba la plaga que asoló cruelmente 
nuestras Antillas, y toda nuestra tierra cos-
tera americana, sobre todo durante el rei-
nado de Carlos II.’
‘Vlissingers, boekaniers, vrijbuiters: dat 
zijn de namen die gegeven werden aan de 
plaag die zo wreed onze Antillenkust teis-
terde en onze gehele Amerikaanse kust, 
met name onder de regering van Karel II.’ 
Deze 20ste-eeuwse Spaanse schrijver ge-
bruikte drie woorden voor begrippen die la-
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ter in de geschiedenis van de Nieuwe Wereld 
synoniem werden, maar aanvankelijk een 
andere betekenis hadden.46 Het woord pe-
chelingue heeft de filologen heel wat hoofd-
brekens gekost. Het kwam niet voor in de 
eerste woordenboeken die in de Spaanse 
taal verschenen en zelfs de literaire redac-
teur D. Juan Eugenio Hartzenbusch noem-
de het al in 1866, zonder er de vinger op te 
kunnen leggen. Sindsdien is er veel bekend 
geworden over het woord. Engel Sluiter, die 
er in 1944 een artikel over schreef, telde 
voor die tijd al zeven artikelen die erover 
waren verschenen.47 Het woord pechelingue 
komt in 25 verschillende vormen voor. Het 
woord is tevens bekend in het Portugees. 
Hartzenbusch kwam het woord pechelin-
guei en pichelingue al tegen in toneelspelen 
van Fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina) uit 
1627 en 1636, waarin het woord als piraat 
of heiden werd gebruikt. Hartzenbusch ging 
er echter vanuit dat de term een verbaste-
ring was van ‘speech English’,48 waarin hij 
zich dus vergiste.
Hoewel het woord pechelingue volop in de 
spreektaal werd gebruikt bleef het voorals-
nog niet geaccepteerd in Spaanse woor-
denboeken zoals dat van John Minsheu, A 
dictionarie in Spanish and English (London, 
1599) noch in Sebastian de Covarrubias 
Orozcos’, Tesoro de la lengva castellana, 
o española (Madrid, 1611) noch in de edi-
tie van 1674 van dit werk. Het komt echter 
wel voor in Caesar Oudin en Antonio Oudin 
Tesoro de las dos lenguas española y fran-

cesa (Brussel, 1660) onder Flessingue als 
Stad in Zeeland, Flessingue of Pecilingas.49 
Dat is eenvoudig verklaarbaar, want in 
Latijnse atlassen van de vroege zestiende 
eeuw of eerder wordt de stad Flissinga ge-
noemd.50 Toch komt het woord pechelingue 
voor in meerdere Spaanse woordenboeken, 
maar dan met een andere betekenis. In het 
Nuevo diccionario de la lengua castellana 
que comprende la última edición del de la 
Academia Española (Parijs 1876) is een pi-
chilingue een meeloper of jaknikker (Cuba), 
een soort wilde eend (Mexico) en het zelf-
standig naamwoord pichil heeft de betekenis 
van kan of vat. In Portugese woordenboeken 
duikt het woord pechelingue ook regelmatig 
op. In DomingoVieiras’ Grande diccionario 
portuguez ou tesouro da lingua portugueza 
wordt als synoniem voor Pechelingue ge-
bruikt: Termo corrupto de Flessingue, porto 
da Hollanda. Corsario, pirata, ladrão. Kortom 
een term die wordt gebruikt voor de ‘ver-
dorven’ Nederlandse havenstad Vlissingen, 
kapers, piraten en dieven. Pechilingues als 

Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez  
(6 September 1806 - 2 August 1880), lid van 
de Real Academia Española en directeur van 
de Nationale Bibliotheek van Spanje - Grabado 
del siglo XIX de la Biblioteca Nacional de 
España.

Gabriel Téllez (1579-1648), beter bekend  
onder zijn pseudoniem Tirso de Molina, was 
een toneelschrijver en dichter die als een der 
eersten het woord pechelingues gebruikte.
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synoniem voor piraten en kapers komt in 
meerdere Por tu gese woordenboeken voor 
evenals in een Braziliaanse uitdrukking 
waarin het dezelfde betekenis heeft.51

Pechelingue wordt door de Real Academia 
Española als synoniem gebruikt voor pi-
rata de mar, met als toevoeging dat het 
weinig gebruikt wordt. Dat is lastig te-
rug te vertalen, want letterlijk staat hier 
het pleonastische ‘piraat van de zee.’ Je 
zou dan geneigd zijn dat te vertalen met 
zeerover, maar een zeerover is geen pi-
raat, terwijl een piraat wel altijd een zee-
rover is. In de Portugese Novo Michaelis 
Dicionário Illustrado onder redactie van 
Fritz Pietzschke 2de dr. (Sao Paulo, 1975) 
wordt het als pichelingue opgenomen. Het 
woord is daar synoniem voor kruimeldie-
ven, kapers en piraten.
Dr. Dorien Nieuwenhuijsen van het depar-
tement Talen, literatuur en communicatie 
van de Universiteit Utrecht was zo vriende-
lijk ten bate van dit artikel het woord pech-
elingue (of vormvarianten daarvan) in het 
moderne Spaans te controleren. Daartoe 

werd een groot corpus van hedendaagse 
teksten, de CREA, die is samengesteld 
door de Real Academia Española door-
zocht. Pechelingue noch vormvarianten 
daarvan kwamen echter voor. In een ander 
hedendaags corpus van de RAE (CORPES 
del Español de Siglo XXI) komt het woord 
zeven maal voor, maar steeds als eigen-
naam: Pichilingue.
De RAE bezit echter ook een historisch cor-
pus, de CORDE en daar komt het woord 
wel voor: eenmaal pechilinguesa, in een 
Spaanse (dat wil zeggen uit Spanje af-
komstige) roman uit 1961; eenmaal pech-
elingües in een Spaanse tekst uit 1632 – 
1634; driemaal pechelingues in een tekst 
uit 1638, afkomstig uit Colombia, een 
Spaanse tekst uit 1946 en een uit 1951; 
eenmaal pichelingües in een Spaanse tekst 
uit 1615; zesmaal (vijfmaal pichilingo, 
eenmaal pichilingos) in een tekst uit 1938, 
afkomstig uit Colombia; eenmaal pichilin-
gues in een Spaanse tekst uit 1783; Vijf-
maal (viermaal pichilingues en eenmaal 
pichilinges) in een Spaanse tekst uit 1654 – 

Detail van het noorder eiland van 
Nova Zembla met daarop Vlissinger 
Hooft op de kaart die na de expeditie 
van Willem Barents van 1596/97 
werd gemaakt. Uit: Gerrit de Veer, 
uitgeg. door S.P. L’Honore Naber, 
Reizen van Willem Barents, Jacob 

van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp 

en anderen naar het Noorden (1594-

1597) 2 dln. Werken uitgegeven door 
de Linschoten-Vereeniging XIV en 
XV (’s-Gravenhage, 1917).
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1658 en eenmaal pichilingües in een tekst 
uit 1627 met als herkomst Venezuela.52

In het gezaghebbende woordenboek van 
María Moliner wordt onder ‘pichelingue’ 
als alternatieve vorm ‘pechelingue’ gege-
ven, met als verklaring/synoniem ‘pirata.’ 
Dit synoniem wordt ook gegeven bij de 
aparte ingang ‘pechelingue.’ In het ety-
mologische woordenboek van Corominas 
worden beide vormen gegeven: ‘pichilin-
gue’ en ‘pechelingue’, met als verklaring 
‘pirata’. Corominas geeft als toelichting dat 
het woord te maken heeft met Vlissingen 
en het voor het eerst werd opgetekend aan 
het eind van de zestiende eeuw. Het woord 
kwam bij bepaalde schrijvers uit de zeven-
tiende eeuw geregeld voor, maar kreeg 
nooit vaste voet in het Spaans, in tegen-
stelling tot het Portugees, waar het wel enig 
succes had. Sluiter wordt hier aangevoerd 
als de onderzoeker die aantoonde dat de 
naam van de Nederlandse stad Vlissingen 
aan het eind van de zestiende eeuw werd 
gebruikt om de Nederlandse zeerovers aan 
te duiden en in de achttiende eeuw om 
naar piraten in het algemeen te verwijzen. 
Sluiter op zijn beurt werd waarschijnlijk op 
het juiste spoor gezet door Adolfo Bonilla 
y San Martín, die in 1910 al het artikel 
‘Pichelingue-Pechelingue’ schreef.53

Een zoektocht op internet levert vele tref-
fers op, maar de voornaamste resultaten 
refereren naar hier al genoemde artikelen 
en het gebruik van het woord pechelingue 
als piraat. Duidelijk wordt wel dat het in het 
huidige Portugees gangbaarder is dan in 
het Spaans, want een zoektocht via Google 
levert voor pechelingue/pechelingues res-
pectievelijk 3.460 en 907 resultaten op, 
terwijl dit voor pichilingue/pichilingues 
respectievelijk 364.000 en 3.210 bedraagt.

Verwijzingen naar de plaatsnaam Vlissingen

Rest nog het geografische probleem van 
de betekenis. Het Nederlandse Vlissingen 
vormde de aanleiding tot het geven van 
hedendaagse plaatsnamen op het westelijk 
halfrond in diverse vormvarianten. Zo is er 
een kaap die Vlissingen hoofd heet op Nova 
Zembla, in Namibië bestaat er een Vlissingen 

Noord en een Vlissingen Suid en zelfs dich-
terbij is er in Engeland, boven Falmouth, een 
dorpje dat Flushing heet, maar hier wordt 
beperkt tot het continent Amerika.
In de Verenigde Staten bestaat de wijk 
Flushing ten oosten van Long Island in 
Queens, New York, een dorpje met dezelf-
de verbasterde naam in Genesee County 
vlakbij Cleveland in Michigan en er is een 
Flushing in Ohio. In de New Yorkse wijk 
is er tevens een Flushing Main Street en 
een Flushing Avenue en is er een Flushing 
River (of Creek) en een Flushing Bay. De 
bekendste verwijzing betreft het jaarlijk-
se Flushing Meadows tennistoernooi, de 
US-open. Op de kust van de voormalige 
Zeeuwse plantagekoloniën zijn nog veel 
meer aanwijzingen te vinden. De koffie-
plantage Vlissingen werd gesticht aan de 
oevers van de Demerara in Guyana. De 
plantage is verdwenen, maar de straatna-
men Vlissengen Road en Vlissengen Square 
in het huidige Georgetown verwijzen er nog 
naar.54 Aan de Berbice ten westen van de 
grens met Suriname lagen meerdere plan-
tages met Zeeuwse namen, waaronder de 
plantage Nieuw Vlissingen, een suiker-
plantage die door Abraham van Pere werd 
gesticht aan het begin van de zeventiende 
eeuw.55 In 1633 kwam, na eerdere koloni-
satiepogingen, het eiland Tobago in han-
den van de Vlissingse burgemeester Jan 
de Moor toen het op de Spanjaarden werd 
heroverd. Nieuw-Walcheren werd door de 
kolonisten opnieuw in cultuur gebracht en 
zij begonnen het fort Nieuw-Vlissingen te 
versterken. Dit werd in 1636 weer heroverd 
door de Spanjaarden.56 Later werd het  
eiland weer veroverd door de Engelsen met 
als gevolg dat wat ooit Nieuw-Vlissingen 
was nu bekend staat als Scarborough.
Het is vooral aan de andere zijde van 
Latijns Amerika dat de Spaanse naam van 
Vlissingen voorkomt. Onderaan de oost-
kust van het schiereiland van Californië 
is een kleine baai die de naam Puerto de 
los Pichilingues draagt. In La Fuente, La 
Paz (Mexico) is daar ook een straatnaam 
Pichilingue genoemd. Verder is er nog een 
wijk in de stad Acapulco op het vasteland 
van de westkust van Mexico en de naam 
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van een beachresort vlakbij aan de kust. 
Ook in de stad Mazatlán, aan de monding 
van de Baja California op het vasteland van 
Mexico is een gehucht en tevens straatnaam 
Pichilingue, evenals in Guadalajara, waar 
zich ook nog twee Puerto Pichilingue be-
vinden. Een Puerto Pichilingue bevindt zich 
ook in het aan de westkust gelegen Lázaro 
Cárdenas. In Ecuador is ook een plaatsnaam 
Pichilingue gelegen nabij de rivier Palenque 
tussen Mocache en de stad Quevedo. In 
Colombia is er een riviertje in de provincie 
Cartagena dat Pechelin of Pichelin wordt 
genoemd en bij Santiago de Tolú in de 
Caribische Zee uitkomt. Ten slotte is er nog 

een plaats genaamd Pisselinge die in het 
noorden van Chiloé eiland (voor de kust van 
Chili) zou liggen.57 Op een manuscriptkaart 
van de Hendrick Brouwer expeditie naar Chili 
in 1643 zou daarbij een ‘Vlissing baij’ ingete-
kend zijn. Deze komt echter op geen enkele 
andere kaart voor.58 Een volgende vraag die 
zich bij al deze plaatsnamen aandient is hoe 
deze tot stand zijn gekomen? In het geval 
van de VS is dit gemakkelijk te herleiden 
naar de zeventiende- en negentiende-eeuwse 
emigratiegolf naar de VS, maar voor Mexico 
en Zuid-Amerika ligt dat moeilijker. Er is im-
mers weinig bekend over expedities die de 
westkust van Amerika aandeden voor de 
achttiende eeuw. Er is een mogelijkheid dat 
in het jaar 1600 de Hendrick Frederick van 
de vloot van Olivier van Noort zo ver noor-
delijk als de Golf van Californië is geweest. 
Ook de vloot van Francis Drake (waarvan 
het plausibel is dat er zich voormalige water-
geuzen of Vlissingers op bevonden) deed al 
voor 1600 de westkust van Amerika aan en 
zeilde tot in de Baai van Californië. 
Ook zijn er expedities naar de Grote Oce-
aan en de westkust van Zuid- en Cen traal-
Amerika ondernomen. Joris van Spilbergen 
ondernam in 1614-1615 actie om de zilver-
transporten tussen Potosi en Callao aan de 
Pacifische zijde van Peru aan te vallen. Ook 
de Nassause vloot van elf schepen van 
1623-1624 onder Jacques L’Hermite zou 
dit plan ondernemen. Een van de sche-

Panorama van de vloot van 
Spilbergen voor Acapulco, 
bron: J.C.M. Warnsinck (uitg.), 
De wereld van Joris van 

Spilbergen 1614-1617. Dl. 2. 
Werken uitgegeven door  
de Linschoten-Vereeniging  
deel XLVII 
(’s-Gravenhage, 1943).

Het eiland Tobago en het fort Nieuw Vlissingen. 
Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische 
Atlas
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pen van die vloot was de Orangiën van  
L.J. Quirijnen uit Vlissingen.59 Uit die tijd 
dateert een melding uit de Golf van Cali-
fornië. Juan Iturbi verkreeg in het jaar 1615 
toestemming van de Spaanse kroon om 
de kust van Californië (noordwestkust van 
Mexico) te verkennen, maar dat bekwam 
hem slecht (zie ook eerder):
‘Een van zyne twee schepen wierd door 
eene bende Européise zeerovers genomen, 
die onder den naam van Pichilingues in 
America berucht waren, en tot grooten hoon 
en versmaading der magt van Spanjen de 
Zuyd-Zee ontrusteden, zo lang tot dat men 
eindelyk, vermits hunne gepleegde ge-
weldenaryen, begon te begrypen, dat de 
verovering van California van de uyterste 
noodzakelykheid voor de kroon was, de-
wyl dat gespuys aldaar zyne veilige wyk en 
schuylplaats genomen had.60 Of Iturbi hier 
Vlissingers of de latere verbastering voor 
zeerovers bedoelde is onduidelijk, maar ze-
ker is wel dat deze lieden niet alleen de kust 

onveilig maakten, maar zich er ook hadden 
gevestigd. Dat er zich Vlissingse avontu-
riers in het werelddeel bevonden weten we 
wel zeker uit later tijd. In de zomer van 1694 
bevond de Vlissingse lorrendraaier de Jonge 
Jan van schipper Cornelis Melsen zich op 
de kust van het huidige Venezuela toen het 
geladen met cacao werd opgebracht door 
de Spanjaarden.61 In de achttiende eeuw 
werd er zelfs een raid op de Spaanse bezit-
tingen aan de Pacifische kust ondernomen. 
Het bewijs dat er Zeeuwse kapers in de Stille 
Zuidzee zijn geweest dateert van 1706 toen 
twee commissievaarders samen met twee 
Engelsen langs de kust van Peru opereer-
den en daarbij kostbare schepen prijsnamen 
en tevens de stad Panama brandschatten.62 
In de negentiende eeuw zouden nog tien 
Vlissingse schepen Kaap Hoorn van Oost 
naar West of West naar Oost ronden, maar 
deze hadden alle handelsdoeleinden.63

De Engelse plaatsnamen voor Vlissingen 
zijn al in de zeventiende of achttiende eeuw 
ontstaan; voor de Spaanse plaatsnamen 
ligt dat ingewikkelder en is het moeilijker 
aan te tonen. Het lijkt voor de hand lig-
gend dat hier eerder naar de verbastering 
van het woord pechelingue als piraat wordt 
verwezen dan naar de Vlissingers zelf. Meer 
raakvlak bestaat er hier met de meer zui-
delijk gelegen plaatsnamen. De al eerder 
genoemde Hendrick Frederick arriveer-
de in juli 1600 in de Golf van Guayaquil. 
l’Hermite arriveerde daar in de zomer van 
1624 en brandde en plunderde het stadje 
tot tweemaal toe. Het is dus goed mogelijk 
dat de naam van Vlissingen toen in zowel 
het hedendaagse Ecuador als Chili is blijven 
hangen.64 Wat hierbij echter niet vergeten 
mag worden is dat gedurende de zeventien-
de en achttiende eeuw heel veel Zeeuwse 
kapers en smokkelaars actief zijn geweest 
in de Caraïbische Zee en zo hun invloed op 
de verspreiding van het begrip Pechelingue 
in de wijde regio hebben gehad. 

Conclusie

De naam Vlissingen werd aan het eind van 
de zestiende eeuw in het Spaans verbas-
terd tot pechelingue. Dat deze spelling niet 

Titelpagina van het Journael van de 

Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de 

voyagie om den gantschen aert-kloot, (…) 

onder (…) Jaques l’Heremite en (…) Gheen 

Huygen Schapenham (Amstelredam, 1648).
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consequent werd doorgevoerd hangt nauw 
samen met het niet hanteren van een con-
sequente spelling of spellingregels in die 
tijd. Ten derde werd de naam gaandeweg 
de zeventiende eeuw uitgebreid naar andere 
betekenissen en werd zij synoniem voor zee-
varenden uit Zeeland, zeevarenden uit de ge-
hele Republiek, kapers, piraten en dieven en 
vrijbuiters. Ook in het Portugees kent het de-
ze betekenissen. Ten vierde werden meerde-
re plaatsnamen naar Vlissingen vernoemd in 
Amerika. Het koloniale verleden van Zeeland 
is doorheen de geschiedenis dus verbonden 
met nog steeds bestaande verwijzingen op 
het noordelijk en zuidelijk halfrond. De aan-
zet daartoe werd in het tijdvak tussen 1570 
en 1720 gelegd toen uit Vlissingen afkom-
stige kapers, oorlogsschepen en lorrendraai-
ers een spoor van vernietiging trokken langs 
de Atlantische en Pacifische kust. Hoewel 
niet bij alle namen aan de westkust van 
Amerika een duidelijke link met Vlissingen, 
maar eerder met de verbastering ‘piraten’ 
gemaakt kan worden, hebben de Vlissingers 
toch een blijvende indruk achtergelaten 
in het werelddeel. Tekenend is wellicht 
dat de Zeeuwen pas in 1997 vrede met de 
Spanjaarden sloten. Zeeland weigerde, met 
het oog op de inkomsten uit de kaapvaart, 
het Verdrag van Münster in 1648 te ratifi-
ceren. Toen Commissaris van de koningin 
W.T. van Gelder daar in 1993 achter kwam 
besloot hij 350 jaar later alsnog de vrede 
aan de Spanjaarden aan te bieden.65 Hoewel 
publicitair goed uitgekiend, toch mosterd na 
de maaltijd, want Vlissingen en zijn inwoners 
hadden toen immers hun stempel al op de 
globe achtergelaten.
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JOHAN FRANCKE is historicus en 
als informatiespecialist van de afde-
ling Kennisdiensten en Onderzoek ver-
bonden aan de Zeeuwse Bibliotheek te 
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over de (maritieme) geschiedenis van 
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‘Strak’ in Amsterdam
De in Vlissingen vergeten toparchitect Adriaen Dortsman (1635-1682)

JAco simons

Straat en Slop

Het is een klein straatje in het centrum van 

Vlissingen, gelegen tussen de Nieuwstraat en 

het Groenewoud, en bevat slechts een beperkt 

aantal huizen. Het kreeg in 1933 bij  

raadsbesluit een naamsverandering omdat men 

vond dat de vorige identiteit een nogal negatieve 

bijklank had. De Dortsmansstraat, want daar 

gaat het hier over, stond eerder bekend als het 

Dortsmanslop. Een ‘slop’ had overigens niets te 

maken met een achterbuurt, maar werd  

eeuwenlang meegegeven aan een zijstraatje; 

in dit geval van zowel de toenmalige Lange 

Nieuwstraat als het Lange Groenewoud. 

Van de naam Dortsmanslop wordt in 1604 
voor het eerst melding gemaakt. Het nau-
we zijstraatje was in de zestiende eeuw in 
werkelijkheid een pad of brandgang en 
vormde voor een deel de verbinding tus-
sen het Begijnhof in de Lange Nieuwstraat 
en de Sint Jacobskerk aan de Oude Markt. 
De doorgang werd later verbreed tot een 
‘echt straatje’ en voorzien van de naam 
Dortsmanslop.

Het waren niet de minsten die hun adres in 
het slop hadden. Zo bevond zich er de toe-
gangspoort van het Schuttersgilde van de 
hand- en voetboog Sint-Joris, hoewel het 
gebouw waar de schutters bijeen kwamen 
in de Korte Walstraat lag. Dit gildepand 
werd overigens in 1735 verkocht aan de 
Lutherse Gemeente in Vlissingen en is te-
genwoordig de thuisbasis van de Hersteld 
Apostolische Zendingsgemeente.
Op de oosthoek van het slop en het Lange 
Groenewoud bevond zich het ouderlijk 
huis van Maria Schot, de weduwe van 
Apollonius Ingels, grondlegger van de be-
kende buitenplaats Swanenburg. Maria 

Schot bezat zelf ook panden in het slop; op 
de westhoek met het Lange Groenewoud 
en het huis er direct naast. 

Vele varianten van de straatnaam passeer-
den in de loop der tijd de revue. De huidige 
naam Dortsmansstraat is in elk geval niet 
juist, want de spelling bevat een ‘s’ teveel. 
Ook het slop kende diverse varianten, zoals 
Dorsmanslop en Dortsmansslop. Volgens 
de gegevens van het in de Franse tijd op-
gerichte kadaster heette het straatje zelfs 
Oostmansslop. Bij het opmaken van zijn 
kaarten in 1824 is de landmeter wel erg 
slordig met de in het veld genoteerde infor-
matie omgegaan.

Naamgeving

Het Dortsmanslop werd, zeker vóór 1604, 
ge noemd naar Cornelis van Dort (alias ‘den  
Dortsman’) óf naar zijn zoon Adriaen. Zij 
moeten mannen van aanzien en met ver -
diensten zijn geweest. Er werd immers 
niet zo maar een slop naar iemand ge-

De Dortsmansstraat in Vlissingen. 
(Foto Jaco Simons)
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noemd. Van Cornelis weten we dat hij huis-
timmerman was en tenminste twee huizen 
in Vlissingen bezat, waaronder één “op 
de hoek van de Korte Nieuwstraat”. Van 
Adriaen Corneliszoon is bekend dat hij 
een timmerbedrijf van aanzien leidde en 
in 1620 deken (een soort voorzitter) was 
van het gilde van timmerlieden. In 1619 
verkocht Adriaen een zevental erven, of 
percelen, aan de stad Vlissingen. Dat is een 
teken dat hij bemiddeld was.

Adriaens zoon was Adriaen Adriaenszoon 
Dortsman. Hij bezat verschillende huizen in 
Vlissingen waaronder een pand in de Korte 
Walstraat. Daar woonde hij met zijn gezin. 
Nadat deze Adriaen in 1658 was overle-
den, ging zijn huis over op zijn dochter 
Adriaenken. Dit huis is nu Walstraat 33. Er 
is hier een café-bar gevestigd. Of er zich 
nog oorspronkelijke elementen bevinden 
in het pand, dat uit het begin van de ze-
ventiende eeuw stamt, is de vraag. Er heb-
ben in de loop der tijd vele veranderingen 
plaatsgevonden.
Niet Cornelis, zijn zoon Adriaen of zijn 
kleinzoon Adriaen, maar zijn achterklein-
zoon Adriaen Adriaenszoon Dortsman zou 
een beroemde architect worden. Hij maak-
te in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw furore in Holland, en dan vooral in 
Amsterdam. 

De Architect

Rond 1653 vertrok de nog jonge Adriaen 
uit Vlissingen om te gaan studeren in 
Utrecht. Vanuit daar moet hij naar Haarlem 
zijn gegaan, want in die stad stond hij later 
in geschreven als inwoner. Daarna volgde 
verdere studie in Leiden. Omstreeks 1663 
was Adriaen even terug op Vlissingse bo-
dem, om zich rond 1665 voorgoed in Am-
sterdam te vestigen. Hij zal in de Am stel-
stad goede contacten hebben opgebouwd 
met invloedrijke lieden. De naam Jan Six 
valt in dat verband het meeste op. Mogelijk 
had deze voor Dortsman belangrijke regent 
‘iets’ met Vlissingen want Six’ moeder had 
hier gewoond. 

Adriaen ging ontwerpen in de vernieu-
wende, zogenoemde Strakke Stijl. Was die 
stijl door de beroemde Amsterdamse ar-
chitect Vingboons geïntroduceerd of juist 
door Dortsman op de kaart gezet tijdens 
zijn leerjaren bij Vingboons? Hoe het ook 
zij, de overheersende stijl tot die tijd, smalle 
huizen met lange halsgevels, maakte plaats 
voor huizen met sobere façades, geïnspi-
reerd op het Franse en Italiaanse classi-
cisme. Dortsman streefde de klassieke ide-
alen na van geometrische vormen, strakke 

Herkomst naam 

De eerste ‘Dortsman’ die in de zestiende 
eeuw naar Vlissingen toog, was Cornelis 
van Dort. De naam, of beter gezegd bij-
naam, Van Dort werd in de volksmond 
‘den Dortsman’. Dit is een zogeheten 
herkomstnaam: ‘van de stad Dordrecht’, 

aangevuld met ‘man’. In de zestiende 
en zeventiende eeuw werd een derge-
lijke constructie vaker gebezigd, zoals 
dat ook het geval was bij Schotsman, 
Engelsman, Fransman of Ceuleman. 
Een ander voorbeeld is te vinden voor 
de westkust van het eiland Tholen. Hoe-
wel de naam ‘Slikken van den Dorts-
man’ niets heeft te maken met ‘onze’ 
Dorts man zal er bij Tholen ooit eens 
een schipper uit Dordrecht hebben vast-
gezeten met zijn boot. Een straat in 
Lewedorp is naar de geul genoemd die 
door de Slikken loopt en ook Dortsman 
wordt genoemd.

In een rekening wordt huistimmerman 
Cornelis van Dort ‘Dortsman’ genoemd.  
Dit is mogelijk het oudste document waarin 
een Dortsman wordt vermeld in Vlissingen.
(Zeeuws Archief, Rekenkamer D,  
inv.nr. 60660)
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lijnen en symmetrie, echter zonder overbo-
dige versiering. De Strakke Stijl kreeg op 
grote schaal navolging en werd zelfs de 
heersende trend voor de bouwkunst aan de 
Amsterdamse grachten in de periode 1675-
1700.

In Amsterdam had Dortsman veel te dan-
ken aan vermogende Waalse families. 
Deze Zuidelijke Nederlanders waren in de 
zestiende eeuw vanuit Antwerpen naar het 
noorden getrokken, vooral na de Val van 
Antwerpen in 1585. Zij hadden hun daar 
opgebouwde vermogen mee kunnen ne-
men en konden het zich permitteren om 
luxe panden te laten bouwen, waarbij pro-
fessionele architecten in de arm werden 
genomen. 
Voor wat betreft de statige Amsterdamse 
herenhuizen is het pand met de mysterieuze 
naam ‘Het huis met de bloedvlekken’ één 
van de markantste Dortsmanontwerpen. 
Dit huis staat aan de Amstel 216 en werd in 
1671 gebouwd voor de koopman Gijsbert 
Dommer. Later woonde burgemeester en 
diplomaat Coenraad van Beuningen hier. 

Het huis kreeg in zijn tijd een lugubere 
naam aangemeten door de tekeningetjes, 
let ters en tekens die er, volgens de overle-
vering althans, met het eigen bloed van de 
krank zinnig geworden Van Beuningen op 
waren getekend. Het is tot op heden niet 
gelukt deze ‘bloedvlekken’ te verwijderen. 
Be langrijk is ook het zogeheten Sixhuis aan 
de Herengracht 619, één van Dortsmans 
eerste ontwerpen en gebouwd voor Jan 
Six. Deze invloedrijke en kunstminnende 
bestuurder onderhield nauwe contacten 
met Rembrandt. Hij was getrouwd met 
een dochter van de machtige magistraat 
Nicolaes Tulp. De voorgevel van het Sixhuis 
is zo sterk gewijzigd dat het pand nog nau-
welijks herkenbaar is als ‘een Dortsman’. 
Naast het Sixhuis ontstond bovendien 
een groot Dortsmanproject van een acht-
tal aan elkaar grenzende panden op de 
hoek van de Herengracht en de Amstel. 
Op Herengracht 625 ging Dortsman zelf 
wonen. Zijn huis bevatte een bijzonder bal-
kon met het gebeeldhouwde monogram 
ADV (Adriaen Dortsman Vlissingen) en de 

Portret van Adriaan Dortsman. (Pieter van der Plaats 
naar David van der Plaats). De naam van de architect 
werd ook hier fout gespeld: Dorsman.

In Amsterdam woonde Dortsman aan de Herengracht 
625, rechts naast het witte pand. Het huis bestaat 
niet meer; er is hier een ander en wat smaller huis 
gebouwd. 
(Foto Jaco Simons)
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werk tuigen van de architect (winkelhaken, 
graden bogen, passers en schietloden). Het 
balkon werd bij de afbraak gelukkig behou-
den en opgenomen in de collectie van het 
Rijks museum. Het woonhuis van Dortsman 
be staat helaas niet meer. Bovendien kreeg 
het perceel waarop het pand stond een an-
dere indeling. 
Ook de volgende Dortsmanhuizen sprin-
gen in het oog. De dubbele panden van 
het huidige Museum Van Loon aan de Kei-
zers gracht 672-674; die twee huizen wer-
den opgericht voor Jeremias van Raey, 
regent bij het Walenweeshuis. Het pand 
aan de Keizersgracht 604, genaamd ‘Int 
derde Vredejaer’. Dat huis werd gebouwd 
voor Pieter Schaep. Verder het huis aan de 
Herengracht 502. Dat werd gerealiseerd in 
opdracht van Paulus Godin, bewindheb-
ber van de West Indische Compagnie, één 
van de directeuren van de Sociëteit van 
Suriname en regent van het Walenweeshuis 
in Amsterdam. Godins huis is sinds vele ja-
ren de ambtswoning van de burgemeester 
van Amsterdam. Godin was in de zeven-
tiende eeuw een bekende Walcherse fami-
lie. Paulus Godins vader Daniel was vanuit 
Antwerpen in Middelburg terecht gekomen, 
om vervolgens naar Amsterdam te gaan. 
Tot slot mag het enorme Walenweeshuis, 
het opvanghuis voor Waalse weeskinderen, 
aan de Vijzelgracht niet ongenoemd blijven. 
De bouw van dit instituut was één van de 
grootste projecten voor Dortsman. 

Dortsman zette ook zijn stempel op di-
verse buitenplaatsen, waarvan één in het 
Zweedse Finspong, in opdracht van Louis 
de Geer de jongere. Dortsman zond zijn te-
keningen naar zijn opdrachtgever. Hij heeft 
dit buiten nooit in werkelijkheid gezien. 
In het Utrechtse Breukelen werd Dortsman 
aangetrokken voor de herbouw van ‘Gun-
ter stein’. Op de fundamenten van deze door 
oorlog verwoeste ridderhofstad werd in 
1680 het huidige Gunterstein gebouwd. Dat 
was in opdracht van de rijke koopmans-
weduwe Magdalena Poulle, regentes van, 
alweer, het Walenweeshuis in Amsterdam. 
Gunterstein was een zeer beroemd bui-
tenverblijf, mede omdat raadpensionaris 
Johan van Oldebarneveld er tussen 1611 
en 1619 eigenaar van was. 
Ook bij de herbouw van het in de buurt lig-
gende kasteel Nyenrode was Dortsman be-
trokken. Het kasteel is nu de thuisbasis van 
de Nyenrode Business Uni ver si teit.
Er zullen in de toekomst wel meer buiten-
huizen aan Dortsman worden gekoppeld, 
zo is de verwachting bij kenners op dit ge-
bied.

Dortsman ontwierp niet alleen stads- en 
buitenhuizen. Hij was ook de architect van 
kerkelijke interieurs. De Ronde Lutherse 
Kerk, nu als ‘koepelzaal’ een onderdeel 
van het Renaissance Hotel, wordt gezien 
als één van zijn belangrijkste creaties. 
Tijdens de bouw waren er strubbelingen 

Het huis met de bloedvlekken aan 
de Amstel, gezien vanuit de kerk-
zaal van museum de Hermitage in 
Amsterdam
(Foto Jaco Simons)
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tussen Dortsman en de kerkenraad van de 
lutheranen. Daarbij werd de Middelburgse 
timmerman Louis Jolijt naar Amsterdam 
gehaald om zijn mening te geven over met 
name de kap van de kerk. Jolijt was eerder 
betrokken geweest bij de bouw van de net 
gereed gekomen Oostkerk in Middelburg 
en kon de lutheranen van deskundig advies 
voorzien. De Ronde Lutherse Kerk kreeg 
ook buiten Nederland aanzien. Het gebouw 
zou een inspiratiebron zijn geweest voor de 
wereldberoemde Frauenkirche in het Duitse 
Dresden.  

Dortsman was ook nog betrokken bij de 
fortificatiewerken rondom Amsterdam en 
bovendien werd hij ten tijde van stadhou-
der Willem III aangesteld als Controleur 
der kleine Hollandse fortificatiën. In die 
rol werd hij bouwer en ontwerper van de 
nieuwe vestingwerken in Naarden. Toen 
deze verdedigingswallen in 1681 werden 
gecontroleerd bleken er grote fouten in te 
zitten, waarvan Dortsman de schuld kreeg. 
Zijn werk was vermoedelijk gesaboteerd 
in opdracht van het bestuur van de stad 

Amsterdam, dat een bedreiging zag in de 
versterking van Naarden. 

Tot slot moet Dortsman genoemd worden 
in verband met de meest besproken en be-
schreven Vlissinger ooit, Michiel de Ruyter. 
De vormgeving van het imposante grafmo-
nument van de zeeheld in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam was van Dortsmans hand.

Graf

Na zijn dood in 1682 werd Adriaen Dorts-
man begraven in de Oosterkerk in Am-
ster dam. Dit godshuis was ruim tien jaar 
eerder gereed gekomen voor de eerste 
eredienst. Weliswaar werd het gebouw door 
de Amsterdamse stadsarchitect Daniël 
Stalpaert ontworpen, maar Dortsman had 
de opdracht gekregen om de bouw te be-
geleiden en de kerk naar eigen inzicht te 
voltooien. 
Het graf van Dortsman droeg het num-
mer 51. Helaas is de grafsteen bij restaura-
tiewerkzaamheden van de kerk rond 1980 
verloren gegaan en niet meer hersteld. 

Dortsman kreeg de opdracht 
om een nieuwe kerk te  
ontwerpen, dat werd de  
Ronde Lutherse Kerk.
(Foto Jaco Simons)
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Een opvallende naam in het leven van 
Adriaen was Cornelia van der Gon, zijn 
huishoudster. Zij ontwierp poppenhuizen, 
waaraan ook Adriaen serieus meewerkte 
en bouwde. Cornelia erfde het grootste 
deel van Adriaens nalatenschap en werd 
bovendien na haar dood bijgezet in het graf 
van de altijd vrijgezel gebleven Adriaen. 
Hadden zij een meer dan vriendschappe-
lijke relatie? Je kunt je niet aan die indruk 
onttrekken. In elk geval was die mogelijke 
verhouding niet openlijk. 

Spaarzame sporen 

In Amsterdam zijn er vele sporen te vinden 
van Dortsman in de vorm van huizen, een 
kerk en andere bouwwerken die hij ont-
wierp. Walcheren komt er in dat opzicht be-
kaaid vanaf. Naast het straatje in Vlissingen 
treffen we in het Zeeuws Archief nog de 
oudst bewaarde tekening van Dortsmans 
hand. Toen Adriaen na zijn studietijd voor 
korte tijd terugkeerde naar Vlissingen ont-
wierp hij een bordestrap en een tuin voor 
het Prinsenhuis. De titel bij de bordestrap 
luidt: “Peue tot het Huijs van Zijn hoocheyt 
tot Vlissinge”. Helaas kwam dit ontwerp 
uit december 1663 niet tot uitvoering. 
Het Prinsenhuis lag overigens aan de hui-
dige Oranjestraat, waar later de Willem III-
kazerne werd gebouwd. 

We mogen in Vlissingen trots zijn op ‘onze’ 
gevierde architect, ook al werden het slop 
en het straatje  niet specifiek naar hem ge-
noemd, maar naar zijn (over)grootvader. 
In Vlissingen is Dortsman helaas nauwe-
lijks bekend. Maar in Amsterdam des te 
meer. Daar tref je zijn naam regelmatig aan 
op informatiepanelen in de stad en wijde 
omgeving. Hij was dan ook een topper in 
zijn vakgebied, die zich kon meten met de 
grootse architecten van de Gouden Eeuw. 
In Naarden en in Rotterdam wordt Dorts-
man geëerd met een straatnaam. Waarom 
er in de hoofdstad geen straat, weg of 
plein naar hem is genoemd, is onduidelijk. 
Wellicht een idee voor de Amsterdamse 
straatnamencommissie? 
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Ingenieur Jacob Janszen jr. (1851-1918), 
de onbekende chef afdeling scheepsbouw 
van de Kon. Mij. De Schelde

ron VAn mAAnen

Er zijn twee namen die altijd genoemd worden 

met betrekking tot de oprichting van de  

Kon. Mij. De Schelde namelijk Arie Smit en 

Bruno Joannes Tideman. Er is echter een drietal 

personen die van het begin af de scheepswerf 

vorm gaf. Directeur Jos van Raalte en  

hoofdingenieur Hamilton Martin, de derde man 

is Jacob Janszen jr., bij slechts weinigen  

vandaag de dag bekend. Dat is toch vreemd 

voor iemand die 43 jaar als leidinggevende bij de 

De Schelde heeft gewerkt en zeker als men weet 

dat hij werkzaam was in wat tegenwoordig de 

core-business wordt genoemend: scheepsbouw.

Waar Van Raalte zich bezighield met admi-
nistratieve organisatie in de meest brede 
zin des woords en Martin verantwoorde-
lijk was voor de machinefabriek en ketel-
makerij was Janszen het voor het bouwen 
van de schepen. Pas in 1933 bij een dis-
cussie in De Ingenieur kreeg Janszen de 
verdiende erkenning. Ene A.C. Metzelaar 
schreef dat niettegenstaande de grote ver-
diensten van Martin ook Janszen van groot 
belang was geweest. Naast zijn kennis van 
ijzeren scheepsbouw roemde Metzelaar 
zijn ontwerpkwaliteiten en het maken van 
mooie schepen met de juiste verhoudin-
gen. Ir. J. de Kuijser nuanceerde enigszins 
Metzelaars betoog door op te merken dat 
met name in de koopvaardijwereld meer 
mensen verstand hadden van het bouwen 
van ijzeren schepen, zij het dat deze allen 
niet op de werkvloer werkten maar in de di-
recties zaten, in tegenstelling tot Janszen. 
Wel beaamde hij volledig dat zijn vriend 
Janszen een aangeboren gevoel had voor 
de goede lijnen van een schip en meer dan 
ruimschoots zijn talent daarin had getoond. 

Werkervaring

Op de Amsterdamse Industrieschool werd 
hij theoretisch geschoold, de praktijk-
ervaring deed hij bij de Amsterdamse 
Marinewerf op. Begonnen in de werkplaat-
sen was hij daarna werkzaam op de teken-
kamer. Hier maakte hij kennis met Tide-
man. Na een periode bij de Koninklijke 
Marine trad hij in dienst bij de Maatschappij 
De Atlas te Amsterdam. Tussen 1870 en 
1871 was hij daar verantwoordelijk voor 
de bouw van enkele schepen. De vol-
gende stap in zijn loopbaan was een zeer 
belangrijke. De Stoomvaart Maatschappij 
Neder land zond hem naar de scheepswerf 
van Fairfield, Schotland waar ijzeren pas-
sagiersschepen voor deze maatschappij 
werden gebouwd. De Schotse scheepswer-
ven langs de Clyde behoorden op dat mo-
ment tot de meest toonaangevende in de 
wereld. Teruggekeerd in Nederland in de-
cember 1874 was Janszen een van de wei-
nige scheepsbouwkundigen in ons land die 
beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt.1 

Jacob Janszen jr. 
(Foto: Alexander van 
Maanen)
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Sollicitatie

Op 8 maart 1875 schreef Janszen aan de 
weledele heer Arie Smit, scheepsbouw-
meester te Slikkeveer bij Ridderkerk, dat 
hij gesproken had met Tideman over de 
vacante functie van chef van de afdeling 
Scheepsbouw bij de nieuwe te Vlissingen 
op te richten fabriek. Tideman gaf in dat 
gesprek aan dat er een bepaalde reden 
was om nu al iemand voor deze functie 
te benoemen. Jammer genoeg wordt niet 
vermeld wat die reden was. Omdat ook de 
Staten Generaal nog de oprichting moesten 
goedkeuren, wilde Janszen dat de onder-
handelingen geheim bleven. Zijn huidige 
betrekking kon hij niet opzeggen, maar hij 
gaf aan wel geïnteresseerd te zijn om naar 
Vlissingen te komen. Het geboden jaarsala-
ris bedroeg ƒ 1.500,-- zo mogelijk met een 
vrije, kleine woning en 5% van de zuivere 
winst. In de kantlijn is in een ander hand-
schrift geschreven dat die 5% ook in een 
andere vorm kan worden gegeven, bijvoor-
beeld in de vorm van een gratificatie. 

Het opstarten van het bedrijf

Janszen werd vanaf het begin betrokken 
bij het bedrijf. Zo was hij aanwezig bij de 
eerste vergadering die plaatsvond op 14 
november 1875 ten huize van commissaris  
F. Wibaut. Inmiddels waren volgens de krant 
machines en (bouw)materiaal onderweg 
naar Vlissingen en werd op korte termijn de 
aankomst van de eerste werknemers met 
hun gezinnen verwacht. De Vlissingsche 
Courant van zondag 21 november vermeld-
de de aankomst van negen huisgezinnen 
en ingenieur Janszen twee dagen eerder op 
een vaartuig afgeladen met hout- en ijzer-
werk voor de werf. De volgende dag moes-
ten ze beginnen met de voorbereidingen. 
Zeventig andere gezinnen zouden zich op 
termijn ook in de stad vestigen. 

De eerste bewaard gebleven brief (althans 
voor zover bekend) is de minuut van een 
brief gedateerd 5 januari 1876 door Van 
Raalte aan Janszen geschreven die op dat 
moment nog in Amsterdam woont. Van 

Raalte vroeg hem twee vragen af te hande-
len. Hij zond een rol met negen tekeningen 
mee die Van Raalte op ‘vriendschappelijke 
wijze’ geleend had van een landsambte-
naar. Hij vroeg om daar zo snel mogelijk 
een kopie van te maken en die aan hem 
met de originelen terug te sturen. De twee-
de vraag had echter de grootste spoed. 
Janszen moest zo snel mogelijk een platte-
grond op schaal 1:250 van de werf maken 
met daarop ingetekend de gebouwen en 
kappen. De bewuste plattegrond was nodig 
voor het aanvragen van de hinderwetver-
gunning. In de kantlijn staat geschreven 
dat goed op de stukken moest worden ge-
past, ze waren zeer vertrouwelijk van aard. 
De 17e wordt gevraagd wanneer Janszen 
zijn zaken in Amsterdam heeft afgehandeld 
want zijn aanwezigheid in Vlissingen is op 
korte tijd zeer gewenst voor de nodige op-
metingen. 

Ook Martin wordt betrokken bij de invulling 
van het terrein en met name van de machi-
nefabriek annex ketelmakerij. Op 29 febru-
ari wordt hem onder meer een schets van 
de machinefabriek toegestuurd met daar in 
de door Janszen ingetekende afmetingen 
en een uitgewerkte schets van de linker-
vleugel van datzelfde gebouw. Inmiddels 
zijn dan al diverse machines aangekocht. 
Van Raalte had een bouwkundige geraad-
pleegd over de voorgestelde wijzigingen 
van de inrichting van deze fabriek maar 
deze raadde ten strengste af om dit te doen 
om te voorkomen dat eventueel de muren 
uiteen   zouden ‘spatten’. Tegen het weg-
breken van de kolommen had de bouwkun-
dige geen bezwaren. Voorwaarde was wel 
dat de bovenbalken waarop de zolder rustte 
aan de uiteinden werden versterkt met één 
zwaar hoekijzer. Van Raalte wilde geen ri-
sico lopen en was van plan zich aan het 
bouwkundig advies te houden. 

Janszen was, zoals blijkt uit een brief van 
Van Raalte van 1 april, in maart behoorlijk 
ziek en verontrust wordt gevraagd hoe het 
met hem gaat, aangezien de laatste dagen 
taal noch teken is ontvangen. Inmiddels lag 
er in Vlissingen veel werk op hem te wach-
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Tekeningen ketel  
(Archief Machinefabriek en 

Ketelmakerij  
toegang T506 nr. 517).

ten en stond er veel te gebeuren, dus zijn 
aanwezigheid was gewenst mits de gezond-
heid het toestond. 

Overigens sprak Van Raalte op 16 mei 
Martin op een minder vriendelijke toon aan. 
Ook deze liet niets meer van zich horen 
na zijn bezoek aan Engeland waarvan hij 
inmiddels al een tijdje was teruggekeerd. 
Ook Martins aanwezigheid in Vlissingen 
was dringend gewenst en Van Raalte wens-
te duidelijkheid van Martin wiens gedrag hij 
afkeurde. Hij dreigde zelfs de commissaris-
sen over de gang van zaken in te lichten!

Loopbaan

Tijdens zijn werkzaam leven bij De Schelde 
was Janszen tot aan zijn dood verantwoor-
delijk voor elk schip dat de hellingen ver-
liet. Zijn laatste opdracht de Patricia kon 
hij niet afbouwen.Vermoedelijk is ook de 
tekening van de ponton die oorspronkelijk 
gebouwd was met bouwnummer 1 van zijn 
hand. 

Het zou te ver gaan om zijn gehele leven te 
beschrijven. Eén uitzondering wil ik maken 
omdat het de gelegenheid biedt nog eens 
aandacht te besteden aan het Open Cultuur 
Data project Tekeningen Machinefabriek en 

Ketelmakerij Kon. Mij. De Schelde 1876-
1948 dat het Gemeentearchief Vlissingen 
in oktober 2014 lanceerde. 

Soms wordt ons een blik achter de scher-
men gegund. Janszen schreef op 8 no-
vember 1879 vanuit Bergen op Zoom dat 
hij met spoed het bestek stevenschepen 
zou opsturen want ’s maandags moest dat 
worden ingeleverd. Welke stevenschepen 
dat waren, wordt niet gezegd alleen dat het 
dezelfde waren als eerder gebouwd bij De 
Schelde. Wel moest het toezicht op het ma-
teriaal strenger worden geregeld maar dat 
‘zal wel loslopen’. Er was ook kans op een 
eventuele order van twee van deze sche-
pen in 1880. Het liep blijkbaar bij de De 
Schelde niet geheel naar wens met nieuwe 
orders getuige de zin ‘Ik heb er wel zin in 
met het oog op de slappe toekomst’. De 
eerdere stevenschepen waarop gedoeld 
werd, zijn vermoedelijk de bouwnummers 
6 en 7, gebouwd in 1877 en de 11 en 12, 
gebouwd in 1878 voor de stad Arnhem. Op 
9 november werd een offerte uitgebracht 
voor de levering van twee ijzeren brug-
schepen voor de schipbruggen Arnhem en 
Westervoort, kosten ƒ 5.480,--.

Janszen was in Bergen op Zoom op de 
stoomboot Argus aan het werk.2 Hij schreef 
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aan Van Raalte dat de ketel veel lekte en 
dat hij ’s nachts zou doorwerken om de 
volgende morgen de ketel op te stoken. 
Toevallig waren de kolenhokken gevuld 
met 85 mud kolen, die dus eerst moesten 
worden gelost om bij de ketel te kunnen 
komen. En passant schreef hij een werkne-
mer te hebben ontslagen omdat deze zich 
als een zwijn gedroeg. Uit de briefwisseling 
met Van Raalte komt ook naar voren dat 
deze duidelijk de touwtjes in handen hield, 
Janszen kreeg opdracht niet eerder terug te 
komen voordat alles gereed was.

Janszen was gehuwd met Harmina Meijer, 
geboren Amsterdam 4 februari 1849.  Op 
2 mei 1876 komende vanuit Amsterdam 
betrokken zij de woning Badhuisstraat 55. 
Hun oudste dochter Trijntje, in de krant 
Trina genoemd, mocht op 25 augus-
tus 1892 het stoomschip Gedé van de 
Rotterdamsche Lloyd te water laten.3 Dat 
was op dat moment het grootste stoom-
schip ooit gebouwd in Nederland. Zes jaar 
later mocht Janszen samen met commis-
saris Wibaut de sultan van Siak bij diens 
bezoek op de werf rondleiden. Hierbij werd 
ook in de aanbouw zijnde kruiser Hr. Ms. 
Noord-Brabant bezocht, het latere wacht- 
en opleidingschip gelegen in de Eerste 
Binnenhaven. 

Overlijden

In de Vlissingse Courant staat een summier 
verslag van de begrafenis die middag op 
de Algemene Begraafplaats te Vlissingen. 
Op het hoofdkantoor hing de vlag halfstok 
en de kantoren waren gesloten. Bij de fei-
telijke begrafenis waren naast de directie 
een groot aantal (hoofd)ambtenaren van 
de maatschappij, een vertegenwoordiger 
van de bazenvereniging en vele particu-
lieren aanwezig om hem de laatste eer te 
bewijzen. Vreemd genoeg wordt hier alleen 

De Argus zoals zij eruit moet hebben gezien. Tekening: Ron van Maanen

Overlijdensadvertentie Middelburgsche Courant 
16 september 1918.
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gerept van kantoorpersoneel en niets over 
de arbeiders. Directeur Jos van Raalte die 
vanaf het begin met hem had samenge-
werkt, hield een afscheidsspeech waarin 
hij de grote verdiensten van de overledene 
aanhaalde en dat mede aan hem het suc-
ces van de werf te danken was. Jhr. Mr. 
A.A. van Doorn van Koudekerke, burge-
meester van Vlissingen, wees op de be-
langrijke rol van Janszen als lid van de 
commissie van toezicht op het middelbaar 
onderwijs. Zijn zoon C. Janszen tenslotte 
bedankte namens de familie voor de laatste 
eer aan zijn vader bewezen.4 

Zijn schoonzoon Van Waveren omschreef 
hem in 1918 als een opgewekte en prakti-
sche man, gemakkelijk in de omgang en in 
staat binnen en buiten zijn werk veel vrien-
den te maken. 

Over de auteur:
RON VAN MAANEN (1958), archivist 
Gemeentearchief Vlissingen

Noten

1. De Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, 

Govan, Schotland gelegen aan de Clyde werd groot 

gemaakt door Sir William Pearce 1st Baronet (1883-

1888) en diens zoon William George Pearce. Beiden 

zouden lid worden van de raad van commissarissen 

Kon. Mij. de Schelde. In 1912-1914 wilde Kon. Mij. 

de Schelde zelfs samenwerken met Fairfield (inmid-

dels onderdeel van The Conventry Syndicate) voor 

de bouw van ministens een dreadnought voor de 

Koninklijke Marine. Van Raalte had overigens ook 

contacten in het Schotse Glasgow, de Nederlandse 

vice-consul Jacques van Raalte was familie van 

hem. 

2. Vermoedelijk het visserijpatrouillevaartuig Argus ge-

bouwd voor politietoezicht op de Schelde en Zeeuwse 

stromen. Gebouwd bij De Schelde (bouwnummer 14) 

met de machine nr. 20 en de ketel nr. 25. 

3. Zij huwde in mei 1899 met Lobertus Jan Kits van 

Waveren, op dat moment ingenieur 2e klasse 

bij de Koninklijke Marine. Van Waveren werd op  

15 april 1896 vanaf de Rijkswerf te Amsterdam 

geplaatst in Vlissingen om per 1 mei ingenieur  

J. ‘t Hooft te vervangen als toezichthouder op de 

schepen gebouwd door De Schelde voor rekening 

van de Koninklijke Marine en Koloniën. Eerder dat 

jaar was hij geplaatst aan boord van het door De 

Schelde gebouwde pantserschip Hr. Ms. Evertsen. 

Per 1 januari 1905 kreeg hij eervol ontslag als in-

genieur 1ste klas (sinds 1901). Hij had inmiddels 

al een nieuwe baan, namelijk scheepsbouwkundig 

ingenieur bij De Schelde! Vanaf 1917 tot aan 1929 

was hij zelfs hoofdingenieur en belast met de leiding 

van de afdeling scheepsbouw. Op 7 mei 1934 over-

leed hij te Hilversum. 

4. De Vlissingse Courant gedateerd 21 maart 1908 ver-

meldt dat haar vroegere inwoner Cor. J. Janszen was 

afgestudeerd aan de Hogere Scheepsbouwschool te 

Bremen als scheepsbouwkundig ingenieur. Hij werd 

vanaf 1 april belast met het toezicht op de bouw 

van het nieuwe vrachtschip voor de Rotterdamsche 

Lloyd gebouwd op de scheepswerf van Hamilton & 

Co., Glasgow in Schotland. Op 20 juli 1920 overleed 

Cornelis Hendrik (28 februari 1883 in  Vlissingen) in 

de leeftijd van 37 jaar ten gevolge van een ongeval. 

Als beroep werd ingenieur opgegeven.

Bronnen

− Directiearchief Kon. Mij. De Schelde 1875-1970 

(Gemeentearchief Vlissingen T214) inventarisnum-

mers 24, 38 en 199-198.

− Archief Machinefabriek en Ketelmakerij 1876-1938 

Kon. Mij De Schelde (Gemeentearchief Vlissingen 

T506) inv.nr. 517.

− Webblog Gemeentearchief Vlissingen met onder 

meer een blog over Martin, zie op http://gemeente-

archiefvlissingen.blogspot.nl/

− De Ingenieur edities 12 oktober 1918 (een vrij so-

bere necrologie geschreven door zijn schoonzoon) 

en 18 augustus 1933. 

− Een Zeeuwse dreadnought 1912-1914, in: Den 

Spiegel nr. 1, januari 2014, p. 14 e.v..
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muZEEumnieuws
Nieuwe tentoonstelling in het muZEEum:
DE ZEE INSPIREERT
Het maritieme werk van vader en zoon Schütz

Pol Verbeeck

Vanaf 21 november 2015 is er een nieuwe 
tentoonstelling te zien in het muZEEum: 
De zee insprireert, het maritieme werk van 
vader en zoon Schütz. In de tentoonstel-
ling wordt werk getoond van Jan Frederik 
Schütz (1817-1888) en zijn zoon Willem 
Johannes Schütz (1854-1933). Vader en 
zoon Schütz zijn vooral bekend om hun 
maritieme schilderijen. Veel van het werk 
is gemaakt in Vlissingen en omgeving. 
Beide kunstenaars behoren tot de belang-
rijkste zeeschilders van Zeeland. Deze ex-
positie is tot stand gekomen dankzij de 
samenwerking met het Zeeuws Museum te 
Middelburg, dat een groot aantal werken 
beschikbaar  stelt. De tentoonstelling werd 
op vrijdag 20 november geopend door 
Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws 
Museum.
Met hun zeegezichten sluiten de Schützen 
aan bij een lange traditie in de Nederlandse 
zeeschilderkunst. Vader en zoon borduren 
met grote vakbekwaamheid voort op wat 
hun door de traditie wordt aangereikt. Jan 
Frederik werkt aanvankelijk in romantische 
stijl met warme kleuren. De onderwerpen 
zijn soms dramatisch. Later wordt zijn werk 
realistischer. Het vroege werk van Willem 
Johannes toont nog duidelijk de invloed 

van zijn vader. Later ondergaat hij invloe-
den van de toonaangevende Haagse School 
en de eerste luministen. Jan Frederik heeft 
ook nog een andere zoon die schildert, Jan 
Frederik jr. (1863-1926), die minder be-
kend is gebleven
Jan Frederik en Willem Johannes Schütz 
beoefenen het kunstschildersvak met 
grote overgave. Vader leeft helemaal voor 
en van de kunst. Maar als onafhankelijk 
kunstenaar heeft hij wel financiële zorgen. 
Zijn zoon kiest daarom voor meer financi-
ele zekerheid en heeft naast het schilderen 
een parttime baan als boekhouder. Voor 
het kunstleven in Zeeland zijn de Schützen 
zeer belangrijk. Ze zetten zich in voor een 
groot aantal kunstverenigingen en leiden 
veel leerlingen op. Beide schilders probe-
ren landelijke erkenning te krijgen. Maar 
tot een echte doorbraak komt het niet. Dit 
komt vooral omdat zij geen vernieuwers 
zijn. Daarnaast speelt de toenmalige geïso-
leerde ligging van Walcheren een rol. Aan 
de vakbekwaamheid en artistieke kwalitei-
ten van de Schützen doet dit niets af. Dat 
laat deze expositie duidelijk zien. 

De zee inspireert is nog te zien tot en met 
24 april 2016.

De zee inspireert - J.F. en W.J. Schütz 
Zeeuws maritiem muZEEum
Collectie Zeeuws Museum Middelburg
(fotograaf Ivo Wennekes)
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Jan Frederik Schütz jr. (1869-1926)
dick broers

Collectie muZEEum

Het kleine werkje van Jan Frederik junior 
is afkomstig uit de Oudheidkamer van 
de Koninklijke Maatschappij de Schelde 
(KMS). Het schilderijtje is in 1975 door Jan 
Weug aan de KMS geschonken ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan. Het is in het 
muZEEum terecht gekomen als onderdeel 
van de kerncollectie uit de Oudheidkamer 
KMS, die eind vorige eeuw in bewaring is 
gesteld bij het Stedelijk Museum Vlissingen, 
de voorganger van het muZEEum.

Jan Frederik jr. is door een handicap van 
fijnschilder geleidelijk aan de impressio-
nistische kant op gegaan. Ook dit werkje 
(olieverf op paneel, ongedateerd) is een 
impressie van het schor in het Sloe, op de 
plaats waar later de reparatiewerf van de 
KMS is gevestigd. Voor de signering is niet 
het penseel gebruikt, maar een rubberen 
inktstempel. En er staan geen bootjes op. 

De schilderijen in de tentoonstelling De zee  

inspireert in het muZEEum zijn van vader en 

zoon Schütz. Beiden zijn voornamelijk bekend 

om hun maritieme werk en stadsgezichten. 

Minder bekend is het werk van de tweede zoon 

van Jan Frederik Schütz: naamgenoot junior. Hij 

is niet vertegenwoordigd op deze  

tentoonstelling, maar het muZEEum bezit wel 

een heel bijzonder schilderijtje dat vermoedelijk 

van zijn hand is.

Natuurlijk heeft Jan Frederik jr. ook wel 
schepen geschilderd en getekend, natuur-
lijk hebben vader en broer Willem ook veel 
werk zonder scheepjes gemaakt, maar dit 
kleine werkje springt er daardoor wel uit 
en qua stijl lijkt het op zijn aquarel van het 
strand met Nolledijk in Vlissingen uit 1912. 
Het is ongeveer hetzelfde formaat: 22,5 x 
27,5 cm en ingelijst achter glas.

In 1998 was het werkje te zien tijdens de 
overzichtstentoonstelling Van de Storm 
in de Stilte. In drie musea (Vlissingen, 
Middelburg en Domburg) waren schilderij-
en en tekeningen van vader en beide zonen 
Schütz te zien. De expositie werd gehouden 
ter gelegenheid van de eerste uitgave van 
de Grote Zeeuwse Katernen. Mary Platier-
van Engeland publiceerde haar lijvige on-
derzoek naar de Zeeuwse schildersfamilie 
Schütz in deze reeks. Het boek is gebaseerd 
op haar doctoraalstudie naar de Zeeuwse 
maritieme schilderkunst. Frappant is dat 
dit werkje van Jan Frederik jr. toen wel in 
Vlissingen is getoond, maar in het onder-
zoek van Mary Platier-Van Engeland niet 
is meegenomen. Mevrouw Platier twijfelde 
ernstig aan de authenticiteit ervan, hoewel 
het aan Jan Weug destijds is verkocht als 
een echte J.F. Schütz jr.
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
Tel: +31(0)113 – 785408
Mobiel: +31(0)6 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK

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

Betje Wolffplein, Kerstmis 1963. Fotocollectie Gemeentearchief
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Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

Maritime & Offshore Manpower Services

www.oceanwidecrew.com
Bellamypark 3 - Vlissingen +31 118 42 95 10
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl
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Women Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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gezondNU is hét 
onafhankelijke magazine 
over gezondheid, voeding 
en psyche.

gezondNU werkt samen met een 
grote groep artsen en wetenschap-
pers, brengt de nieuwste medische 
ontwikkelingen en maakt duidelijk 
wat deze voor u betekenen. Via 
inspirerende reportages, boeiende 
persoonlijke verhalen en heel veel 
praktische tips en adviezen, helpt 
gezondNU u gezond te blijven.

Neem nu een proefabonnement 
(4 nummers) voor slechts € 10,00. 
U zit nergens aan vast, het 
abonnement stopt automatisch.

Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

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

4 nummers 
voor € 10,-

Stopt
automatisch!
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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl
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