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Ingezonden stukken
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plaatsen.

Het in juni 2014 verplaatste landingsmonument, juni
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2014.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Fons
Wijnacker)

niets uit deze uitgave worden overgenomen.
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Van vestingwerken, brieven, een monument
en een archiefparel
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Oktober en november zijn vooral de maanden waarin wij het einde van de Tweede
Wereldoorlog in ons deel van het land herdenken. Walcheren werd begin november
bevrijd van de Duitse bezetting. In deze
aflevering van Den Spiegel aandacht daarvoor middels een artikel over het landingsmonument dat u op de voorpagina aantreft
op zijn nieuwe plek.
Maar eerst naar een overblijfsel uit het vestingverleden van Vlissingen, de Oostbeer.
In het artikel Sluiting Oostbeer opent Edwin
Tilroe als het ware dit monument voor
ons. In onder andere het Gemeentearchief
vond hij veel informatie over veranderingen
aan de vestingwerken en de bouw van de
Oostbeer in de Napoleontische tijd. Zo komen wij meer te weten dan het verhaal op
het informatiebord ter plekke.
In Oorlogscorrespondentie gaat het zoals de titel aangeeft om brieven in oorlogstijd. Bou(dewijn) Slager, officier bij
de Nederlandse luchtmacht en tijdens de
Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangene
in een Duits interneringskamp verblijvend,
schreef deze brieven aan zijn vriend Wim
Drijver. Zoon Jan Drijver heeft deze brieven
uitgetypt om ze beter leesbaar te maken.
De originelen zijn heel klein met potlood
geschreven op velletjes ter grootte van een
postkaart. De antwoordmogelijkheid bestond uit een aangehecht velletje met het
nummer van de krijgsgevangene en de code van het kamp.
Jo de Ridder vertelt in Landingsmonument
het verhaal van het ontstaan van het mo-
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nument, vanaf de eerste plannen in maart
1946 tot aan de daadwerkelijke onthulling
op 31 mei 1952. Dat een en ander niet zonder problemen is verlopen wordt uit deze
geschiedenis duidelijk. Er moesten heel wat
problemen worden opgelost voordat het
monument onder grote belangstelling kon
worden onthuld.
Arthur Scheijde heeft in het Nationaal
Archief in Den Haag een archiefparel gevonden betreffende Michiel Adriaensen
(de) Ruyter. U leest over zijn speurtocht en
vondsten in Archiefparel over De Ruyter als
een feniks uit verbrande boeken. Boeiend
is hoe wij via een nieuw, oud, onbekend document een kijkje krijgen in oude tijden.
MuZEEumnieuws vervolgens brengt een
heel bijzondere tentoonstelling onder de
aandacht Het Vlissingen van Wim Hofman.
Deze zal te zien zijn van 22 oktober 2016
tot en met 24 september 2017. Aanleiding
voor deze expositie is het feit dat Wim
Hofman dit jaar zijn vijfenzeventigste verjaardag viert en de speciale band die hij
met Vlissingen heeft. De schrijver en beeldend kunstenaar heeft zelf een actieve rol
bij de voorbereidingen en inrichting van de
tentoonstelling.
In het Archiefnieuws aandacht voor de archievendag in oktober. Een kijkje nemen in
het Gemeentearchief kan een spannende
en boeiende ervaring zijn.
Wij wensen u veel leesplezier met deze alweer laatste aflevering van Den Spiegel van
dit jaar.
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Sluitstuk Oostbeer
Edwin Tilroe
Vraag aan mensen die bij de Oostbeer staan te
kijken wat zij zien, waarschijnlijk
komen zij niet verder dan het verhaal op het
informatiebord. Jammer, want de Oostbeer en
omgeving zijn interessante elementen uit het
vestingverleden van Vlissingen. Kennis over dit
monument ontbreekt. Toch is die
kennis wel degelijk voorhanden. In het
Vlissingse Gemeentearchief is veel
informatie te vinden over de vestingwerken. Een
door Frankrijk verloren zeeslag in 1805 is
aanleiding voor veranderingen aan de
vestingwerken en de bouw van de Oostbeer.
Door de niet te stuiten militaire opmars van
Frankrijk sluit het Gewest Zeeland in 1795 met
Frankrijk een capitulatieverdrag. Als gevolg
hiervan krijgen de Fransen Vlissingen in
bruikleen. Uiteindelijk komt Vlissingen in 1807
geheel onder Frans bestuur.
Strategische ligging Vlissingen

Walcheren in 1809

Napoleon Bonaparte heeft tot 1805 altijd
het plan gehad Engeland te bezetten. Om
dit doel te bereiken zou een grote invasievloot gebouwd moeten worden. Een haven
met een goede strategische ligging is hiervoor van groot belang.

Aanpassingen aan de vesting in de
Franse tijd
De eerste aanpassingen rond 1807 hebben
betrekking op de hoofdwal. Bastions worden verhoogd en vernieuwd. In latere jaren
zijn er vele andere vernieuwingen te zien.

Hierdoor komt Vlissingen met zijn grote haven en goede ligging aan de monding van
de Westerschelde in beeld bij de Franse
militaire legerleiding. In 1803 viel de keus
op Vlissingen als belangrijke uitvalbasis.
De plannen liepen anders. Na de verloren
zeeslag bij Trafalgar in 1805 ligt de nadruk
op het voorkomen van een Engelse invasie. Napoleon geeft Vlissingen een hoge
status als vesting om de Westerschelde te
beschermen.
De vesting is echter verouderd en dient verbeterd te worden.
De hoofdwal van de vesting Vlissingen (1809)

Oktober 2016
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Zo komt er rond het landfront een brede,
natte voorgracht met glacis. Het zeefront
wordt verstevigd op plaatsen waar dit nodig
is. Aarden wallen worden waar nodig vervangen door gemetselde muren.
Na voltooiing moet de vesting Vlissingen
goed beschermd zijn tegen aanvallen.
Aan het landfront zal het glacis samen
met twee natte grachten hiervoor zorgen.
Kroonwerken rondom de stad zijn de eerste lijn van verdediging. Deze werken vertragen vijanden bij een belegering. Verder
moet het geschut op de bastions gelegen
aan het zeefront een vijandelijke landing
vanaf zee voorkomen. De hoofdwal met zijn
bastions en daarop het geschut moet van
Vlissingen een onneembare vesting maken.

Batardeaux
De Franse Genie heeft een plan gemaakt
om op deze twee punten de zeedijk te verwijderen. Er komt hiervoor in de plaats
een uit steen opgebouwde waterkering,
een beer. Deze neemt hier de functie van
de zeedijk als waterkering over. Maar dat
niet alleen. De beer heeft ook een defensieve functie. Een van deze holle beren, in
het Frans ‘un batardeau’, staat nu bekend
als de Oostbeer.

Zwakke plek in de vesting
Twee zwakke plekken in de vesting komen
in een memorandum uit 1810 aan het licht.
Een Kapitein van de Genie schrijft; “De
zwakste punten van de vesting Vlissingen
liggen aan de westelijke en oostelijke kant
van de hoofdwal. Gelegen op het punt waar
de zeedijk direct aansluiting heeft met bastion 1 in het westen en bastion 8 in het oosten.”

Uitsnede van een ontwerptekening. Weergave
van de contrescarp en escarpgalerij en de holle
beer met schietgaten. GAV, toegang 414, inv.
1308

Naast het verwijderen van ruim 30 meter
aan dijklichaam zijn er meer aanpassingen gedaan. Het aanliggende bastion (8),
samen met het aan de overzijde liggende
kleine verdedigingswerk is ook gemoderniseerd.
Situatie voor de aanpassing

Op de illustratie aan de linkerzijde bastion 1
en aan de rechterzijde bastion 8. Beide met de
aansluitende zeedijk en duin (1809)

Uit defensief oogpunt is dit niet de manier
om de vesting Vlissingen adequaat te beschermen. Indien de vijand de aanval op dit
punt zou concentreren kan de vesting door
overrompeling veroverd worden.
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Voor de aanpassing ligt er op 100 meter
voor bastion 8, aan de overzijde van de
vestinggracht, een verdedigingswerk. De
ligging hiervan is ongunstig, en het is te
klein om bij een aanval te kunnen verdedigen. Zoals het er nu bij ligt kunnen de
zijkanten niet goed verdedigd worden. Zeer
waarschijnlijk is het destijds gebouwd om
er voor te zorgen dat aanvallers de dijk
niet over kunnen steken. Heeft de vijand
eenmaal de aarden wal van het verdedigingswerk bereikt dan is er goede dekking
en kan men zich ongezien naar ieder willekeurig punt verplaatsen. De aanliggende
wapenplaats voor infanterie is laag en aan
de achterzijde open.
Den Spiegel

Het voorliggende kleine verdedigingswerk
(1809)

Het bastion zelf is te laag gebouwd. Het kan
daardoor geen gericht vuur geven op het
terrein er voor. Aan de zeekant bestaat een
deel van de wal uit een gemetselde muur.
Dit is aan de kant van de vestinggracht niet
het geval.
Er is ook een pluspunt; het verouderde
bastion 8 heeft wel een goede defensieve
ligging. De linkerzijde van bastion 9 en de
rechterzijde van bastion 7 hebben een goed
zicht en schootsveld op de omgeving van
bastion 8.

1. Een verhoging van de aarden wal en het
aanbrengen van metselwerk aan de linkerzijde van bastion 8.
2. Het aanbrengen van een verwijderbare
houten brug vanaf de vestingwal naar
het voorliggende verdedigingswerk. Zo is
het binnenplein van het werk makkelijk
te bereiken.
3. Aanbrengen van een nieuwe rij met palen aan de zeekant voor het bastion en
de beer. Het is dan voor de vijand niet
mogelijk om met laagwater onderlangs
de verdedigingswal te komen.
4. Het bouwen van een defensieve toren op
de binnenplaats van het voorliggende
verdedigingswerk.
5. Onder het voorliggende verdedigingswerk wordt een mijngalerij met mijnkamers gebouwd.
6. Het bouwen van een stenen beer met
een lengte van 30 meter.
De werkzaamheden worden gestar t in
1811. De meeste zijn voltooid voor het eind
van 1813. Aan de buitenzijde van de beer
is een jaartalsteen met het getal 1812 in de
muur aangebracht.

Steen met het jaartal 1812.GAV, fotocollectie
413, 26385

A: bastion 7 B: bastion 9 C: voorliggende
terrein (1809)

De belangrijkste veranderingen
De belangrijkste veranderingen die worden
voorgesteld:
Oktober 2016

Verder is er in budgettering voor het jaar
1813 geen bedrag meer opgenomen voor
de beer. Er kan met redelijke zekerheid
worden gesteld dat de beer in 1812 is voltooid. De kosten voor de totale werkzaamheden bedragen ten tijde van het opstellen
van het budget 938.000 Franse frank, dit
komt overeen met ongeveer 3 miljoen euro
in 2016.
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Voorliggend verdedigingswerk

als ook de borstwering waar de kanonnen
staan opgesteld, bestrijken.

Het voorliggende verdedigingswerk is opgebouwd uit een aarden wal met een borstwering. Het bestaat uit een binnenplein,
een defensieve toren en wapenplaats.

Situatietekening van het voorliggende verdedigingswerk met de schiettoren

Situatietekening van het voorliggende verdedigingswerk

Door gebruik te maken van een oprit kan
men op de hoger gelegen borstwering komen. Van hierachter schiet de verdediger
op zijn vijand. De voorzijde van het werk
loopt glooiend af, dit werkt in het voordeel
van de verdediging. Voor een optimaal
zicht op de omgeving is er voor het verdedigingswerk geen bebouwing of beplanting
aanwezig. De linkerzijde zal geflankeerd
worden door bastion 7 en bastion 8. De
rechterzijde gelegen aan de zeekant door
bastion 9.
Binnen het verdedigingswerk staat nog een
defensieve toren die bereikt kan worden via
een onderaardse galerij.

Een deur in een uitbouw van de toren geeft
toegang tot het binnenplein. Deze uitbouw
ligt in de richting van de gracht zodat deze
verdedigd kan worden vanaf de vestingwal
en bastions. Deze uitbouw heeft voor extra
veiligheid een verdedigbare deur. De toren
heeft een diameter van 6 meter. Jammer
genoeg is de hoogte mij niet bekend.
Contrescarp- en escarpgalerij
De contrescarpgalerij ligt aan overzijde van
de vestinggracht, tegenover de hoofdwal.
De galerij is 1,5 meter breed en 2 meter
hoog. De lengte is zo rond de 41 meter
en de galerij ligt onder het niveau van de
binnenplaats van het verdedigingswerk. In
deze ondergrondse galerij zijn schietgaten
aangebracht die de vestinggracht bestrijken.

Defensieve toren
De toren is te bereiken vanuit het onderliggende stelsel van gangen, gelegen aan de
overzijde van de gracht. Doordat het stelsel
onder de grond ligt kunnen de verdedigers
ongehinderd de toren bereiken. De ingang
van de toren ligt op het niveau van de galerijvloer en wordt door middel van een
kleine trap bereikt. De toren is voorzien van
schietgaten en kan zowel de wapenplaats
6

Situatietekening met daarop aangegeven:
contrescarp galerij (C), escarpgalerij (E) en de
toegang tot de escarpgalerij (T)

Den Spiegel

De galerij dient als begin- en eindpunt van
de mijngalerij die onder het verdedigingswerk loopt. Deze galerij blijft wel binnen de
grens van de verdedigingswal. Vanuit deze
galerij loopt er een verbindingsgang die
toegang geeft tot de toren.
In de vestingwal tussen bastion 7 en 8 bevindt zich de toegang tot de escarpgalerij.
Deze 120 meter lange, onder de grond lopende galerij maakt een aansluiting met
de galerij van de beer. Ook deze galerij is
voorzien van schietgaten.
Ondergrondse oorlogsvoering: mijngalerij
en mijnkamers
Onder het verdedigingswerk is een stelsel
gebouwd van mijngalerijen en mijnkamers.
In de mijngalerij zijn op verschillende afstanden toegangen gegraven naar de mijnkamers. De mijngalerij zelf is gemetseld, de
mijnkamers zijn uitgraven en worden gestut
door een houten rooster. Waar er gekropen
moet worden om de mijnkamers te bereiken kan men in de mijngangen rechtop lopen. Als de situatie erom vraagt wordt in
de mijnkamer de springlading geplaatst. De
positie van de mijnkamers in het verdedigingswerk is niet willekeurig. Verschillende
mijnkamers behoren tot eenzelfde groep.
Op deze wijze is het mogelijk de explosie
geschakeld of losstaand te laten plaatsvinden. Dit om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Uitsnede waarop het verloop van het mijn
systeem te zien is

Oktober 2016

De illustratie laat goed zien hoe het verloop
van de mijngalerij en mijnkamers is onder
het verdedigingswerk. De vermelde letters
geven aan tot welke groep de mijnkamers
behoren.
Uniek is het gangenstelsel dat buiten het
verdedigingswerk doorloopt onder de zeedijk. Het ontsteken van de springladingen
in deze mijnkamers veroorzaakt een bres
in de zeedijk. Inundatie zou het gevolg zijn
en de vijand behoorlijk belemmeren, zo niet
onmogelijk maken een belegering te starten.
De mijngalerij en mijnkamers behoren tot
de opzet van een ondergrondse oorlogsvoering. Als de vijand het binnenplein zou
weten te bereiken kan men door het opblazen van delen van het werk de vijand
schade toebrengen. Maar dat niet alleen.
De mogelijkheid bestaat ook dat de vijand
zich toegang weet te verschaffen tot het
ondergrondse mijnsysteem. De verdediger kan dan gericht bepaalde delen van de
gangen laten instorten. Dit blokkeert dan
niet alleen de toegang maar zorgt ook voor
verwarring in de andere mijngalerijen. De
galerijen hebben op een vaste afstand houten deuren en houten schotten die gesloten
kunnen worden. Zo ontstaat er een extra
ondergrondse verdediging mocht de vijand
binnendringen.
De beer

Doorsnede beer
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Zoals eerder genoemd heeft de beer een
lengte van 30 meter. De galerij die door
de beer heen loopt is 1,5 meter breed (D)
en 2 meter hoog (E). Aan de grachtzijde
zijn schietgaten (F) aangebracht met als
doel de vijand te beschieten als deze de
gracht wil oversteken. De schietgaten liggen op een onderlinge afstand van 60 cm
en zijn aan de binnenzijde 40 cm en aan de
grachtkant zo’n 10 cm breed.
De beer is in zijn geheel gemetseld. De
bakstenen die zijn gebruikt, zijn voor die
tijd algemeen toegepaste stenen (Rode
Hollandse bakstenen). Ook de mortel is te
classificeren als standaard.
De onderzijde van de muurbekleding is
voorzien van natuursteen. Deze begint aan
de voet van de beer en eindigt op de hoogte die het water zal bereiken bij hoogwater.
De totale hoogte van de beer bedraagt
8 meter en is opgebouwd uit 3 delen:
1. De fundering (C) is 2 meter hoog en
6 meter breed.
2. Het tweede deel (B) verloopt onder een
hoek van 5 graden en heeft een hoogte
van om en nabij de 3,65 meter.
3. Het laatste deel (A) loopt onder een
hoek van 45 graden en heeft een hoogte
van 2,35 meter.
Op de overgangen van de verschillende delen zijn er natuurstenen hoekprofielen (G)
aangebracht. Deze hebben een breedte van
0,50 cm.

Opvallend is wel dat er al snel verval optreedt. Blijkbaar wordt er geen echt onderhoud gepleegd aan de bestaande werken.
De vestingwerken met het mijnsysteem raken in steeds slechtere staat.
In 1867 verliest Vlissingen zijn status als
Vesting. Al snel begint men met het afbreken van de resterende verdedigingswallen
en bijbehorende verdedigingswerken.
Een van de weinige werken die zijn overgebleven is de Oostbeer. De Oostbeer heeft
een restauratie ondergaan, die in 2016
wordt afgerond.

Na 1814

Bronnen en gebruikte afbeeldingen:

Over de auteur: EDWIN TILROE, geboren
in Vlissingen. Optiekondernemer in de
binnenstad van Vlissingen. Geïnter es
seerd in de lokale geschiedenis. Publi
ceert regelmatig artikelen op zijn blog:
flessinghe.nl.

1. Kaart materiaal 1809: The National Archives, WO

Na het vertrek van de Fransen blijft Vlis
sing en als vesting gehandhaafd. Om de
vesting in staat van paraatheid te houden
is er met regelmaat een inspectie door de
Nederlandse Genie. Hieruit volgen weer
aanbevelingen wat er moet gebeuren om
de vesting aan te passen aan nieuwe tijden.
De verslagen werpen wel een goed licht
op wat er door de Fransen is uitgevoerd.
Zo volgt er in 1831 een beschrijving van
de vesting. Hieruit blijkt dat al het bovenstaande ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
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78/1038.
2. Situatietekeningen eigen collectie. Tekeningen zijn
gebaseerd op GAV, toegang 414, inv. 1308.
3.

GAV, bibliotheek nummer 3037, Archief memoriën
der Genie (O.M.M.)

4.

GAV, bibliotheek nummer 3038, Archief memoriën
der Genie (O.M.M.)

5.

Uitsnede mijnsysteem: Nationaal Archief, Den
Haag, Oorlog: Plans van Vestingen, nummer toegang 4.OPV, inventarisnummer V66.

6. Victor Enthoven, Een haven te ver, Vantilt 2009, blz
24
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Oorlogscorrespondentie
Jan Drijver
Mijn vader, Willem Hendrik Drijver, werd
geboren op 31 oktober 1909 in Vlissingen op
de Boulevard de Ruyter nummer 80/81 in een
huis gebouwd in 1908 door zijn grootvader Van
Breen. Het aanzien van de Boulevard daar
ter plaatse is onder Germaanse invloeden wel
wat veranderd.
Hij ging naar de Rijks HBS in Vlissingen
en ontmoette daar zijn vriend Bou(dewijn)
Slager, geboren 16 maart 1911 in Vlissingen,
Bakkersdorplaan, toen nummer 7.
Mijn vader is na het behalen van zijn HBSdiploma in 1929, precies het moment dat
de crisis uitbrak, begonnen aan een eindeloze serie opleidingen, hoofdzakelijk in de
tuinbouw, terwijl zijn grootste interesse geschiedenis was. Op zijn vijftigste is hij later
alsnog geschiedenisleraar aan het Petrus
Hondius Lyceum in Terneuzen geworden.

Daarbij gaf hij als vervanger ook nog bio
logieles want dat was een andere hobby
van hem.
De vriendschap met Bou Slager is altijd gebleven, tot het eind van zijn leven. Ik bezit daarvan veel brieven en foto’s. Brieven
waarin allerlei gevoelszaken op een heel
open manier aan de orde kwamen, zo dat
ik bij het lezen wel eens denk dat die openheid ook bij mijn opvoeding toegepast had
mogen worden. Maar ja, dat was toen blijkbaar niet gebruikelijk.
Bou Slager ging na de HBS naar de Ko
ninklijke Militaire Academie in Breda en
studeerde daar voor luchtmachtofficier. Hij
is later generaal bij de luchtmacht geworden. Ik heb veel luchtfoto’s, genomen door
Bou Slager van ons huis aan de Seisweg
in Middelburg, waar ik ben geboren en van
andere plaatsen op Walcheren.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog is Bou Slager geïnterneerd. Vanuit

Een korfbalteam van de RHBS, zomer 1929. Achterste rij tweede van links Bou Slager, rechts Wim
Drijver (particuliere collectie)

Oktober 2016
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die interneringskampen heeft hij vele
brieven naar mijn vader geschreven die
dan natuurlijk weer werden beantwoord.
Daarvan bezit ik geen kopieën, maar ergens in de brieven van Bou Slager vind ik
een opmerking dat een brief van mijn vader
door de censuur is tegengehouden.
Verder hoef ik aan de brieven niet veel toe
te voegen. Ze zijn bijzonder van stijl en inhoud en vol humor. De oorspronkelijke versie van de brieven heb ik uitgetypt want die
brieven waren niet zo eenvoudig te lezen.
Velletjes ter grootte van een postkaart, in
een mooi handschrift, maar heel klein met
potlood volgeschreven om er maar zoveel
mogelijk op te krijgen.
Na de oorlog hebben mijn vader en Bou
Slager de vriendschap weer voortgezet. Ik
herinner me bezoeken aan Gilze-Rijen en
Parijs.
Hieronder enkele brieven en fragmenten
waaruit blijkt dat ondanks de censuur op
wat werd geschreven er toch wel bekendheid was met de situatie in Nederland. In
het fragment van de brief van 10 december 1944 geeft Bou Slager aan dat hij op
de hoogte is van de situatie op Walcheren.
Verder geven de brieven een beeld van het
leven in het interneringskamp en wat er
van de omgeving te zien valt.
Kriegsgefangenpost 30-10-42
Moge jullie dit schrijven in gezondheid ontvangen. Ik schrijf Zondagmiddag 25 Oct.
En zit 3 hoog. Voor mij ligt een eindeloze
zonovergoten Poesta, die aan de kim overgaat in het bergmassief der Karpaten. Een
stille rustige herfstdag alles zon en vrede tot
in de mistige verten. De geluiden die we horen zijn onze eigen geluiden, een trompet,
een gitaar, een commando, soms het krassen van een raaf of de trompet van trekkende kraanvogels. Wat we van de wereld
zien: uit de bovenvensters hier en daar een
boomgroep een dorp verbergend, grazend
vee, een groep boeren. Tusschen dit alles
en ons: een muur met prikkeldraad en een
schildwacht. Wij leven aan de zelfkant, beleven hier slechts kleine dingen, velen be10

leven alleen zichzelf. Uit je brief las ik dat
je zorgen dit jaar groot waren maar dat je
er doorheen sloeg. Ik mag niet over zorgen
spreken. Mijn dagen gaan voorbij als vallende druppels, schijnt de zon dan schitteren ze, ze rijgen aaneen tot weken, maanden, jaren misschien. Hoewel het verlangen
naar huis blijft knagen als een bijensteek,
kan ik wachten tot het signaal einde manoeuvres. Een ongerust gevoel bekruipt
me soms als ik aan mijn ouders denk en
een gevoel van verbazing krijg ik als ik aan
onze jeugd denk: dat die tijd ooit bestaan
heeft. Onwillekeurig ben ik de laatste dagen aan die tijd gaan denken door het lezen van “Jikkemien” een matig boek, mij
lief door dialect en de streek. Verder ben ik
gezond en zonder kwalen, heb mijn oude
liefde voor kok weer opgevat, tijdens mijn
vrije uren lees ik en draaf ik door de wei om
in conditie te blijven. Het is wel merkwaardig om alle officieren der ex-Ned Weermacht
op een kluitje 2x per dag bij elkaar te zien
staan. Het geestelijk gemiddelde intellect,
begaafdheid, godsdienstzin, is beslist hoog,
velen zijn bang voor frissche lucht en koud
water. Groet Dick van me als je schrijft en
natuurlijk Mina en Jacques. Het zal wel uitdraaien op overwinteren in ieder geval per
eerste gelegenheid wintervoetenzalf. ’k ga
uitscheie want mien ete brand an. Ik kom
onveranderd doch wijzer terug, als je met
generaals op een plee hebt gezeten – me de
billen bloot – krijg je een schok voor je leven. Groet allemaal Bou
Op 3-11-43 schrijft Bou
Fragment:
We hadden hier een Poolse kwakkelwinter.
Windloos, lichte vorst die tot -24 opliep, afnam, dooi, sneeuw, een paar maal achter
elkaar. Uit de bovenverdieping zicht over de
besneeuwde steppen en heuvel, Karpaten
met witte kronen en sneeuwmantels, even
onbereikbaar ver voor ons als de maan door
een lullig, niet te nemen muurtje, proefondervindelijk bewezen. We lezen hier ook
Engelsch, o.a. Short Cruises van Jacobs.
Zo nu en dan dringt er een gerucht tot onze
kloostertuin door, lawaai als een rat in een
hoenderhok. Veel van deze geruchten worDen Spiegel

Bou Slager met
echtgenote en kind
(particuliere collectie)

den uit de wensch geboren en hebben maar
een kort leven o.a. dat er een prins zou zijn,
de bevestiging van een prinses kwam later.
Ditmaal werd je brief niet verscheurd, wel
de laatste regel geschrapt. Moby Dick is
een van de boeken waar ik al jaren op aas
maar niet kan krijgen. Melville schijnt maar
in beperkte kring bekend te zijn.
10 december 1944
Een kort bericht:
Kriegsgefangenenpost met daaraan gehecht een Antwortpostkarte, via Geneve
aan Dhr. W.H. Drijver Ambtenaar, zuivelcontroledienst
Fragment:
Vurig hoop ik dat jullie door het oorlogsgeweld zijn gespaard gebleven.
En verder:
Nog geen bericht uit Ned. Hier alles goed,
De beste wensen voor ’45.
Ook na de bevrijding komen er brieven
waarin de situatie van dat moment wordt
besproken. Zoals op 30 december 1945.
Dorst 30-12-45
Beste Anne, Willem
Kinderen
Oktober 2016

Hoewel het een kwade gewoonte is om tussen mensen alleen maar met nieuwjaar te
schrijven, wil ik deze verfoeilijke weg maar
even bewandelen om jullie te vertellen dat
we het goed maken. Hopelijk ontvangen
jullie dit epistel ook in goede gezondheid.
Bij mijn laatste brief stond ik bij wijze van
spreke met een been in Albion. Maar de minister wikt en de dokter beschikt. Ik bleek
een vlekje op mijn long te hebben en als de
doktoren me hadden gezegd “Meneer u is
zwanger” had ik niet meer kunnen schrikken. Gelukkig is het kwaad niet ernstig
en verhindert deze lijfelijke kwaal me niet
normaal dienst te doen. Verder is het maar
afwachten tot er opklaring komt.
Jullie zitten momenteel in een nagenoeg
drooggemalen Walcheren dat er nu nog wel
triester uit zal zien dan toen het een meer
was. Hopelijk toovert het voorjaar ’46 er
weer enig groen op.
Mensen ik eindig weer met een goed spoor
voor 1946
Els/Bou/kinderen
Over de auteur: JAN DRIJVER is Vlis
singer en geïnteresseerd in geschiedenis,
met name die van zijn vader. Via nagela
ten documenten vindt hij elementen uit
diens leven die hem onbekend waren.
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Landingsmonument
Jo
Half maart 1946 is captain M.C.S. Kennedy,
medical officer, opnieuw in Vlissingen. Hij
behoort tot de groep commando’s die begin
november 1944 voet aan wal zet bij
Uncle Beach.

de

Ridder

lt. col. R.W.P. Dawson. De volgende dag
willen zij een circa 40 cm hoog miniatuur
ontwerp bronzen beeldje van een Britse
comm ando overhandigen, tezamen met
een No. 4 commandovlag.

Zijn komst naar Vlissingen is op verzoek van de
officieren van het No. 4 Commando.
Zij willen een bescheiden gedenkteken plaatsen
ter nagedachtenis aan de gesneuvelde
commando’s. De Britse officieren hebben
hiervoor al 150 Pond bijeengebracht.
Het monument moet komen bij de Oranje
molen, de plek waar de commando’s op
1 november 1944 vóór zonsopkomst aan
land gaan.
Als Kennedy tijdens zijn bezoek hoort dat
bij een aantal illegale werkers ook stemmen zijn opgegaan een gedenkteken op te
richten wil hij graag met hen samenwerken.
Algauw dient de nieuw benoemde burge
meester mr. B. Kolff een verzoek in bij de
minister van Oorlog om een gedenkteken
te mogen plaatsen. Het monument kan
dan tevens dienen ter gedachtenis aan de
omgekomen burgers tijdens de bevrijdings
dagen.
Op 7 mei 1946 is er bericht van het ministerie van Oorlog.
“Er is geen enkel bezwaar tegen het oprichten van een gedenkteken. Integendeel, van
de zijde van de Kon. Landmacht wordt het
initiatief ten zeerste op prijs gesteld”.
Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen is wat kritischer. Het is hen
niet duidelijk hoe de samenwerking tussen
de Engelsen, de illegale werkers en de gemeente wordt uitgevoerd. Welke autoriteit
geeft opdracht voor de oprichting van een
gedenknaald?
Op 1 november van dat jaar komt Kennedy
opnieuw naar Vlissingen, nu samen met
12

Het 40 cm hoge bronzen miniatuur ontwerp,
1946. (Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; foto Dert)

Die dag zou ook een detachement commando’s van de Stormschool Bloemendaal
voor de officiële herdenking naar Vlissingen
komen. Echter, in 1946 is er geen officiële
herdenking.
Wel worden op het gemeentehuis de commandovlag en het beeldje overhandigd. Dit
gebeurt in aanwezigheid van de raadsleden,
een aantal genodigden en vier Nederlandse
commando’s die ook bij de bevrijding van
Vlissingen waren ingezet.
Enkele dagen later gaat burgemeester Kolff
op zoek naar een geschikte beeldhouwer.
Den Spiegel

Deze moet, met als voorbeeld het geschonken beeldje, een levensgrote commando
maken.
De inmiddels tot majoor bevorderde Ken
nedy wil voor de steenhouwer een uniform
met de nodige details opsturen.
Een geraadpleegde expert schat de kosten
voor een beeld op ongeveer ƒ 2.500. Om
het ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen wordt begin 1947 een uit drie leden bestaand comité gevormd. Naast het werven
van fondsen gaat dit comité, bestaande uit
mevrouw Callenfels-Carsten, ir. G. de Regt
en de burgemeester, ook de uitvoering en
onthulling van het standbeeld regelen.
Aan de oproep van het comité om gul te
geven wordt, hoewel niet massaal, redelijk
snel gehoor gegeven. Een voetbalwedstrijd
tussen leerlingen van de De Ruyterschool
en de Rijksmarineschool uit Oostende
brengt ƒ 73,35 op.
Op initiatief van een aantal inwoners worden op zaterdag 16 en zondag 17 augustus
zo genoemde Commandodagen georganiseerd. Ten bate van het fonds zijn op beide
dagen diverse activiteiten gepland.
Het Zeeuws Dagblad schrijft in een redactioneel artikel dat zij niet erg enthousiast is
over de activiteiten op zondag.
‘Ten zeerste spijt het ons, dat het comité
voor dit doel ook de zondag wil gebruiken.
Dat zelfs tijdens de officiële godsdienst
oefeningen wedstrijden en filmvoorstellingen worden georganiseerd.’
De consequentie hiervan is, dat een belangrijke bevolkingsgroep van medewerking is uitgesloten. Juist dat deel dat bij het
verzetswerk mee in het eerste gelid stond.
De Nutsspaarbank die het comité met
een gift steunt heeft ook kritiek. Niet zozeer op de zondagsrust maar meer op de
plaats waar het monument moet komen. Zij
schrijven:
‘Piëteit zal spoedig slijten en geen mens zal
meer omkijken naar het vrij kostbaar mo
num ent staande op een plaats waar het
normale verkeer niet doordringt.
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Over 10, misschien 15 en zeker over 20
jaar zal niemand meer aan die gesneuvelde
bevrijder denken. Dan zal men de gekozen
plaats, welke heden op goede gronden is
aangewezen, ernstig betreuren.’
Het comité blijkt niet erg onder de indruk
te zijn van de zienswijze van de Nutsspaar
bank. Half november wordt het bestuur van
de Nederlandse Kring van Beeldhouwers
benaderd. Het verzoek is of zij een drietal
namen kunnen verstrekken van beeldhouwers die in aanmerking komen voor een
opdracht.
In april 1948 gaat het comité op bezoek
bij drie potentiële beeldhouwers, de heren
Roosenburg uit Eysden, Leeser in Ommen
en Sondaar in Loenen. Voor de oprichting
van een monument is inmiddels ƒ 7.000,–
beschikbaar.
Als Titus Leeser verneemt dat hij de opdracht krijgt wil hij eerst het terrein zien
waar het monument moet komen. Ook wil
hij in Engeland meer informatie zien te verkrijgen over de landing en details van de
uniformen. Hij gaat ervan uit dat zijn beeld
bij de herdenking in 1949 kan worden onthuld.
Twee maanden later geeft hij zijn opdracht
terug. In verband met andere opdrachten is
hij niet in staat het beeld in het toegezegde
jaar te maken.
Na onderzoek blijkt dat Carasso in Amster
dam de opdracht van Leeser wil overnemen. Deze beeldhouwer is echter zeer gesteld op monumentaliteit en alleen bereid
iets reusachtigs te maken. Het moet een
groep worden met drie of vier commando’s.
Vrij snel komt het comité tot de conclusie
dat dit financieel niet haalbaar is.
Opnieuw wordt contact opgenomen met
Leeser. De vraag aan hem of hij in het
voorjaar van 1950 het beeld af zou kunnen
krijgen, wordt bevestigend beantwoord.
Er is afgesproken dat hij zo spoedig mogelijk een nieuw ontwerp maakt. Daarvoor
wil hij wel eerst, tezamen met inspecteur
Nahuijs, het landingsgebied zien. Nahuijs
is met de landingstroepen meegekomen
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en heeft misschien ook nadere informatie.
Voor verdere details heeft hij enige tijd later
in Bristol overleg met majoor Kennedy en
majoor Wright.
Als eind februari 1949 nog niets van Leeser
is vernomen wordt het comité ongerust.
Uit een brief van mevrouw Leeser blijkt dat
haar man ziek is geworden. Zij schrijft:
‘De specialist constateerde algehele overspanning door overwerking en als gevolg
van de oorlog. Hij mag helemaal niets meer
doen en vertrok begin januari op een reis
naar de Middellandse Zee.’
Zes weken later is Leeser weer terug in
Ommen. Hij heeft een aantal voorlopige
schetsen gemaakt en daarbij ook een kleimodel. Echter, de ruime afmetingen van
de landingsplaats ten opzichte van het te
plaatsen beeld vindt hij een probleem.
Het liefst ziet hij een monument met twee
commando’s. Hiervoor zouden de kosten
ƒ 26.000,– zijn.
Een andere mogelijkheid is kiezen voor een
kleiner terreinoppervlakte met één commando. Het benodigde bedrag zou dan op
ca ƒ 10.000,– komen.
De commissie is van mening dat voor de
laatste optie gekozen moet worden gezien
de financiële consequenties.
Beide mogelijkheden worden begin 1950
ook voorgelegd aan majoor Kennedy. Deze
schrijft na overleg met kolonel Dawson en
mr. David Style van Hadleigh:
‘Almost all the Officers prefer to see the soldier-monument at the bottom of the small
harbour, where the Commando landed.’
Als Leeser halverwege 1950 aan het beeld
wil beginnen heeft hij nog steeds geen voorbeelden van persoonlijke uitrustingsstukken van een commando. Hij schrijft: ‘Nu
het erop aankomt laat vriend Kennedy mij
in de steek met zijn beloofde commandouitrusting.’
Begin 1951 is er opnieuw vertraging. Lee
ser moet drie maanden het bed houden met
geelzucht. Er is nog meer slecht nieuws.
Volgens de vormgieter, Binder, is de prijs
14

van het brons gestegen van ƒ 4,00 naar
ƒ 4,40 per kg.
Gelukkig kan de verhoging van de kostenpost worden opgevangen door de Konink
lijke Maatschappij De Schelde. Uit navraag
blijkt dat op de werf nog 450 kg machinebrons en 50 kg roodkoper voorradig is
waarvoor ƒ 1.100,– betaald moet worden.
Op 28 augustus 1951 is Leeser voldoende
hersteld om aan de opdracht te beginnen.
De toegezegde uitrustingsstukken zijn echter nog steeds niet gearriveerd. Een poging
bij de Britse militaire attaché in Den Haag
kleding en uitrustingsstukken te verkrijgen
levert ook niets op.
Uiteindelijk lukt het hem wel bij de Britse
legerautoriteiten, zodat hij eind september
een gipsmodel kan toezenden. Op 6 en
7 november 1951 wordt het model in Londen
in aanwezigheid van Leeser beoordeeld.
Dit gebeurt door de majoors Kennedy en
Wright met nog drie officieren. Unaniem
wordt het model met grote waardering
goedgekeurd.
‘The best possible expression of the spirit
of the commando’s and the spirit of the
Flushing action.’

Gipsmodel van het landingsmonument van het
4e commando, 1951.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert)

Burgemeester Kolff zou ook bij de beoordeling aanwezig zijn maar moet door droevige
persoonlijke omstandigheden afzeggen.
Daar Kolff niet aanwezig is wordt de organisatie betreffende de onthulling nu met
Leeser besproken.
Den Spiegel

Voor de overtocht van de oud-leden van
het No.4 Commando die naar de onthulling komen zou een Britse destroyer kunnen worden ingezet. Dit moet met de Britse
ambassade worden geregeld. Voor de manschapen moet twee dagen logies geregeld
worden. De gehele tour moet in ieder geval
gratis zijn, anders komen alleen de officieren.
Ook de Nederlandse commando’s die aan
het No.4 Commando waren toegevoegd,
moeten worden opgespoord en uitgenodigd. Indien Nederlandse decoraties worden uitgereikt, moeten de te decoreren personen in ieder geval aanwezig zijn.
Over de betrokkenheid en belangstelling
van kolonel Dawson zijn de Engelse officieren minder te spreken. Volgens de initiatiefnemers moet hij zeker niet in de limelight
worden gezet bij de onthulling.
Enige dagen later wordt door de heer Smit,
de directeur van de Vlissingse VVV, contact
opgenomen met de burgemeester van St.
Nazaire in Frankrijk.
In St. Nazaire is in 1942 een strategisch
belangrijke duikbotenbasis door de commando’s van de No. 2 Commando Brigade
onbruikbaar gemaakt.

Ter herdenking is op 2 augustus 1947 in St.
Nazaire een monument onthuld voor de gesneuvelde commando’s. Dit is gebeurd in
aanwezigheid van de Franse minister-president en andere hoogwaardigheidbekleders
zoals ministers en ambassadeurs.
De verkregen informatie rondom deze
plechtigh eid kan volgens Smit gebruikt
worden voor het programma in Vlissingen.
Intussen is de directeur van Gemeente
werken aan het werk gegaan om het terrein
in te richten naar de wensen van de heer
Leeser. Er moet een smal voetpad komen
naar het monument en er moeten nog enkele duindoornstruikjes worden geplant.
Ook wordt een andere steenhouwer ingeschakeld voor het leveren en opstellen van
een natuurstenen voetstuk. Op de sokkel
worden de volgende inscripties aangebracht:
Aan de voorkant van de rechthoekige natuurstenen onderbouw komt de tekst:
NO.4 COMMANDO.
Aan linkerkant van de sokkel de tekst:
IN MEMORY OF ALL RANKS OF
NO.4 COMMANDO WHO FELL
D U R I N G T H E WA R 1 9 3 9 - 1 9 4 5

Defilé van het 4e commando op de Nieuwendijk, 31 mei 1952.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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AND TO THE LOYAL CITIZENS OF
FLUSHING WHO WERE KILLED
DURING THE OCCUPATION AND AT
THE HOUR OF THEIR LIBERATION.
Aan de rechterkant de tekst:
A LA M’MOIRE DES OFFICIERS,
SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DU
4ME COMMANDO ET DES LOYAUX
CITOYENS DE FLESSENQUE 19391945.
Eind mei 1952 worden drie dagen uitgetrokken voor het programma rondom de
onthulling van het monument. Op zaterdag
31 mei vertrekken 166 oud-leden van het
No.4 Commando met de Britse torpedojager HMS ‘Opportune’ vanuit Dover. Onder
hen ook een klein aantal nabestaanden
van gesneuvelde commando’s die voor de
plechtigheid meekomen. Een van hen is
mevrouw Donkin uit Doncaster. Haar echtgenoot Henry Donkin, oud 40 jaar, sneuvelt
in Vlissingen de tweede dag na de landing.
Die zaterdag is er om 14.00 uur een bijeen
komst in de St. Jacobskerk. De dienst
wordt geleid door vlootpredikant John
Armstrong en zijn Franse collega Abbé de
Naurois.

Na afloop marcheren de oud-leden van het
No.4 Commando vanaf de Oude Markt naar
het landingsgebied bij de Oranjemolen. Zij
worden begeleid door de Kapel van het
Korps Mariniers.
De onthulling van het monument gebeurt
door de minister van Oorlog en Marine ir. C.
Staf.
Vóór de plechtigheid worden de daar opgestelde manschappen van het No.4 Com
mando door hem geïnspecteerd.
De volgende morgen staan autobussen gereed voor een rondrit met de genodigden.
Via Westkapelle en andere Walcherse dorpen wordt in Middelburg ook het gerestaureerde stadhuis bezocht.
Op maandag vertrekken de Britse en Franse
gasten weer huiswaarts met respectievelijk
de oorlogsschepen HMS ‘Opportune’ en
het fregat ‘La Surprise’.
Over de auteur: JO DE RIDDER houdt
zich al lange tijd met de geschiedenis
van de Scheldestad bezig. In 2004 resul
teerde dit in een boek over de Vlissingse
Amb achtsgilden. Daarna volgden ve
le publicaties. In december komt zijn
boek Vliss ingen plankenstad uit, over
het Vlissingen van vlak na de Tweede
Wereldoorlog.

Onthulling van
het monument
voor het 4e
Commando door
de Minister van
Oorlog en Marine
Ir. C. Staf,
31 mei 1952.
(Fotocollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)
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Archiefparel over De Ruyter als een feniks
uit verbrande boeken
Arthur Scheijde
Napoleon Bonaparte was in het decennium na
het aantreden van de 19e eeuw van plan om met
een gecombineerde Antwerpse en Vlissingse
vloot naar Engeland te varen. De ‘Petit’
admiraal reeg veroverde gebieden als parels aan
zijn keizerlijke ketting. Engeland voorzag deze
dreiging en bombardeerde in 1809 het
strategische Zeeuwse eiland in de zogenaamde
‘Engelse Expeditie’. Zij landden aan de
noordzijde van Walcheren en zetten Vlissingen
vanaf de Westerschelde in lichterlaaie. Twee
Vlissingse kerken, 65 woonhuizen en het
stadhuis gingen in vlammen op en 250 huizen
raakten zodanig zwaar beschadigd dat zij niet
meer bewoonbaar waren.
In het sierlijke stadhuis aan de Grote Markt
huisde het gemeentearchief. Grote delen
uit de rijke, historische collectie van de
stad gingen op 15 augustus 1809 verloren. Veel doopboeken, notariële archieven en gerechtelijke archieven verbrandden. Gelukkig waren sommige delen uit
de doopboeken door verschillende mensen overgeschreven in eigen overzichten.
Enkele van deze duplicaten vonden later
hun weg terug naar het archief en zijn van-

daag nog te raadplegen in het huidige gemeentearchief in de Hellebardierstraat. De
Vlissingse stadsbestuurder Simon van der
Swalme (1748-1827) bijvoorbeeld nam
veel doop-, trouw- en begraafdata over uit
de originele doopboeken voordat deze verloren gingen. Mevrouw M.P. LambrechtsenSchorer noteerde in haar duplicaten zelfs
de huwelijksgetuigen. Zonder haar notities
zou deze specifieke informatie verloren zijn.
Als de Vlissingse notariële archieven uit de
zeventiende eeuw niet aan het vuur waren
overgeleverd, zouden we veel meer weten
over wat er zich precies in de Gouden Eeuw
in Vlissingen heeft afgespeeld. Heel soms
duikt er dan toch een nieuw, oud, onbekend
document op waardoor we toch een kijkje
kunnen nemen in die oude tijd.
Collectie De Ruyter
Eén van deze archiefparels ligt in het
Nationaal Archief in Den Haag. Daar huist
de collectie over Michiel Adriaensen (de)
Ruyter onder toegangsnummer 1.10.72.
Dit is een verzameling van drie reeksen archiefdozen die in verschillende eeuwen zijn
overgedragen aan het Nationaal Archief.
Het eerste en grootste deel is uit 1896
en bevat veel van Michiels journalen. Het

Het Engelse bombardement van Vlissingen in 1809 (GAV, beeldbank, nr. 3444).
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Het voormalige stadhuis vlak na het bombardement in 1809, gezien vanuit de Weststraat kijkend
naar de Grote Markt (GAV, beeldbank, nr. 906).

tweede deel uit 1924 bevat adelsbrieven,
testamenten en veel missiven (ambtsbrieven). Het derde deel werd in 2012 door
nazaat van de admiraal en voorzitter van
‘Stichting Michiel de Ruyter’ Frits de Ruyter
de Wildt voor een symbolisch bedrag van
1 euro overgedragen. In dit derde deel zitten veel brievenboeken, praalgrafdocumentatie en inboedels.
In het laatste deel zit bijvoorbeeld de tenaamstelling van het tot voor kort onbekende huis van Michiel in de huidige
Molenstraat. Op de hoek van de bruine
bakstenen flat met balkons aan het begin
van het steegje bij het Politiebureau stond
vroeger een woonhuis naast een pakhuis.
Dit woonhuis kwam in 1646 op naam te
staan van De Ruyter. Ook in het gemeentearchief van Vlissingen is zijn bezit ervan te
vinden in de Registers van Eigenaren. Dat
Michiel niet alleen een pand in deze straat
in bezit kreeg, maar van 1631 t/m 1646 inderdaad in de huidige Molenstraat woonde,
blijkt uit de registraties van zijn eerste en
tweede huwelijk.
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Het laatste archiefdeel van Collectie De
Ruyter in Den Haag bevat ook een summier overzicht van de bezittingen van de
Lampsins. De lijnbaan ‘Lampsinsbane’
waarin Michiel als jongen werkte, wordt
hierin ook genoemd. Deze lijnbaan ofwel
touwslagerij stond vroeger schuin door de
huidige Machinefabriek heen.
De archiefparel
De genoemde archiefparel komt uit het
oudste deel dat er al langer dan een eeuw
ligt. Het betreft een extract uit een document uit 1651 uit de in 1809 verbrande
administratie van de weeskamer van
Vlissingen. Als één van de ouders overleed,
dan moest de overgebleven ouder eerst
verantwoording afleggen bij de weeskamer,
voordat hij of zij opnieuw kon trouwen. De
weeskamer was er dus niet alleen voor
kinderen die beide ouders kwijt waren. Ze
werden wel als wees aangeduid. Middels
deze registraties werden de rechten en het
welzijn van de kinderen gewaarborgd voordat er een nieuwe ouder en wellicht andere
Den Spiegel

Voor en achterkant van de kopie uit 1677 van de weeskamerakte van De Ruyter dd. 5 april 1646
(Nationaal Archief, t1.10.72, inv. 190/ foto A. Scheijde).

kinderen na hertrouwen tot het gezin toetraden. Deze akte van vijf april 1646 betreft
de kinderen van de alom bekende Michiel
Adriaensen (de) Ruyter.

weesen geassisteert met Doctor Johannes
Lacker, cousijn
van de selve weesen, van smoeders wege,
verclaerden op t adven (advies)

Transcriptie van het eerste deel van de kopie-akte uit het weesboek van 1651:
“Copie 1677
Extract uit het weesboeck der
Stadt Vlissinge gequoteert mette
letter M: staet op folio ijC xxvi 1/2
als volcht
Michiel de ruijters weesen, met namen
Adriaen out ontrent 14 Neelken out 12
Aelken out 8 ende Engel Michielssen
out ontrent twee jaren daer moeder aff was
Neelken jngels,
De vader ter weeskamer compareerende,
met Dina ende
Meijken Ingels, Moeijen van smoeders wege, vande voornoemde
Oktober 2016

Detail uit het extract uit 1677 van de weeskamerakte
van De Ruyter dd. 5 april 1646 (NA, t1.10.72,
inv. 190/ foto A. Scheijde).
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vande heeren weesmeesters, int vriendelijck veraccordeert
te sijn, dat de vader sal blijven in schade,
ende bate, van alle
de goederen, bij sijn huysvrouwe nagelaten, geen uytgesondert
mits dat hij deselve, sal onderhouden van
alle lichamelijcke
behoeften, tot haer mondige jaren ende dagen, off huijwel(ijkse)
Staete, deselve middelwijl leeven eenich
hantwerck
daer sij bequaem, toe mochten sijn, ende
dat indien hij soo lange
leeft, ende tot bemondicht, off huwelick.
staate commende
gesien voor moedelijcke goet, ijder de
Somme van
vijff hondert vijfftich ponden vlaems, verstervende
den eense portie order adere tot het laetste
toe bouwen
noch een uijtset. aen yder van hun ten huwelick commende
nagelegentheijt, van den Staet daer hij als
dan in sal sijn
tot onderhout, daer van verbindende zijn
huijs gestaen inde
Verso:
Nieuwestrate binnen deser stede, ende
noch een obligatie
van Seven Hondert ponden die hij heeft tot
laste van de stadt
ende noch drij hondert ponden die hij aldaer belooft te furmeren
(furneren/op te brengen)
Actum ter weeskamer den derde maerte
1651
Accordeert mettet weesboeck
elfenti secretario
.. Van den Bussche”
Toelichting eerste deel akte
In 1676 overleed De Ruyter in Syracuse,
Italië, wat destijds Spaans grondgebied
was. Pas in 1677 werd zijn lichaam in de
Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam
20

begraven. De terugreis vanuit Syracuse
ving namelijk pas maanden na zijn overlijden aan. Omdat er te veel ijs was moest de
vloot de winter van 1676 op 1677 bovendien maandenlang uitwijken naar Engeland.
Na zijn begrafenis moest Michiels erfenis
worden afgewikkeld. Hiervoor waren alle
relevante papieren nodig. Op 30 juni 1677
is hierom dit extract overgenomen uit de
Weesboeken van Vlissingen.
Deze weeskamerregistratie werd gemaakt
naar aanleiding van het overlijden van
Michiels tweede vrouw Neeltje Engels. Het
genoemde huis in de huidige Molenstraat
was eigendom van haar vader Engel
Eeuwoutsen en ging over op naam van
Michiel als echtgenoot van Neeltje Engels.
Rond 1649 woonde het gezin met zekerheid
in de Nieuwstraat, waar hun huis nog bestaat (huidige nr. 13).
Neeltje overleed in 1650 toen Michiel met
zijn eerste zoon Adriaan in Zuid Marokko
was met zijn schip de ‘Salamander’.
Adriaan staat bovenaan in deze akte als
eerste kind genoemd. De meeste mensen
kennen alleen zoon Engel de Ruyter, omdat
Adriaan vier jaar na deze akte overleed toen
het gezin De Ruyter net naar Amsterdam
was verhuisd. Het kind ‘Neelken’ is beter bekend als Cornelia de Ruyter en met
‘Aelken’ wordt Alida de Ruyter bedoeld.
Frits de Ruyter de Wildt stamt van Alida
af. De andere groep nazaten stamt af van
Margaretha die ten tijde van deze akte nog
niet geboren was.
‘
‘De vader ter weeskamer compareerende’ verwijst naar Michiel als vader van
de genoemde kinderen die voor de weeskamer verscheen (compareerde). ‘Dina
ende Meijken Ingels, Moeijen van smoeders wege’ waren de zussen van Neeltje
Engels en dus de tantes (‘Moeijen’) van
de genoemde kinderen. Zij hadden dokter
Johannes Lacker meegenomen om hen te
ondersteunen. Hij wordt de ‘cousijn’ van de
‘weesen’ van ‘smoeders wege’ genoemd,
ofwel neef van Michiels kinderen via Neeltje
Engels. Vermoedelijk was hij een zoon van
Maeijken Engels. Dina Engels wordt in
Michiels testament ook genoemd.
Den Spiegel

De Ruyter moest volgens dit extract zorg
dragen voor de kinderen totdat zij volwassen waren of werden uitgehuwelijkt. Ook
werd hij eigenaar van Neeltje’s bezittingen.
Een geldbedrag wordt genoemd dat ten
bate van zijn kinderen moet komen. De
oude formulering is vrij lastig te interpreteren, maar er lijkt te staan dat elk kind recht
had op 550 ponden Vlaams (3300 gulden)
tegen de tijd dat de zonen mondig werden
of de dochters trouwden. Als onderpand
voor deze verplichting werden het huis in
de Nieuwstraat plus een tegoed van 700 en
300 Vlaamse ponden hieraan verbonden.
Indien De Ruyter bijvoorbeeld op zee om
zou komen, dan kon het nodig zijn om het
huis in de Nieuwstraat te verkopen om de
zorg voor de kinderen te garanderen.
De krullen aan de linkerkant van de geschreven tekst zijn overigens geen versiering, maar voorkomen dat iemand op een
later moment bepalingen aan het extract
zou toevoegen.
Derde huwelijk Michiel
Omdat deze weeskamerakte werd opgemaakt was Michiel in staat om begin 1652
zijn derde huwelijk aan te gaan met Anna
van Gelder. De eerder genoemde vrouw
M.P. Lambrechtsen-Schorer kopieerde uit
de originele trouwboeken van Vlissingen
het volgende over Michiels derde huwelijk
met Anna van Gelder. Michiel was weduwnaar van Neeltje Engels en Anna was weduwe van Jan Paulusz. van Gelder die net
als Michiel schipper was geweest voor de
Lampsins. In de volgende transcriptie betreft de eerste datum de ondertrouw en de
tweede het huwelijk zelf. De huwelijksgetuige van Michiel (‘ZW’/zijner wege) was
Cornelis Lampsins die op dit moment burgemeester van Vlissingen was. Anna’s getuige (‘HW’/harentwege) was haar moeder
Grietje Coerts:
“23 dec. 1651 / 9 jan. 1652
Michiel Adriaansen de Ruyter wed. van
Neeltie Ingels, & Annetje v.
Gelders wed. Jan van Pauelsen beide van
Vliss.
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get: ZW Burgem. Cornelis Lampsen bekende, HW grietje Coets moeder.”

Aantekening over De Ruyters derde
huwelijk uit de later verbrande trouwboeken
(GAV, T117, inv. 4566-72 Verzameling
Lambrechtsen- Schorer/ Foto A. Scheijde).

Toelichting tweede deel akte
De laatste paragraaf van het extract is een
verklaring van de Vlissingse notaris Pieter
van Deyl. Hij geeft aan dat op bladzijde
251½ in het weesboek met letter ‘m’ ook
het testament van Anna van Gelders overleden man Jan Paulusz. van Gelder was
overgenomen. Jans originele testament
werd in 1646 in Middelburg opgemaakt
door notaris Jacob Jansen. Niet alleen de
weesboeken van Vlissingen, maar ook de
notariële archieven van Middelburg uit de
Gouden Eeuw bestaan helaas zo goed als
niet meer. Wat er dus precies in dat testament stond, blijft ongewis. Dit is jammer
omdat nieuwe informatie over Anna’s eerste echtgenoot zeer welkom is. Opvallend
is in ieder geval dat Van Gelder, die voor
zover bekend een Vlissingse schipper was,
in Middelburg zijn testament liet opmaken.
In dat testament stond, zo geeft notaris
Deyl aan, geen ‘uytset’ c.q. waarde-bepaling ten bate van zijn en Anna’s kinderen
vermeld. Het feit dat Anna van Gelder twee
kinderen Johan en Grietje had, is de reden
waarom Jans testament in het weesboek
was overgenomen.
Transcriptie van de laatste paragraaf van
de kopie-akte uit het weesboek van 1651:
“Op huijden den 30 Junij 1677 Soo verclare
ick onders(chreven).
notaris binnen Vlissingen residerende in het
weesboeck
genoteert met letter M folio tweehondert
eenenvijfftich
en halff aldaar gelesen seker testament van
de eersame
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Johan Poulissen Schipper ende Jouffrou
Anneken van gelder
gepasseert voorden Notaris Jacob jansen
tot middelburch
in Zeelant residerende in dato den vijffde
April 1646
niet in (ver)melt staet van een uytset
Qurod attester
P. van Deyl Nts. Publ.”

Over de auteur: ARTHUR SCHEIJDE is
ontwerper en schrijver van ‘De Woest
duynschipbreuk nader ontrafeld’, ‘Mys
terieuze schipbreuken in de Gouden
Eeuw’ en ‘In de Naam van De Ruyter’.
Hij is tevens archivaris van STIBOZ en lid
van het bestuur van Stichting Michiel de
Ruyter.
Bronnen:

Archiefparel

1. Gemeentearchief Vlissingen (GAV), beeldbank nrs.

Dit extract uit de verbrande Vlissingse
weesboeken is bijzonder zeldzaam te noemen en met recht een archiefparel. Niet alleen omdat het De Ruyter betreft of het feit
dat deze informatie nog in de Gouden Eeuw
werd overgeschreven, maar ook omdat dit
extract in Vlissingen werd gelegaliseerd.
Ondertekenaar Van den Bussche was een
Vlissingse weesmeester. Dit blijkt uit het feit
dat het extract in Vlissingen ‘ter weeskamer’ werd opgemaakt. Vermoedelijk heette
hij Jasper van den Bussche. Wie weet wat
voor nieuwe-oude akten in de toekomst
nog meer tevoorschijn gaan komen uit de
verbrande archieven van Vlissingen?

2. GAV, T117, inv. 5673 Simon van der Swalme.

906, 3444.
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3. GAV, T117, inv. 4566-72 Verzameling Vrouwe M. P.
Lambrechtsen- Schorer.
4. gemeentearchiefvlissingen.nl - Vlissingen van 1795
tot 1867.
5. Nationaal Archief, T 1.10.72 Collectie De Ruyter,
inv. 190.
6. A. Scheijde, ‘In de Naam van De Ruyter’, blz. 18,
25-27, 30-39.
7. Zeeuws Archief, T10 RAZE, inv. 187f-187g (1646
niet meer bestaand).
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muZEEumnieuws
Wim Hofman
Pol Verbeeck

Vier matrozen; illlustratie uit Der Störwurm.
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen; aquarel Wim Hofman).

Het Zeeuws maritiem muZEEum presenteert van 22 oktober 2016 t/m 24 september 2017 de tentoonstelling Het Vlissingen
van Wim Hofman. In deze expositie laat de
Vlissingse schrijver en beeldend kunstenaar
aan de hand van foto’s, teksten en tekeningen zien hoe de stad Vlissingen hem artistiek inspireert. De tentoonstelling toont de
geschiedenis van Vlissingen na de Tweede
Wereldoorlog, in jaren veertig en vijftig van
de vorige eeuw. De persoonlijke visie van
Wim Hofman begeleidt de bezoeker op een
reis door deze voor Vlissingen zo bepalende
tijd.
Hofman groeit op in het naoorlogse Vlis
singen. Als jonge jongen is hij er getuige
van hoe de verwoeste stad zich moet herpakken na de Tweede Wereldoorlog. Maar
voor kinderen als de jonge Hofman zijn de
puinhopen in de stad één groot speelterrein. Tijdens de wederopbouw moeten de
Vlissingers de draad weer oppakken. Bij
zond ere gebeurtenissen, zoals de plaatsing van het beeld van Frans Naerebout,
brengen structuur in het leven. Een ander
Oktober 2016

thema is de enorme invloed van scheepswerf De Schelde. De economie moet op
gang komen en de Schelde krijgt daarom
alle ruimte in de stad. Het bedrijf bepaalt
letterlijk het ritme van Vlissingen, al is het
alleen al door het overal aanwezige geluid
van de klinkhamers.
In 1953 wordt Vlissingen geconfronteerd
met de Watersnoodramp. Walcheren blijft
grotendeels gespaard, op één stad na: Vlis
singen. Er is veel schade. En weer moet de
stad opruimen en herbouwen.
De directe ligging aan zee is bepalend voor
Vlissingen. De zee staat voor water, golven, strand, vissen, zeesterren, dreigende
luchten en schepen. Maar ook voor verre
reizen, handel, kaapvaart en oorlog. Het
is allemaal te zien in het werk van Wim
Hofman. Voor hem is de zee het avontuur
van Vlissingen. Veel Vlissingers zullen dit
herkennen. Zo is het toch altijd al geweest?
Aanleiding voor de expositie is het feit dat
Wim Hofman in 2016 zijn vijfenzeventigste
verjaardag viert en de speciale band die
hij met Vlissingen heeft. De stad aan zee
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is een grote inspiratiebron voor zijn artistieke werk. Hofman heeft speciaal voor
deze expositie een aantal historische foto’s
geseledteerd, aangevuld met eigen teksten
en tekeningen. De foto’s worden op groot
formaat geëxposeerd en bieden samen met
teksten en beelden van Hofman een persoonlijke en creatieve visie op een roerig
stukje stadsgeschiedenis.
De tentoonstelling biedt een blik op een periode die voor Vlissingen zeer bepalend is
geweest. We kijken mee door de ogen van
een creatieve ooggetuige: Wim Hofman.
In januari 2017 zal ook nog een educatieve ‘popup’-museumexpositie plaatsvinden, in samenwerking met Kunsteducatie
Walcheren. Ruim 750 schoolkinderen laten
zich dan op een creatieve manier inspireren
door Wim Hofman en zijn werk.

Na de onthulling van het beeld van Frans Naerebout
op het Bellamypark, 5 juli 1952. (Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert)

De expositie is samengesteld in nauwe
samenwerking met Wim Hofman, het Ge
meentearchief Vlissingen en Hofmankenner
John Louws.

Ravage in de Sarazijnstraat na de stormnacht van 31 januari op 1 februari 1953.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert)

24

Den Spiegel

Archiefnieuws
OPEN ARCHIEVENDAG IN GEMEENTEARCHIEF VLISSINGEN
Ad Tramper
Op zaterdag 15 oktober zet het Gemeente
archief Vlissingen haar deuren wagenwijd
open, zelfs de deur van het archiefdepot.
Deze archievendag maakt onderdeel uit
van de ‘Maand van de geschiedenis’.
Activiteiten die dag
• Rondleiding in het archiefdepot
De archiefschatten liggen veilig in een depot opgeslagen; de juiste temperatuur en
luchtvochtigheid zorgen er voor dat het
materiaal tot in lengte van jaren bewaard
blijft. Normaal gesproken is deze ruimte
dan ook gesloten voor het publiek. Wilt u
toch eens een blik werpen in de archiefruimte waar de gemeente haar meest belangrijke en mooiste stukken bewaart,
kom dan naar de archievendag.
• Presentatie van de beeldbank, onder andere bouwtekeningen en foto’s van De

Schelde en aanwinsten uit de Historisch
Topografische Atlas
• Presentatie door Arthur Scheijde. Welke
rol speelt het archief bij het schrijven
van een boek over de geschiedenis van
de stad. Arthur Scheijde, auteur van het
boek In naam van De Ruyter vertelt over
het gebruik van archiefmateriaal bij het
schrijven van zijn boek over De Ruyter.
De originele archiefstukken komen op tafel!
• Verkoop van enige overtollige boeken en
prentbriefkaarten
Het archief is in het bezit van afgeschreven boeken en prentbriefkaarten, die in
aanmerking komen voor afstoting. Soms
gaat het om exemplaren die in veelvoud
aanwezig zijn in het archief. Antiquarisch
materiaal zult u echter niet aantreffen bij
deze verkoop.

Uitleg in het depot door
archivaris Ron van
Maanen tijdens de archievendag in oktober
2014. (Fotocollectie
Gemeentearchief
Vlissingen;
foto Kees de Grave)
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Meer Hofman
Aafke Verdonk- Rodenhuis
en Vlissinger. In veel werk komen elementen als zee, strand, vissen voor. Er wordt
gevaren, verten worden ontdekt. Veel dingen doen dienst als vaartuig. Of het nu gaat
om de hoofdpersoon uit Het Vlot, die zijn eigen vlot bouwt of Ietsje Wit en Piekevet die
varen op een omgekeerde tafel.

In het muZEEumnieuws heeft u gelezen
over de bijzondere tentoonstelling Het
Vlissingen van Wim Hofman die vanaf
22 oktober 2016 in het muZEEum te zien
zal zijn. Aanleiding voor deze expositie is
het feit dat Wim Hofman dit jaar zijn vijfenzeventigste verjaardag viert.
Tien jaar geleden was er ook zo’ n speciaal Hofmanjaar, ter gelegenheid van zijn
vijfenzestigste verjaardag. Met een bijzondere Spiegel hebben wij hier toen aandacht
aan besteed, Den Spiegel, nummer 3 - juli
2006. In het midden vier ansichtkaarten
met afbeeldingen van werk van Hofman.
Ook heeft de Vereniging Vrienden van het
muZEEum en het Gemeentearchief dat jaar
een aankoop gedaan van werk van Wim
Hofman ten behoeve van het muZEEum en
het archief. Onder andere zijn veel van de
illustraties uit zowel de Nederlandse als de
Duitse versie van het boek De Stoorworm
aangekocht. De tekeningen voor de Duitse
versie zijn in kleur. Hier van bezit het
Gemeentearchief een fraaie verzameling.
Wim Hofman is kinderboekenschrijver,
beeldend kunstenaar, dichter, strandkenner
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Het is te doen:
Van wrakhout
is met wat moeite
wel een vlot te
maken. Maar
daarmee ben je
er nog niet.
Voordat je het
weet lopen dingen
anders dan je bedoelt…
(achterflap Het Vlot)

Een schrijver moet je lezen en naar het
werk van een beeldend kunstenaar moet je
kijken. Wim Hofman laat ons in alle gevallen een bijzondere wereld ontdekken. De
wereld van iemand die zelf een bijzondere
manier van kijken heeft, die in staat is het
gewone tot iets speciaals te maken.

Den Spiegel

In 2005 verscheen de bundel Na de storm,
net voor het Hofmanjaar. Het titelgedicht
laat zien hoe de schrijver kijkt. Na de storm
vind je van alles op het strand, daar maakt
Hofman een verhaal van, met een nuchter
slot:
(dat van de harde storm
en van die brand
heb ik uit de krant)
Dit jaar, 2016 verscheen Golfslag, van Wim
Hofman naar Ed Leeflang en terug.
Het gaat hier om een keuze, door Joke Lin
ders gemaakt, uit de vele brieven die zestien jaar lang van Wim Hofman naar Ed
Leeflang (1929-2008) en terug gingen,
voorz ien van afbeeldingen door beiden.
Een heel bijzonder boek.
Hier een kleine selectie van het werk van
Hofman uit de collectie van het Gemeente
archief.

Werk van Wim Hofman. Veelsoortige vaartuigen; voorbeelden uit de schenking van de Vriendenvereniging
aan het muZEEum en het gemeentearchief in 2006.
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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
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Maritime & Offshore Manpower Services

Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

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

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

