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Het fort Montebello, Phoenix-caissons,
het Korps mariniers en een tolhuis
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Deze eerste aflevering van Den Spiegel in
2017 bevat drie artikelen over maritieme,
militaire onderwerpen en we eindigen met
een verdwenen manier van wegbeheer, het
heffen of garen van tol. Hierbij hoorde een
tolhuis, met een slagboom en een tolgaarder.
We beginnen op Fort de Nolle, in de Franse
tijd Montebello genaamd. Jeroen-Martijn
van Haart vertelt in Ieder voor zich, wijn
en buskruit voor ons allen, het verhaal van
een complot dat in de laatste dagen van
het Franse bewind werd gesmeed, in en
rond dit fort. De diefstal waar het om gaat
in deze dagen van chaos in 1814 vormt de
basis voor dit artikel, waarvoor de auteur
heel wat burgerlijke en militaire strafrechtelijke archiefstukken heeft doorgespit.
Het gebruik van Phoenix-caissons bij het
dijkherstel op Walcheren 1945-1946 vertelt
hoe deze in Normandië gebruikte caissons
werden ingezet bij het dichten van de dijkgaten op Walcheren, ontstaan bij het inunderen van dit schiereiland. Cor Heijkoop,
auteur van het artikel gaf op 16 november
jl. voor de Vrienden een boeiende lezing
over dit onderwerp. Ook verscheen dit jaar
de tweede, herziene uitgave van zijn boek
Phoenix-caissons. Drijvende kolossen voor
vrede en veiligheid. Deze caissons zijn onder andere op het strand bij Rammekens
nog te zien.
Tobias van Gent geeft in Het Korps Mari
niers en Vlissingen een helder overzicht
van de geschiedenis van onze stad met dit
Korps. Vanaf de oprichting in 1665 tot nu
zijn er regelmatig mariniers in Vlissingen
gelegerd geweest. Niet altijd vanwege een
positieve aanleiding. In de Franse tijd werd
het plaatselijk garnizoen versterkt met het
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oog op de ‘oproerige stemming onder de
bevolking’. Nu wordt op een andere manier
uitgekeken naar de komst van de Michiel
Adriaanszoon de Ruyterkazerne.
Het Tolhuis van Souburg. In dit artikel onderneemt Jan Kaljouw een zoektocht naar
het tolhuis in de Paspoortstraat, daarvoor
Weststraat. De auteur vertelt niet alleen
over het gebouw, maar ook over de mensen die de tol inden. Jan Kaljouw is al heel
lang een trouwe, zeer geziene bezoeker van
het Gemeentearchief Vlissingen. Zijn belangstelling voor heemkunde en genealogie
dateert al van lang geleden. Aanvankelijk
verdiepte hij zich in de geschiedenis van
zijn eigen familie en deed hij stamboomonderzoek. Dit resulteerde in een boek Het
geslacht Kaljouw, 400 jaar genealogie en familiegeschiedenis. Bij het onderzoek kwam
hij tal van leuke zaken tegen die hem op
het idee brachten stukjes te gaan schrijven.
Karen Kroese verwoordt in het muZEEumnieuws de nieuwe strategische visie van
ons muZEEum. Deze visie laat zien dat er
voldoende mogelijkheden zijn om tot de
meest aantrekkelijke maritieme musea van
Nederland te blijven behoren.
Ook is de tentoonstelling Het Vlissingen
van Wim Hofman vanaf 22 oktober te zien.
Als u deze nog niet hebt bezocht, het is
een feest om te beleven, ook al gaat het
om minder leuke dingen als naoorlogse
verwoestingen, watersnood. Hofman laat
ons op een speciale manier kijken naar het
Vlissingen na de Tweede Wereldoorlog.
Rest mij nog u namens de redactie veel
leesp lezier met deze Spiegel te wensen,
aangename feestdagen en voor het nieuwe
jaar alle goeds, gezondheid en geluk.
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Ieder voor zich, wijn en buskruit
voor ons allen
Chaos en diefstal in de laatste dagen van het Frans bewind in Vlissingen,
in 1814
Jeroen-Martijn H.

van

Haart

‘Omdat er dagelijks diefstallen op ‘s-Lands
goederen worden gepleegd en het mijn plicht
is, als commandant der vesting en onderhorige
forten, alle mogelijkheden aan te wenden om
dit tegen te gaan; heb ik de personen Deltour
en Gobrecht ingeschakeld (die uit zèle voor het
Gouvernement alle moeite hebben aangewend
om de daders op te sporen) om mij alle
mogelijke informatie te verstrekken omtrent het
stelen van kruit en andere goederen, zodat ik
hierop kan handelen om het tegen te gaan.’1
Dit is de inleiding van een verklaring van
kolonel der infanterie Louis Eechout.2 Hoe
wel een Rijselaar van geboorte is hij op het
moment van schrijven net enige weken
benoemd tot de eerste Nederlandse commandant van de vesting Vlissingen sinds
jaren. In 1814 is hij zeker niet de enige met
die achtergrond. Vele nationaliteiten zijn
sinds lange tijd in ons land werkzaam en
woonachtig geraakt. Nederland heeft immers enkele jaren deel uitgemaakt van het
Franse Keizerrijk en dat blijft ook na het
vertrek van de ‘kale Fransen’ goed merkbaar. En nog altijd. Wel wordt na de bevrijding in ambtelijke zin zeer scherp op taal
gelet, immers, alles moet zeer Nederlands
zijn en klinken, het Frans is nu in de eerste
plaats de taal van een voormalige bezetter. Zelfs de gegoede standen spreken heel
even zuiver Nederlands om zich als goede
Nederlanders te bewijzen. Daarom valt dat
ene woordje ‘zèle’ op in een dossier met
zeer Nederlands geschreven processtukken. Het betekent zoveel als ijver, inzet,
overtuiging; kortom de genoemde heren
Deltour en Gobrecht, zelf allerminst Neder
lands, bewijzen zich loyaal en dienstbaar
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Napoleon Bonaparte (1769-1821);
litho. (Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)

aan het nieuwe bestuur.3 Van een militair
als Eechout kun je dat verwachten, bevel is
immers bevel, maar ook van een voormalig
Frans ambtenaar in de chaos van transitie?
Cynisch gesteld wellicht, maar de rechterlijke archieven van 1813, 1814 en zelfs nog
in 1815 liegen er niet om. Het is chaos en
dus ieder voor zich.
De vesting Vlissingen
Walcheren wordt in mei 1814 als het laatste
Franse territoir aan het nieuwe Soeverein
Vorstendom der Nederlanden toegevoegd.4
Het heeft bijzonder lang geduurd en van
een echte opstand tegen de Fransen is hier
zelfs geen sprake geweest. Wanneer in december 1813 ook Zeeland in alle heftig3

heid door de vrijheid wordt bereikt, blijft
het uitzonderlijk rustig onder de Walcherse
bevolking en vooral ook bij de Fransen die
over de grote lijn de mening j’y suis, j’y
reste! zijn toegedaan, hier ben ik, hier blijf
ik. Daar is ook alle reden toe. Walcheren
beschikt over een troepenmacht van ruim
zevenduizend Franse militairen. De imposante vesting Vlissingen geeft alle moed
dat het niet zomaar afgelopen zal zijn. Een
ooggetuige schrijft hierover zeer treffend:
‘Uit krijgskundig oogpunt is het niet te ontkennen dat Vlissingen een bewonderenswaardige proef oplevert van mensenkunst
en vermogen (…) de keten van batterijen
aan de zeekant, de batterijen zelfs op de
militaire gebouwen, leveren een ontzagwekkend aanzien en beschouwt men hiermee in verband de tegenover Vlissingen
gelegen versterkingen, aan de overzijde
van de Honte in Cadzand, dan is Vlissingen
ogenschijnlijk, zowel aan de water- als aan
de landzijde, een onneembare vesting.’5

Napoleon Bonaparte heeft daar persoonlijk
zorg voor gedragen, waarvoor hij zelfs in
1807 de stad Vlissingen tot een Franse enclave maakt binnen het Koninkrijk Holland
van zijn broer Lodewijk Napoleon. Ondanks
een korte Engelse bezetting in 1809, worden de bouwwerkzaamheden krachtig doorgezet en rond 1813 opgeleverd. Uiteindelijk
kost het de stad wel alles aan schoonheid
die zij voorheen kende. Alle buitenplaatsen
en speelhofjes met soms imposante tuinen,
de lommerrijke singels rondom de stad, alles wordt afgebroken en afgegraven en verdwijnt in één kale vlakte van verdedigingswerken, een brede gracht en een kring van
forten en kroonwerken eromheen. Rondom
de stad tot aan Abeele staat geen boom
meer overeind. Zelfs de bomen die niet in
de weg staan worden om strategische redenen gekapt en gebruikt als brandhout. Al
het werk wordt verzet door Spaanse krijgsgevangenen en door lokale arbeiders onder
leiding van Franse ingenieurs. Eén van die
forten, het meest westelijk gelegen op de
plek die we ongeveer kunnen aanwijzen als
de parkeerplaats van het Nollebos, is het
Fort Montebello. Vandaar uit naar het oosten liggen de drie kroonwerken, waarvan de
vorm van het Linker-Kroonwerk nog terug te
vinden is in de wijk ’t Fort, tot aan de forten
St. Hilaire en Lacoste, met als hekkensluiter
in het oosten het aloude Fort Rammekens.6
Een morrende, angstige bevolking

Oud-Vlissingen voordat het door toedoen van de
Fransen van het toneel verdween. Met linksonder de
omwalling van de stad Vlissingen en de Middelburgse
poort, circa 1800; ingekleurde tekening. (Historisch
Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)
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Deze verdedigingswerken hebben nog een
doel: het veilig opslaan van goederen om
het Vlissingse garnizoen te kunnen onderhouden. Dat garnizoen van ruim vijfduizend
militairen was overigens groter dan het
aantal inwoners. In 1813 begint Zeeland
en later vooral het eiland Walcheren zeer
geïsoleerd te raken. De welgestelde inwoners worden door het Franse gezag gedwongen meer te gaan betalen en ook de
boeren worden behoorlijk uitgeknepen.
Uit het weinige dat men buiten het eiland
over Walcheren hoort, weet men dat een
boer van elke vier koeien in zijn stal er twee
dient in te leveren. Die wijze van verdeling
geldt voor zeer veel producten die voortkoDen Spiegel

Het Engelse bombardement op
Vlissingen in augustus
1809; kopergravure.
(Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)

men uit landbouw of nijverheid. Het gevolg
is een enorme voorraad levensmiddelen en
bouwmaterialen. Daarnaast wordt het ook
steeds onveiliger en behoorlijk smerig in
Vliss ingen. De stad kan door een enorm
geldgebrek de kosten van de verlichting en
de reiniging niet meer opbrengen. Het gezag, bang voor zowel opstootjes als ziektes,
vaardigt de ene na de andere verordening
uit. De bevolking begint nu stevig te morren. De dagen van het Frans bewind lijken
geteld.
Wanneer in de winter van 1813-1814 de
Engelse vloot in de Zeeuwse wateren arri
veert, raakt vooral de bevolking erg ner-

veus. De algehele verwoesting van de de
sastreuze Engelse invasie van 1809 staat
nog zeer helder in het geheugen. Terwijl de
inwoners hun waardevolle spullen pakken
en naar het veiliger landinwaartse Middel
burg vertrekken, blijven de Fransen rustig
en laten zelfs het bestuurlijk centrum, de
Prefectuur in Middelburg, verplaatsen naar
Vlissingen. De generaal Gilly stelt daarbij
aan enige hooggeplaatste gevangenen,
die hun zorgen uiten over het feit dat zij in
Vlissingen worden vastgehouden: ‘Qu’en
cas de bombardement il leur donnerait une
bonne casematte où ils s’amuseraient le
soir d’une porti de whist.’ (In het geval van
een bombardement geef ik u een stevige

Overzichtskaart van Vlissingen
en omgeving uit 1750, met
daarin aangegeven de Franse
vestingbouwwerken in 1811,
1812. Alles binnen een grote
boog om de vesting werd
gesloopt; litho. (Historisch
Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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kazemat, zodat u zich ‘s avonds toch veilig
kunt vermaken met een potje kaarten).
Van Bonaparte naar Bourbon
In april 1814 is het overgrote deel van het
nieuwe Nederland druk in de weer om zichzelf bestuurlijk bijeen te rapen, maar de
Engelse vloot ligt nog altijd in de Zeeuwse
wateren en de Fransen zitten nog altijd op
Walcheren. Hoewel deze gaan vermoeden
dat er iets gaande is als de vloot alle masten heeft volgehangen met vlaggen, maar
ze kunnen niet bevroeden dat op 30 maart
1814 de geallieerde legers Parijs zijn binnengetrokken, noch dat twee dagen later
Napoleon wordt onttroond en al helemaal
niet dat nog eens vier dagen later het bewind
over Frankrijk in handen komt van Louis
XVIII. De Engelsen zijn wel zo vriendelijk
om op die dag, 6 april, de masten weer vol
te hangen met vlaggen en haar kanonnen
in feestvreugde af te vuren. Op een dijk in
Kamperland wordt een zeildoek gespannen
waarop de weinig subtiele tekst: ‘Bonaparte,
n’existe plus’ staat te lezen. Het geïsoleerde
Walcheren dat het qua nieuws moet doen
met gesmokkelde kranten, hoort nu voor
het eerst duidelijk wat er gebeurd is. Geen
oorlog met bombardementen, het doorsteken van dijken, allerhande grootse misère en
meer van dat. Nee, het is vrede. Het is over.

Plattegrond van Vlissingen, circa 1813; pen,
ingekleurd. (Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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Hoewel, niet helemaal. Generaal Gilly, die
zich nu loyaal verklaart aan zijn nieuwe
vorst, is van mening dat Walcheren nu niet
ineens minder Frans is. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is dat hij op zeker
moment orders geeft tot het lossen van kanonschoten en wel ter ere van de terugkeer
van de koning in het vaderland. Let wel: de
aankomst van Louis in Calais, niet Willem
in Scheveningen, die zat al lang en breed in
Den Haag. De Walcherse bevolking zal de
schouders hebben opgehaald.
Gilly wacht rustig zijn orders af, maar geeft
wel zijn manschappen te verstaan extra
waakzaam te zijn op ongeregeldheden; of
die nu komen van vreemde troepen (zowel
de Engelsen als Hollanders) of van de lokale bevolking. Scheepvaart van buitenaf
wordt mondjesmaat toegelaten, maar dit
duurt slechts kort omdat in Middelburg een
Franse douanier publiekelijk gedwongen
wordt een stuk oranje lint op te eten.
Het duurt nog tot 30 april voordat een gemachtigde van het nieuwe Franse gouvernement arriveert met het bevel tot ontruiming en overgave van het volledige eiland
Walcheren. Terwijl dit in gang wordt gezet
onderhandelen de hoge heren drie dagen en
nachten over de voorwaarden van de overdracht. Rond de zeveneneenhalf duizend
manschappen worden in Vlissingen ingescheept en overgezet naar Breskens, waarna
zij door Vlaanderen naar Frankrijk zullen afmarcheren. De grootste moeilijkheid is dat er
zeer weinig particuliere vaartuigen beschikbaar zijn en de Fransen gebruiken liever
niet hun eigen vloot. Dat wordt geprobeerd,
maar vervolgens ziet men bij het afmeren
in Breskens matrozen massaal overboord
springen en deserteren; met het gevolg dat
de schepen zonder bemanning blijven ronddobberen. Het is uiteindelijk toch gelukt. Een
prestatie van jewelste: de hele operatie van
ontruiming is in zes dagen volbracht.
Een roerige nacht in mei 1814
Maar rustig verloopt het allerminst. Er is algehele, grenzeloze verwarring en wanorde.
Den Spiegel

Op stel en sprong wordt door het stadsbestuur een burgerwacht geïnstalleerd die
de orde moet bewaren. De vertrekkende
Fransen, wier moraal en discipline tot een
dieptepunt is geraakt, bewaken namelijk
niet langer de magazijnen en slaan aan het
plunderen. Dit alles gecombineerd met een
lang getergde bevolking, die bovendien weet
heeft van de grote voorraden in de forten en
kroonwerken en zich daardoor behoorlijk
misdeeld voelt, maakt het er niet beter op.
Opmerkelijk genoeg wordt niet alleen gewag gemaakt van de drank en levensmiddelen, maar ook van het risico voor de magazijnen waar het buskruit ligt opgeslagen.
Het is wat waard en in de vesting Vlissingen
ruim voorradig.7 Nog tijdens de ontruiming
van de stad wordt de situatie kritiek. In de
nacht van 4 op 5 mei stelen soldaten en
matrozen buskruit uit de magazijnen en
verkopen dit tegen een lage prijs aan de
inwoners, die het verbergen in hun woningen. De Franse commandant Charnotel
roept de hulp in van het stadsbestuur en de
burgerwacht om de magazijnen en verde
dig ingswerken te bewaken. Duizenden
ponden kruit blijken nu gestolen te zijn,
maar het merendeel wordt teruggevonden
bij huiszoekingen in diezelfde nacht. Alle
bewakingsposten worden door de burgerwacht bezet en de rondzwervende soldaten
in verzekerde bewaring gesteld.
De volgende dag zijn er toch opnieuw rellen
en ruzies onder de vertrekkende soldaten.
Wederom grijpt de burgerwacht in en weet
de rust te herstellen. De volgende morgen,
6 mei, is het restant van het garnizoen ingescheept en kan het stadsbestuur van
Vlissingen zich opgelucht op de toekomst
gaan richten.
Vlissingen officieel Nederlands
Op 7 mei komt een bestuurlijke delegatie
samen met generaal Sweerts de Landas
en diens troepen aan in Vlissingen om de
stad officieel in te nemen.8 In allerijl zijn de
stad en het Gouvernementspaleis9 wat aangeveegd, erebogen opgericht, vlaggen uiten guirlandes opgehangen. Een erewacht
Januari 2017

is aangesteld om met vlaggen en wimpels
de stoet te kunnen ontvangen. Op de trappen van het paleis wordt afgekondigd dat
Walcheren wederom deel uitmaakt ‘der
Vrije Vereenigde Nederlanden onder het opperbestuur van eenen Vorst uit den huize
van Oranje, even als hoogst des zelfs doorlugtige Voorvaderen uit Nederlandsch bloed
gesproten; een huis, waarvan den naam alleen alle welgestelde harten der Zeeuwen
van erkentenis en eerbied doet ontgloeijen.’
Aan hooggloeiende retoriek met veel blijdschap, vreugde en eerbewijzen ontbreekt
het niet. ’s Avonds zijn alle publieke gebouwen en particuliere huizen fraai verlicht en
het feest duurt tot diep in de nacht.
Maar hoe staat het inmiddels met de verde
digingswerken en de nog altijd overvolle
mag azijnen? Rammekens is al op 5 mei
ing en omen door de manschappen van
Sweerts de Landas en hetzelfde gebeurt op
7 mei met de vesting Vlissingen. Dit 3de
Bataljon Jagers was echter bepaald niet
groot, tenminste niet in verhouding tot het
voormalige Franse garnizoen. Slechts vierhonderd man is beschikbaar om de vele
wallen, forten, kroonwerken en batterijen
te verdedigen en te waken over de voorraden en ruim zeshonderd stukken geschut
die zijn achtergebleven. De inzet van de
burgerwacht blijft noodzaak; pas een ruime
week later arriveren nog driehonderd militairen om taken over te nemen. Inmiddels
is de eerder genoemde kolonel Louis
Eechout benoemd tot de nieuwe militaire
commandant van de vesting Vlissingen.
Toch is het nog altijd niet helemaal rustig.
Al zijn de Franse militairen en matrozen vertrokken, er zijn nog altijd veel vreemdelingen in de stad die voorheen met het leger
of bestuur van doen hadden. Sommigen van
hen (soms in nauwe samenwerking met lokale inwoners) werken gestaag verder aan
de ingezette roof en heling van goederen uit
de militaire magazijnen; en niet alleen zij.
Ook diverse soldaten van het net gearriveerde 3de Bataljon Jagers zien de rijk gevulde
magazijnen en slaan aan het roven.
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Overzichtskaart van Fort Rammekens, 1813. Dit fort werd evenals het Keizersbolwerk voorzien van
kazematten. (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)

1200 liter wijn
Eén compagnie neemt op 16 mei 1814
de wacht op het Fort St. Hilaire. Een tiental van hen breekt diezelfde nacht al twee
magazijnen met levensmiddelen open en
verbergt de goederen op een nabijgelegen
hofstede. Toevallig ontdekt de magazijnmeester Mortier de volgende dag al deze
brutale roof. Als hij hoort van een actief
transport vlakbij, waarschuwt hij direct een
officier en gaat op onderzoek uit. Tussen
Grote en Kleine Abeele onderschept hij
hoogstpersoonlijk een kar waarop twee okshoofden10 rode wijn, zes balen rijst, drie balen witte erwten en een kist kaarsen. Van de
twee mannen op de kar rent er één zo snel
als hij kan weg. De vrachtrijder verklaart
wel waar hij de goederen heeft opgehaald
en in wiens opdracht. Alles wijst op roof en
de schuldigen worden opgepakt; maar op
de kar ligt slechts een deel. Wat blijkt: de
schuldigen hebben al het nodige zelf genuttigd en verdeeld. Eén van de hoofdschuldigen, korporaal Charles l’Evecq, presteert
het zelfs zijn kompanen van het garnizoen
in Fort Rammekens uit te nodigen om te
komen drinken. Of daarmee de resterende
1200 liter vermiste wijn is verklaard blijft
de vraag, maar de mannen werden behoorlijk beneveld opgepakt. De Krijgsraad
8

zal korporaal l’Evecq uiteindelijk veroordelen wegens verregaande onachtzaamheid,
plichtsverzuim en dronkenschap tijdens
de wacht. Zijn straf wordt bepaald op een
afstraffing van vijftig slagen met een rietje
tegenover de eigen compagnie. Daarna zal
hij ‘als schelm’ worden weggejaagd en onbekwaam verklaard om het land ooit nog
als militair te kunnen dienen.
De kapitein en zijn ankers
Dat het garnizoen van Fort Rammekens de
moraal niet bijster hoog heeft en de wacht
daar verzaakt om een fort verder wijn te
gaan drinken, kan ze bijna niet kwalijk worden genomen. De eigen commandant, kapitein Jean-Baptiste Tackoen11 wordt korte
tijd later ook in het Provoosthuis, de militaire
gevangenis in Middelburg, opgesloten.
Tijdens de Franse ontruiming heeft hij orders gekregen met zijn eigen compagnie
jagers naar Fort Rammekens te gaan en
daar het commando over te nemen. Daar
aangekomen is het fort al verlaten, er resteert nog slechts één Franse kapitein die
hem de sleutels geeft en daarna zelf vertrekt.
Tackoen heeft echter verzaakt om met deze officier een inventarisatie te maken van
hetgeen achtergelaten is, maar hij doet het
zelf later ook niet. In de magazijnen van Fort
Den Spiegel

heeft één van zijn superieuren in Vlissingen,
majoor De Perez, gehoord van de diefstal.
Het schip wordt nu in Bergen op Zoom opgewacht en de wijn in beslag genomen.
De Krijgsraad zit toch met een probleem
omdat ze van Tackoen geen volledige bekentenis krijgen, maar uiteindelijk wordt
hij door het Hoog Militair Gerechtshof in
Utrecht veroordeeld tot ‘infamie’, verlies
van zijn eer, ofwel zijn commissie en competentie om nog langer als militair te dienen. Tackoen trekt zich daarna terug op
zijn landgoed waar hij twee jaar later sterft,
nog geen vierendertig jaar oud.
Het buskruit van Montebello

Plattegrond van Fort Montebello, circa 1813;
met rechtsonder Vlissingen en rechtsboven het
linker kroonwerk. (Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)

Rammekens ligt onder meer een aanzienlijke
hoeveelheid wijn op fusten. Er wordt onmiddellijk een fust aangeslagen en aan de manschappen uitgeschonken. Het argument: de
reguliere rantsoenen waren nog niet ontvangen. De commandant drinkt vrolijk mee.
Had hij het daarbij gelaten, was hij er met
een lichte straf vanaf gekomen. Maar in
plaats daarvan stuurt hij zijn kwartiermaker Jan Meijer naar Middelburg om daar
bij een kuiper vierentwintig ankers te kopen.12 Teruggekomen laat Tackoen enkele
fusten leeglopen in die wijnvaten, tezamen
goed voor ruim achthonderd liter rode wijn.
Daarna worden de vaten overgebracht naar
een Middelburgse kelder. Een maand later worden de vaten, nu verborgen in peperkoekbakken en andere kisten, geladen
in een beurtschip, varend van Middelburg
naar Bergen op Zoom. Tackoen geeft een
valse pas aan Meijer en korporaal Joseph
Carré zodat ze mee kunnen reizen onder het
voorwendsel dienstzaken af te handelen in
Breda. Meijer heeft opdracht de buit bij aankomst veilig op te slaan en daarna verder te
vervoeren naar Tackoens buitenverblijf in
Moerstraten bij Steenbergen. In de tussentijd
Januari 2017

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende zaken is echter een complot dat
commandant Eechout zelf weet te verijdelen. Eind mei 1814 krijgt hij de voormalige douanebeambten Deltour en Gobrecht
op bezoek. Zij waarschuwen hem voor
een voorgenomen diefstal van maar liefst
2000 pond buskruit uit de magazijnen van
het Fort Montebello aan de Nolle. Eechout
neemt de zaak serieus en stelt de voornoemde heren aan om te achterhalen wie
de samenzweerders en de mogelijke koper
van het buskruit zijn. Zij op hun beurt, omdat zij vermoeden dat zij wel eens gewantrouwd kunnen worden, schakelen zelf de
personen in die hen op de hoogte brachten,
een voormalige douanier genaamd Bruno
Zaman en de horlogemaker Willem Jaco
bus Bolderman uit de Vlissingse Kerkstraat.
Zodoende ontstaat er een klein netwerk van
personen die allemaal direct of zijdelings in
dienst staan van commandant Eechout.
Het complot krijgt na enkele weken zo’n
duidelijke vorm dat, wanneer Eechout te
horen krijgt dat het plan inderdaad zal worden uitgevoerd, hij er zelf op uit gaat. In de
avond van 6 juni vertrekt hij met een paar
officieren en een detachement soldaten
naar Abeele om daar te wachten op verder
nieuws van zijn informanten. Het gestolen
buskruit zal namelijk verborgen worden
achter het bos van de buitenplaats van vice-admiraal Verdoorn, het hof Doornlust in
9

Oost-Souburg. Uren later komt Gobrecht,
zelf ingeseind door één van zijn informanten, naar Eechout met de boodschap dat
het buskruit niet naar Oost- maar naar
West-Souburg zal worden gebracht. Het
is inmiddels half twaalf als zij ter hoogte
van herberg ‘de Blauwe Hand’ in het dorp
West-Souburg aankomen. In de verte ziet
Eechout een wagen rijden met daarop twee
mannen. Als de kar nadert ziet hij daarop
Josse Paternoster die hem is beschreven
als één van de bedenkers van de diefstal;
en ook Leijn de Wolf, een lokale landbouwer die als vrachtrijder wat bijverdient en
slechts is ingehuurd voor het vervoer. Ter
plekke worden zij ondervraagd en gearresteerd. De diefstal is weliswaar in volle gang
maar de vaten zijn nog niet opgehaald.
Eechout besluit de kar verder te laten rijden
richting het Fort Montebello, met zijn mannen verdekt opgesteld. Daar aangekomen
treft hij op de brug van het fort Dominique
Lupi, een Italiaan die vanuit Franse dienst
als korporaal is overgegaan in een compagnie van het 3de Bataljon Jagers. Deze
beseft direct wat er aan de hand is en geeft
zich over, biecht op wat hij weet en wordt
gearresteerd. Eechout trekt nu met zijn
manschappen het fort binnen en treft daar
verschillende personen die alle voorbereidingen hebben getroffen om de diefstal ten
uitvoer te brengen. Hij arresteert ze allemaal behalve één persoon die weet te ont-

West-Souburg vanuit het zuidwesten,
circa 1740. De voorstelling zal in 1815 niet
veel hebben afgeweken; kopergravure.
(Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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komen door over de wallen van het fort in
de gracht te springen en weg te zwemmen.
Later zal blijken dat het om een Franse matroos gaat, maar zijn identiteit wordt nooit
vastgesteld. Onder de gearresteerden vindt
Eechout de commandant van de wacht:
de Vlaming Jan-Baptiste Goudard, sergeant van wederom hetzelfde 3de Bataljon
Jagers. Maar ook een pakhuisknechtje van
veertien jaar dat louter Frans spreekt, de
geboren Henegouwer Francois Chatelain.
Ook treft hij, naar wat hij al weet, de andere bedenker van de diefstal, de herbergier
Antoine Poinaut. In de kruitmagazijnen van
het fort treft Eechout sporen van braak en
enkele vaten buskruit zijn al van de plaats
gerold en klaargelegd om te worden vervoerd. Het is heterdaad.
De volgende dag zet Eechout zich aan het
opstellen van een procesverbaal dat het
begin zal worden van een lijvig procesdossier van veertig documenten: verklaringen,
getuigenissen, verhoren en alle ambtelijke
stukken nodig om het dossier te vormen.
Het kost drie maanden voordat het Hof
van Assisen, het burgerlijk gerechtshof,
een uitspraak doet. Inmiddels is de vrachtrijder ontslagen van vervolging en tijdens
het proces volgt voor de jongen Chatelain
een zelfde uitspraak. Maar de twee initiatiefnemers van de diefstal, de Brusselaar
Paternoster en de Fransman Poinaut, die
het hardste blijven ontkennen dat zij er iets
mee van doen hebben, ontkomen hun straf
niet. Poinaut beweert zelfs dat hij alleen
maar een stukje was gaan wandelen en
per toeval in het Fort Montebello geraakte.
Zij worden door de scherprechter op een
schavot voor het stadhuis van Middelburg
aan een paal gebonden en tot bloedens
toe publiek gegeseld, daarna worden zij
in detentie geplaatst: tien jaar tuchthuis.
Beiden gaan in cassatie, maar weten hun
zaak in het geheel niet te onderbouwen,
zelfs niet met behulp van een advocaat.
Het Hooggerechtshof in Den Haag zal het
vonnis in januari 1815 dan ook alleen maar
bevestigen.
De twee betrokken militairen: de sergeant Jan-Bapiste Goudard en de korpoDen Spiegel

raal Dominique Lupi zijn weliswaar ook direct opgesloten, zij het als militairen in het
Provoosthuis in Middelburg, maar moeten
langer wachten. De militaire rechterlijke
macht heeft duidelijk andere prioriteiten,
afgezien van het feit dat deze officieren in
actieve dienst een grote werkdruk kennen
om Zeeland weer veilig te krijgen, krijgen zij
als Krijgsraad voornamelijk stapels dossiers
van deserteurs voor zich. In het voorjaar
van 1815 komt de zaak eindelijk voor. De
Krijgsraad oordeelt niet minder mild dan het
burgerlijk hof. Inmiddels is het 3de Bataljon
Jagers opgeheven, maar niet voordat een
goed deel van dit bataljon voor de Krijgsraad
is verschenen voor de andere zaken.
Ook voor Goudard en Lupi loopt het hoger beroep slecht af. Niet alleen zal het
Hoog Militair Gerechtshof in Utrecht het
vonnis van de Krijgsraad bevestigen, daar
bovenop ook nog eens bepalen dat zij vervallen worden verklaard van hun militaire
betrekking. Zij worden uiteindelijk net als
Paternoster en Poinaut als burgers opgesloten in het Tuchthuis van Middelburg;
Goudard voor zes en Lupi voor vier jaar.13
De tijd die zij daar doorbrachten was, zoals
het vonnis stelde: om met hun handen de
kost te verdienen. De negentiende-eeuwse
gevangenissen verschillen daarin niet veel
van de voorgaande, het blijven een soort
goedkope staatsfabrieken voor massaproductie van allerhande producten.14

slijt zijn laatste jaren gerehabiliteerd maar
berooid als kleermaker in Middelburg, hij
wordt slechts vierenvijftig jaar oud.
Ook kolonel Eechout blijft niet lang in Zee
land. Hoewel daadkrachtig is hij slechts
kort commandant van de vesting Vlissin
gen. Gezien zijn capaciteiten is het niet ver
wonderlijk dat hij als vroege zestiger een
eervolle post krijgt in Noord-Holland. Helaas
speelt zijn gezondheid hem parten. In december 1823 krijgt hij een hevige ‘krampkoliek’
en sterft binnen vier dagen, hij laat een weduwe en een dertienjarig zoontje achter.
Het leven in Vlissingen, Walcheren, Zeeland
en de rest van de Nederlanden normaliseert
langzaam maar zeker. Al vrij snel na de
bevrijding van 1813-1814 verlaten in het
kielzog van de militairen veel vreemdelingen het land weer. Het laat onverlet dat de
Franse Tijd, een van die historische tijdvakken is waardoor het Nederlandse bloed zeer
vermengd is geraakt met dat van Fransen,
Engelsen, Spanjaarden, Italianen, Duitsers,
enzovoorts.
Maar maakt u zich geen zorgen, het waren
heus niet allemaal criminelen, belust op wijn
of de opbrengst van een vaatje buskruit.
Over de auteur: Jeroen-Martijn H. van
Haart is professioneel onderzoeker en publicist op het gebied van de historische
genealogie en prosopografie, met speciale interesse voor Zeeland en de Zeeuwse
elite van het ancien régime.

Langzaam maar zeker
Bronnen & Literatuur

Vrijwel alle betrokkenen in de drie genoemde zaken verdwijnen uit de bronnen,
zij zijn vermoedelijk allemaal weer vertrokken. Alleen de herbergier Poinaut blijft in
Zeeland. Een erg goede keuze blijkt het
ook weer niet. Na zijn vrijlating vraagt zijn
vrouw direct de echtscheiding aan, die haar
binnen drie weken door de rechtbank wordt
vergund, met een alimentatie. Uitzonderlijk
snel, maar het heeft alles te maken met
Poinauts veroordeling die hem tot een eerloos burger zonder rechten heeft gemaakt.
Wel vraagt hij drie jaar later gratie aan de
Koning, die hem verleend wordt. Poinaut
Januari 2017

Zeeuws Archief te Middelburg:
–

Rechterlijke Archieven Zeeland, 1796/1811-1838
(toegangsnummer 12); diverse inventarisnummers
betreffende de burgerlijke strafrechtelijke procedures voor het Hof van Assisen en de civiele procedures voor de Rechtbank van Eerste Aanleg

–

Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973 (toegangsnummer 254); diverse inventarisnummers betreffende het College van Regenten en de registers van
het Huis van Detentie te Middelburg

–

Krijgsraad in Zeeland en Auditeur-Militair in Zeeland,
1814-1871, 1814-1842 (toegangsnummer 717); diverse inventarisnummers betreffende militaire strafrechtelijke procedures
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–

H.G. van Grol, De laatste maanden der Fransche heer-

soonlijk orders heeft gegeven om in nood de dijken

schappij in Vlissingen opgenomen als bijlage (106p.)

op te blazen, dit zou een andere verklaring kunnen

van het jaarverslag omtrent het Oud-Archief over het

zijn voor de aanwezigheid van grote voorraden bus-

jaar 1912, in: Verslag van den toestand der gemeente
Vlissingen over het jaar 1912, Vlissingen 1913
–

J.-M.A.T.F. H. van Haart, onderzoeksdatabases

Engelse schepen op het eiland aangekomen; en

Zeeuwse Elite (2000-heden) en Middelburgse (Vlis

deed eerst haar intrede in Veere (4 mei) en daarna

singse) Middenstand (2005-heden), voor biografische gegevens en relaties
–
–

in Middelburg (5 mei). (Van Grol, 1913)
9) Het zogenaamde ‘Palais de Gouvernement’, de zetel

Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen,

van het militaire gezag en later ook de Prefectuur,

hoofdzakelijk in Nederland, ’s-Gravenhage 1958

is later bekend geworden onder de naam Van

J. de Kanter Philz., De Franschen in Walcheren,

Dishoeckhuis en tot 1964 gebruikt als stadhuis van

Middelburg 1814
–

kruit. (Van Grol 1913)
8) Deze delegatie was op 4 mei met behulp van

J.M.G. Leune, De landgoederen Ekelenberg en Pad
mos in Steenbergen, Capelle a/d IJssel 2014

Vlissingen.
10) Een okshoofd is een oude term voor grote wijnvaten; en tevens een inhoudsmaat die gelijk staat aan
ruim 200 liter.

–

Middelburgsche Courant

–

S. van Ruller en S. Faber, Afdoening van strafzaken

11) Jean Baptiste Anthonius Maria Tackoen (Mechelen

in Nederland sinds 1813 – Ontwikkelingen in wetge-

1783-1817 Moerstraten), officier der infanterie in

ving, beleid en praktijk, Amsterdam 1995

Nederlandse dienst. (Leune 2014)
12) Een anker is eveneens een oude inhoudsmaat voor

Noten
1) Hertaald citaat uit de verklaring van kolonel L.A.J.
Eechout, commandant der vesting Vlissingen, dd.
2

wijn en staat gelijk aan 35 liter, zo’n 45 flessen. Zes
ankers stonden gelijk aan één okshoofd.
13) dient wel opgemerkt te worden dat geen van de

18.07.1814. ZA, RAZ (12), inv.no. 30

detentiestraffen volledig werd uitgezeten. Hieraan

Louis August Joseph Eechout (Lille 1762-1823

ligt een combinatie van factoren ten grondslag. Ten

Haarlem), officier der infanterie in Nederlandse

eerste was de soms strenge strafmaat en tegelijk

dienst. Bij zijn dood droeg hij de rang van kolonel

ook het veelvuldig voorkomen van vrijspraak de uit-

en was toen militie-commissaris over het 3e ressort

komst van de ongemakkelijkheid van de rechterlijke

van Noord-Holland. (Zeeuwse Elite)

macht met het rigide Franse Wetboek van Strafrecht

3) Pierre Joseph Deltour was afkomstig uit Mons

(de zogenaamde Code Penal); wat tegelijk onont-

(Bergen) in Henegouwen. Jean Benoit Gobrecht

koombaar was aangezien men weinig andere keu-

was met zekerheid een Vlaming, mogelijk uit

ze had en het nog tot in 1886 zou duren voordat

de omgeving van Brugge. Beide waren ambte-

een nieuw Wetboek van Strafrecht werd ingesteld.

naren van de voorm alige Keizerlijke Douane.

Daarnaast was het al vrij snel gebruikelijk dat op

(Middelburgse (Vlissingse) Middenstand)

de verjaardag van Koning Willem I (24 augustus)

4) Samen met het zogenaamde ‘eiland van Cadzand’

gratieverleningen plaatsvonden. Wie goed gedrag

dat ook nog altijd onder Frans militair gezag was

vertoonde kon beloond worden met afslag van één

gebleven. (Van Grol 1913) Pas in maart 1815 was

of twee jaar, of zelfs volledige invrijheidstelling. Het

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een feit.

was niet alleen een middel van de nieuwe koning

5) Deze ooggetuige was eerst Frans en later Neder
lands ambtenaar. (De Kanter 1814)

om zich te tonen als een barmhartig monarch, deze
gratieverleningen werden ook gezien als correcties

6) Het Fort Montebello kreeg al kort na de bevrijding

op de soms strenge straffen die niet ontweken kon-

van de Fransen de naam waaronder het tot de de-

den worden op basis van het geldende (Franse)

fintieve afbraak bekend zou blijven: Fort De Nolle.

strafrecht. (Van Ruller & Faber 1995)

Het naastgelegen lunet op het duin, kreeg de nieu-

14) Het aloude principe dat de gevangenissen en ge-

we naam Kenau Hasselaar. Het Fort St. Hilaire werd

vangenen zo min mogelijk moesten kosten en te-

omgedoopt in Fort De Ruyter; en het fort Lacoste

gelijk dat er in deze instellingen zoveel mogelijk

werd Fort Zoutman. (Van Grol 1913).

verkoopbare producten moest worden gemaakt,

7) De grote hoeveelheden buskruit zijn, gezien de ver-

om opbrengsten mee te genereren, was een résidu

wachte belegering, niet heel opmerkelijk Ook doet

uit de tijd van de rasp-, tucht- en spinhuizen tijdens

al enige tijd een mythe de ronde dat Napoleon per-

de Republiek. (Hallema 1958)
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Het gebruik van Phoenix-caissons bij het
dijkherstel op Walcheren 1945-1946
Cor Heijkoop
De geallieerden bouwden tijdens D-day in
Normandië een kunstmatige haven met onder
andere Phoenix-caissons. Deze haven bleek van
levensbelang te zijn voor de aanvoer van
legergoederen en het verdere verloop van de
oorlog. In 1945 boden de geallieerden Phoenixcaissons aan voor het dijkherstel op Walcheren.
Op dit Zeeuwse schiereiland ontmoette
de toepassing van caissons aanvankelijk
weerstand. Het dijkherstel was niet alleen een
strijd tegen de elementen, maar ook een
tussen voorstanders van de traditionele,
vertrouwde werkmethoden en de pleiters voor
toepassing van nieuwe, nog ongewisse
technieken. Uiteindelijk gingen de waterbouwers
overstag en Phoenix-caissons, intermediate
pontons en beetles blokkeerden de dijkgaten
op Walcheren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog drongen
de Russen, die vanuit het oosten langzaam
maar zeker de Duitsers aan het terugdrijven
waren, regelmatig aan om een tweede front
te openen, zodat Hitler Duitsland, zowel uit

het oosten als uit het westen kon worden
verslagen. Dit tweede front zou betekenen
dat de overige verbondenen een landing
moesten uitvoeren op de zwaar verdedigde kust, de zogenaamde Atlantikwall, van
Frankrijk of mogelijk Holland.
De geallieerden gingen er vanuit dat een
landing, ondanks behoorlijke verliezen, wel
kon slagen, maar dat de legers sterk afhankelijk waren van voorraden.
In het diepste geheim ontwierp men een
kunstmatige haven, waarvan zogenaamde
Phoenix-caissons van het type Bx en later
de grotere Ax een belangrijk onderdeel waren.
Na de landing op 6 juni 1944, welke de
geschiedenis zou ingaan als D-day, functioneerde die kunstmatige haven bij het
Franse Arromanches vanaf de derde dag
tot volle tevredenheid. Ook een paar kleinere havens aan de Franse kust hadden
een belangrijke aanvullende rol.
Op 19 juni sloegen de weergoden genadeloos toe aan de Normandische kust. Ver
schillende onderdelen van de kunstmatige
haven sloegen los en sleepboten probeerden te redden wat er te redden was. Een

Overzichtsfoto van de
kunstmatige haven in
Arromanches.
(Collectie Cor Heijkoop)
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uitvoeren met een kunstmatige haven aan
de Deense kust met het doel de Russen te
stoppen.
Echter in het verder verloop van de oorlog
waren de Ax-caissons niet meer nodig en
dus overbodig. Met een aantal niet be
schad igde en geborgen Bx-caissons uit
Norm and ië vormden deze eenheden een
belangrijke schakel bij het dijkherstel in
Zeeland.

Achtergebleven Phoenix-caissons bij Arromanches.
(Collectie Cor Heijkoop)

uit Texas afkomstige officier beschreef het
als volgt: ‘de sleepboten waren net cowboys tussen een groep wilde dieren’. Hoe
hadden de Phoenix-caissons zich gehouden
tijdens de zware storm zal een oplettende
lezer zich afvragen.
De caissons waren goed bestand tegen
overd ruk van buiten, maar slecht tegen
overdruk van binnenuit. De caissons waren
van boven open en daardoor ontstonden de
problemen. Verschillende onderdelen van
de kunstmatige haven belandden op het
strand van Arromanches en vormen heden
ten dage een toeristische attractie van eerste orde.
Om in de toekomst dit soort problemen te
voorkomen werd een nieuw concept gekozen, waarbij het meest in het oog viel de
bouw van nieuwere en grotere caissons, het
zogenaamde Ax type. Deze kolossen waren
aan de bovenkant gesloten.
Het voortzetten van de bouw van de grotere
Ax-caissons had echter een militair strategisch en wellicht politiek doel.
De geallieerde legerleiding hield er rekening mee dat in het verder verloop van de
oorlog de belangrijke haven van Antwerpen
onbruikbaar zou zijn als gevolg van Duitse
vernielingen.
In dat geval zou men voor Oostende een
tweed e kunstmatige haven aanleggen,
conform het systeem van Arromanches.
Verder sloot men niet helemaal uit dat de
Russische troepen via de Oostzeestaten en
Denemarken naar het westen zouden oprukken. In dat geval zou men een landing
14

De inundatie van Walcheren
Nadat Antwerpen nagenoeg ongeschonden in handen was gevallen van de geallieerden wilde met name veldmaarschalk
Montgomery doorstoten naar het hart van
Duitsland: het Ruhrgebied.
Montgomery ging er vanuit dat de Duitse
eenheden dermate verzwakt zouden zijn,
dat met een luchtlandingsoperatie dicht bij
de Duitse grens een begin kon worden gemaakt met een totale uitschakeling van het
Duitse leger.
Onder de codenaam Market-Garden werd
een luchtlandingsoperatie uitgevoerd onder
andere bij Arnhem, maar deze zou op een
totale mislukking uitlopen.
Generaal Eisenhower hechtte meer belang
aan een goede aanvoerhaven, dus Ant
werpen, maar realiseerde zich heel goed
dat dan de zwaar verdedigde Scheldemond
geheel in geallieerden handen moest zijn.
Nad at na felle gevechten de zuidelijke
Scheldeoever in geallieerden handen was,
kon men nog altijd niet over Antwerpen be
schikken omdat de Scheldemond nog altijd
beheerst werd door Duits geschut op Wal
cheren.
Men besloot tot een aanval op Walcheren,
nadat het eiland door middel van luchtbom
bardementen op de zeedijken onder water
was gezet. De Duitse verdediging zou op
deze wijze behoorlijk worden aangetast.
Aldus werden de dijken op een viertal plaat
sen gebombardeerd te weten: Westkapelle,
Veere en Vlissingen, (Nolledijk en Ramme
kens). De tuin van Zeeland stroomde na de
bombardementen langzaam onder water.
Nadat Walcheren onder water stond, volgden
de landingen op 1 november bij Vlissingen
Den Spiegel

en Westkapelle, terwijl de Canadezen de
Sloed am veroverden. Tenslotte was op
8 november Walcheren bevrijd.
De aanvoer van D-day componenten naar
Walcheren
Kort na de inundatie van Walcheren werd
er binnenkamers op verschillende niveaus
nagedacht over het herstel van de dijken
en de droogmaking van het schiereiland.
Onder supervisie van Rijkswaterstaat werd
een speciale afdeling opgericht, de Dienst
Droogmaking Walcheren (D.D.W.) met een
kantoor in Middelburg.
De geallieerden boden D-day materieel
aan voor het herstel van de dijken, hoewel
veel waterstaatingenieurs daar moeite mee
hadden, en vooral dachten op traditionele
wijze de dijkgaten te sluiten. Immers, eeuwenlang had men dijken gemaakt met klei,
zandzakken en rijsbedden.
Men ging overstag en kocht invasie materieel in Engeland. De aanvoer van het D-day
materieel kwam maar moeizaam op gang,
mede door een tekort aan sleepboten. Op
1 november 1945 waren er onder andere
81 betonnen beetles, 18 stalen beetles,
5 betonnen intermediate pontons en nog
tientallen ander voormalig D-day materieel.
aangevoerd.
De grote Phoenix-caissons van het type Bx
kwamen in het najaar richting de Schelde
en werden over het algemeen geparkeerd
in Terneuzen, gezien de haven van Vlis
singen onbruikbaar was. In totaal werden
8 Phoenix-caissons aangekocht voor het
dijkherstel en overgebracht naar Zeeland.

Bx-caissons voor Westkapelle. (Foto N. Flipse-Roelse)

onderdelen te gaan gebruiken, hoewel daar
aanvankelijk, zoals we zagen, veel argwaan
tegen bestond. Men besloot naast scheepswrakken en andere oorlogsresten, veertien
zogenaamde betonnen beetles te laten afzinken.
Dit werkte wonderwel, echter een najaarsstorm gooide roet in het eten. Een deel van
de beetles spoelde uit het gat. Opnieuw
gingen de dijkwerkers aan de slag en men
zag kans het dijkgat min of meer te sluiten. Weer sloeg een najaarsstorm toe en
het gat was nog steeds niet gesloten. Nadat
nog meer voormalig D-day materieel in het
sluitgat was verwerkt kon de dijkbres eindelijk gesloten worden.
Later ontstond hier een soort natuurlijke
baai en heden ten dage is de Nolle een geliefd strand voor de Vlissingers en toeristen.

Het sluiten van de dijkgaten
Het dijkgat van de Nolledijk stond als eerste
op de planning om te sluiten, maar vormde
een groot probleem voor de waterbouwers.
Het gat was in de loop van de maanden vrij
diep uitgesleten.
Men transporteerde een mengsel van zand
en water via een persleiding over de boulevard richting Nolle, echter het zand spoelde
deels weg. De D.D.W. moest naar andere
middelen uitkijken en men besloot D-day
Januari 2017

Het dichten van het gat in de Nolledijk, 1945; tekening Arie aan de Wiel. (Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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Een ander moeilijk stroomgat was de
dijkbres bij Westkapelle. Hier waren twee
stroomgeulen ontstaan.
Om de werkzaamheden bij het dijkgat te
beschermen werden er vier Bx-caissons afgezonken voor de kust. In feite fungeerden
de caissons als een soort golfbreker voor
de kust, een taak waarvoor ze primair waren gebouwd.
Met hulp van een baggermolen, die door
het dijkgat was gevaren zag men vrij snel
kans om het noordelijk gat te sluiten. Een
gemengd gzelschap van Westkappelse dijkwerkers, werklieden uit de Biesbos, Britten
en last but not least Duitse krijgsgevangenen, had hier een hoofdrol.
De later bekend geworden schrijver/journalist Den Doolaard, nu in de rol als voorlichter van de D.D.W, werd hier geïnspireerd
voor zijn latere publicaties.
De eerste poging om de zogenaamde Zuid
geul te sluiten verliep niet erg voorspoedig.
Men gebruikte hiervoor onder andere zogenaamde intermediate pontons en verder
beetles, torpedonetten en ander materiaal.
Uiteindelijk sloot men ook dit dijkgat.
De Phoenix-caissons hadden nu geen functie meer. Met veel moeite zag men later
kans om slechts twee Bx-caissons drijvend
te krijgen om vervolgens te gebruiken bij
andere waterstaatswerken, zoals de afsluiting van de Braakman. Een tweetal caissons bleef zoals we zagen dus achter. Zij
werden later gebruikt voor springproeven
van ammunitie. Thans vormen deze oorlogsresten een interessant duikobject voor
sportduikers.

De afsluiting van Rammekens. Sleepboten houden een
Bx Phoenix-caisson in bedwang.
(Collectie Cor Heijkoop)
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Het afsluiten van het dijkgat bij Veere verliep zonder al te veel problemen. Ook hier
boden betonnen beetles uitkomst terwijl de
zuiger Beverwijk 33 van onschatbare waarde was.
De autoriteiten hielden er rekening mee dat
de sluiting van Rammekens de grootste uitdaging zou vormen.
De stroomgeulen waren groot en diep en de
aanvoer van materialen was moeilijk gezien
de ligging en stroming. Voor de afsluiting
van Rammekens reserveerde men aanvan
kelijk drie Phoenix Bx-caissons. Zij werden
geparkeerd bij de zogenaamde Axelse vlakte.
Aan de Bevelandse kant verliep de sluiting
redelijk voorspoedig. Ook hier bewezen
beetles en intermediate caissons goede
diensten.
In de middengeul plaatste men een Phoenix
Bx caisson, die echter onderloops werd en
richting zee afschoof. Bij de werf van De
Schelde werd op een tweede Phoenix caisson een sluitstuk aangebracht. Dit laatste
diende voor de overbrugging tussen het
caisson en de op hoogte gebrachte dam.
Zonder al te veel problemen zag men kans
om deze Phoenix te plaatsen en op 2 februari 1946 was Rammekens als laatste
gesloten. Vier dagen later startte men met
het leegpompen van het verdronken eiland
Walcheren.
Een van de Phoenix-caissons is nog altijd
zichtbaar en er vlakbij is een monument
geplaatst.
Drie beetles liggen in de omgeving, die een
aantal jaren geleden nog in de publiciteit

Het storten van steen naast een Phoenix Bx-caisson
bij Rammekens. (Collectie Cor Heijkoop)
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De sleepboot Zwarte Zee
brengt een Ax caisson richting
Ouwerkerk in 1953.
(Collectie Cor Heijkoop)

kwamen door een zware explosie bij een
van deze beetles.
Ook bij Rammekens is een bijzonder natuurgebied ontstaan en veel wandelaars en fietsers maken gebruik van dit natuurgebied.
De geschiedenis herhaalt zich
Nadat voor de afsluiting van de Braakman
en de Brielse Maas Phoenix-caissons waren
gebruikt, herhaalde de geschiedenis zich in
1953 na de grote stormvloedramp.
Bij deze grote ramp was Schouwen-Duive
land zwaar getroffen. Opnieuw moest voormalig D-day materieel uitkomst bieden.
Voor de sympathieke prijs van 80.000 gulden per stuk, kocht de Nederlandse regering 8 Ax-caissons in Engeland, die lagen
afgezonken bij Portland.
De caissons werden overgevaren door sleep
boten van L. Smit en Co, en richting Schou
wen gesleept. Een van de caissons ging als
gevolg van een navigatiefout in het Veerse
gat verloren. Om de diepe stroomgeulen te
dichten gebruikte men bij de Schelphoek een
Ax caisson, heden ten dage nog goed te zien.
Bij Ouwerkerk waren vier Ax-caissons nodig
om het stroomgat af te sluiten. Ondanks tegenslagen lukte dat uiteindelijk.
Thans is in deze vier caissons het Waters
noodmuseum gevestigd, goed voor circa
60.000 bezoekers per jaar.
De laatste twee Ax Phoenix-caissons werden gebruikt als landhoofd bij de afsluiting
van het Veerse gat als onderdeel van de
Deltawerken.
Januari 2017

Nawoord
Hoewel de Nederlandse Waterstaatinge
nieurs, en met name de in Delft opgeleide
waterb ouwers, veel scepsis hadden tegen het D-day materiaal moesten zij later
toeg even dat zij zonder onder andere de
Phoenix-caissons de stroomgaten zowel in
1945 als in 1953 nooit dicht hadden gekregen.
Uiteindelijk vormden de geallieerde caissons de opmaat naar de latere Deltawer
ken, want bij de afsluiting van de Braakman
werd al gebruikt gemaakt van aangepaste
Phoenix-caissons, als doorlaatc aissons.
Een methode die later bij de stormvloedke
ring ook werd toegepast.
Ook hier zien we weer dat uitvindingen uit
een oorlog later zijn gebruikt voor civiele
doeleinden
In Zeeland zijn bij de Schelphoek, het
Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk en op
het strand van Rammekens de Phoenixcaissons nog altijd te bewonderen.
Over de auteur: Cor Heijkoop is onderzoeker en publicist. Er zijn meerdere boeken
van zijn hand verschenen.
Bronnen
–

Cor Heijkoop, Phoenix-caissons. Drijvende kolossen
voor vrede en veiligheid. Ouwerkerk, 2002 en 2e
herziene druk 2016.

–

Zeeuws Archief, Middelburg, Rijkswaterstaat Dienst
Droogmaking Walcheren, 1944
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Het Korps Mariniers en Vlissingen
Tobias
Binnenkort zal de belangrijkste marinierskazerne
in Nederland aan de buitenhaven van Vlissingen
zijn gevestigd. De Provincie Zeeland heeft de
grond verworven en op dit moment loopt de
aanbesteding voor de bouw van het onderkomen
van bijna 2.000 militairen. In 2021 moeten de
mariniers gaan leven en werken op een complex
van zo’n 70 hectare (140 voetbalvelden) dat de
naam Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne
zal gaan dragen. Over een aantal jaren zullen
dus andermaal deze zeesoldaten met hun
karakteristieke uniformen het Vlissingse
straatbeeld opsieren. Het is namelijk niet voor
het eerst in het lange, meer dan 350-jarige,
bestaan van het Korps dat er mariniers in de
Scheldestad zijn gelegerd. Dit artikel zal in vogelvlucht de gemeenschappelijke geschiedenis
van het Korps en de Scheldestad beschrijven.
De Engelse Oorlogen
Het Korps Mariniers werd op 10 december
1665 opgericht op initiatief van de raadspensionaris van de Republiek der Zeven
Vere nigde Nederlanden, Johan de Witt.
In tegenstelling tot wat vaak wordt be-

van

Gent

weerd was de rol van de Zeeuwse admiraal
Michiel de Ruyter bij de vorming van het
eerste regiment zeesoldaten zeer bescheiden. Hij werd als opperbevelhebber van de
vloot slechts om toestemming gevraagd.
Als eerste commandant werd kolonel baron Willem Joseph van Ghent aangesteld.1
Op het tijdstip van de oprichting vocht de
Republiek met Engeland de Tweede Engel
se Oorlog (16651667). De mariniers konden dus meteen hun vuurdoop ondergaan
in diverse zeeslagen. Hun taak was naast
het handhaven van de discipline van de
scheepsb emanningen vooral het enteren
van vijandelijke schepen en het uitvoeren
van amfibische operaties. In deze laatste rol
wisten de mariniers zich te onderscheiden
in juni 1667 tijdens de roemruchte tocht
naar Chatham. Zij bestormden het fort
Sheern ess waarna de Nederlandse vloot
onder Van Ghent de Medwayrivier kon opvaren op weg naar de belangrijkste Engelse
vlootbasis bij Chatham. Daar aangekomen slaagden de Nederlanders erin om
vier grote Engelse koningsschepen te verbranden en het Engelse vlaggenschip, de
Royal Charles, vernoemd naar de Engelse
koning, te veroveren en er in triomf mee
naar Nederland te varen. De operatie die

De tocht naar Chatham
allegorisch verbeeld;
kopergravure. (Historisch
Topografische Atlas
Gemeentearchief
Vlissingen)

18

Den Spiegel

bij Engelsen nog altijd bekend staat als
het Medway disaster, geldt als een van de
grootse vernederingen uit de geschiedenis
van de Royal Navy.
Kort na het uitbreken van de Derde Engelse
Oorlog (1672-1674) waren er maar liefst
meer dan negentig Nederlandse marinierscompagnieën. De regimenten Van Ghent
en Van Weede van Walenburg, samen
goed voor 38 compagnieën, waren aan
het landleger toegevoegd en verdedigden
de Hollandse Waterlinie. Meer dan twintig
Hollandse, dertien Friese en twee Zeeuwse
comp agnieën bevonden zich in diverse
garnizoensplaatsen. Tien marinierseenheden dienden aan boord van de Nederlandse
vloot en zeven ‘Compagnieën de Marine’,
door het gewest Zeeland gefinancierd,
waren in de stad Vlissingen gelegerd.2 De
Zeeuwse mariniers lieten zich gelden. Hon
derdvijftig van hen, onder bevel van kapi
tein Anthony Colve, vergezelden de Vlis
singse viceadmiraal Cornelis Evertsen de
Jongs te (ook wel bekend als ’Keesje de
Duivel’) op zijn expeditie naar Amerika. In
augustus 1673 landde de eenheid samen
met vierhonderd soldaten bij New York en
wisten ze de stad te bezetten. De herovering van de voormalige Nederlandse kolonie ‘Nieuw Amsterdam’ was echter maar
van korte duur, want na vredesonderhandelingen kwam de stad weer in Engelse
handen.3
De achttiende eeuw
In 1699 telde het Korps drie regimenten, waarvan er twee in Holland en één in
Zeeland waren gestationeerd. Deze laatste eenheid telde twaalf compagnieën en
stond onder bevel van brigadegeneraal
Carel Willem baron de Sparre. De Zeeuwse
mariniers deden voornamelijk garnizoensdienst in Vlissingen, maar als ze aan boord
van de schepen werden geplaatst kregen
ze een verhoogde wedde. Een marinierscompagnie telde 51 man, maar na het uitbreken van de Spaanse Successie Oorlog
(1702-1713) werd dit opgevoerd naar honderd militairen. 4 In deze grote Europese
oorlog vochten de Nederlanders in Spanje
Januari 2017

Cornelis Evertsen de Jongste, ook wel Keesje
den Duvel genaamd; kopergravure.
(Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)

zij aan zij met hun voormalige Engelse
vijand. Zo kon in 1704 Gibraltar worden
veroverd na een gezamenlijke landing van
1.800 Engelse en Nederlandse mariniers.
Ondanks verwoede militaire en diplomatieke pogingen van Spanje maakt de ‘Rots’
tot de dag van vandaag deel uit van het
Verenigde Koninkrijk.
Met de vrede van Utrecht in 1713 was het
gedaan met de status van de Republiek als
Europ ese grootmacht. Het land speelde
hierna geen actieve rol meer in de wereldpolitiek. Dit betekende dat er flink bezuinigd kon worden op defensie. Halverwege
de achttiende eeuw werd het laatste regiment mariniers opgeheven, waarna er alleen nog enkele detachementen zeesoldaten aan boord van de steeds kleinere
Nederlandse vloot dienden. Toen er echter
in 1763 en 1773 slavenopstanden uitbraken in de Nederlandse koloniën in Berbice
19

en Suriname werd opnieuw een regiment
mariniers gevormd om deze te kunnen
neerslaan. In de negentiende eeuw zette
de Nederlandse regering de mariniers in bij
diverse binnenlandse conflicten in Neder
lands-Indië en vanaf 1929 werd de Neder
landse marine verantwoordelijk voor de
verd ediging van het Caraïbische gebied.
Het Korps Mariniers voert niet voor niets als
wapenleus ‘Zo wijd de Wereld Strekt’.
De negentiende eeuw
Na de Franse Tijd (1795-1813) kreeg Vlis
sing en opnieuw mariniers te huisvesten.
De aanleiding om een detachement in de
zomer van 1815 naar de Scheldestad te
sturen was echter minder heugelijk. De
Vlis sings e marinecommandant had ver
zocht om het plaatselijke garnizoen te versterken met oog op de ‘oproerige stemming onder de bevolking’. In 1844 telde
het Korps Mariniers vijftig officieren en
1.506 ondero fficieren en manschappen,
verdeeld over twee divisies en een depot
compagnie. Hiervan lag de 1e divisie en
het depot in Vlissingen en was de 2e divisie in Willemsoord te Den Helder gestatio
neerd. Twaalf jaar later telden de mariniers
zeven compagnieën, waarvan de 5e en 7e
in Vlissingen waren gelegerd. In 1869 eindigde echter hun dienst in de Scheldestad.
De twee compagnieën werden per boot
naar Rotterdam getransporteerd. Het gemeentebestuur had gevraagd om het garnizoen in de snelgroeiende havenstad aan
de Maas uit te breiden met meer troepen.
De geschiedenis van het Korps Mariniers is
sindsdien nauw verbonden met die van Rot
terdam. De hardnekkige verdediging van
de Maasbruggen door de mariniers tegen
de Duitse overvallers in de meidagen van
1940 leverde hen de bijnaam Schwar ze
Teufel (‘Zwarte Duivels’) op.5 Toen enkele jaren terug het Ministerie van Defensie
het idee opperde om de Rotterdamse Van
Ghentkazerne op te heffen en de aldaar gelegeerde mariniers ook naar de Vlissingse
Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te
verplaatsen, tekende het Rotterdamse ge
meentebestuur met succes bezwaar aan.
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De Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog waren er ook
Nederlandse mariniers op Walcheren actief. Na de mobilisatie in augustus 1939
vormde de gepensioneerde overste der
mariniers baron Van Hemert tot Dingshof in
Vlissingen het 1e bataljon Marinetroepen.
De (onder)officieren van deze eenheid
waren voornamelijk mariniers, maar de
soldaten bestonden uit een allegaartje
dienstplichtig marinepersoneel, waaronder
hofmeesters, barbiers, ziekenverplegers en
stokers. In de meidagen van 1940 verdedigde het 1e bataljon Marinetroepen onder
andere het vliegveld Souburg. Na ruim vier
zware jaren van Duitse bezetting bevrijdden
de Engelsen en Canadezen eind 1944 het
grootste deel van Zeeland. Het gevaar van
een Duitse tegenaanval bleef bestaan waardoor half november de Prinses Irenebrigade
naar Walcheren werd gestuurd. Onderdeel
van deze grootste Nederlandse eenheid
in de geallieerde bevrijdingslegers was de
2e gevechtsgroep bestaande uit een honderdtal mariniers onder bevel van kapitein
H.P. Arends. De mariniers moesten in eerste instantie de Sloedam en de Walcherse
kust tussen Vrouwenpolder en Domburg
verdedigen, maar op 7 februari werd de
2e gevechtsgroep in Vlissingen gestationeerd. Het Korps Mariniers was ook op
andere strijdtonelen actief. Tijdens de oorlog werd in de VS een mariniersbrigade-

De vereniging van oud-mariniers viert haar 25-jarig
bestaan in Vlissingen met een parade langs het
standbeeld van Michiel de Ruyter, 1994.
Foto Henk Rodenhuis (Fotocollectie Gemeentarchief
Vlissingen)
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De marinierskazerne vanuit
de lucht, met de contouren
van het terrein dat in 2021
in gebruik wordt genomen.

gevormd die meevocht in de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (1945-1949).
In 1949 telde het Korps Mariniers 12.000
man en beschikte het over zware wapens
als tanks en artillerie. De eenheid is in de
loop van de Koude Oorlog teruggebracht
naar een omvang van 2.300 mariniers. De
bel angr ijkste naoorlogse mariniersbasis
was gevestigd in de Braam van Houck
geestkazerne in Doorn. Nu deze zowel verouderd als te klein is geworden, zal deze in
de komende jaren naar Vlissingen worden
verplaatst.6

van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter
kazerne dan ook aan als een soort ‘thuiskomen’.
Over de auteur: Tobias van Gent is histo
ricus en als universitair docent geschiedenis verbonden aan het University Colle
ge Roosevelt te Middelburg. Hij publiceert
over maritieme, militaire en Zeeuwse geschiedenis.
Noten
1

T. van Gent, ‘De 333-jarige geschiedenis van het
Korps Mariniers in vogelvlucht’, in: Marineblad 12
1998, 353-354.

Slot
2

Vlissingen was eens naast Den Helder de
belangrijkste Nederlandse marinestad,
maar de laatste vijftig jaar is het steeds stiller geworden rond de activiteiten van de
Koninklijke Marine in de Scheldestad. De
matrozenopleiding en de mijnendienst zijn
inmiddels vertrokken en ook de Marine
kazerne maakt een uitgestorven indruk nu
er slechts een kernbemanning rest. Ge
lukkig zal het marineleven in de stad door
de komst van de mariniers weer tot bloei
komen. In het licht van de lange gemeen
schappelijke geschiedenis van het Korps
Mariniers en Vlissingen voelt de vestiging
Januari 2017

C.J.O. van Dorren, De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945 (Den
Haag 1948) 16, 139-140; Ph. M. Bosscher, De
Nederlandse mariniers (Bussum 1966) 36-37.

3

J.G.M. Nass (red.), Geschiedenis van het Nederlandse Korps Mariniers 1665-1965 (Rotterdam 1966)
16; Bosscher, Nederlandse mariniers, 44.

4
5

Dorren, Nederlandsche Korps Mariniers, 27-29.
Bosscher, Nederlandse mariniers, 71, 87; Dorren,
Nederlandsche Korps Mariniers, 58, 75, 85-86.

6

G. Teitler en C. Homan (red.), Het Korps Mariners
1942-heden (Amsterdam 1985) 19-28; Van Gent,
‘333-jarige geschiedenis’, 385; Bosscher, Nederlandse mariniers, 90; Dorren, Nederlandsche Korps
Mariniers, 414, 426-427.

21

Het tolhuis van Souburg
Jan Kaljouw
Dit verhaal gaat over het tolhuis in de
Weststraat, zoals de Paspoortstraat vroeger
heette. Lang heb ik in onzekerheid verkeerd
waar die nu precies was. Een woning in deze
straat (nummer 11) heet nog ‘t Ouwe Toluus
maar dat zegt nog niet zoveel. Er worden wel
vaker huizen naar bijvoorbeeld een kerk of een
molen vernoemd. Een nabijgelegen woning heet
de Toren, die zal wellicht vernoemd zijn naar
de toren van Souburg. Toen ik aan de bewoner
vroeg of deze misschien wat meer wist van het
Toluus bleek hij er ook niet veel vanaf te weten.
Die tol zou in zijn woning geweest kunnen zijn,
of anders in de woning van zijn buurman, rechts
van hem. Daar werd ik dus niet veel wijzer van.
Van bevriende zijde was ik wel te weten
gekomen dat er een tol in de Paspoortstraat
geweest was en dat de weduwe Van de
Woestijne daar tolgaarster geweest was.
Maar waar dat precies geweest was kon
niemand me vertellen.

Tolhuis gezocht
Er zat niet anders op dan in de archieven te
gaan zoeken in kaarten of andere archiefstukken. Eerst maar eens in oude kaarten
gezocht, maar dat leverde ook niet veel
op. In de Gemeenteatlas van Kuiper vond
ik wel een tol op Groot Abeele en ook nog
één in de Ritthemsestraat, maar van een
tol in de Weststraat was niets te vinden.
In de bevolkingsregisters kwam ik wel de
familie Van de Woestijne op het spoor en
ook de plaats waar deze woonde. Dat was
rond het jaar 1900, Weststraat A37, later
werd dat Paspoortstraat 6. Een betrekkelijk klein huisje, vlakbij de voormalige kolenboer Bakker, pal naast de ingang van
de Julianaschool (thans Rehobothstraat).
Voorheen had er ook al een tolgaarder
gewoond, Pieter Barentsen. Nu zegt dat
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natuurlijk niet zoveel want de tol zelf had
wel op een andere plaats kunnen staan.
Bijvoorbeeld aan de overkant van de straat,
bij het oude Toluus. Het was me opgevallen
dat het toch wel een apart huisje was, dat
wekte mijn nieuwsgierigheid. Het had alleen maar twee ramen aan de voorkant en
een deur aan de zijkant. Dat zie je niet vaak
bij oude huizen, zeker niet op het platteland. Er was ook een soort uitbouw aan de
straatkant; op oude foto’s is dat nog goed
te zien. De voorgevel van het huis stak ongeveer één meter buiten de andere huizen
uit en had een plat dakje. Dat was makkelijk, dan kon de tolgaarder het verkeer
via een zijraam en de deur al van verre aan
zien komen. Maar het bleef allemaal toch
een beetje vaag en onzeker.
Meer zekerheid kreeg ik toen ik in De Wete,
het blad van de Heemkundige Kring Wal
cheren, 1989, nummer 2, een artikel las
over het naastgelegen landgoed Doornlust.
Het was van meester De Ru, de hoofdonderwijzer van de Julianaschool. Die schreef
onder andere dat naast het voormelde
huisje het toegangshek van de buitenplaats
gelegen had. En hij wist er tot mijn grote
vreugde ook nog bij te vertellen dat hij
van oude Souburgers gehoord had dat het
huisje naast het hek, richting Oranjeplein,
een tolhuis geweest was. Toen was er geen
twijfel meer mogelijk en had ik het tolhuis
van Souburg na een lange en uitgebreide
zoektocht gevonden.
Het Tolhuis
Het onlangs afgebroken gebouwtje Reho
bothstraat 2 (voorheen Paspoortstraat 6)
is dus een tolhuis geweest. Samen met
het hoekhuis van de voormalige kolenboer
Bakker behoort het waarschijnlijk tot de
oudste huizen van Souburg. Op héél oude
kaarten van bijvoorbeeld de zeventiende
eeuw is er ter plaatse al bebouwing te zien.
Dat was dan ook zowat de enige bebouwing
Den Spiegel

De Paspoortstraat, met naast
het hek de uitbouw van het
tolhuis met twee ramen. Op
de achtergrond de hervormde
kerk op het Oranjeplein,
1920. (Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

in de Paspoortstraat. Aan de overkant bij
de Burcht stonden helemaal geen huizen,
dat was een soort overhof van de buitenplaats Doornlust, met voornamelijk bomen
en struiken. De topgevel van het gebouw
bestond uit gele IJsselsteentjes met een
soort vlechtwerk er in, zoals bij monumentenpanden. Tot 1919 heeft het dienst
gedaan als tolhuis. Toen zijn alle tollen op
Walcheren opgeheven omdat ’ze niet meer
van deze tijd waren’. Tot 1956 was het nog
in gebruik als woning. Toen is het na een
grondige verbouwing geschikt gemaakt als
vergaderzaal voor de Hervormde Kerk. Aan
de achterzijde werd het gebouw uitgebreid
met een keuken, een garderobe en enkele
toiletten. Er ontstond ook een doorgang
naar het aangrenzende gebouw Rehoboth.
De nieuwbouw zal ook dienst gedaan hebben voor die zaal, want daar was verder
niet veel accommodatie aanwezig. Een
oudere Souburger vertelde me tijdens de
afbraak van het gebouw dat hij er in 1956
aan gewerkt had als loodgieter. Toen hij onJanuari 2017

der de vloer moest zijn voor de aanleg van
waterleiding ontdekte hij tot zijn grote verrassing nog een vrij grote kelder. Dat was
op zich nog niet zo verwonderlijk, want die
vind je wel vaker in oude huizen, maar het
was wel heel bijzonder dat de deuropening
van die kelder afgesloten was met een hele
zware, ijzeren deur. Die was wel twee centimeter dik en het hang- en sluitwerk was
zo ernstig verroest dat de deur bijna niet
meer open te krijgen was, Het is kennelijk
een brandvrije deur geweest en de kelder
zal ook gebruikt zijn om het tolgeld en andere waardevolle stukken in op te bergen.
Dat lag daar lekker veilig, ook voor diefstal.
Ooit is er uit het Gemeentehuis wel eens
zevenhonderd gulden gestolen. Al vanaf
ongeveer 1850 werd er in de kranten reclame gemaakt voor ‘brandkasten, brandkelders en branddozen’. Tijdens de sloop
van het gebouw in 2015 bleek de kelder
nog gedeeltelijk intact te zijn, maar de ijzeren deur was er uitgehaald. Die zal wel voor
oud ijzer verkocht zijn.
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Eigenaren
De eigenaar van een tol was meestal de
wegbeheerder, in dit geval de Commissie
van beheer van de straatweg tussen Mid
delburg en Vlissingen. Deze bestond uit de
burgemeesters en enkele raadsleden van
beide gemeenten. De gemeente Souburg
had niets over die weg te zeggen. Als er bijvoorbeeld gasleidingen aangelegd moesten worden, moest er eerst toestemming
gevraagd worden aan de Commissie. Er
moest zelfs nog voor betaald worden, zoveel cent per meter. Er is nog wel eens een
proces geweest wie of nu eigenlijk eigenaar
was van een lapje grond.
Bij een tol hoort natuurlijk ook een slagboom, anders zou men wel eens stiekem
door hebben kunnen lopen of rijden, zonder te betalen. In een ver verleden moest
ook voor voetgangers en dieren betaald
worden, maar later alleen voor wagens en
rijtuigen. Voor wagens moest vijf cent per
keer betaald worden en voor rijtuigen tien
cent. Het lijkt niet veel maar voor mensen
die veel moesten reizen zoals kooplieden
bijvoorbeeld, kon het toch nog aardig oplopen. Ook omdat bij ieder dorp of iedere

stad wel een tol was. Er was nog wel een
mogelijkheid om reductie te krijgen, door
het tolgeld af te kopen. Maar dan moest er
wel een flink bedrag ineens per jaar betaald
worden.
Tolgaarders
Het is heel moeilijk om de tolgaarders op
te sporen, ook omdat er in de oudere bevolkingsregisters geen beroepen vermeld
worden. De oudste die ik heb kunnen vinden was Pieter Barentsen. Hij was gehuwd
met Johanna Bosschaart en ze kregen zes
kinderen die allen te Souburg geboren zijn.
In 1900 is Pieter aldaar overleden op de
leeftijd van slechts zevenendertig jaar. Na
hem of mogelijk ook al eerder werd Sara
Zeeveld tolgaarster. Een jaar later stierf ook
haar man, Marinus van de Woestijne, op de
leeftijd van vierenzestig jaar. Als weduwe is
ze gewoon in het tolhuis blijven wonen en
tolgaarster gebleven. Dat was ze vermoedelijk tot 1913, want na die tijd woonde er
een andere familie in het tolhuis. Als naaister probeerde ze ook nog iets bij te verdienen, onder andere naaide ze voor boerenfamilies in Welzinge. Dan gebeurde het

Het voormalige tolhuis in 2008. In 2015 is dit complex afgebroken; foto Jan Simonse.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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natuurlijk ook wel eens dat een kledingstuk
niet goed paste of zo. Maar dat was helemaal niet zo’n probleem want dan liep ze
doodgemoedereerd met haar naaimachine
langs modderige wegen en smalle bruggetjes naar de mensen toe om het naaiwerk
weer in orde te maken. Bij het tolhuis kreeg
ze ook nog wel eens hulp van haar zeventienjarige dochter Johanna. Die kon ook
al helpen bij het openen en sluiten van de
slagboom en het in ontvangst nemen van
het verschuldigde tolgeld. Dat was gemakkelijk dan kon ze zelf in het tolhuis blijven
om ‘een oogje in het zeil te houden’ en toch
gewoon doorgaan met haar naaiwerk. In
1919 is ze op drieënzeventigjarige leeftijd
overleden op Groot Abeele; vermoedelijk
in ‘Huize Abeele’. Daar werden in die tijd
kamers verhuurd. Mijn eigen ouders hebben er ook korte tijd gewoond en ik ben
er in 1928 geboren. Dochter Johanna is in
1906 gehuwd met Johannes van Eijzeren,
de latere ouderling van de Gereformeerde
Gemeente te Middelburg Centrum. Nazaten
van hem wonen nog steeds in Middelburg.
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Gesloopt
Thans is er van het voormalige tolhuis en
het er naast gelegen koffiehuis niets meer
terug te vinden. Vorig jaar, 2015, is er helaas weer een oud stukje Souburg, zestiende, zeventiende eeuw, aan de slopershamer
ten prooi gevallen. Héél jammer! Ons dorp
heeft toch al zo weinig cultureel erfgoed. Er
is nog wel eens sprake van geweest dat het
gebouw een monumentale status zou verkrijgen, maar dat is helaas niet meer doorgegaan. Een bezwaarschrift en een aangepast bouwplan van de Bond Heemschut
heeft ook niet meer mogen helpen en is
zonder pardon naar de prullenmand verwezen.
Over de auteur: Jan Kaljouw is geboren
Souburger, Groot Abeele. Hij heeft een
grote interesse in heemkunde en genealogie en publiceerde meerdere artikelen in
onder andere De Wete.
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muZEEumnieuws
Naar een ondernemend museum
Karen Kroese
Onlangs heeft het Zeeuws maritiem muZEEum
een nieuwe strategische visie gepresenteerd.
Deze visie laat zien dat er voldoende kansen
liggen om tot de meest aansprekende maritieme
musea van Nederland te blijven behoren. Het
muZEEum wil vooral investeren in educatie en
nieuwe presentaties.
Sinds de gemeente Vlissingen drastische
bezuinigingen heeft afgekondigd op het
budget voor het muZEEum, is het muZEEum op zoek gegaan naar een passend antwoord. Dat antwoord ligt er nu in vorm van
een nieuwe Strategische Visie 2017-2021.
De kern van de nieuwe visie is dat het muZEEum nog meer dan voorheen uitgaat

van eigen kracht: een attractief en onderscheidend maritiem museum, gevestigd op
een unieke locatie aan zee, met een rijke
collectie en vele boeiende verhalen. Uit
gesprekken met betrokkenen van het muZEEum kwam naar voren dat er nog onbenutte kansen liggen om het muZEEum beter en sterker te maken. Die kansen wil het
muZEEum de komende jaren verzilveren.
De vier speerpunten van de visie zijn:
- Het verbinden van verleden, heden en
toekomst. Naast de VOC/WIC-tijd, De
Ruyter en Lampsins, krijgt de recente geschiedenis van de stad een prominentere
rol. Het muZEEum wil ruimte maken voor
een presentatie over de ontwikkeling van

Kinderen in het muZEEum luisterend naar gids Theo de Badts. (Foto Lex de Meester)
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de afgelopen 150 jaar, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de invloed
van scheepswerf De Schelde. Daarnaast
wil het muZEEum, in samenwerking met
de havenbedrijven, het belang en werking
van de hedendaagse haven laten zien.
- Het versterken en toegankelijker maken
van de collectie(s). Het muZEEum wil
meer gebruikmaken van de mogelijkheid
om, voor ons verhaal, belangrijke museumstukken via bruikleen van (inter-)nationale (maritieme) musea te betrekken.
Daarnaast zet het muZEEum in op de digitalisering en onlinepresentatie van zijn
collecties.
- Focus op educatieve rol. Het muZEEum
ziet educatie als één van zijn belangrijkste taken. Het muZEEum wil een vast
onderdeel worden van het lesprogramma
van basisscholen tot hoger onderwijs.
Het educatieve element zal ook terug te
zien zijn voor de ‘gewone’ bezoekers door
middel van audiotours, themarondleidingen, workshops en lezingen.
- Het muZEEum als spil van de (maritieme) beleving van Vlissingen. Het muZEEum wil zijn rol als hét visitekaartje
van de stad versterken o.a. door het
VVV-kantoor te gaan huisvesten in het
muZEEum en gezamenlijk meer stadsgerichte activiteiten te ontwikkelen. Voor
toeristen wil het muZEEum zich meer
gaan profileren als hét Michiel de Ruyter
museum.
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Met deze plannen denkt het muZEEum te
kunnen doorgroeien naar rond de 40.000
bezoekers per jaar. De financiering van deze plannen zal grotendeels moeten komen
uit particuliere middelen (fondsen, sponsoring, particuliere giften, crowdfunding, enzovoorts). Het muZEEum stelt dat het de
verantwoordelijkheid is van de gemeente
Vlissingen om voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen om haar eigen
collectie en gebouw op een kwalitatief voldoende niveau te (laten) beheren.
De ambities zijn groot, maar ook broodnodig. Alleen zo kan het muZEEum de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.
Het zal zeker grote inspanningen vergen
van alle betrokkenen bij het muZEEum om
de plannen te realiseren. De Vrienden van
het muZEEum en Gemeentearchief zullen
hierbij, als dé ambassadeurs van het muZEEum, een belangrijke rol kunnen spelen.
Een samenvatting van het Strategisch Plan
is te vinden op de website van het muZEEum. Het volledige plan is op aanvraag te
verkrijgen. Stuur een mail naar
communicatie@muzeeum.nl.
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Het Lampsinshuis in de
sneeuw, circa honderd jaar
geleden.
(Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

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
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Cadeaubon
VOOR EEN JAAR LIDMAATSCHAP
ter waarde van € 22,50

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

GEMEENTEARCHIEF

VLISSINGEN
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CADEAUBON
Voor een jaar lidmaatschap van de Vereniging Vrienden MuZEEum en Gemeentearchief Vlissingen

SCHENKER:

ONTVANGER:

Dhr/mw.

Dhr/mw

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Lidnummer

Tel. + e-mail

Cadeaubon sturen naar
ledenadministratie Vereniging Vrienden MuZEEum en Gemeentearchief Vlissingen
p/a Ruys de Beerenbrouckstraat 20 – 4384 ET Vlissingen
Gegevens e-mailen kan ook: secr@vriendenmuzeeum.nl
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info@amz.nl

www.amz.nl
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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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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

