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Over schoenen, brood, banket, suikerwaren
en marsepein
Aafke Verdonk-Rodenhuis
De artikelen in deze aflevering van Den
Spiegel handelen over een periode van
halverwege de negentiende eeuw tot 1984.
In dat jaar sluit namelijk bakkerij Speckens
aan het Betje Wolffplein. Veel Vlissingers
zullen herinneringen hebben aan deze
bakkerij en de tearoom; brood, gebak en
de welbekende ragoutbroodjes.
De verhalen gaan over bakkers en schoen
makers en de families waaruit zij afkomstig
zijn. Dat deze families onderling verbonden
zijn, is wat deze Spiegel ook laat zien. Er
wordt een beeld gegeven van een deel van
de Vlissingse middenstand in een periode
van zo’n honderd jaar.
Leo Speckens neemt een gevelopschrift
’Stooms choenfabriek’ als uitgangspunt
voor het verhaal over zijn voorouders Klij
berg in De geschiedenis van het schoen
makersgeslacht Klijberg te Vlissingen. Het
gaat hierin niet alleen over het bedrijf,
maar ook over de familie. Over uitbreiding
van de fabriek, maar ook over de groei
van de familie en de band met de familie
Speckens. In het begin van de twintigste
eeuw was de familie Klijberg een belang
rijke werkgever. Na De Schelde wellicht
zelfs de tweede werkgever in de stad.
Op loffelijke wijze, de firma Ouwerkerk,
banketbakkers en koks te Vlissingen, 18541909, van Jeroen-Martijn H. van Haart
vertelt over twee meesterbakkers in het
negentiende-eeuwse Vlissingen. ‘Wie her
innert zich niet het bezoek aan een bak
kerij als kind’, zo begint hij zijn verh aal
en inderdaad ruik je de geuren van vers
brood, taartjes en suikerwaren bij het lezen
van dit artikel. Wel wordt nog even fijntjes
opgemerkt dat brood niet altijd zulk veilig
voedsel was. We drinken thee met taartjes
of dineren met de elite. De heren Ouwer
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kerk kwijten zich meer dan hoffelijk van
hun taak. De familie Ouwerkerk blijkt ook
gelieerd te zijn aan de familie Speckens.
Dat brengt ons naar het artikel Bijna hon
derd jaar bakkerstraditie Speckens in Vlis
singen, ook weer van Leo Speckens. Dit
is het verhaal over de bakkerij aan het
Betje Wolffplein, die in opdracht van zijn
overg rootvader P.C. Speckens werd ge
bouwd. Ook hier niet alleen de ges chie
denis van een bedrijf maar ook van de
familie. Met instemming van de schrijver
is vooral dit artikel ingekort. Was het aan
vankelijk een zeer uitgebreide en boeiende
beschrijving van vijf generaties Speckens,
nu is binnen het bestek van Den Spiegel
gekozen voor het gedeelte dat recht doet
aan de bakkerstraditie binnen de familie
Speckens. De aanleiding tot dit artikel
is een expositie over dit bakkersbedrijf in
Bibliotheek Vlissingen aan de Spuis traat
en boekhandel Het Spui. In het pand waar
bakker Ouwerkerk ooit zijn heerlijkheden
maakte en waar de familie Klijberg begon
met het bedrijf. De titel is ontleend aan een
krantenartikel in de PZC van 23 oktober
1984. Vanaf 10 april is deze tentoonstelling
te zien.
Dat ons muZEEum is uitgeroepen tot
Leukste uitje van Zeeland 2017 is u wellicht
niet ontgaan, maar wordt nog even onder
de aandacht gebracht in het muZEEum
nieuws, door Karen Kroese. Ook over
andere activiteiten wordt u daar geïn
form eerd. Kortom, veel te beleven en te
vieren. Het muZEEum is namelijk ook
alweer vijftien jaar aan de Nieuwendijk
gevestigd en dat is reden voor feest.
Wij wensen u veel leesplezier met dit num
mer van Den Spiegel.
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De geschiedenis van het schoenmakers
geslacht Klijberg te Vlissingen
Leo Speckens
Op de achterzijde van het pand Walstraat 50
in de Vlamingstraat 5-7 bevindt zich het
gevelopschrift STOOMSCHOENFABRIEK. Het
is een van de weinig tastbare overblijfselen
die getuigen van de aanwezigheid van dit
schoenfabrikantengeslacht te Vlissingen. Met
name in het begin van de twintigste eeuw was
de familie Klijberg een belangrijke werkgever.
Na De Schelde was het op een bepaald moment
zelfs de tweede werkgever in de stad.
Met het overlijden van Leon Klijberg in 1991
stierf de directe lijn in Vlissingen uit. Hij was de
jongste broer van mijn grootmoeder van vaders
kant (Speckens-Klijberg).
Adrianus Bernardsz Klijberg (1798-1878)
De eerste Klijberg die zich in Vlissingen
vestigt, is Adrianus Bernardsz Klijberg.
Hij is in 1798 te Waalwijk geboren en op
9 februari 1820 te Geertruidenberg gehuwd
met Maria Anna Du Pont. Kort daarna
moeten zij naar Vlissingen zijn verhuisd
want hun eerste kind Maria wordt op
16 november 1821 te Vlissingen geboren.
Het zal een vruchtbaar huwelijk blijken,
want er volgen nog tien kinderen. Alle kin
deren, zes meisjes en vijf jongens, zou
den bovendien de volwassen leeftijd en
soms hoge ouderdom bereiken. Het gezin
woonde op de hoek Kerkstraat, Oude
Markt, recht tegenover de ingang van de
Sint Jacobskerk, waar later VVV en ANWB
gevestigd zijn en dat nu deel uitmaakt van
het bibliotheekcomplex.
Henricus Antonius Jacobus Klijberg
(1834 1890)
Het zevende kind van Adrianus en Maria is
Henricus (Hendrik) Antonius Jacob us,
geb oren in 1834. Hij zal het schoenm a
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Henricus Antonius Jacobus Klijberg
(1834-1890). (Particuliere collectie)

kersbedrijf voortzetten. Op 28-jarige leef
tijd trouwt hij met Joanna Helena Ca
tharina Larsen. Zij is de dochter van
schoen- en laarzenmaker Joseph Larsen
en schoenwinkelierster Johanna Meskes
te Middelburg. Helaas overlijdt zij al op
29-jarige leeftijd op 18 januari 1869. Zij
hebben op dat moment drie kinderen. Een
vierde kind is vlak voor haar overlijden ge
boren, maar dit sterft eveneens.
De twee oudste kinderen zijn de zoons
Andreas (André) en Josephus (Joseph of
Sjef). Zij gaan een belangrijke rol spelen
in de geschiedenis van de familie te
Vlissingen.
Rond 1869 hertrouwt Adrianus met de
uit Antwerpen afkomstige Maria Theresia
Bastin. Uit dit huwelijk wordt in 1870 nog
3

senaars, 28 zitbankjes en een voetenbank
voor den directeur van het gezelschap over
een gekomen. Ingaande 1 augustus 1881
draagt de gemeente bovenstaande goederen
in tijdelijk beheer over aan genoemden heer
Klijberg’.
Daarnaast deed hij aan gaaischieten. Uit
het register van Huren, Pachten en Cijnzen
blijkt dat hij 45 gulden per jaar verschul
digd is aan de gemeente voor de periode
1 november 1889 tot 31 oktober 1893,
voor het gebruik van een gedeelte van het
Oost-Kogelpark.

Het pand in de Vlamingstraat waar nog steeds de
tekst ‘Stoomschoenfabiek’ op staat, 2005;
foto A. Meerman.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

een zoon geboren, Julianus, maar hij sterft
al een jaar later.
Hendrik Klijberg koopt op 5 april 1867 ‘een
huis met erve op de Ritthemse of Kleine
Markt, uitkomende op de Vlamingstraat’.
Dit huis ligt tegenwoordig in de Walstraat
en is het bewuste pand met de geveltekst.
Daar zet hij het bedrijf voort.
Vader Adriaan verkoopt het oude bedrijf op
de hoek Kerkstraat/Oude Markt op 17 april
1862 voor het bedrag van 3000 gulden aan
banketbakker Antonius Ludovicus Ouwer
kerk. Over Hendrik Klijberg valt nog te
melden dat hij zich blijkbaar niet alleen bezig
hield met schoenen en laarzen maar dat hij
ook in de muziek zijn sporen heeft achter
gelaten. In het gemeentearchief is nog een
akte te vinden uit 1881 waarin melding
gemaakt wordt dat Hend rik optreedt als
president van het Muziekgezelschap Ons
Genoegen te Vlissingen. Hierin ‘wordt met
Burgemeester en wethouders van Vlissingen
het gebruik van de muziektent, van 46 les
4

Op 27 juni 1890 wordt ‘ten huize van 1sten
comparant’ (Hendrik) een schuldb ek en
tenis opgesteld door Hendrik, in aanw e
zigh eid van de zoons André en Joseph
ten overstaan van notaris Baris Verhey te
Middelburg. Daar wordt orde op zaken ge
steld. Blijkbaar gaat het niet goed met de
gezondheid van Hendrik. Beide zoons zijn
al jaren werkzaam in het bedrijf en beide
zijn net getrouwd. Hendrik overlijdt op
13 juli 1890 op 56-jarige leeftijd.
Uit het memorie van successie dat opge
maakt is op 29 augustus 1890 blijkt, dat
vrijwel de gehele erfenis naar zijn drie
kinderen uit het eerste huwelijk gaat. Zijn
tweede echtgenote Maria Bastin, verblijft
op dat moment in Antwerpen en ontvangt
7140 gulden uit de boedel. Er wordt nog
opgemerkt dat ‘de 2de echtgenote niets ten
huwelijk heeft aangebracht’. Er waren ook
geen huwelijkse voorwaarden.
Andreas Josephus Joannes Klijberg
(1862 -1938) en Josephus Joannes
Klijberg (1864 - 1940)
André is op 26 november 1888 in het hu
welijk getreden met Judith Leonie Aglae
d’Jong en Joseph is op 25 februari 1889
gehuwd met Nathalie Amelie (Jeannette)
Vintioen.
Het bedrijf wordt nu voortgezet door beide
broers. Op 1 december 1890 wordt hier
voor de vennootschap opgericht onder
de naam FIRMA GEBROEDERS A. EN
J. KLIJBERG, gevestigd te Vlissingen en
aangegaan voor een tijdvak van zes jaren,
Den Spiegel

Het gezin Klijberg-Vintioen. (Particuliere collectie)

gerekend vanaf ultimo december 1890,
met stilzwijgende verlenging voor telkens
één jaar.
In de volgende jaren gaat het steeds beter
met de zaken.
Er worden diverse huizen gekocht en ver
kocht, onder andere in de St. Jacobstraat
en de Badhuisstraat. Dat het goed gaat
blijkt ook uit het aantal pers on eelsleden
dat in dienst is. In 1904 zijn er ongeveer
45 personen in dienst en worden er 500 á
600 paar schoenen per week vervaardigd.
Het merendeel van die schoen en gaat
naar diverse plaatsen in het land en naar
Nederlands Indië. Een paar jaar later is het
aantal personeelsleden al gestegen tot 75.
Dan wordt er in november 1906 een stuk
grond ter grootte van tien are gekocht
aan de Nieuwe Kolvenierstraat, de latere
Van Dishoeckstraat, voor het bedrag van
1500 gulden. Blijkbaar is kort daarna ge
start met de bouw van een schoenfabriek
aldaar, want op 12 december van dat jaar
vormen de fabrieksgebouwen met alle on
roerende werktuigen en een aantal andere
panden, een onderpand ten behoeve van
een hypothecaire lening van 20.000 gulden.
April 2017

De Vlissingsche Courant van 12 februari
1907 komt met het volgende:
‘De nieuwe schoenfabriek van de gebrs.
A & J. Klijberg aan de Van Dishoeckstraat
alhier in gebruik genomen (voorheen Vla
mingstraat)’.
Er is voortvarend te werk gegaan, want
nog geen drie maanden na de koop van de
grond is de fabriek klaar en in gebruik.
Op 1 januari 1911 huurt Joseph voor on
bepaalde tijd het winkelhuis met pakhuis
aan de Walstraat 50 van de Firma voor
een bedrag van 500 gulden per jaar. Daar
naast moet hij vier jaar lang 770 gulden
afstaan als aandeel in de winst. De voor
raden worden tegen de geldende prijs over
genomen door Joseph. Is dit een voorteken
van een naderend einde van de firma?
Op 30 december 1911 wordt nog verder be
paald dat Joseph ‘vanaf 1 januari 1912 het
recht heeft om het pand Korte Walstraat 50,
de fabriek en de handelszaak van gezegde
firma voor eigen rekening voort te zetten.
In verband hiermede wordt voormeld pand
door tweeden ondergeteekende (Joseph)
met ingang van 1 januari 1912 in huur
5

De leersnijderij, circa 1900. (Particuliere collectie)

overgenomen van genoemde firma tegen
500 gulden per jaar’.
Op 30 oktober 1915 vragen de gebroeders
Klijberg vergunning voor het verder in
richten van hun bestaande schoenfabriek
aan de Van Dishoeckstraat nummer 22.
Deze vergunning wordt verleend.
Ook in de Vlamingstraat, in het pand
tegenover de gevel met het gevelopschrift
Stooms choenfabriek wordt nog steeds
gewerkt. Dat blijkt uit een hinderwetaan
vraag van 19 maart 1918 die wordt in
gediend door Hendricus (Harry) Klijberg,
oudste zoon van Joseph, geboren in 1891,
‘tot het plaatsen en in werking brengen van
twee electromotoren respectievelijk 1 en
5 pk; dienende voor de inrichting van een
schoenreparatie inrichting, in perceel 5 en
7 aan de Vlamingstraat te Vlissingen’.
Opheffing vennootschap
Dan blijkt op 7 mei 1918 uit een akte van
notaris Paap de ontbinding van de firma.
De overeenkomsten staan als volgt op
papier:
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1. De te Vlissingen gevestigde handelsven
nootschap onder de firmanaam Gebroe
ders A. en J. Klijberg, door comparanten
aang egaan op 1 december 1890 voor
notaris Verhey te Middelburg, wordt op
1 mei 1918 ontbonden.
2. Als liquidateuren der ontbonden vennoot
schap zullen optreden beide gew ezen
venn oten. Binnen twee maanden na
datum der ontbinding zullen zij de liqui
datierekening opmaken en beide onder
tekenen.
Er volgt een ‘Staat van bereekening der
gelden te storten door den firmant J.J. Klij
berg’.
Daaruit blijkt dat er inmiddels meerdere
winkels zijn opgestart in andere plaatsen,
te weten:
– Middelburg (Lange Delft),
– Goes (Opril). Deze zaak werd geleid door
de familie Krekelberg.
– Terneuzen (Noordstraat)
Verder blijkt er nog een “Schoenfabriek
Léon” te hebben bestaan. Deze stond in de
Nieuwstraat op nummer 43 terwijl ook het
huis op nummer 45 in het bezit van Joseph
was. Het is niet bekend wanneer met deze
Den Spiegel

Interieur van de schoenfabriek, circa 1902. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

fabriek is begonnen, maar het pand num
mer 43 is aangekocht op 2 juli 1917. Het
huis Nieuwstraat 45 is op 15 november
1918 verworven.
De Vlissingsche Courant meldt op 17 fe
bruari 1920: ‘Het personeel van de schoen
fabriek “Léon” aan de Nieuwstraat alhier is
met het oog op overproductie van schoe
nen met ingang van as. maandag ont
slagen’.
Léon (geboren 1911) was ook de voor
naam van de jongste zoon van Joseph.
Joseph zet zijn deel van het bedrijf voort
samen met zijn vrouw en kinderen. Op
27 maart 1925 doet hij een hinderw et
aanvraag voor het in gebruik nemen van
meerdere machines.
Uit een brief aan het College, gedateerd
15 april 1925, getekend door een aantal buurtb ewoners blijkt dat er tegen de
verlening van de vergunning veel weer
stand was. Uit dezelfde brief blijkt ook
dat het betreffende pand gesitueerd was
op Boulevard de Ruyter nummer 58 met
ingang aan het Mariniersplein en dat la
waai en trillingen van de werkplaats, die
April 2017

inm iddels in bedrijf genomen was, goed
merkbaar waren in de omliggende huizen.
Bovendien werd er door de protesterende
bew oners op gewezen, dat de Boulevard
niet de meest geschikte plaats voor indus
trievestiging is. Uit het dossier blijkt niet of
de vergunning verleend werd. Op 28 februari 1935 blijkt uit een akte van verhuur het
volgende: ‘Middelburg 28 februari1935: JJ
Klijberg, rustend koopman te Vlissingen,
verklaart te verhuren aan Johan Ludwig
Schroots, koopman te Middelburg, een
dubbel winkelhuis met bovenwoning, erf
en tuin te Middelburg aan de Lange Delft,
gemerkt B 114 en B 115, kad. sectie B nr.
1924, groot 3,10 are. En wel voor de tijd
van 10 jaren ingaande 1 februari 1935. De
huurprijs bedraagt 1.060 gulden per jaar’.
Waarschijnlijk gaat het hier om het pand
waarin hij zijn schoenwinkel had gevestigd.
Zoon Henricus (Harry) heeft deze zaak
enige tijd geleid, maar de zaak bracht te
weinig op.
De andere zaken in Goes en Terneuzen
zijn waarschijnlijk rond deze tijd ook al be
eindigd zodat alleen de zaak in Vlissingen
overblijft.
7

Klijberg’s schoenenmagazijn in de Sint Jacobsstraat, circa 1900.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Bij het bombardement van 17 mei 1940
werd het pand aan de Lange Delft totaal
verwoest.
De gezondheid van Joseph liet inmiddels
veel te wensen over. Hij kreeg op een zeker
moment tijdens zijn slaap een beroerte en
zijn interesse in de zaken was vanaf dat
moment verdwenen. Wel bleef hij trouw elke
morgen om half acht de eucharistieviering
in de kerk bijwonen waarna hij thuiskwam
om te eten. Je moest immers nuchter
ter communie gaan. Na een kopje koffie
gedronken te hebben vertrok hij dan om
een wandeling te gaan maken. Dat deed
hij dikwijls samen met mijn overgrootvader
Speckens en met bakker Franken die een
zaak had in het pand aan de Kerkstraat
waar de familie Klijberg honderd jaar eerder
startte met de schoenmakerij en de familie
Ouwerkerk met het bakkersbedrijf. Ook was
hij een biljartliefhebber.
De zaken liet hij over aan zijn kinderen. Zijn
oudste dochter Sidonie, mijn grootmoeder,
was hierbij de spil in het geheel. Zij was in
1919 gehuwd met Leo Speckens en had
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samen met haar man de zaak op het Betje
Wolffplein overgenomen van zijn ouders.
Zij had een uitstekende opleiding genoten.
Zo sprak zij vloeiend Frans en bezat haar
MO-boekhouden. Dat kwam haar goed van
pas in het bakkersbedrijf waar zij de hele
boekhouding op zich nam. Tegelijk bleef
zij ook de rechterhand van haar vader in
het schoenmakersbedrijf Klijberg. Toen
hij zich had terug getrokken na zijn her
senb loeding kwam die taak volledig op
haar schouders. Zij deed ook daar de
boekhouding en verzorgde bovendien de
in- en verkoop van de goederen. Daarin
werd zij terzijde gestaan door haar broer
Pierre die procuratiehouder was bij de Hol
lands che Bank. Deze broer Pierre heeft
trouw ens een dagboek bijgehouden over
het laatste oorlogsjaar en de bevrijding van
Vlissingen in 1944.
Daarnaast werd zij tussen 1920 en 1931
zeven keer moeder. Zij was een zeer krach
tige vrouw en een grote pers oonlijkh eid.
Feitelijk gaf zij leiding aan twee totaal ver
schillende zaken en ook wist zij haar huis
houding in goede banen te leiden, daarin
Den Spiegel

bijgestaan door een grote groep mensen,
waaronder kinderjuffrouwen, keuken- en
winkelpersoneel.
Haar zuster Gabriëlle was hoofd van de vier
winkels. Zij had als taak de winkels in de
verschillende plaatsen regelmatig te bezoe
ken.
Zuster Josefien werd als filiaalchef eerst
verantwoordelijke voor de zaak aan Wal
straat 50. Haar echtgenoot Piet Sanderse
die zeevarende was, vestigde zich aan de
wal en begon achter de zaak aan de Wal
straat een pedicurebedrijf. Ook in Goes
heeft hij enige tijd een pedicurepraktijk. Zij
woonden na hun trouwen aanvankelijk aan
de Wilhelminastraat maar vestigden zich
later aan de Vlamingstraat.
Van deze twee zusters Gabriëlle en Josefien
bestaat een leuke film wanneer zij beiden
op dezelfde dag, op 14 juni 1928, in het
huwelijk treden. Deze film is al meermalen
in het programma Trugkieke van Omroep
Zeeland vertoond.
Zoon Harry begint als schoenmaker in het
bedrijf in Vlamingstraat 5-7. Later wordt hij
samen met zijn vrouw Dina filiaalleider van
de zaak aan de Lange Delft te Middelburg.
Die zaak loopt echter niet goed en nadat
hij is gesloten en verhuurd in 1935, gaat
Harry weer schoenen herstellen in het pand
in de Vlamingstraat. Hij gaat met zijn gezin
wonen aan de Coosje Buskenstraat (Oprit).

andere ondervoorzitter van het wees- en
armenbestuur van de parochie. Hij maakte
25 jaar deel uit van dit bestuur.

De vrouw van Joseph, Jeannette is over
leden op 18 februari 1937. In 1939 over
leed ook nog eens zijn schoonzoon Leo
Speckens, mijn opa, die Sidonie achterliet
met zeven kinderen (de oudste was 19, de
jongste 8 jaar) en een brood- en banket
zaak aan het Betje Wolffplein.
Dan breekt de oorlog uit. Dochter Gabriëlle
die het oorlogsgeweld in Vlissingen, waar
voortdurend bombardementen plaatsvin
den niet aankan, gaat met haar gezin in
’s Heerenhoek wonen. Joseph volgt haar
samen met zijn jongste zoon Léon.
Het bombardement van Middelburg en het
verlies van het pand daar, was te veel voor
hem. Hij stierf op 31 oktober 1940 en werd
te Vlissingen begraven op 4 november.
Joseph Klijberg was tijdens zijn leven onder

André Klijberg zette als directeur het bedrijf
aan de Van Dishoeckstraat voort samen
met zijn zoon Josephus Maria Florentinus
(geboren 1894) onder de naam NV André
Klijberg & Zn Schoenfabriek te Vlissingen.
Blijkens een hinderwetaanvraag van 8 sep
tember 1920 verzoekt hij ’vergunning tot
het verder inrichten van de bestaande fa
briek in het perceel Van Dishoeckstraat 22 te
Vlissingen, door het plaatsen en in werking
brengen van een dynamo voor het leveren
van electrisch licht en verwarming’.
Dat het minder goed ging met de fabriek
blijkt een paar maanden later uit een bericht
van 10 december 1920 in de Vlissingsche
Courant: ‘Aan de schoenfabriek der firma
A. Klijberg alhier, is tegen het einde van de
week aan 21 arbeiders het werk opgezegd,
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Na de oorlog ligt de zaak in Vlissingen in
puin door diverse voltreffers. Dat geldt
zowel voor nummer 50 als 52, en voor de
panden in de Vlamingstraat.
Nadat de panden zijn hersteld wordt er
geen schoenenzaak meer opgestart. De
bedrijfsruimte van nummer 50 wordt in
eerste instantie verhuurd als kroeg, maar
het gezin van Gabriëlle dat erboven woont,
kan niet leven in de herrie. In 1949 wordt
het contract opgezegd en komt er een zaak
in huishoudelijke artikelen in van Buijs en
De Koning.
In het pand Walstraat 52 wordt door Guust
Timmerman, de echtgenoot van Gabriëlle,
een zaak in gemaksschoeisel gestart. Dit
betreft orthopedisch schoeisel dat niet zelf
wordt gemaakt maar betrokken van fa
brieken die hierin zijn gespecialiseerd. Het
echte orthopedische werk wordt betrokken
van de firma Schoones uit Middelburg.
Als Guust in 1959 overlijdt, betekent
dit ook het einde van dit schoenbedrijf.
Gabriëlle blijft tot haar dood in 1971 wonen
in het pand Walstraat 50 terwijl haar broer
Léon woont in het pand Walstraat 52 tot zijn
dood in 1991. Met hem sterft het geslacht
Klijberg in Vlissingen uit.
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Zijn zoon Josephus heeft in Breda, samen
met L. de Bolle, een pantoffelfabriek op
gestart aan de Balfortstraat nummer 50,
blijkens een aanvraag voor ontheffing van
de Hinderwet.
André Klijberg was tijdens zijn leven eerst
lid van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken te Vlissingen en toen die werd op
geheven werd hij benoemd tot lid van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
de Zeeuwsche Eilanden te Middelburg. Ook
toen hij zich later te Breda vestigde, bleef
hij lid van de Zeeuwsche kamer.

André Klijberg, 1938.
(Particuliere Collectie)

terwijl de overblijvende 50 man personeel
3 dagen per week gaan werken en de kans
bes taat, dat de fabriek spoedig geheel
wordt stopgezet’.
Wanneer de fabriek werkelijk is gestopt is
niet precies bekend.
Helaas zijn veel papieren door oorlogsge
weld verloren gegaan. Zeker is dat André
Klijberg in 1930 met zijn gezin naar Breda
verhuisde. Daar overleed hij op 75-jarige
leeftijd op 15 februari 1938. Hij werd be
graven te Vlissingen.
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Over de auteur: Leo Speckens is Vlissin
ger en voelt zich zeer betrokken bij het
wel en wee van zijn stad. Hij heeft grote
belangstelling voor de geschiedenis van
Vlissingen. Ook heeft hij zich verdiept in
zijn eigen familiegeschiedenis.
Bronnen
-

Klijberg, een parenteel door G.G.M. Speckens. d.d.
28 januari 2005
Dit artikel kon alleen geschreven worden door
gebruik te maken van het materiaal dat in het
verleden werd verzameld door mijn ooms Pierre
en Guust Speckens, de broers van mijn vader. Zij
hebben al het voorwerk verricht dat vervolgens is
weergegeven in Klijberg, een parenteel. Daaruit heb
ik rijkelijk kunnen putten. Hen komt alle eer toe.

-

Archief Vlissingen
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Op loffelijke wijze. De firma Ouwerkerk,
banketbakkers en koks te Vlissingen,
1854-1909
Jeroen-Martijn H.
Wie herinnert zich niet het bezoek aan een
bakkerij als kind. Brood spreekt dan nog
weinig tot de verbeelding, maar de veelkleurige
kunstige zoetigheden des te meer. Een goede
banketbakker is ook niet zomaar iemand,
hij is naast bakker ook architect, natuur- en
scheikundige en vooral kunstenaar. Beheerst de
banketbakker één van deze aspecten niet
dan is de kans op misbaksels groot.
Negentiende-eeuws Vlissingen heeft twee
onbetwiste meesterbakkers gekend,
de heren Ouwerkerk.

van

Haart

Geef ons heden ons veilig brood
Banket en suikerwerk is lang voorbehouden gebleven aan de elite, vooral door de
hoge suikerprijzen. Gedurende de negentiende eeuw wordt het bereikbaar voor alle
lagen van de bevolking. Brood daarentegen
is altijd al het dagelijks voedsel voor de arbeiders- en middenklasse geweest; door
plaats el ijke verordeningen, zogenaamde
broodzettingen was het bijna verworden
tot een betaalbare zekerheid. Maar als aan
het begin van de negentiende eeuw diverse
oogsten mislukken, ontstaat er een enorm
probleem, de nood aan brood is er immers
niet minder om. De kranten, eveneens

Een banketbakkerskeuken; gravure uit: Urbain Dubois, Grand Livre des Patissiers et des Confiseurs, Paris 1896;
4e editie.

April 2017

11

meer bereikbaar geworden voor het volk,
berichten dagelijks over stijgende prijzen,
maar vooral over het gemor op straat dat
steeds vaker uitmondt in opstandjes, zelfs
berovingen en plunderingen van bakk e
rijen.
Maar zij die het brood kunnen kopen zijn
ook niet gerust. De (banket)bakkers voe
len deze scheve verhouding van hoge
kostprijzen en lagere productie direct in
de eigen inkomsten en dat werkt minder fraaie praktijken in de hand. Blauwe
en witte vitriool (respectievelijk koper- en
zinksulfaat) worden gebruikt om ondanks
de slechte kwaliteit van tarwe en graan
het eindproduct nog enig volume en kleur
te geven. Loodwit, menie, kobaltoxide en
kopergroen raken in gebruik om snel en
goedkoop suikerwerk te kleuren. Het moet
gezegd dat in deze tijd deze middelen ook
worden toegepast in geneesmiddelen.
Witte vitriool, bijvoorbeeld, wordt gebruikt
in smeersels tegen schurft, het wordt gezien als een wondermiddel bij oogontstekingen; en een ietwat verdunde oplossing
van het goedje in gerstewater wordt door
de heren doctoren als mondspoeling aangeraden bij spruw, vooral bij kinderen is
het hoogst effectief. Hier onderscheiden
zich echter de apothekers van de bakkers,
want bij de laatste groep gaat het mis. De
kranten berichten met hoge regelmaat over
de stuitende gevolgen: stervende kinderen,
volwassenen die ‘brakende ziek geraken’,
arbeidsongeschikt worden door langdurige
ziekte, zelfs krankzinnigheid wordt eraan
toegeschreven.
Het duurt niet lang voordat de regering van
koning Willem I inziet dat deze misbruiken
van grote invloed zijn op hen ‘die door
handenarbeid in hun onderhouden moeten
voorzien’. De regering gaat over tot verdere
bepalingen op een nationale broodzetting
en onderstreept dat het van belang is om
aan de ene kant gezond en goed voedsel
voor de consument te waarborgen en tege
lijk ook de bakker een fatsoenlijk bestaan
te garanderen. 1 De gemeenten krijg en
opnieuw het recht om van gangbare brood
12

soorten zowel gewicht als maximumprijs
vast te stellen, maar tevens de verplichting
tot controles. Daarbij dient iedere bakker
voortaan een bord uit te hangen waarop
de prijzen van zijn brood staan vermeld.
Het brood zelf dient gemerkt te zijn, zodat
achterhaald kan worden waar het vandaan
komt.
Ondanks deze bepalingen en zelfs de hoge
straffen van jaren cel en honderden guldens
boete, blijven deze sinistere praktijken van
vergiftiging nog zeer lange tijd voortduren,
zeker tot in de jaren 1850. Dit geldt ove
rig ens niet alleen voor de (banket)bak
kerij, gedurende de negentiende eeuw
komen dit soort schandalen in vrijwel elke
voedselb ranche voor. Het is één van de
gevolgen van de industrialisering die ook
de productie van levensmiddelen in haar
greep krijgt.
Het begin
In deze roerige periode leert Antonius
Ouwerk erk 2 het bakkersbedrijf kennen.
Als zoon uit een Leidse rooms-katholieke
middenstandsfamilie leert hij het vak waar
schijnlijk in familiekring. 3 Hij moet ge
talenteerd zijn en wat geld hebben, want
amper meerderjarig opent hij in het najaar
van 1836 in de Utrechtse Choorstraat zijn
eigen bedrijf als ‘confiturier en banket
bakker’. Het is niet zomaar een bedrijf, hij
volgt actief de nieuwe ontwikkelingen in zijn
vak. Zo beschikt zijn zaak over een kamer
waar geserveerd wordt en in 1837 laat hij
een heuse ijskelder bouwen. Wellicht is hij
iets te voortvarend en gaan de zaken niet
geweldig. Al in 1839 sluit hij zijn bedrijf.4 Hij
keert met zijn vrouw en twee jonge kinde
ren terug naar zijn geboortestad.5
In Leiden komt in de jaren 1830 en 1840
met regelmaat een (banket)bakkersbedrijf
bes chikbaar in koop of huur. Het duurt
dan ook niet lang of Ouwerkerk opent
een identiek bedrijf aan de voorname
Bree(de)straat. Zijn voorgangers hadden
het nog geen jaar volgehouden. 6 De di
recte concurrentie in Leiden is zoniet nog
hoger dan in Utrecht. Op minder dan vijf
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Zicht op het pand, hoek
Oostzij en Kerkstraat, waar
van 1854 tot in 1863 het
eerste Vlissingse bedrijf van
Ouwerkerk was gevestigd.
Links de zogenaamde
IJzeren Brug.
(Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

minuten loopa fstand zitten één kok en
pasteib akker en maar liefst drie suikeren banketbakkers. En dan is er nog de
bakkerij van Willem Hoogens traaten die
zich met voorsprong aan het profileren is
als luxezaak in ontwikkeling.7 Opnieuw is
er geen ruimte voor de jonge Ouwerkerk.
In april 1842 sluit hij de deuren en zijn
rekeningen.8 Hij vertrekt weer, nu alleen.
Zijn gezin blijft achter in Leiden bij de zuster
van zijn vrouw en haar man, broodbakker
Vlek aan de Leidse Beestenmarkt.9
Ondernemerszin en risico
Hoe en waarom hij in Zeeland terecht is
gekomen is onbekend, maar hij wordt vanaf
het najaar 1843 genoemd als inwonend
knecht van de Vlissingse banketbakker
Veraart, gevestigd aan de Oostzij (oude
haven) op de hoek van de Kerkstraat. Tien
jaar lang werkt hij als bakker in loondienst.
Met uitzondering van een korte zijstap naar
Middelburg, zal Vlissingen zijn woonplaats
blijven. Wanneer zijn patroon Veraart de
April 2017

bakkerij staakt en het pand verkoopt,
neemt Ouwerkerk het in de vroege zomer
van 1854 over in huur. Hij kondigt, voor de
derde keer, de opening aan van zijn eigen
bedrijf. Gewoon brood wordt nu zeker niet
meer gebakken, maar met de aanwezigheid
van een tien- tot twintigtal andere bakkers
in de stad is daar ook geen gebrek aan. Het
zwaartepunt komt te liggen op zoet en zout
banket, maar ook luxere specialiteiten als
schildpaddensoep, punch en ijs.
Dit kan niet anders beschouwd worden dan
als een derde risicovolle keuze. In Utrecht
en Leiden was hij één van de vele mo
dern e banketbakkers, meegaand in een
maalstroom van vernieuwingen in het vak.
In Vlissingen, op Walcheren, in heel Zee
land is hij nu één van de eersten. Dat is
een risico op zich, want is er een markt om
zijn amibities waar te maken? Het zijn de
jaren 1850 en vergeleken met Holland en
Utrecht, waar de nieuwe economische bloei
nu letterlijk goed op stoom raakt, sukkelt
Zeeland er wat mismoedig achteraan. Er
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zijn plannen genoeg om de provincie weer
groots te maken, maar er komt weinig van
terecht en het toerisme staat nog in de
kinderschoenen. Middelburg heeft als enige
haar positie als voorname bestuursstad
behouden, in haar winkelaanbod is het zelfs
mondain te noemen. Tegelijkertijd is het
ook een zeer beperkte markt, want alleen
een kleine groep van hoge bestuurders,
gegoede burgerij en de restanten van de
Zeeuwse (land)adel kan zich zulke luxe per
mitteren. Toch is voor iemand in zijn vak
Middelburg de logische keuze, er staan zelfs
(banket)bakkerijen in de verkoop. Ouwer
kerk, inmiddels bijna veertig, maakt echter
een hele duidelijke keuze voor Vlissingen.
Vader en zoon
Met de opening van dit nieuwe eigen bedrijf
wordt ook het gezin herenigd. Zoon Leo 10
volgt in zijn vaders voetspoor en leert het
vak elders. 11 Wanneer in 1858 te Leiden
(groot)vader Ouwerkerk sterft valt er geld
te verdelen. Antonius Ouwerkerk zelf heeft
duidelijk plannen met zijn erfdeel, met een
aanv ullend e lening van zijn zwager Vlek
wordt het mogelijk om die ten uitvoer te
brengen.
In april 1862 koopt hij van de Vlissingse
schoenm aker Klijberg een pand aan de
Kerkstraat op de hoek van de Oude Markt.
In dezelfde periode vraagt hij vergunning

aan voor het bouwen van een nieuwe oven.
En dat niet alleen: hij laat er een heel nieuw
pand bouwen. Een jaar later opent Ouwer
kerk de deuren van zijn nieuwe bedrijf.
Zijn zoon is kort daarvoor naar Vlissingen
teruggekeerd.12 De ‘Firma A.L. Ouwerkerk
& Zoon’ is een feit.
Pal naast het bedrijf aan de Oude Markt
staat de oudere broodbakkerij van Willem
van Rietschoten. Als deze in de financiële
prob lemen raakt en het pand verkoopt,
wordt het eerst gehuurd en later gekocht
door zoon Ouwerkerk. Met deze fikse uit
breiding beschikken de heren vanaf 1870
niet alleen over meerdere ovens, maar
vooral over grote werk- en opslagruimtes.
Nu blijkt ook een duidelijke taakverdeling:
Ouwerk erk is de zeer ervaren en brede
banketbakker. Zijn zoon manifesteert zich
nu als een ware cuisinier13 die kookt vol
gens de nieuwste en hoogste standaard van
de Franse keuken.14
Daarnaast zijn er diverse bakkersknechten
die vaak in opleiding zijn voor één of meer
dere jaren, alvorens verder te gaan naar
een ander of eigen bedrijf. Eén medewerker
is daarin een duidelijke uitzondering. In 1867
wordt de twaalfjarige Anthonie Joseph
Launsbach aangenomen als knecht. Hij
groeit mee met het bedrijf en zal uiteindelijk
als souschef één van de vertrouwelingen
van Leo Ouwerkerk zijn. Launsbach werkt
meer dan vijfendertig jaar voor de firma15
en huwt met één van de winkelmeisjes.16
De hoogte van de tijd

Portretfoto’s van vader (A.L.) en zoon (L.Th.)
Ouwerkerk, beiden op latere leeftijd.
(Privécollectie)
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Het assortiment wordt nu rap uitgebreid
met vele soorten luxeproducten en deli
catessen: doosjes thee en cacao. Blikjes
paté en kaviaar en blikken met allerhande
soorten van aspic en soep en ook var
kensp ootjes in truffels aus. Verse krok et
ten en pasteitjes. Ingemaakte vruchten en
groenten. Potten confituur en sauzen. In
gelegd gevogelte en vlees. Zelfs sappen
en likeuren. Vaak is het eigen fabricaat of
bereiding, maar waar het van goede kwa
liteit te verkrijgen is wordt het ook wel
ing ekocht. Dankzij de inmiddels goede
spoorverbinding komt het grootste deel van
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sociale leven. Zo koopt de vrouw van een
fabrieksarbeider op de werf één of zelfs
twee keer per maand een zak koekjes of
chocolaatjes. Op de rekening van een
kinderrijke loodsenfamilie lees je in de
vermeldingen van taart de verjaardagen
terug. Diverse oudere dames van stand
zijn welhaast afhankelijk van de heren
Ouwerkerk, want het eigen personeel kan
niet meer bakken zoals vroeger en toch
houden ze wekelijks hun ontvangdag,
waarop de een niet voor de ander wil
onderdoen. Er is ook nog een modiste die
zichzelf regelmatig trakteert op één taartje,
misschien wel als welverdiende beloning na
aflevering van een opdracht. Opmerkelijk
is ook het eetpatroon van een zeer bekend
burgemeestersgezin, zij lijken welhaast
te leven op kroketten en pasteitjes. En
ja, tenslotte is er ook nog die vrijgezelle
jonkheer, die zelfs in de hoogzomer graag
sneeuwballen met champagne blieft – je
ziet hem zitten in de tuin.

Tekening (anoniem) van het in 1862 nieuwgebouwde
pand Kerkstraat 11 op de hoek van de Oude Markt.
(Privécollectie)

de inkopen van buiten de provincie, zelfs
de verse ingrediënten.
Deze verbreding van het assortiment en
activiteiten loopt gelijk op met het aanzien
van het bedrijf en als vanzelf worden zij dan
ook aangeduid met modieuze Franse be
roepstitels. Zij waren reeds patissier, cuisi
nier en confiturier, maar worden nu ook
genoemd als confiseur, chocolatier en gla
cier.17 Ondanks deze chique benamingen
blijkt uit diverse delen van de administratie
dat er geleverd wordt aan alle klassen van
de bevolking: van arbeidersgezinnen die
op bijzondere dagen taartjes en koekjes
halen, middenstandsfamilies die af en toe
uit de braafburgerlijke band springen en
zich tegoed doen aan hoge luxe; tot aan de
gegoede burgerij die wekelijks haar inko
pen aan huis laat bezorgen.
Het levert daarmee een prachtig tijdsbeeld
op met heel wonderlijke inkijkjes in het
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Het verklaart de hoeveelheid loopjongens,
bakkersknechten en winkelmeisjes voor dit
drukke bedrijf dat vrijwel dagelijks kleine
en grote bestellingen de deur uit laat gaan.
Soms gaat het met dozen en manden
tegelijk per trein naar Middelburg en Goes
waarvandaan het verder per bode wordt
bezorgd, of per boot naar Zierikzee, naar
Groede, Terneuzen en Hulst. Klanten door
geheel Zeeland worden bediend. De heren
Ouwerkerk staan op de hoogte van hun
tijd, zij maken en leveren al het mogelijke
op welke plek dan ook.
Koken voor de tsaar
In het late voorjaar van 1874 is het letterlijk
een komen en gaan van hoge adel. In
maart passeert het koninklijk jacht van de
Engelse koningin Victoria met aan boord
haar tweede zoon, de hertog van Edin
burgh, met diens bruid, een Russische
tsarend ochter. Het levert een spektakel
van saluutschoten op voor Vlissingen,
maar daar blijft het bij. In de daarop vol
gende weken schrijven de kranten vrijwel
dagelijks over de aankomende kronings
15

Groot buffet voor een bal. (gravure uit Dubois, 1896)

feesten, het vijfentwintig jarig regerings
jubileum van koning Willem III. Afgezien
van de feestelijkheden wordt al vroeg
bekend dat het voor de stad Vlissingen
meer gaat betekenen. Niemand minder dan
de ‘Tsaar van alle Russen’, Alexander II,
zal zijn neef komen feliciteren, om daarna
naar Engeland door te reizen en wel vanuit
de nieuwe Vlissingse haven. Voor de heren
Ouwerkerk is het een spannende tijd. Het
gerucht gaat dat de tsaar voor zijn vertrek
zal souperen in Vlissingen met als gastheren
de prins van Oranje en prins Hendrik. Met
het vorderen van de weken raken haven
en rede vol met Nederlandse, Engelse en
Russische marineschepen, later vergezeld
door de keizerlijke stoomjachten Livadia
en Derjava. In een stevige aanbouw aan
het Havenstation wordt een receptiezaal
ingericht met kroonluchters van wel twee
honderdv ijftig kaarsen. Op de bewuste
avond schitteren buiten duizenden lichtjes
vanaf schepen en gebouwen. Het is bitter
koud en nat, maar niet minder feeëriek. Als
in de verte de stoomfluit klinkt, dromt de
mensenmassa samen om deze vorst van
zestig miljoen Russen te kunnen zien. Bij
zijn aankomst met de Nederlandse neven
wordt hij opgewacht door zijn nieuwe
16

Engelse schoonzoon die hem zal verg e
zellen. Het gezelschap trekt zich terug
in de receptiezaal waar alles klaar staat,
maar langer dan enkele minuten zal het
niet duren. Amper anderhalf uur na zijn
aankomst scheept de tsaar in en vertrekt –
onder het luid gebulder van saluutschoten
en een spektakel van licht en vuurwerk.
Er is wel een herkansing in het verschiet.
De tsaar zal zijn terugreis, tien dagen later,
in omgekeerde volgorde doen. De heren
Ouwerkerk zullen die voorgaande avond
en nacht hebben doorgewerkt om alles
gereed te krijgen. Zij zullen bewust de eerste
saluutschoten hebben gehoord als om drie
uur ‘s nachts de keizerlijke jachten op de
Vlissingse rede komen. Mogelijk waren ze
reeds in het Havenstation aanwezig in de
fraai ingerichte en met bloemen gedeco
reerde wachtkamer van de eerste klasse.
En aan hen alvast de eer om de reeds
aanwezige jonge Prins Alexander te bedie
nen. Het is koud en zeer vroeg, maar des
aln iettem in behoorlijk druk. De hoogste
heren staan er weer in hun gala uniformen
te wachten, ditmaal ook op de eigen vorst.
Willem III arriveert met zijn broer Hendrik
om vier uur per trein; na enig verpozen
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kijken ze vervolgens hoe de Russen de
haven binnenvaren. Maar de binnenkomst,
het vlaggen, het aanmeren en het gereed
maken van de loopbrug kosten veel tijd en
de bemanningen beginnen direct met het
ontschepen van de bagage. De koning en
zijn gezelschap gaan uiteindelijk weer naar
binnen en gebruiken daar alvast het geser
veerde ontbijt. Om half zes barst eindelijk
het ceremonieel los als de tsaar en groot
vorsten (zijn broer en zonen) aan de wal
komen. Mogelijk niet verwacht, maar toch
gebeurd: de tsaar nodigt zijn neven voor
het ontbijt aan boord van de Derjava. En
daarna, zo tegen negen uur, begeven zo
wel de Romanovs als de Oranjes zich
naar de trein – onder luid geschut, gejubel
en muziek. Bij Roosendaal scheiden hun
wegen, de eersten reizen naar Brussel, de
laatsten naar Den Haag.

verwachten. Prins Hendrik komt weer en
voor de gelegenheid wordt een diner ver
zorgd door de welbekende en geren om
meerd e heren Ouwerkerk. De Vliss ings e
Courant schept met haar publieke aan
beveling ook hoge verw achtingen: ‘Wij
twijfelen niet of genoemde heeren zullen,
zooals zij reeds bij menige gelegenheid ge
toond hebben, ook nu toonen het hun ge
schonken vertrouwen ten volle waardig te
zijn.’ Het is duidelijk dat de firma Ouwer
kerk zich in korte tijd een goede naam heeft
verworven. Op die tweede augustusdag na
al het ceremonieel, vertrekt het gezelschap
naar huize Van Raalte voor het diner. Hier
zitten alle heren die in deze en volgende
jaren aan de economische en bestuurlijke
Zeeuwse touwtjes trekken. Voor de heren
Ouwerk erk een uitgelezen moment om
zich definitief te bewijzen. Korte tijd later
schrijft de krant dat het diner ‘(…) niet

Arme heren Ouwerkerk – van een souper is
het nooit gekomen en het keizerlijk ontbijt
bleef koninklijk; maar één glaasje zal toch
wel geschonken zijn op die gure avond in
mei 1874.
In de eerstvolgende krant echter staat wel
heel duidelijk dat zij zich voor het ontbijt
‘op loffelijke wijze van die taak gekweten’
hadden. Een mooie bijkomstigheid. Moes
ten de heren in september 1873, bij de
feestelijkheden rondom de voltooiing van
de spoor- en havenwerken, nog enigszins
lijdzaam18 toezien hoe de inmiddels hofleve
ranciers Hoogenstraaten alle eer kregen om
het koninklijk diner te verzorgen, dat zou
vanaf nu anders zijn.
Welbekend en gerenommeerd
De start van de scheepswerf De Schelde
in 1875 heeft hier ook een grote hand
in. De zomer van 1876 is, met dank aan
De Schelde, een zeer memorabele voor
de heren. Wanneer de bekendmakingen
worden gedaan over aankomende feeste
lijkh eden, de opening van de machine
fabriek en tegelijk de kiellegging van het
eerste ijzeren stoomschip 19 op de werf,
bericht men trots in de kranten dat Vlis
singen wederom koninklijk bezoek kan
April 2017

Model voor een huwelijkstaart.
(gravure uit Dubois, 1896)
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alleen ten zeerste gestrekt heeft tot bewijs,
dat voornoemde heeren in hun vak op de
hoogte van hun tijd staan, maar tevens, dat
men bij voorkomende gelegenheden niet
naar elders behoeft te gaan, om iets beters
te verkrijgen.’
Alles inbegrepen
Wanneer er voortaan een hongerig, ge
kroond hoofd via station of haven de stad
passeert, weet men de heren Ouwerkerk te
vinden. Maar ook voor een buffet bij een
zilveren huwelijksjubileum, een feestelijk
ontbijt, een lunch na een vergadering,
een huwelijksdiner en receptie, een koud
soupertje na een bal, verjaardagspartijen
en huiselijke diners. Het bedrijf kent op
dit vlak grote successen in de jaren 18751905.
Wanneer in 1883 op de werf de zustersche
pen Soerabaya en Batavia20 van de helling
lopen worden er proefvaarten georg an i
seerd. In de eetzaal van de eerste klasse
wordt een lunch geserveerd voor de hoge
heren. En ook in 1884 wanneer De Schelde
de fraaie Engelse schepen Rosal ind en
Moorcock21 aflevert, wordt er in alle vroegte
aan boord geserveerd voor de genodigden,
en niet het minste ontbijtje. Zelfs wanneer
de Iberia 22 hier slechts haar ketels en
motoren komt halen, vraagt men de heren.
Het zijn lucratieve opdrachten en goed voor

de publiciteit. Voor grotere gelegenheden
met veertig, zestig of tachtig couverts
draaien zij de hand niet om. Wanneer in het
voorjaar van 1887 de ingebruikname van
de stoomtram Breskens-Maldeghem wordt
gevierd, ‘laat de vlaggen vroolijk zwieren,
want ‘t is feest op Vlaandrens grond’,wordt
er door de heren een negengangen diner
van maar liefst honderdv eertig couv erts
geserveerd.
De bewaard gebleven administratie met
correspondentie, conceptmenu’s, servies
lijsten en calculaties, getuigen van een
organisatie met militaire precisie. En dat
is precies waarmee de firma zich lijkt
te onderscheiden. Zij hebben de nieuwe
Franse kookb oeken in volledigheid ter
harte genomen. Het gaat niet alleen om
het eten. Van het servies en couverts tot
aan het linnengoed en het drukken van
menukaartjes. Zelfs de bloemen op de tafel
worden geregeld. Bediening is evenmin een
probleem en als er een hoger belang ligt
is Leo Ouwerkerk zelf aanwezig om alles
te leiden. Het zijn totaalpakketten waarbij
de gastheer of vrouwe alleen nog maar de
deur hoeft open te doen en de keuken en
eetkamer te wijzen, de rest doen zij. Deze
klanten, vooral de echtgenotes van burge
meesters, zijn zeer veeleisend. Gezien de
correspondentie moeten de heren zeer
diplomatiek en geduldig zijn geweest. Maar
aangezien de chique van Zeeland indruk

Impressie van het in 1884 afgeleverde Engelse stoomschip Rosalind.
(tekening door Ron van Maanen, 2017)

18

Den Spiegel

wil maken op elkaar en vooral op haar Hol
landse en buitenlandse gasten, mag het
ondanks alle gezeur wel wat kosten. Cou
vertprijzen schommelen tussen de vijf en
tien gulden en dat zijn behoorlijke bedragen
voor de late negentiende eeuw waarin een
arbeider vaak niet meer dan twintig gulden
in een week ontvangt om zijn hele gezin
mee te onderhouden

bedrijf voor dertienduizend gulden aan een
nieuwe bakker.25 Het is precies voldoende
om de particuliere hypothecaire lening af
te lossen. Uit de hele afwikkeling van de
nalatenschap blijkt dat de firma Ouwerkerk
niet alleen meesters in bakken en koken
waren, maar ook in boekhouden.

Voortzetting

Het zou te gemakkelijk zijn om te stellen
dat het bedrijf van de heren Ouwerkerk
een absoluut unicum is in Zeeland. In de
negentiende eeuw zijn er zeker meerdere
geweest die een soortgelijke ontwikkeling
hebben doorgemaakt, maar helaas zijn er
slechts weinig bedrijfsarchieven bewaard
geb leven. In de Zeeuwse steden waren
doorg aans meerd ere (banket)bakkers
tegelijk actief. In Middelburg waren meer
dere koks, maar deze stonden veelal in
relatie tot een van de sociëteiten. In Goes
en Zierikzee waren het doorgaans (brood)
bakkers die familiaire banden hadden met
andere middenstanders (slagers, zuivel
handelaars en kruideniers) waard oor zij
als vanzelf meegingen in de ontw ikke
lingen van hun tijd. Bij hen allen is de ver
bred ing van het assortiment en diensten
doorg aans ingegeven door econom ische
overwegingen en de noodzaak tot onder
scheiding. De (banket)bakkerij geeft in die
tijd een redelijke garantie voor een fatsoen
lijke eigen boterham. Bedrijven worden
zelden gestaakt maar overgedragen aan
(verwante) opvolgers. De oorzaken van de
weinige faillissementen liggen dan ook in
hoge investeringen bij nieuwe bedrijven, in
grijpende moderniseringen of externe fac
toren zoals ziekte.

In het voorjaar van 1881 sterft na een
kort ziekbed de echtgenote van Antonius
Ouwerk erk. Dit noodlot na veertig jaar
huwelijk en zijn eigen leeftijd, hij is inmid
dels vijfenzestig, doen hem besluiten om
terug te treden. De firma wordt in twee
jaar tijd geleidelijk overgedragen aan zoon
Leo. Zijn laatste jaren slijt Ouwerkerk in
een rusthuis te Steenb ergen, waar hij in
december 1887 overlijdt, tweeënzeventig
jaar oud.
Rond deze periode zal de enige kleinzoon
John, terugkomend van kostschool, ook
in het familiebedrijf hebben meegewerkt.23
Zijn carrière volgt in de kooktraditie, maar
hij blijft niet in Vlissingen. Zijn zusters zullen
ieder op hun beurt ook zijn ingezet om mee
te werken in het bedrijf, zoals gebruikelijk
bij middenstandskinderen. Maar het is
vooral de oudste dochter Cornelia (Kee)
die een sterke band met het vak houdt, niet
in de laatste plaats omdat zij zal trouwen
met één van haar vaders leerlingen, Pierre
Speckens.24 Zij zijn samen de grondleggers
van de bakkerij Speckens op de kop van de
Walstraat. In het concept van bouw, opzet
en financiering valt duidelijk de hand van
(schoon)vader Ouwerkerk te herkennen
en daarmee kan bakkerij Speckens be
schouwd worden als de erfopvolger van de
firma Ouwerkerk.
Wanneer ook voor Leo Ouwerkerk de jaren
gaan tellen doet hij een poging om zijn
bedrijf te verkopen, maar dit vindt geen
doorgang. Hij overlijdt in 1909 terwijl zijn
bedrijf nog altijd draait. De erfgenamen
verkopen een maand na zijn dood het grote
April 2017

De voorhoede

Wat de firma Ouwerkerk wel tot een bij
zonder bedrijf maakt is het feit dat zij, hoe
wel met opgedane kennis in Holland en
Utrecht, in de voorhoede loopt. Zij maken
in een economisch achtergestelde regio
waarneembare keuzes in het bewust op
zetten en verder ontwikkelen van een
nieuwsoortig bedrijf. Met een zeer kleine
doelgroep weten zij een bedrijf te vestigen
en door tal van volgende ontwikkelingen
19

benutten zij alle mogelijke kansen tot groei.
Het kan zijn dat de heren gewoon goed
geïnformeerd waren, maar het heeft alle
schijn van de gok nemen en volhouden, op
de juiste plaats en het goede moment. Een
ding is duidelijk: Zij hebben zich meer dan
loffelijk van hun taak gekweten.

Ouwerkerk ergens in een bedrijf van verwanten zijn
eerste opleiding heeft genoten.
4.

Na mei 1839 wordt hij niet meer in Utrecht
genoemd.

5.

In 1836 is hij te Leiden gehuwd met Cornelia
Catharina Baaten (Leiden 1812-1881 Vlissingen)
zij krijgen twee kinderen; de oudste een dochter,
Maria Cornelia Helena Ouwerkerk (Utrecht 18371910 Vlissingen), de jongste is zijn zoon en

Naschrift

opvolger.

Dit artikel maakt deel uit van een groter
onderz oek naar de ontwikkeling van de
negent iende-eeuwse (banket)bakkerij in
Zeeland en het bedrijf van de heren Ouwer
kerk in het bijzonder.

6.

Zijn laatste twee voorgangers Dijkhoff (1833-1834)
en Van Ewyk (1837-1838) zitten er beide nog geen
jaar, de eerste gaat binnen een jaar failliet nadat hij
het bedrijf heeft gemoderniseerd; over de tweede
is qua sluiting niets bekend. Het pand aan de
Breedestraat (wijk 4, no. 256) is het tweede van het

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.

Gangetje, vlak bij Hogewoerdsbrug.
7.

Willem Hoogenstraaten neemt in 1835 het
bakkersbedrijf van zijn patroon Kiewit aan de Leidse
Botermarkt over. Hij ontwikkelt dit bedrijf gestaag
tot een luxe banketbakkers- en koksbedrijf. In
1860 richt hij de firma ‘W. Hoogenstraaten &
Zonen’ op, die zou uitgroeien tot één van de

Bronnen

eerste conservenfabrieken van Nederland. In 1877

Gemeentearchief Vlissingen: Bevolkings
r egister,

verkoopt deze firma het banketbakkers- en koks

Stadsbestuur en Notarieel archief; evenals het

bedrijf aan Eugène Besnard, voormalig chefkok
van de koning.

gedeponeerde archief van de Bakkerij Speckens.
Diverse negentiende-eeuwse kranten, zoals: Leydse,

8.

afhandelt.

Privécollectie Familie Speckens, diverse bedrijfs- en
familiepapieren.

Uit notariële akten en taxaties blijkt dat zijn
echtgenote in 1842 de afwikkeling van de boedel

Middelburgsche, Utrechtsche en Vlissingse Courant
9.

Henricus Cornelis Vlek (Leiden 1811-1880), nam in

J.-M.A.T.F. H. van Haart, prosopografische onderzoeks

het voorjaar 1835 het broodbakkersbedrijf van zijn

database Middelburgse (Vlissingse) Middenstand

vader aan de Leidse Beestenmarkt (grens of hoek

(2005-heden)

Steenstraat) over.
10. Leonardus Theodorus Ouwerkerk (Utrecht 1839-

Noten
1.

11. Ook van hem is niet exact bekend waar hij zijn

houdende Verordeningen op het Stuk der Broodzet

opleiding heeft genoten, maar het is aannemelijk

ting
2.

Antonius Ludovicus Ouwerkerk (Leiden 1815-1887
Steenbergen)

3.

dat hij niet alleen in Nederland heeft leren koken.
12. Na zijn terugkeer en vestiging huwt hij in juni 1864
met Cornelia van der Meel (Leiden 1833-1898

Overgrootvader Aernout Willemsz. Ouwerkerk

Vlissingen), het gezin zal negen kinderen tellen.

(Leiden 1733-1805 Leiden) is al broodbakker in

13. De term cuisinier is verouderd geraakt; gezien de

Leiden. Een tante, Geertruida Bogaerts-Ouwer

activiteiten van voor- en toebereiding, uitlevering

kerk (Leid en 1789-1856 Leiden), huwt in een

en zelfs het opdienen zouden we tegenwoordig

bakkersfamilie, onder Ouwerkerks nagelaten
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1909 Vlissingen)

Koninklijk Besluit d.d. 25.01.1826 (Stbl.no.6),

spreken van een traiteur.

receptenboeken bevindt zich één cahier geschreven

14. Uit nagelaten aantekeningen en boeken blijkt dat

door haar schoonv ader. Gezien de gewoonte in

er direct gekookt wordt uit de nieuwste Franse

bakkersfamilies om (klein)zonen en (achter)neven

standaardwerken op kookgebied, onder andere uit

in dienst te nemen, is het aannemelijk dat de jonge

Dubois en Gouffé.
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15. Zijn jubileum wordt meermaals genoemd in de
kranten van 1892, 1897 en 1902
16. Blijkens het bevolkingsregister woont Helena
Johanna Pieternella Tanis zeker tien jaar (1873-

19. Dit betrof de eerste opdracht voor de Nederlandse
marine. De stoomtransportschoener De Schelde
(bouwn ummer 2) werd afgeleverd in december
1877.

1882) als winkelbediende in het huishouden

20. Beide schepen, resp. bouwnummer 35 en 36,

Ouwerkerk aan de Kerkstraat. Zij huwen in januari

werden gebouwd voor de Lloyd en ingezet als

1885 en krijgen zes kinderen.

mailboten voor de vaart op Nederlands-Indië.

17. Deze opsomming duidt op alle mogelijke sub

21. De Wolf (bouwnummer 40), Rosalind (41) en

disc iplines binnen de brede banketbakkerij. De

Moorcock (42) werden gebouwd in opdracht van

banketbakker (patissier), die gezien wordt als de

drie Engelse rederijen. Het is niet bekend of er ook

bakker van deegproducten met zoete, zoute en

werd geserveerd op de proeftocht van het eerste

hartige componenten, toont hiermee aan ook de
technieken te beheersen van het vervaardigen
van zowel basis- als eindproducten met suiker
(confiseur), chocolade (chocolatier), vruchten
(confiturier) en ijs (glacier).

schip.
22. De Iberia werd gebouwd bij L. Smit & Zn. aan de
Kinderdijk.
23. Johannes Henricus Aloysius Ouwerkerk (Vlissingen
1870-1936 Cheam, Surrey)

18. Enigszins lijdzaam is hier bewust gekozen.

24. Cornelia Margaretha Ouwerkerk (Vlissingen

Gezien de bewaard gebleven correspondentie

1865-1937 Vlissingen), huwt in juni 1887 met

is het duidelijk dat de heren Hoogenstraaten

Pierre Charles Speckens (Vlissingen 1863-1933

en Ouwerkerk elkaar zowel collegiaal als

Vlissingen)

vriendschappelijk kenden uit Leiden. Er is zelfs

25. Het bedrijf wordt overgenomen door banketbakker

uitwisseling van ervaring. Het ligt dan ook in de

Franken, die het in 1931 overdraagt aan bakker

lijn der verwachting dat bij de feestelijkheden van

Schoenmakers; deze laatste zal het bedrijf tot in

1873 de heren Ouwerkerk wel degelijk hebben

1984 op dezelfde locatie voortzetten.

gefaciliteerd en meegewerkt onder de vlag van
Hoogenstraaten.
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Bijna honderd jaar bakkerstraditie Speckens
in Vlissingen
Leo Speckens
In de negentiende en twintigste eeuw tot vlak na
de Tweede Wereldoorlog waren er in Vlissingen
heel veel brood- en banketzaken. Veel daarvan
zijn in de loop van de tijd verdwenen.
Een van die zaken stond aan het Betje Wolffplein
en werd gebouwd in opdracht van mijn
overgrootvader P.C. Speckens. Hij was de
eerste Speckens die bakker werd. Van
oorsprong waren de Speckensen namelijk
geen bakkers maar (Belgische) loodsen.
Een expositie over dit bakkersbedrijf in
bibliotheek Vlissingen aan de Spuistraat en
boekhandel Het Spui vormt de aanleiding tot
dit artikel. De titel is ontleend aan een
krantenartikel in de PZC van 23 oktober 1984.

Generatie 1, Joannes Ludovicus Speckens,
zeeman en Belgisch loods ( Vlissingen
1794-1862)
Op 15 september 1794 wordt Joannes
Ludovicus Speckens geboren in Vlissingen
en een kleine week later, op 21 september
in Middelburg gedoopt. Het is de eerste

keer dat de naam Speckens opduikt in een
(doop)register op Walcheren.
Generatie 2, Charles Louis Speckens,
Belgisch loodsschipper (Vlissingen
1828-1908)
Charles Louis treedt in de voetsporen van
zijn vader. Bij het bestuur van het Brussels
Ministerie Verkeerswezen, Zeewezen en
Binnenvaart klimt hij op tot loodsschipper,
waar hij in 1883 met eervol ontslag of ‘op
rust’ gaat.
Generatie 3, Pierre Charles Speckens,
brood- en banketbakker (Vlissingen
1863-1933).
Pierre Charles wordt geboren als derde kind
en eerste zoon in een gezin van zes kinderen.
Aanvankelijk lijkt ook hij weer in de voet
sporen van zijn vader en grootvader te
treden. Hij wordt opgeroepen voor de Na
tionale Militie en gaat dienen bij de Konink
lijke Nederlandse Marine.
Hij wordt op 1 mei 1883 voor vier jaar
ingedeeld als zeemilicien, maar treedt op

Bakkerij Speckens op
de hoek WalstraatCoosje Buskenstraat,
circa 1902. (Fotocollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)
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1 november 1883 al uit dienst, precies na
een half jaar.
Daarna blijkt hij telkens voor een paar
maanden in diverse steden te hebben gewoond. Achtereenvolgens staat hij ingeschreven in Arnhem, Rijswijk en Den Haag.
Waarschijnlijk werkte hij daar bij diverse
bakkers om de nodige praktijkervaring op
te doen.
Op 21 juni 1887 treedt hij in het huwelijk
met Cornelia Margaretha Ouwerkerk, binnen de familie overigens gewoon Kee of
tante Kee.
Hij heeft haar al veel eerder leren kennen
toen hij als leerling in het vak koek- en
banketbakkerij en koksaffaire in de zaak bij
haar vader L.Tl. Ouwerkerk in Vlissingen
op de hoek Kerkstraat, Oude Markt werkzaam was. Dat blijkt uit een getuigschrift
uit 1880 van deze firma.
Pierre C. Speckens pakte de zaken grondig
aan. Nog voor zijn huwelijk liet hij op de
hoek van Walstraat en Coosje Buskenstraat
een groot pand bouwen met daarachter een
bakkerij, daarboven een deegzolder en daar
weer boven een meelzolder en een papierzolder. De eerste steen werd gelegd op 3
maart 1887. Hij verhuurde de apart bereikbare bovenverdieping en ging zelf achter de
zaak wonen aan de kant van de Walstraat.
Na een jaar breidde hij al uit en liet een
tweede oven bouwen in de banketbakkerij,
die in de kelder was gevestigd.

Mijn vader Sjef, een van zijn kleinzonen,
kende nog het verhaal, dat zijn opa Spec
kens een vracht natuurijs uit Noorwegen
liet komen om dit te gebruiken voor koe
ling in de banketbakkerij. Hij sloeg dit op
in een keldertje, dat aan de buitenzijde
werd geïsoleerd met turfmolm. Hij verkocht
van dit ijs ook aan andere bakkers. Het ijs
smolt echter te snel, zodat dit project snel
verlaten werd.
Hij deed ook aan vernieuwing in de broodbakkerij. Hij gebruikte een mengsel van
Poolse en Hongaarse tarwe met een hoger
gluteng ehalte dan de inlandse tarwe. Hij
had daarvoor een speciale mengmachine
aangeschaft.
Op Koninginnedag stak hij op het Betje
Wolffplein vuurwerk af volgens een advertentie in de krant: ‘Groot vuurwerk bij
Speckens’. Hij liet zijn personeel het vuurwerk opstellen en stak het eigenhandig af.
In 1892 kocht hij een huis achter het
bedrijf in de Scherminkelstraat en in 1907
grond aan wat nu Boulevard Evertsen 10
is. Daar liet hij een huis bouwen, waarin
beneden een tearoom gevestigd werd en
twee verdiepingen verhuurd werden. Later
zouden de gezusters Maters hier furore
maken.
Vervolgens kocht hij in 1909 in de Walstraat
het buurhuis (nummer 133) van de weduwe
van Pieter Luitwieler. In 1919 trok zijn zoon
Leo, mijn grootvader, in dit complex. Hij
stopte op 56-jarige leeftijd met werken en

Bakkerij Speckens na
de verbouwing in de Art
Nouveau-stijl, 1930.
(Prentbriekaartencollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)
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betrok met zijn vrouw en dochter Victorine
een bel-etage aan Badhuisstraat 47, waar
nu een huisartsenpraktijk gevestigd is.
Op oude foto’s is hij te zien wandelend door
Vlissingen samen met mijn andere overgrootvader, Joseph Klijberg, genietend van
een mooie zomerdag. Die twee konden het
goed samen vinden.
In het maatschappelijk leven was hij lid van
het RK Arm en Weesbestuur (later ziekenhuisbestuur).
Generatie 4, Leonardus Cornelis Marie
(Leo) Speckens, brood- en banketbakker
(Vlissingen 1891–1939)
Leo werd geboren als derde kind en derde
zoon in een gezin met vijf kinderen. De
tweede zoon, ook Leo geheten werd maar
één jaar oud en overleed in 1890. Na Leo
werden nog twee dochters geboren, Margot
en Victorine. Zijn oudste broer is Charles.
Hij kreeg een gedegen opvoeding. Hij staat
van april 1904 tot 1906 ingeschreven in het
Eikenburg Pensionaat voor Jongeheeren te
Stratum, dat nu deel uitmaakt van Eind
hoven. Vervolgens maakte hij op 31 oktober1906 de overstap naar het kostschoolinstituut Brogtrop in de Engelsche Straat te
Bergen op Zoom waar hij verbleef tot 1910.

Middelburg, Goes en Terneuzen. Zij heeft
ook een uitstekende opvoeding gehad.
Na haar lagere schoolperiode volgt zij een
tweetalige opleiding aan een kostschool te
Brugge genaamd Pensionnat des Soeurs
de St. Joseph. Zij sprak uitstekend Frans
en las tot op hoge leeftijd de Franse krant
Jour nal de la Grotte uit Lourdes. Ook
volgt zij bij terugkomst in Vlissingen een
opleiding in boekhouden.
In 1919 gaat Leo het bedrijf leiden en gaat
zijn vader met pensioen. Zijn vrouw Sidonie
doet de administratie van de zaak en zorgt
voor de leiding in de bakkerswinkel.
Zij krijgen zeven kinderen, zes zonen en
een dochter. Twee zonen, Sjef en Charles
zullen later het bedrijf van hun vader voortzetten.

Bakkersgezel
Het was gewoonte dat een zoon die later zijn
vader zou opvolgen in de bakkerij, eerst een
aantal jaren bij een ander bedrijf, of liever
nog bij verschillende bedrijven werkte om
het vak grondig onder de knie te krijgen.
Leo werkte van 1913 tot 1916 bij Luxe
Broodbakkerij Fr.C. Stähle in de Spuistraat
te Amsterdam en gedurende drie maanden
bij Paul C. Kaiser in de Vijzelstraat in de
luxe broodbakkerij, ook te Amsterdam. Hij
kwam in 1916 in Vlissingen in de zaak bij
zijn vader. Op 22 september 1919 treedt
hij in het huwelijk met Sidonie Andrea
Joanna Maria Klijberg. Zij is de oudste
dochter van Josephus Klijberg en Nathalie
Vintioen. Vader Joseph is schoenfabrikant
en zijn dochter Sidonie is zijn rechterhand
in het bedrijf met filialen in Vliss ingen,
24

Verbouwing
In 1930 werd besloten de zaak te moderni
seren. Tot 1930 woonde het gezin overdag
beneden en was de keuken in de kelder. De
kinderen sliepen op een deel van de zolder
en de ouders hadden een tussenverdieping
met een slaapkamer en een badkamer. Het
gedeelte van het huis boven de winkel was
verhuurd. Na 1930 kwam het gezin met
zeven kinderen boven de zaak te wonen en
kregen alle jongens een eigen slaapkamer
op zolder.
De winkel werd vergroot en gemodern i
seerd en de huiskamer werd omgebouwd
tot tearoom. Het interieur werd aangepast
aan de tijd. Er werd een mozaïekvloer
met veelkleurige steentjes gelegd en over
Den Spiegel

de gehele gevel boven de vergrote etala
ges kwamen glas-in-lood ramen in artnouveaustijl. Voordat het pand in de jaren
negentig van de twintigste eeuw werd ge
sloopt zijn deze ramen er voorzichtig uitge
haald en functioneert een aantal, gerestau
reerd als raam van mijn woning.
Op woensdag 12 november 1930 werd
Speckens’ Brood- en Banketbakkerij heropend, beleefd aanbevelend. De verbouwing had slechts negen weken geduurd.
Op vrije dagen maakte Leo met de kin
deren flinke wandelingen, zoals langs het
strand van Walcheren, soms tot Zoute
lande of langs het kanaal naar Middelburg
en verder naar Veere of naar Ritthem en
Fort Rammekens. Sidonie ging nooit mee,
want ondanks dat zij uit de schoenhandel
kwam, heeft ze nooit goede wandelschoe
nen kunnen vinden. Zij bleef maar liever
thuis met de administratie en postbeant
woording, vroeger werd meer geschreven
dan tegenwoordig.
Het leven in en om de bakkerij
De bakkerij met banketbakkerij en woon
huis, die Pierre Speckens in 1887 had laten
bouwen, waren voor die tijd ruim bemeten,
zodat er in het huis twee gezinnen konden

wonen. De eerste verdieping was apart via
een vrij hoge trap te bereiken.
Ten tijde van de nieuwbouw in 1887 was de
logistiek nog niet uitgevonden. Dit kwam
tot uiting bij de indeling van bakkerij en
banketbakkerij. Boven de ruime bakafde
ling op de begane grond, was een deeg
zolder, waar een grote elektrische deeg
kneder stond. Daarboven was de opslag
van de bloem. Het was een enorm gesjouw,
want zakken van 50 kg moesten langs
twee erg steile trappen naar boven gezeuld
worden. Er gebeurden dan ook wel eens
ongelukken.
De ovens werden gestookt met steenkool,
die soms nog wat kleiner gemaakt moest
worden. De opslag hiervan was achter
de bakkerij buiten in een keet. Ook hier
moesten de dragers door de poort aan de
straat en een trapje achter de bakkerij naar
het plaatsje daarachter. Mijn oom Guust
schreef: “Ik herinner nog goed de mannen
met een puntzak op het hoofd met zwart
omrande ogen”. Na de oorlog liet zijn broer
Charles de oude ovens vervangen door
een moderne grote buisoven die met gas
gestookt werd.
De bakkers zelf hadden een kleedruimte
op het achterplaatsje en moesten dus
uit de hitte naar dat koude hok over het

Interieur met personeel van de bakkerij, circa 1900. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Foto van eigenaar en personeel rond 1919 toen Leo de zaak overnam van Pierre Charles. In het
midden Pierre Charles, rechts daarnaast Bram Overbeke, daarnaast Leo Speckens en uiterst rechts
Theo Schutijser. De heren achteraan in pak zijn de (brood)bezorgers, de heren in de gestreepte
shirts de deegkneders, zij deden hun werk op de deegzolder. Op de voorgrond drie loopjongens.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

achterplaatsje. Ook dit werd na de oorlog
veranderd. De opslag van de bloem kwam
in een ruimte direct aan de straat. Het
kantoor was achter de winkel en boven
de banketbakkerij, die half ondergronds
lag. Ook in de banketbakkerij moesten
via een smalle stenen trap de materialen
vervoerd worden naar de bakkerij, waar de
koekjes gebakken werden. Tussen bakkerij
en kantoor was een vrij grote ruimte,
het magazijn, waar het brood in rekken
koel opgeslagen werd alvorens het in de
broodwagens geladen werd. Een mooie
foto, daterend van rond 1895 toont al het
bakkerijpersoneel met Pierre Speckens en
zijn zoon Leo, de opvolger als kleine jongen.
Voor het laden van de wagens zorgde door
de jaren heen Hendrik Sohier, die ook
nog andere taken had, zoals opruimen en
schoonmaken.
Er waren circa tien broodkarren, die door
de broodbezorgers met de hand geduwd
werden. Het brood werd toen nog aan de
deur afgeleverd. De bezorgers moesten
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elke dag afrekenen met de baas. Niet lang
voor de oorlog kocht Leo Speckens een
bestelautootje, merk Fiat, waarmee toen
flink werd bezorgd. Er zijn in korte tijd
verschillende chauffeurs geweest: Magnée,
Jongepier en De Reeper.
Leo innoveerde ook op een andere manier.
In de Vlissingsche Courant wordt op 16 juli
1932 daarover melding gemaakt: ‘Spec
kens installeert automaten bij zijn zaak
aan de Walstraat’ en op 7 januari 1933
‘Eerste verwarmde automaat in Zeeland
bij Speckens voor croquetten en vleesch
broodjes’. De eerste automatieken werden
in 1931 in ons land in Amsterdam in
gebruik genomen. Hij was er dus vlot bij.
In de tearoom bediende voor de oorlog een
meisje in Walcherse klederdracht Ploon
Maas, geboren op Zwanenburg bij Vlis
singen. Zij is praktisch tot haar dood in
de zaak werkzaam geweest. Die tearoom
was meestal erg druk en lag op een goed
punt in de stad. De vreemdelingen vonden
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waarschijnlijk de Zeeuwse bediening ook
wel aantrekkelijk.
Andere namen van werknemers in deze tijd
waren Frans Tournooy, Bram Overbeke,
Theo Schutijser en Eckhart.
Leo Speckens overleed op 9 november
1939 in het St. Josephziekenhuis aan een
hartkwaal.
Sidonie Andrea Joanna Maria (Si)
Klijberg (Vlissingen–Vlissingen 1983)
Na haar huwelijk met Leo Speckens con
centreerde zij zich op de brood- en banket
bakkerij, waar zij de boekhouding en de
inkoop van de winkelwaren voor haar reke
ning nam. Zij bemoeide zich vooral ook
met het winkelpersoneel.
Na het overlijden van Leo moest zij het bedrijf overnemen.
De Tweede Wereldoorlog kondigde zich
al aan. Een zeer zware taak stond haar te
wachten. Ook werd nog steeds een beroep
op haar gedaan door het schoenbedrijf van
haar vader Joseph Klijberg, wiens gezondheid veel te wensen overliet. Hij overleed
in oktober 1940 waarna ook de afwikkeling
van dat bedrijf haar aandacht vroeg.
Al haar kinderen waren nog minderjarig.
Pierre, de oudste was 19, Ruud, de jongste was nog maar 8. Sjef was toen 18 en
Charles 17. Beiden waren in het vak ingewerkt. De broer van Sidonie, Leon Klijberg,
werd te hulp geroepen om de bakkerij te
leiden. Hij werkte bij ‘Zeelandia’, een firma
die zich bezig hield met de fabricage van
bakkerijgrondstoffen. Na een cursus in het
bakkersvak is hij de hele oorlog als bedrijfsleider van de Speckensbakkerij werkzaam gebleven. In mei 1945 is hij zijn eigen
weg gevolgd, toen de jongens oud genoeg
waren om hun zaken zelf te regelen.
Zij had verder gedurende de hele oorlog
ook geestelijke steun van pastoor Timp,
de parochiegeestelijke te Vlissingen. Deze
werd begin 1946 in Den Haag benoemd tot
pastoor.
Na de oorlog kon zij de leiding in de bak
kerij en de banketbakkerij steeds meer aan
haar beide zoons Sjef en Charles overlaten,
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maar de boekhouding en inkoop bleef zij
tot op hoge leeftijd verzorgen.
In de winkel was Greet Lamb, de vrouw
van Sjef vanaf het begin dat ze in de familie
kwam een steeds grotere steun en toeverlaat tot aan de sluiting van de zaak in 1984.
Zij ontpopte zich in die jaren tot hét gezicht
van de zaak Speckens.
Na een val, waarbij Sidonie haar heup brak
overleed zij enkele weken later in het zie
kenhuis te Vlissingen op 5 april 1983, bijna
91 jaar oud. Ze heeft het sluiten van de
zaak in 1984 niet meer meegemaakt en
dus ook niet de afbraak van huis, bakkerij
en winkel in 1987.
Na de oorlog
Na de oorlog werd de bezorging sterk ingekrompen en Charles deed dit zelf met
een bakfiets. De broodwagens werden verkocht. Charles heeft de vrijgekomen stallingruimte van de karren gebruikt voor de
opslag van meel en andere grondstoffen.
Voor het bakken en bezorgen waren voor
de oorlog veel mensen nodig. Na 1945
werd alleen bij hoge uitzondering wel
eens op zondag bezorgd door een van de
kinderen van Sjef. Als oudste was ik hier
voor de eerst beschikbare. Vooral met
Kerstmis bestelden sommige klanten wel
eens een ijstaart en omdat men thuis nog
niet de beschikking had over een vrieskast
mocht ik dan die bestelling afleveren. Het
liefst natuurlijk tijdens etenstijd.
In de banketbakkerij werden gebakjes,
taarten, koekjes, zoutjes, ragoutbroodjes en

De winkel, circa 1960. (Privécollectie)
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worstenbrood, et cetera gemaakt. Met St.
Nicolaas werd marsepein aangekocht bij de
groothandel. Hiervan werden allerlei veel
kleurige figuurtjes gemaakt. Mijn vader Sjef
kon hier zijn boetseerkunst op botvieren. Ik
heb dikwijls vol bewondering gekeken naar
alles wat hij van marsepein wist te maken.
Vooral het enorme varken in de etalage
sprak tot de verbeelding. Telkens werden
er stukken afgesneden tot alleen de kop
nog over was. Tijd voor een nieuw varken.
Dat varken lag overigens naast de immer
vriendelijk knikkende Sinterklaas. Diezelfde
pop siert nog steeds rond sinterklaastijd
de etalage van bakkerij Van der Kop in de
Scheldestraat.
Voor hoogtijdagen als Sinterklaas, Kerst
mis, Oudjaar en Pasen moesten alle be
stellingen bij elkaar gezocht worden en in
dozen gedaan. Dat gebeurde in de ont
ruimde tearoom op tafels en schragen; het
was altijd een hectische maar gezellige toe
stand, waarbij hard gelopen en geroepen
werd. Hierbij was vooral mijn moeder Greet
de grote organisator bijgestaan door diver
se familieleden, zowel groot als klein.
Generatie 5a, Joseph Cornelis Marie
(Sjef) Speckens, meester banketbakker
(Vlissingen 1921–1990).
Na de vijfde klas LO van de St. Paulus
school in de Kasteelstraat te Vlissingen ging
mijn vader naar de vakopleiding voor het
banketb akkersvak in de Bisschoppelijke

Nijverheidsschool te Voorhout. Hij verbleef
daar van 1934 tot 1936. Daarna keerde
hij terug naar Vlissingen en werkte bij zijn
vader in de banketbakkerij tot 1937. Ver
volgens heeft hij bij de chocoladefabriek
van Wijnand Beke in Den Haag gewerkt
als leer
l ing op de marsepeinafdeling.
Daar ontwikkelde hij zijn voorliefde voor
het werken met marsepein. Hij kon er zijn
kunstz innigheid in kwijt. Het marsep ein
werk rond Sinterklaas sierde de etalage aan
de Coosje Buskenstraat.
Van 1939 tot juni 1940 was hij werkzaam
als leerling in de bakkerij van Nas Verheu
gen te ’s-Hertogenbosch, waar hij intern
was. Gedurende de oorlog was hij thuis in
Vlissingen tot 1946.
Van 1946 af werkte hij als leerlingbanket
bakker in verschillende banketbakkerijen;
achtereenvolgens bij de firma Kwekk e
boom in de Reguliersbreestraat te Amster
dam en bij bakkerij Siemons op de Elands
gracht. Daarna bij bakkerij Wijngaards in
Den Haag in de Javastraat. In 1947 werk
te hij in Voorburg bij de firma Elewout en
daarna Maison D. van Geest. Hij heeft op
een uitgebreide manier in de keuken kun
nen kijken en zich het banketbakkersvak
eigen gemaakt.
Daar in Voorburg maakte hij kennis met
Greet Lamb, die van goede katholieke
huize was. Zij trouwden in maart 1949 in
Voorburg.
Sjef ging vanaf die tijd de Speckens ban
ketbakkerij in Vlissingen leiden, terwijl zijn

Sjef Speckens in de
banketbakkerij, 1984.
(Privécollectie)
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broer Charles de broodbakkerij leidde. Dit
alles onder de supervisie van hun moe
der, die de winkel met tearoom onder haar
hoede nam en de administratie deed.
Na hun trouwen zijn Sjef en Greet voor
lopig op de tussenverdieping naast Wal
straat 135 gaan wonen, boven de poort
naar de bakkerij. Deze woning werd al
gauw te klein. Zij betrokken een huis in de
Badhuisstraat. Hier maakten zij de waters
nood van 1953 mee. Na enkele jaren werd
ook dit huis te klein en er werd een huis
gebouwd achter de bakkerij, aan de Scher
minkelstraat. Hierin werd het grote gezin
met acht kinderen grootgebracht.
Sjef had achter zijn huis een ruime schuur
gebouwd, waar hij zijn knutselhobby kon
uitoefenen. Daar stond ook de werkbank uit
de bakkerij, waar hij de jaren na het sluiten van de zaak nog regelmatig taarten en
ander gebak maakte. Elk kind en kleinkind
kon voorafgaand aan zijn/haar verjaardag
opgeven welke taart er gemaakt moest
worden. Zodoende hebben we nog jaren
van zijn bakkunst kunnen genieten.
Bij het knutselen in die schuur is hij plotseling aan een hartinfarct overleden op
17 oktober 1990, 69 jaar oud.
Margaretha Cornelia Alida (Greet) LAMB,
(’s Gravenhage 1920-Vlissingen 2002)
Greet was de oudste van acht kinderen.
Van jongs af aan heeft ze geleerd om aan
te pakken. Ze werd geboren kort na de

eerste wereldoorlog, een tijd waar het
bij veel mensen aan veel ontbrak. Na de
lagere school ging zij als 14 jarige werken
bij V&D. Via allerlei afdelingen kwam zij
tenslotte terecht op de afdeling tafelkleden
en tapijten. Toen zij twintig was brak de
Tweed e Wereldo orlog uit. De Honger
winter van 1944 1945 was een zware be
proeving voor de mensen boven de grote
riv ieren. Ook voor het gezin Lamb was
er een groot tekort aan voedsel. Zij heeft
samen met vriendinnen diverse fietstochten
ondernomen. Beladen met zelf geborduur
de tafelkleden en schoorsteenlopers togen
ze in de richting van West Friesland, waar
ze hun waren bij de boeren prob eerd en
te ruilen tegen bloem en andere levens
middelen. Ondertussen vroor het dat het
kraakte en werd er ook nog geb omb ar
deerd. De tochten voerden helemaal naar
Hoorn. Het waren barre tochten, sommige
fietsen hadden houten banden. Maar met
haar doorz ett ingsv erm og en wist zij toch
de nodige voedingsmiddelen thuis te bren
gen en zo haar familie van de nodige aan
vullingen te voorzien.
In 1947 zocht en vond ene Sjef Speckens
een kostadres in Den Haag. Hij kende
daar de pastoor van de parochie van mijn
grootouders. Dit was pastoor Timp, die tot
vlak daarvoor pastoor te Vlissingen was
geweest. Hij wist wel een geschikt kost
adres. Het adres van mijn grootouders.
Toen daar na enige tijd een prille romance
aan het licht kwam, was er geen plaats

Charles Speckens op zijn
bestelroute, circa 1970.
(Privécollectie)
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meer voor mijn vader en moest hij de wijk
nemen naar een ander kostadres. Want on
getrouwd onder één dak verkeren, nee dat
kon echt niet in die tijd.
In 1949 vond hun huwelijk plaats. Greet
merkte weldra dat ze niet alleen getrouwd
was met haar man, maar dat ze daarbij
ingetrouwd was in een middenstandsgezin,
dat weldra beroep zou doen op haar
kwaliteiten van verkoopster. Wilde zij bij
V&D nog geen cheffin worden, in de bak
kerszaak van Speckens was daar eigenlijk
geen ontkomen aan. Zij zou zich in de loop
der jaren ontwikkelen tot de spil en het
gezicht van het bedrijf waar het de winkel
betrof. Dat ze daarbij wel eens in conflict
kwam met de sterke persoonlijkheid van
haar schoonmoeder Sidonie lag eigenlijk
voor de hand.
Daarnaast vroeg vanaf 1950 de eerste van
haar acht spruiten de aandacht. Met be
wonderensw aardige inzet wist zij samen
met haar man de opvoeding van de kin
deren en het werk in de zaak te comb i
neren. Gelukkig was zij gezegend met een
ijzersterk gestel en had zij een groot ver
antw oord elijkheidsgevoel en een tome
loze werklust. Heel opvallend was daarbij
haar grote vriendelijkheid. Dat daarbij een
zesdaagse werkweek slopend was merkten
wij, de kinderen, op zondag. Wij gingen
dan met onze vader wandelen opdat zij kon
rusten.
Greet had een grote voorliefde voor het
etalage maken. Een keer in de drie à vier
weken werd er, na sluitingstijd, een nieuwe
etalage gemaakt. Daarin kon zij haar crea
tiviteit kwijt. Vooral met Sinterklaas, Kerst
en Pasen werden de producten tentoon
gesteld.
In 1967 werd Greet geconfronteerd met het
zware hartinfarct van haar man Sjef. Na
een maandenlang herstel in het ziekenhuis
kwam Sjef weer thuis. Al die tijd bleef zij
gewoon op haar post en droeg deze tegen
slag met bewonderenswaardig doorz et
tingsvermogen. Daarbij vond zij veel steun
in haar geloof.
In 1984 werd besloten om de zaak te saneren en konden Sjef en Greet gaan genieten
van een welverdiende oude dag.
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Maar reeds in 1990 overleed Sjef plotseling. Het was een geweldige slag voor haar.
Het heeft haar geknakt, maar niet gebroken. Ondanks haar steeds brozer wordende
gezondheid bleef de wereld om haar heen
haar belangstelling houden. Zelf overleed
zij in 2002. Ze liet een grote leegte achter
en niet alleen bij haar kinderen en kleinkinderen.
Personeelsleden in die tijd in de winkel waren: Annie Aspeslagh, Schoonzus Vic Gui
nee-Speckens, Ploon Maas, Miranda Kot
zebue, Coby van den Bulck, Ida Elshout,
Greet Braat en Diny de Zeeuw.
Generatie 5b, Charles Joannes Marie
Speckens, broodbakker (Vlissingen
1922–1984)
Als jongen van 15 jaar trad hij in de zaak
van zijn vader. Vanaf die tijd heeft hij zich
met hart en ziel gewijd aan het in stand
houden en uitbreiden van de bekende brood
en banketbakkerij aan het Betje Wolffplein.
Van november 1934 tot mei 1936 volgde
hij de opleiding aan de Bisschoppelijke Nij
verheidsschool te Voorhout voor het brooden banketbakkersvak. Aan het Station voor
Maalderij en Bakkerij te Wageningen volg
de hij met succes de technische curs us
voor het bakkersvak van september 1941
tot juli 1942.
Tijdens de oorlog speelde hij het klaar om
samen met zijn moeder, haar broer Leon en
zijn broer Sjef de zaak in bedrijf te houden.
Hij was een beminnelijke en nuchtere persoonlijkheid, die in alle rust moeilijkheden
wist op te lossen en zo iedereen voor zich
in nam. In 1956 trad hij in het huwelijk met
Camilla Maria (Milly) Vierhout (Vlissingen
1936). Zij kregen drie kinderen.
Goed personeel is natuurlijk heel belangrijk
in zo’n groot bedrijf. Gelukkig waren er
mensen die lang en goed werkten in de
winkel of de bakkerij. Soms wel meer dan
40 jaar zoals de eerder genoemde Ploon
Maas en Frans Tournooy. Eerlijkheid is
daarbij een eerste vereiste. Helaas moesten
soms ook mensen worden ontslagen omdat
ze geen onderscheid konden maken tussen
het mijn en het dijn. Geen namen, maar een
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vermakelijke anekdote wil ik hier wel kwijt.
Het speelde kort na de oorlog. Er verdwe
nen steeds eieren uit de voorraad. En
Charles had op een bepaald moment in
de gaten wie hiervoor verantwoordelijk
was. De winkeljuffrouw in kwestie had die
zaterdagmiddag haar jaszakken weer vol
geladen met eieren en wilde na afloop van
het werk naar huis gaan. Charles riep haar
echter bij zich, gaf haar vervolgens een
hand en wenste haar een fijn weekend om
vervolgens met vlakke hand vol op beide
jaszakken te slaan. Daarna voegde hij haar
toe dat ze op staande voet was ontslagen
en maandag niet meer terug hoefde te
komen. Met een rood hoofd en zakken
waar het eierstruif uitliep ging de zondares
heen om nooit meer terug te keren.
Er verdween trouwens wel meer, maar dan
op een andere manier. Een bestelling met
de auto wegbrengen en dan een doos met
dertig saucijzenbroodjes of met gebak op
het dak van je auto laten staan en weg
rijden. Niet handig, maar het is meerdere
personen overkomen.
Omdat er geen opvolgers waren werd besloten het bedrijf te gaan saneren per 1 november 1984.
Na 47 jaar van hard werken kwam een rus
tiger tijd in zicht. Met grote inzet wist hij
leiding te geven aan dit saneringsproces.
Maar helaas was het hem niet meer gegund
hier ook metterdaad van te genieten. In juni
1984, enkele maanden voor de definitieve
sluiting, kwam hij plotseling te overlijden
tijdens een partijtje tennis.
Bakkers in die tijd waren: Frans Tournooy,
Johnny Wissekerke, Han van der Kop, Nico
Willemse, Willem Florusse en Jan Maas.

en de zaak gesloten. De afbraak door de
gemeente volgde in 1987. Dat heeft veel
mensen, niet alleen binnen de familie, pijn
gedaan. Maar het pand was verouderd. De
banketbakkerij was vrijwel volledig onder de grond gehuisvest. Er werd altijd bij
kunstlicht gewerkt omdat daglicht er niet
kon doordringen.
Het bedrijf was bovendien inefficiënt ingericht. Overal trapjes en regelmatig waren
er grote en kleine ongelukken. Alleen met
grote investeringen kon er een efficiënt
bedrijf van worden gemaakt. Het grootste
probleem echter was dat geen van de elf
kinderen van Charles en Sjef er iets voor
voelde om verder te gaan in het familiebedrijf. Wanneer je van dichtbij en jongs af
aan meemaakt wat het betekent om voor
dag en dauw op te moeten staan en alles,
maar dan ook alles in dienst te stellen van
het welzijn van de zaak dan ga je nadenken
over de keuzes waarvoor je wordt gesteld.
Het zal onze ouders heus wel eens pijn hebben gedaan dat niemand er over dacht het
bedrijf over te nemen, maar er is nooit enige
druk uitgeoefend om dat te gaan doen. We
zijn altijd vrij gelaten in onze studiekeuzes.
Tot slot een oprecht woord van dank aan
mijn ooms Pierre en Guust, broers van mijn
vader. Zij hebben alle research gedaan en
er voor gezorgd dat de familiegeschiede
nis te boek werd gesteld onder de titel
Speckens – Een genealogie. Hieruit kon ik
rijkelijk putten. Dat maakte het voor mij
mogelijk over mijn familie te schrijven.

Slotwoord
In 1984, na bijna honderd jaar gevestigd te
zijn geweest op het markante punt aan het
Betje Wolffplein, werd het bedrijf beëindigd
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muZEEumnieuws
Naar een ondernemend museum
Karen Kroese
Leukste uitje van Zeeland 2017
Het Zeeuws maritiem muZEEum is door
de ANWB-leden uitgeroepen tot Leukste
uitje van Zeeland 2017, dat is u vast niet
ontgaan. Het muZEEum is erg trots op de
prijs, vooral omdat de gastvrijheid zo wordt
gewaardeerd! Enkele reacties van de stemmers:

van Den Spiegel volgt meer nieuws over de
feestelijkheden rond dit 15-jarig bestaan
van het muZEEum aan de Nieuwendijk.
Het muZEEum doet mee aan de Rabo Club
Actie: de opbrengst zal worden besteed
aan de activiteiten ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan. U kunt dus stemmen!
Vanaf 18 april 2017.
Audiotour

“Héél interessant voor oud én jong! Hele
leuke doe-dingen, waarbij een oudere weer
wat van een jongere kan leren.”
“Kazematten zijn uniek. Leuke ontvangst
en hartelijke mensen.”
“Prachtige collectie, vriendelijke ontvangst,
schitterend gebouw.”
“Verrassend. Vriendelijk personeel, veel
tekst en uitleg indien gewenst.”
“Het is een prachtig maritiem museum,
waar de geschiedenis van Vlissingen tot
leven komt.”

In april krijgt het muZEEum zijn eerste
audiotour, langs de topstukken van de
collectie. Deze toevoeging was al lang
een wens van het muZEEum. Door een
particuliere gift wordt de audiotour nu
werkelijk mogelijk gemaakt. Het muZEEum
is daar heel blij mee en verwacht dat de
audiotour een heel waardevolle service
zal blijken voor de bezoekers. De tour zal
worden aangeboden in het Nederlands,
Engels en Duits.
De Kazematten
In de Kazematten komt er een speurtocht
voor kinderen met in de hoofdrol de
Kazerat. Op panelen van 1.20 x 1.20 meter
worden de vragen in stripvorm gesteld door
de kazerat en zijn familie. Als speurend
door de kazematten kunnen de kinderen

Het muZEEum bestaat 15 jaar
In september is het 15 jaar geleden dat
het Zeeuws maritiem muZEEum op deze
locatie officieel werd geopend. Ook dat is
reden voor feest. We gaan het vieren van
16 tot en met 24 september met een breed
programma. Er komt een echte feestdag
waarbij het muZEEum uitpakt, er zullen
lezingen zijn en er zal muziek klinken. Het
programma is nog niet rond, dus houd de
website in de gaten. In de volgende editie
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de letters vinden die ze kunnen invullen
om zo een prijsje te winnen. Soms is dat
best lastig, maar onze medewerkers zijn
altijd bereid even te helpen. De strips op de
panelen zijn getekend door Gerrie Hondius,
die eerder ook de filmpjes heeft gemaakt
voor de kazematten.
Havenrondvaarten
Ook deze zomer werkt het muZEEum mee
met Zeeland Seaports: samen organiseren
ze de havenrondvaarten op de vrijdagen
in juli en augustus. Een uniek kijkje in het
havenbedrijf van Vlissingen. De Denick II
vaar t waar anders nooit publiek mag
komen.
Tarief
Speciaal voor de jeugd verlaagt het
muZEEum het tarief. Iedereen tussen
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3 en 18 jaar oud betaalt vanaf 1 april € 5,–
entree.
De Vondst
In de Pakhuizen stond de pop-upten
toonstelling De Vondst van Wim Hofman.
In februari hebben onze educatiegidsen
hier ruim 700 scholieren uit Vlissingen
rondgeleid. Deze tentoonstelling is verder
gereisd naar de Wandelkerk in Middelburg.
Het Vlissingen van Wim Hofman is nog wel
te zien in het muZEEum, in de Scheldezaal.
Vacature
Het muZEEum zoekt nog nieuwe collega’s
voor ons Kazemattenteam. Kent u iemand
die het leuk zou vinden om bezoekers op
deze bijzondere locatie welkom te heten?
Aanmelden kan via info@muzeeum.nl of
0118 412498, Kelly Verbeem.
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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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info@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

