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van de Koninklijke Maatschappij de Schelde met
bouwnummer 214, de Willem Ruys, 1946. (Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert Collectie)

niets uit deze uitgave worden overgenomen.
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De naam Vlissingen, de vesting,
een batterij en Shakespeare
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Na een zomer met zon, herfstachtige stor
men en regen is hier het oktobernummer
van Den Spiegel, alweer het laatste nummer
van 2017. Op 22 september vierden we het
vijftienjarig bestaan van het muZEEum
aan de Nieuwendijk met een feestelijke
receptie en vanaf 14 oktober zal er in het
muZEEum een bijzondere tentoonstelling
te zien zijn, De Schelde volgens Der t,
drie generaties bedrijfsfotografie. In het
muZEEumnieuws door Karen Kroese vindt
u daarover meer. De collectie Dert, een
rijke negatievenverzameling is inm idd els
officieel overgedragen aan het Gemeente
archief Vlissingen.
Dit nummer van Den Spiegel opent met
aflevering twee van een serie van vier ar
tik elen Verre van Vlissingen door Jaco
Simons. We maken hierin kennis met de
naam Vlissingen of Flushing in het bui
tenland. De schrijver neemt ons mee de
wereld over op zoek naar plekken die deze
naam dragen. Deze keer in Game, set and
match gaan we naar de Verenigde Staten
van Amerika waar we drie keer de plaats
naam Vlissingen of Flushing treffen. De
bekendste is die van New York, waar een
wijk van de metropool zo heet. Een stads
deel, bekend door een van ’s werelds groot
ste tennistoernooien.
Edwin Tilroe geeft in Vlissingen, een om
sloten stad een beeld van de vesting Vlis
singen. Begin negentiende eeuw zijn het
de Fransen die het tracé en de fortificatie
werken bepalen, maar ook na hun vertrek
is de stad nog niet vesting af en klaar om uit
te breiden. Nog ruim 65 jaar zit Vlissingen
opgesloten tussen de vestingwallen. Een
Koninklijk Besluit van 29 mei 1867 bepaalt
het einde van de vesting en dan komt er
een eind aan de militaire rol die Vlissingen
eeuwenlang heeft vervuld. Vlissingen staat
aan het begin van een nieuwe periode.
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Met Een moeizame verhuizing, verplaatsing
van de batterij van Speyk, door Jules
Braat, blijven we in de militaire sfeer. Het
gaat hier om de verplaatsing van geschut
van het Eiland naar de duinen bij Dishoek.
Omdat er plannen waren de zeedijk te
verhogen moest de batterij op het Eiland
ontruimd worden. Defensie zat nu met een
probleem. Hoe konden Walcheren en de
Scheldemonding worden verdedigd als de
batterij werd ontruimd? Hoe een en ander
zijn beslag kreeg, doet Jules Braat uit de
doeken.
To be or not to be the Spear-Shaker is een
bespiegeling van Arthur Scheijde over de
ware identiteit van William Shakespeare. Er
worden verschillende kandidaten genoemd
die achter het pseudoniem kunnen schuil
gaan. Twee van hen hebben met Vlissingers
te maken gekregen. Arthur Scheijde heeft
onderzoek gedaan op verschillende plaat
sen, vooral in Engeland en laat zijn verbeel
ding werken. Over de ware identiteit van
William Shakespeare zal nog lang worden
gedebatteerd, stelt ook hij.
In de categorie nieuws valt het artikel van
Ron van Maanen, Vlissingen wordt mu
seumschip Mercuur rijker. Het gaat hier om
het voormalige torpedo werkschip Mercuur.
Op 1 september jl. werd dit schip met enig
ceremonieel door de Koninklijke Marine
overg edragen aan de Stichting Maritiem
Erfgoed Vlissingen. Het zal worden opge
knapt en ingericht tot museumschip, met
het Dok van Perry als ligplaats.
Tenslotte uw aandacht voor een bijzondere
bijdrage in deze aflevering van Den Spiegel.
Rie van de Walle-van Wel, geboren in Goes,
maar al jaren woonachtig in Vlissingen
maakte het gedicht De Leeuwentrap.
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer van Den Spiegel.
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Verre van Vlissingen
Jaco Simons
In een serie van vier artikelen in Den Spiegel

In de Verenigde Staten van Amerika treffen
we drie keer de plaatsnaam Vlissingen of
beter gezegd, Flushing. De bekendste is
die van New York, waar een wijk van de
metropool zo heet. Dit stadsdeel is vooral
in het nieuws als er de US Open wordt ge
speeld, één van ’s werelds grootste tennis
toernooien.
Ook de staten Michigan en Ohio hebben
een Flushing. In beide gevallen zijn deze
Flushings vernoemd naar de New Yorkse
wijk. Vanzelfsprekend richten we onze
pijlen dan eerst op de oostkust van het
Amerikaanse continent.

bev roeden dat er zich rondom deze plek
een wereldstad zou ontwikkelen, de huidige
werelds tad New York. Hudson was een
Engelsman die een dienstverband was aan
gegaan in Nederland. Na Manhattan zette
de ontdekkingsreiziger meer gebieden in
deze regio op de kaart. Enkele jaren na
zijn terugkeer claimde Nederland Hudsons
overzeese ontdekkingen en riep ons land
de kolonie Nieuw-Nederland in het leven.
Op Manhattan werd rond 1625 de neder
zetting Nieuw-Amsterdam gesticht. Ook
op het er naast gelegen Lange Eylandt
(Long Island) ontstonden door kolonisten
bew oonde plaatsjes. Toch bleef NieuwNederland lange tijd een kolonie op kleine
schaal, want rond 1630 telde het gebied
slechts 200 à 300 inwoners!
In 1647 werd de bekende Peter Stuyvesant
directeur-generaal van Nieuw-Nederland.
In Stuyvesants tijd, en dan vooral tussen
1654-1664, kwam de kolonie tot de groot
ste bloei. Het gebied omvatte toen delen
van de huidige staten New York, New
Jersey, Delaware en Pennsylvania. In eer
dere jaren hoorden ook delen van Con
necticut daarbij; een tamelijk omvangrijk
deel van Noord-Amerika, zo kunnen we
vaststellen.
De Engelsen veroverden Nieuw-Nederland
in 1664 waardoor de Nederlandse droom
voorbij was. Toch namen de Nederlanders
in 1673 nog even revanche, toen de Vlis
singer Cornelis Evertsen ‘de jonge’, op
nogal ongeplande wijze de kolonie herover
de. Die situatie was van korte duur, want al
tijdens de Vrede van Westminster in 1674
kreeg Engeland de kolonie definitief toege
wezen.

Nieuw-Nederland

Vlissingen op ’t Lange Eylandt

Toen Henry Hudson in opdracht van de
Vere nigd e Oost-Indische Compagnie in
1609 naar Amerika zeilde en het eiland
Manhattan op de kaart zette, kon hij niet

In 2009 schreef Arendo Joustra al een
artikel in Den Spiegel over Flushing in New
York. Volgens zijn eind negentiende-eeuwse
bron, namelijk het boek History of the town

maken we kennis met de naam Vlissingen, of
Flushing, in het buitenland. Na intensief
speurwerk wist auteur Jaco Simons in dit kader
eilandjes, stadjes, dorpjes, straten, forten en
plantages te traceren. Ook een stadswijk, een
plein, een boerderij en zelfs een café komen aan
bod. Hoewel ze dezelfde naam dragen, zijn alle
Vlissingens uniek; er is geen Vlissingen
identiek, ‘verre van’.
De reeks start met een bijdrage over het dorpje
Flushing in Cornwall, Engeland. Daarna volgen
het drietal Flushings in de Verenigde Staten en
het duo Vlissingen Noord en Suid in Namibië.
Dat ‘in den verre’ de plaatsnaam Vlissingen
vaak verband houdt met het (Zeeuwse)
koloniale verleden, blijkt in de afsluitende
bijdrage.
GAME, SET AND MATCH
De drie Flushings in de Verenigde Staten
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De Kamer Amsterdam van de West-Indische Compagnie
kwam bijeen in het West-Indisch Huis aan de Herenmarkt in
Amsterdam. Het pand bestaat nog steeds en er hangt in de
binnenplaats een plaquette aan de muur als herinnering aan de
oprichting van Nieuw-Amsterdam in 1625. Er staat hier ook een
beeld van Peter Stuyvesant. We zien hem met een houten been.
(foto’s Jaco Simons)

of Flushi ng van Henry Wallace, werd in
1643 op ’t Lange Eylandt de nederzetting
Vliss ingen gesticht door Engelse remon
stranten. Om religieuze redenen waren
zij Engeland ontvlucht en hadden zij zich
gevestigd in de tolerante Nederlanden. Een
deel van die remonstranten kwam terecht
in het Walcherse Vlissingen, maar vertrok
later naar het langgerekte eiland aan de
oostkust van het Amerikaanse continent.
Het dorp dat zij stichtten, noemden zij naar
de plaats van waaruit zij waren vertrokken.
De lezing van Henry Wallace is plausibel.
Het is echter onwaarschijnlijk dat de kolo
nisten de naam mochten vastleggen. Het
waren immers de hoge heren van het kolo
niale bestuur die officieel bepaalden hoe
nieuwe nederzettingen gingen heten. En
zo werd in 1645 door hen Vlissingen in het
leven geroepen.
Nederzettingen kregen Nederlandse namen,
niet alleen omdat het bestuur van de
nieuwe kolonie Nederlands was, maar ook
omdat het gebruikelijk was om de Ne
derlands e identiteit te benadrukken. De
4

meeste kolonisten waren echter van Engel
se afkomst en daarom verengelsten de
plaatsnamen. Op ´t Lange Eylandt werden
Vlissingen Flushing, Breukelen Brooklyn,
Heems tede Hemps tead, ’s-Graveland
Graves end, Haerlem Harlem en NieuwUtrecht simpelweg New Utrecht. Andere
dorpen verloren hun oorspronkelijke naam.
Middelburg werd bijvoorbeeld Newtown en
Amersfoort Flatlands.
In de loop der tijd kreeg Flushing diverse
vernoemingen, zoals Flushing River, Flush
ing Creek en Flushing Bay. In de wijk
Brooklyn vinden we een Flushing Avenue.
De bekendste verwijzing is echter Flushing
Meadows. Dat park ligt in de New Yorkse
wijk Flushing en die is, zoals beschreven,
de plek van de oorspronkelijke nederzetting
Vliss ingen. Elk jaar vindt hier Amerika’s
beroemdste tennistoernooi plaats, de US
Open. Dit evenement behoort tot één van
de vier grootste toernooien van de tennis
wereld. Het spektakel speelt zich af in een
vijf vierkante kilometer groot gebied, dat
officieel Flushing Meadows Corona Park
Den Spiegel

Kaart van ’t Lange Eylandt, van Claes Jansz.
Visscher (ca. 1650). De oudste kaart van
´t Lange Eylandt of Matouwacs, zoals de
oorspronkelijke, Indiaanse naam luidde,
dateert van circa 1650 en is van de hand van
Claes Jansz. Visscher. We zien Vlissingen geschreven met de mooie ringel-s - hierop
aangegeven. Het dorpje ligt aan de noordwest
zijde van het langwerpig gevormde eiland.

heet, maar doorgaans kortweg Flushing
Meadows wordt genoemd.
Flushing in Michigan en in Ohio
Nu we toch in de Verenigde Staten zijn,
richten we ons ook op Michigan en Ohio
want ook in die staten vinden we de naam
Flushing. De twee plaatsjes hebben niet in
directe zin met het koloniale verleden van
Nederland te maken, maar des te meer met
de New Yorkse wijk.
Flushing in Michigan is een stadje met on
geveer 8.000 inwoners. Het is in de jaren
dertig van de negentiende eeuw ontstaan
als spoorwegdorpje. Ene Charles Seymour
was de naamgever en noemde het dorpje
naar de wijk Flushing in New York, simpel
weg omdat Seymour hier enkele jaren had
gewoond. Bovendien had hij familie in Vlis
singen, Holland.
Ook in Ohio vinden we een Flushing. Dit
dorpje telt nog geen 900 zielen en is enkele
decennia ouder dan Flushing in Michigan.
Het werd in 1813 gesticht op initiatief van
een zekere Jesse Foulke, een Engelsman
afkomstig uit Flushing, New York.
Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijk
heidsoorlog (1775-1783) kwam de jonge
Foulke als krijgsgevangene terecht op het
gevangenisschip de Jersey en overleefde
daar erbarmelijke omstandigheden. Samen
met enkele geloofsgenoten trok hij aan het
begin van de negentiende eeuw naar Ohio,
mogelijk om religieuze redenen. Foulke was
aanhanger van de Quakers, een religieuze
bew eging binnen het protestantisme. In
Ohio werd een nieuwe gemeenschap ge
Oktober 2017

sticht. Het eerste huis in wat enkele jaren
later Flushing zou gaan heten, werd ge
bouwd in 1809. Jesse Foulke gaf les op de
eerste school, zette een winkel op en was
de naamgever van het dorp dat hij naar zijn
vorige woonplaats noemde. Pas aan het
begin van de negentiende eeuw kwam het
gehucht Flushing tot verdere ontwikkeling.
Langs de vele kleine kolenmijnen in de regio
werd een spoorweg aangelegd en die lijn
legde een verbinding met de buitenwereld.
De Flushings in Michigan en Ohio staan in
schril contrast met hun naamgenoot in New
York: de rust van twee slapende plaatsjes
in afgelegen gebieden tegenover de hectiek
van the city that never sleeps.
Over de auteur: JACO SIMONS, stu
deerde kerkorgel en piano aan het con
servatorium. Naast zijn activiteiten als
musicus publiceerde Jaco veelvuldig over
diverse thema’s betreffende de historie
van Walcheren. Zijn artikelen verschenen
in de bladen Den Spiegel, Arneklanken,
Klaver Vier, Nehalennia, Saillant en De
Wete. Online te vinden op www.lacoda.nl.
Bronnen
−

B. Brommer e.a., Grote Atlas van de West-Indische
Compagnie, deel I, Voorburg 2011, p. 28-33.

−

M. Gosselink, York Nieuw-Amsterdam, De Neder
landse oorsprong van Manhattan, Am-sterdam/Den
Haag 2009.

−

P. E. Kerson, The common origins of Flushing Ohio
and Flushing New York, New York 2007.

−

Gemeentearchief Vlissingen, bibliotheeknr. 3009;
map met documentatie over Flushing, New York,
z.p., z.j.
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Vlissingen, een omsloten stad
Edwin Tilroe
De ligging aan zee heeft Vlissingen altijd een
strategisch belang gegeven. Vanaf de veertiende
eeuw hebben machthebbers de stad willen
beschermen. Waar eerst de bescherming nog
uit dijken en wallen bestaat verandert dit in
de daarop volgende eeuwen. De stad wordt
ommuurd, wallen worden verhoogd en er worden

een breed glacis met een bedekte weg. Het
glacis waarvan de bouw gestart is in 1811
bestaat uit opgebaggerde grond afkomstig
uit de kunstmatig aangelegde voorgracht.
De bedekte weg met borstw ering volgt
samen met het glacis het verloop van de
gracht en functioneert als gevechtsopstel
ling voor infanterie.

grachten gegraven. Verschillende inzichten onder
verschillende invloeden doen de vesting van
vorm veranderen. Waar Italiaanse bouwmeesters
het gebastonneerde stelsel introduceren, worden
deze door Nederlandse vestingbouwers in latere
jaren aangepast. Uiteindelijk zijn de Fransen de
laatsten die in de negentiende eeuw het tracé
en de fortificatiewerken bepalen. Dit betekent
niet dat na het vertrek van de Fransen de stad
vesting af is en klaar is om uit te breiden. Het
tegendeel is waar; nog ruim 65 jaar zit de stad
opgesloten tussen de vestingwallen.
Water en vestingwerken
Onmiskenbaar voor de omsloten stad is
de hoofdwal die rond de stad loopt. Aan
de landzijde bestaande uit aarden wallen,
in tegenstelling tot het zeefront wat groten
deels uit muren is opgetrokken.
Naast de zee als natuurlijke verdediging
bevindt zich aan de landzijde, net voorbij
de hoofdwal, een natte hoofdgracht. De
hoofdgracht voorbij is er een belangrijke
verd ediging aangelegd door de Fransen,
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Op het glacis zijn in dezelfde periode drie
lunetten gebouwd, het beste te omschrijven
als kleine verdedigingswerken. De lunetten
zijn dusdanig neergezet dat de overzijde
van de voorgracht makkelijk vanuit hier te
bestrijken is.
Zo bezien is het niet verkeerd om te stellen
dat de stad opgesloten ligt tussen de ves
tingwerken en het water.
Niet helemaal opgesloten
De stad is natuurlijk niet in letterlijke zin
helemaal opgesloten. Er zijn verschillende

Den Spiegel

kleine poorten aanwezig om buiten de ves
tingw al te komen. Zo zijn er een aantal
aan de zeekant gelegen die toegang geven
tot de havenhoofden. De poorten aan de
landkant geven toegang tot de dijkposten
en het glacis. Wil je echter de stad in of
uit met een rijtuig dan moet er gebruik ge
maakt worden van de aan de westelijke en
oostelijke kant van de vesting gelegen toe
gangspoorten; de Duinpoort (1812) en de
Rammekenspoort (1659).
Rijkdom gaat verloren
Waar in de veertiende eeuw Vlissingen be
schermd moet worden uit economisch be
lang kreeg dit bij de Franse overheersing
een gewichtig militair aspect. Zeker na de
korte Engelse bezetting in 1809 wordt de
vesting Vlissingen versterkt. Deze terugkeer
van de Fransen baart de overgebleven in
woners van Vlissingen zorgen. Velen staat
het nog vers in het geheugen hoe de Fran
sen hun stempel drukten op het leven in en
rond de stad. Hun angst zal niet ongegrond
blijken.
Door de verbeteringen die uitgevoerd moe
ten worden aan de vestingwerken begint
men met het onteigenen van percelen en
panden. Hierdoor komt een deel van de
rijkdom van Vlissingen na voltooiing van
de werken begraven te liggen onder de

vestingwerken. De voormalige eigenaren
worden dan wel gecompenseerd voor het
inleveren van hun bezittingen, de taxatie
echter wordt met dezelfde voortvarendheid
uitgevoerd als het onteigenen. Hierdoor
krijgen vele eigenaren te weinig uitgekeerd.
Dit en allerlei andere negatieve zaken doen
het inwonersaantal geen goed. Inwoners
met een beetje vermogen trekken weg,
panden komen leeg te staan en armoede
valt de stad ten deel.
In 1795 zijn er nog ongeveer 8000 inwo
ners woonachtig in de stad. Bij het aanbre
ken van de Franse tijd neemt het aantal
schrikbarend af. Rond 1805 staat de teller
nog op 7296, om in 1811 en 1813 uit te
kom en op respectievelijk 4840 en 4700
inwoners. Zodra de stad weer onder Neder
lands bestuur valt stijgt het inwonersaantal
weer. Maar zeker niet de welvaart.
Zo waren er in het jaar 1841 in Vlissingen
1792 gezinnen. Het totale inwonersaantal
bedraagt dan 8981 waaronder 1256 garni
zoensoldaten en officieren.
Van de inwoners zijn velen als handarbeider
werkzaam op de scheepswerf of betrokken
bij werkzaamheden voor het garnizoen.
Daarnaast komt er ook geld binnen door
het binnenlopen van oorlogs- en koopvaar
dijs chepen. Maar veel wordt er niet ver
diend, zeker niet in de winter. Dan laat de
welvaart veel te wensen over.

Te slopen woningen achter de
Gevangentoren, dit om de bouw van de
bomvrije kazerne mogelijk te maken.
(Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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Vlissingen blijft een vesting
Na het vertrek van de Fransen in 1814
komt Vlissingen in mei van dat jaar weer
in Nederlandse handen. Het Verenigd Ko
ninkrijk der Nederlanden (1815) loopt van
de noordelijke provincies tot aan de grens
van Frankrijk.
Nederland geraakt in een langere periode
van vrede. Alleen onderbroken door de op
stand in de Zuidelijke Nederlanden (België)
in 1830-1839. Ten gevolge van deze ge
beurten is wordt de vesting Vlissingen in
staat van oorlog gebracht.
Uiteindelijk verliest Koning Willem I zijn
zeggenschap over de vele zuidelijk gelegen
vestingen. Dit gaat niet op voor Maastricht
en Antwerpen, deze blijven nog in handen
van de vorst. Toch zal de vesting Antwerpen
na een belegering door het Franse leger na
een maand capituleren.
Als Antwerpen ergens bij betrokken is, dan
is Vlissingen dit ook. Vlissingen is samen
met het bruggenhoofd Breskens in staat de
Westerschelde af te sluiten. Het afsluiten
van de Scheldemonding staat dan ook
gelijk aan het afsluiten van de toegang tot
de haven van Antwerpen.
Dit is dan ook reden waarom de vesting
Vlissingen nog vele jaren in de belang
stelling blijft staan. Dit brengt met zich mee
dat de vestingwallen de stad blijven om
sluiten, van afbreken is dan ook nog geen
sprake.
Sterker nog, gedurende vele jaren onder
gaat de vesting meerdere inspecties door
de genie. Meerdere malen volgt hier een
adv ies uit wat er moet gebeuren om de
vestingw erken in goede staat te houd en.
Dit beperkt zich niet alleen tot herstelwerk
zaamheden maar ook tot vernieuwen.
Een leuk feitje is de toestand van een deel
door de Fransen opgebouwde metselwer
ken. Deze verkeren in zeer slechte staat en
moeten herstelling ondergaan schrijft de
genie inspecteur. De Fransen hebben ver
keerd gebakken stenen gebruikt die niet
bestand zijn tegen het Zeeuwse klimaat.
In 1841 komen er nog een zestal adviezen
waarvan de belangrijkste zijn het verlengen
van het glacis voor de hoofdwal, het aan
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brengen van een dam tussen de voor- en
hoofdgracht en het verhogen van zowel de
bedekte weg alsook sommige delen van de
hoofdwal. De inspecteur geeft aan dat de
lunetten gelegen op het glacis afgegraven
mogen worden om grond beschikbaar te
maken voor de voorgenoemde ophogingen.
In de daarop volgende jaren blijft de stad
aan de Schelde belangrijk in militair op
zicht. Dit blijkt ook uit verslagen van in
specteurs der genie. Een verslag uit 1857
geeft als advies het verbreden van de wal
gangen achter een deel van de vesting
muren. Dit met als doel meer en zwaarder
geschut te plaatsten.
Opvallend is wel dat de meeste verande
ringen betrekking hebben op het zeefront.
Het landfront wordt steeds minder belang
rijk. Dit zou een reden kunnen zijn om te
beginnen met het afbreken van de vesting
wallen en de stad zijn benodigde uitbreiding
te geven. Jammer genoeg is dit laatste nog
niet aan de orde.
Koninklijk Besluit
Een Koninklijk Besluit van 29 mei 1867
bepaalt dat de vesting Vlissingen vesting af
is. Hiermee is de militaire rol die Vlissingen
bijna vijf eeuwen lang heeft vervuld tot een
eind gekomen. Vlissingen staat aan het
begin van een nieuwe periode. Een periode
waar de stad niet meer begrensd gaat wor
den door vestingwerken.
Uiteindelijk verdwijnen de vestingwerken.
Het ooit welvarende Vlissingen is verarmd
achterg elaten door de Fransen in 1814.
In de jaren daarna heeft het nooit echt de
kans gekregen zich te ontwikkelen naar de
situatie van vroegere tijden. Een belang
rijke handelsstad, gelegen aan zee.
De oprichting van de marinewerf (1815),
de verhuizing van het loodswezen (1814)
vanuit Antwerpen naar Vlissingen en de
oprichting van verschillende veerdiensten
onder andere naar Antwerpen en Breskens
(1828) zorgen ervoor dat er een econ o
mische opleving plaatsvindt.
Het bevolkingsaantal groeit in 1860 tot bo
ven de 10.000. In 1866 gaat er een schok
door Vlissingen als de marinewerf samen
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gaat met die van Den Helder en uit Vlis
singen verdwijnt. Samen met het oph ef
fen van de vesting komt Vlissingen weer
terecht in een slechte economische situatie.
Toch geeft het opheffen van de vesting
Vlissingen de kans om nu eindelijk te gaan
groeien. Zodra de vestingwerken zijn ver
dwenen kunnen de inwoners van Vlissin
gen de buitengebieden gaan ontwikkelen.
Zeker door de aanleg van het kanaal door
Walcheren ontstaan er veel mogelijkheden
tot economische groei. Langs het kanaal
bestaat de mogelijkheid tot de bouw van
laad- en losplaatsen.
“dan zullen de practische kennis en de
vaardigheid der Vlissingers boven anderen,
in al wat op scheepvaart betrekking heeft,
menige vrucht plukken van de uitgebreide
vaart, die langs het kanaal en bij het station
van den spoorweg zal plaats hebben“
(Vlissings Weekblad 12-1-1867).
De komst van de spoorlijn Bergen op
Zoom-Vlissingen geeft samen met de aan
leg van het Kanaal door Walcheren de stad
de positieve opleving die het hard kan ge
bruik en. Zo blijkt maar weer welke rem
ming vestingwerken hebben op de ont
wikkeling van een stad. Want zonder het
beschikbaar komen van de vestinggronden
had het kanaal door Walcheren nooit aan
sluiting gekregen op de stad.

Wat overblijft van het verleden
Glacisstraat en Duinpoortweg zijn enkele
namen die nog herinneren aan de vesting
tijd. Het mooie van de ligging van deze
straten is de overeenkomst met vroeger.
Het glacis liep waar nu de Glacisstraat is en
de Duinpoortweg ligt op de plek waar ooit
de Duinpoort stond. Hetzelfde geldt voor de
Singel; hier liep tot ver in de negentiende
eeuw de voorgracht.
Op de boulevard zijn ook nog herkennings
punten zichtbaar. Te beginnen bovenaan
de Coosje Buskenstraat. Hier is nog een
heel klein deel te zien van de Westbeer
met monnik. Dan volgt van de boulevard
tot aan Michiel de Ruyter het verloop van
het oude zeefront met daarop gelegen een
aantal bastions. Deze zijn nog steeds te
herkennen. Verder oostelijk is het laatste
bestaande bastion van het zeefront te zien
met daarop de Oranjemolen.

De in 2016 gerestaureerde Oostbeer gelegen aan de
Commandoweg is het laatste zichtbare en tastbare
deel van de vesting. (Foto Edwin Tilroe)

Afbeelding waarop te zien is dat de oostelijke
vestingwallen zijn verdwenen, 1873.
(Historisch Topografische Atlas,
Gemeentearchief Vlissingen)

Over de auteur: EDWIN TILROE, geboren
in Vlissingen. Optiekondernemer in
de binnenstad van Vlissingen. Geïnte
ress eerd in de lokale geschiedenis. Pu
bliceert regelmatig artikelen op zijn blog:
flessinghe.nl.

De ontmanteling van de vesting begint in
1869. Maar het zal zeker tot begin twintigste
eeuw duren voordat alle vestingwerken ook
echt zijn verdwenen.
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Een moeizame verhuizing
Verplaatsing van de batterij Van Speyk
Jules Braat
Dishoek, een bekende plek langs de Walcherse
duinen, geliefd bij vakantiegangers. Minder
bekend is, dat daar in 1923 door het
5e Regiment Kustartillerie (5 KA) geschut
werd geplaatst. De schoolcompagnie van dat
regiment was gelegerd in de Bomvrijekazerne
te Vlissingen.
Batterij Tromp
In Vlissingen was tijdens WO I aan de Van
Speykstraat op het Eiland kustbatterij
Tromp gesitueerd, bestaande uit twee ka
nonnen van 21 cm. De eerste jaren werd
de batterij bemand door marinepersoneel,
in 1916 werd hij door de landmacht over
genomen en voortaan batterij Van Speyk
genoemd.
In 1922 besloten Gedeputeerde Staten en
Waterstaat de zeedijk ter plaatse te verho
gen waardoor de batterij ontruimd moest
word en. Dat was voor defensie een pro
bleem, hoe konden Walcheren en de
Scheldemonding worden verdedigd en de
Nederlandse neutraliteit gewaarborgd als
de batterij werd ontruimd?

Dishoek, de oplossing
De chef van de Generale Staf stelde de
Minis ter van Oorlog voor de batterij te
verhuizen naar de duinen bij Dishoek, ge
meente Koudekerke. Daar lagen de res
tanten van een batterij uit de mobilisatie
van 1914–1918 met twee betonnen bed
dingen. De locatie was geschikt, in oorlogs
tijd konden vanaf dat punt de Wielingen,
Deurloo en het Oostgat onder schot worden
gehouden, eventuele doorgebroken vijan
delijke schepen konden op een warm
onthaal rekenen. Om kosten te besparen
konden manschappen van de Kustartillerie
uit Vlissingen helpen bij de verplaatsing.
Het leek een eitje, maar leverde veel dis
cussie op tussen de minister, genie- en ar
till er iea utoriteiten, Gedeputeerde Staten,
de Polder Walcheren en de gemeente Vlis
singen.
Wensen van de Artillerie
In oktober 1922 diende de chef van de Ar
tillerie zijn verlanglijst in. Bij Dishoek was
plaats voor twee batterijen van drie 15 cm

Overzichtskaart van zuidelijk
Walcheren, circa 1915.
(Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)
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kanonnen die van de marine konden wor
den overgenomen. Er moest ook een ruim
te komen voor afstandmeters, die niet
bov en de duinen mochten uitsteken en
ook moesten fungeren als uitkijk-/waarne
mingspost en schuilplaats.
Voor twee kanonnen lagen de beddingen
klaar. Volgens de inspecteur zouden bij in
direct schieten, vanachter de duinen, de
kanonnen 500 à 1000 meter naar achter
worden geplaatst en statische betonnen
bedd ingen overbodig worden. Hij stelde
voor verplaatsbare ijzeren beddingen te ge
bruiken.
Voor de munitie moesten magazijnen ko
men met een railverbinding naar de stuk
ken. Ook zoeklichten en telefoonv erb in
dingen waren noodzakelijk. Het zoeklicht
voor bewaking van de Deurloo moest in
Zoutelande worden geplaatst, dat voor de
Wielingen bij Vlissingen. De batterij moest
gecamoufleerd worden en de kanonnen in
vredestijd tegen stuifzand ondergebracht in
een uitneembare houten loods. Ook moest
een prikkeldraadafrastering worden aan
gebracht. Toezicht kon worden gehouden
door de ter plaatse aanwezige lichtwachter.
Logiesg elegenheid, keuken, latrines enz.
konden tijdens een mobilisatieperiode wor
den gebouwd.
In oorlogstijd zou de bezetting bestaan uit
twee officieren, zeven onderofficieren en 83
manschappen.
Het personeel van de kustartillerie uit Vlis
singen mocht wel helpen met verhuizen
maar niet met de verdere aanleg.
De Inspecteur van het artilleriematerieel
had ook wensen. Op de Rijkswerf in Den
Helder werden ringen gemaakt om de ka
nonnen in Dishoek te kunnen monteren. De
oude ringen moesten daarom uit de bed
dingen worden verwijderd.
Opvattingen van de Genie
De Genie was verantwoordelijk voor bouw
en inrichting van het emplacement. In een
uitgebreid rapport werd voorgesteld drie
kanonnen te plaatsen die in de gewenste
richtingen konden vuren. Verdere outillage
kon tijdens een mobilisatie worden ge
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bouwd, voorbereiding en kostenraming
kond en alvast wel plaatsvinden. Ook de
opstelling van de afstandmeter kwam ter
sprake, niet overdekt, in een put of in een
granaatvrije schuilplaats. Een ander punt
vormd en de borstweringen, moesten die
van beton zijn of kon worden volstaan met
een aarden wal?
De minister beslist
De Minister van Oorlog ging met de ver
plaatsing naar Dishoek akkoord mits de
kosten beperkt bleven, daarom moest
worden volstaan met de plaatsing van twee
kan onn en en een eenvoudige inrichting.
Bovendien eiste hij dat de batterij op het
Eiland niet mocht worden ontruimd voordat
Dishoek operationeel was en moest voor
dagelijkse oefeningen een terrein zo dicht
mogelijk bij Vlissingen worden gezocht.
Kanonnen van 15 cm
De 21 cm kanonnen van de batterij Tromp
werden na demontage afgevoerd. Voor Dis
hoek werd gekozen voor kanonnen van
15 cm die van de marine werden overge
nomen. Zij stonden aan boord van Hr.Ms.
De Ruijter, die uit de sterkte werd afg e
voerd. Op de marine werd druk uitgeoefend
om het geschut zo snel mog elijk over te
dragen en vanuit Den Held er naar Vlis
singen te vervoeren. In oktober 1922 waren
ze onderweg, twee voor Dish oek en één
voor oefeningen in de Bomvrijekazerne.
Overdekt of niet?
Ter beschutting zouden voor de kanonnen
houten loodsjes worden gebouwd, waar
bij de kanonlopen iets naar buiten zouden
steken. De commandant 5 KA en Eerstaan
wezend Ingenieur van de Genie vonden dat
geen probleem. De Inspecteur der Genie
dacht er anders over. Als de kanonslopen
naar buiten staken konden passanten zien
welk type geschut het betrof en ook de
mondingdeksels verwijderen. De Inspecteur
der Artillerie hakte de knoop door: de ka
nonnen moesten helemaal worden overdekt.
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Watervoorziening
Na schietoefeningen moesten de kanonnen
worden schoongemaakt. Het daarvoor
benodigde water werd bij een boer in de
buurt gehaald maar bij droogte kon hij geen
water missen. De Inspecteur der Artillerie
adviseerde dan maar een petroleumvat in
Koudekerke met water te vullen. We mogen
aannemen dat later een waterleiding is
aangelegd.
Inrichting vertraagd
De wens van de minister om batterij Tromp
eerst te ontruimen als Dishoek gevechts
klaar was veroorzaakte problemen. Het zag
er naar uit dat dat niet voor 1 januari 1923
zou lukken.
De minister wees Gedeputeerde Staten er
op dat alles werd gedaan om Dishoek zo
snel mogelijk in te richten. Om de kosten
te drukken werden de kanonnen vervoerd
door militairen uit Vlissingen Die gingen
echter op 15 november met groot verlof
en nieuwe rekruten waren onvoldoende
opgeleid om kanonnen te demonteren of te
plaatsen. Ook wees de minister GS op het

paraat houden van minstens één batterij
alvorens de andere ontmanteld werd. Hij
verzocht GS om uitstel van de verplaatsing
tot na 1 januari 1923.
Voortgang
Het verzoek om uitstel was niet voor niets.
De commandant van de kustartillerie in
Vlissingen rapporteerde begin november
dat twee kanonnen van 21 cm gedeeltelijk
gedemonteerd nog in batterij Tromp ston
den.
Oefengelegenheid
De verplaatsing van batterij Tromp had nog
meer gevolgen. De batterij werd geregeld
geb ruikt als oefengelegenheid voor de
schoolcompagnie in de Bomvrijekazerne.
Oefenen bij Dishoek werd door het polder
bestuur niet toegestaan en oefenen bij fort
De Ruijter kwam evenmin in aanmerking.
Het polderbestuur vreesde dat plaatsing
van geschut daar in oorlogstijd vuur zou
aantrekken waarbij de dijk aan flarden kon
worden geschoten. Ook lag fort De Ruijter
te ver van de kazerne, om er te komen

Het pantserdekschip Hr.Ms. De Ruyter. In 1923 werd dit schip uit dienst genomen.
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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moesten de manschappen rond de buiten
haven marcheren. We moeten beseffen dat
in die dagen militairen vrijwel alles te voet
aflegden. Even werd gedacht aan een ter
rein bij Zwanenburg maar de commandant
van 5 KA prefereerde een stuk grond bij de
Oranjemolen.
Advies Gemeentewerken
Het verzoek van de commandant 5 KA
kwam bij burgemeester en wethouders
op tafel die het doortrechterden naar de
directeur van gemeentewerken. Die had
geen principiële bezwaren maar adviseerde
niet het hele perceel af te staan. Het daar
aanwezige hoofdriool en de uitwateringsluis
moesten ter beschikking van de gemeente
blijven. Op het terrein hadden negen buurt
bewoners een volkstuin waarvoor zij ƒ 2,50
huur per jaar betaalden. De belangstelling
daarvoor liep terug en daarom kon de huur
wel opgezegd worden, het rijk moest dan
voor de gewassen wel schadevergoeding
betalen, naar schatting enkele honderden
guldens. De directeur stelde voor de grond
voor ƒ 20,– per jaar aan defensie te ver
huren.
Verder verloop
Defensie zag het wel zitten: de beoogde
locatie lag achter de zeedijk, er was alleen
wateroverlast tijdens het zogenaamde
overslaan maar dan konden de kanonnen
met dekkleden worden beschermd net als
in de Bomvrijekazerne. Last van stuifzand
was er niet, het perceel lag niet direct aan
de openbare weg en was gemakkelijk
afsluitbaar met een prikkeldraadomheining.
Op 4 juli 1923 sprak een kapitein van de
genie met B&W over een voorlopige ver
gunning om het terrein te mogen ge
bruiken. Op 2 juli had C 5 KA al vernomen
dat B&W een deel van het terrein, met uit
zondering van hoofdriool en uitwaterings
sluis, als oefengelegenheid wilde afstaan.
Gea dv iseerd werd het terrein niet voor
november te gebruiken, in die maand liep
het huurcontract van de volkstuintjes af.
De genie kreeg te horen dat het terrein door
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waterstaat in erfpacht aan de gemeente
was afgestaan en dat men die niet wilde
overdragen. De gemeente was wel bereid
een gedeelte van het terrein voor 20 jaar
tegen een huur van ƒ 25,– per jaar te ver
huren. De huur kon in bepaalde gevallen
bijvoorbeeld overlast van schietoefeningen
worden opgezegd.
Nadat op 3 oktober 1924 de gemeenteraad
het voorstel had aangenomen werd de
overdracht in een akte vastgelegd.
Problemen met het Polderbestuur
Het bestuur van de Polder Walcheren volg
de de ontwikkelingen bij Dishoek met
argusogen en aarzelde niet eisen te stellen,
te protesteren of te verbieden. Het wees er
op dat het Rijk eigenaar van het duingebied
was en dit aan de polder in erfpacht had
gegeven. De genie was zonder vergunning
met de inrichting van de batterij begonnen.
Het bestuur wist niet beter of er was sprake
van plaatsing van een paar kanonnen op
bes taande beddingen, als men geweten
had dat er veel meer stond te gebeuren dan
was voor de plaatsing van de kanonnen
geen vergunning afgegeven. Niettemin ging
men akkoord met de plaatsing van het ge
schut, gebouwtjes, omheining enzovoort
op voorwaarde dat eventuele schade naar
tevredenheid van het bestuur zou worden
hersteld. Later kregen twee personen toe
stemm ing het duingebied vanaf de land
zijde te betreden voor onderhoud.
Na installatie van de batterij wilde defensie
een tijdelijke post en een houten loodsje bij
Valkenisse plaatsen. Daarvoor moest in de
duinen gegraven worden, maar het polder
bestuur stond op z’n strepen en weigerde
onder andere om waterstaatkundige reden
een vergunning af te geven.
Men wees erop dat defensie toestemming
moest hebben om de duinen te betreden en
er in te bouwen of te graven.
Bij een oefening begin maart 1923 werd
buiten de paden gelopen en de helmb e
planting vertrapt, ook dat was tegen het
zere been. De commandant van de School
compagnie in Vlissingen kreeg dat op zijn
brood, ook was zonder vergunning een
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Soldaten van de kustartillerie
en de batterij Tromp,
circa 1930. (Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

wachtlokaal geplaatst, dat eigenmachtig
optreden werd niet goedgekeurd.
Inspectie
De klachten van het polderbestuur waren
voor de Inspecteur der Genie aanleiding de
batterij te bezoeken. Hij had begrip voor
de klachten en beloofde alles in het werk
te stellen om de situatie te verbeteren, het
Genieb ureau in Bergen op Zoom kreeg
daar voor opdracht.
De ingenieur van de polder, Jhr. Boreel,
ging begin mei 1923 een kijkje nemen en
constateerde een ‘kermisachtige’ toestand.
Op het terrein lagen eierschalen, asresten,
lappen, papier en de helm was zo vertrapt
dat hij twijfelde aan verdere groei. Op den
duur zou een stuifgat kunnen ontstaan. Het
wachtlokaal vond hij onooglijk en uit de
toon vallen bij de omgeving. Hij stelde voor
het militaire deel als geheel te omheinen en
de militairen verantwoordelijk te houden
voor onderhoud tot tevredenheid van het
polderbestuur. Ook moest van de landzijde
een pad naar de batterij worden aangelegd.
Oefeningen opgeschort
Na installatie van de batterij werd er ge
oefend maar het polderbestuur wilde dat
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niet toestaan, het duingebied ter plaatse
was te kwetsbaar. Het stelde voor het
rijk in casu Rijkswaterstaat de duinen in
onderhoud te laten nemen maar dat plan
ging niet door. De Inspecteur der Artillerie
gaf toen opdracht de oefeningen voorlopig
te staken.
Bij een begin juni gehouden inspectie
bleek dat de omheining nog niet was aan
gebracht. Directe aanleg werd beloofd en
op kale plekken zou riet worden geplant,
ook werd verboden over het strand naar de
batterij te gaan. Er werd een vergunning ge
vraagd om tot 15 juli 1923 dagelijks bij de
batterij te mogen oefenen en rond 28 juni
schietoefeningen te houden, dat was be
langrijk om Vlissingen als garnizoensstad
te kunnen behouden.
Het polderbestuur ging uiteindelijk ak
koord, ook met het twee keer per jaar hou
den van driedaagse schietoefeningen.
Toezicht
Voor toezicht op de batterij werd een be
roep op de marine gedaan. De vera nt
woordelijke minister ging akkoord met toe
zicht door de lichtwachter van Kaap Duin,
A.A.J. Brandes. De Inspecteur van het
Loodswezen in Vlissingen kreeg opdracht
de genie te helpen bij het maken van een
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instructie voor Brandes. De marine hield
wel een vinger in de pap, zij wilde de
instructie beoordelen.
Incident
Op 16 juni zag opzichter Boreel bij Dis
hoek en Valkenisse militairen door het
duin lopen, helm vertrappen en schade
aanrichten. Van afstand kon hij niet zien
tot welk onderdeel zij behoorden, hij ver
moedde infanteristen uit Middelburg. In een
melding aan het bestuur adviseerde hij de
garnizoenscommandant van Middelburg te
verbieden oefeningen in de duinen te hou
den. Het bestuur nam dat advies over.
Wijziging vergunning
De genie vreesde misverstanden bij de uit
voering van herstelwerk. Was de schade
aangericht bij oefeningen door de artillerie
of door bouw/graafwerk van de genie, de
kans bestond dat partijen naar elkaar zou
den wijzen en van herstel niets terecht
kwam.
De geniecommandant in Bergen op Zoom
stelde het polderbestuur voor de vergun
ningen, verleend aan de artillerie en genie
om te zetten in één op naam van de Staat
der Nederlanden – Departement van Oor
log. Deze keer had het polderbestuur geen
bez waren, men was het beu aan allerlei
autoriteiten vergunning te verlenen over
hetzelfde onderwerp. De inspecteur, jonk
heer Boreel, ging daarin mee en er kwam
een algemene vergunning. In die vergun
ning werd defensie de pen op de neus
gezet, nauwkeurig werd omschreven waar
aan moest worden voldaan bijvoorbeeld het
melden van oefeningen, betreden van het
duin, onderhoud van paden, herstellen van
schade, aanwezigheid van munitie enz.

ook met de opslag van een extra voorraad.
De oplossing was maar tijdelijk. In 1929
was opslag nodig voor 750 granaten. Bij
een mobilisatie konden er in Dishoek maxi
maal 500 worden opgeslagen, de rest
wilde men opslaan in het arsenaal aan de
Joost de Moorstraat te Vlissingen. Daar
lagen mobilisatiegoederen. De muren van
dat gebouw voldeden qua dikte niet aan
de voorwaarden voor opslag van spring
stof, bovendien was er, ontvlambare, gas
verlichting. Omdat het arsenaal ook tegen
de bebouwde kom van Vlissingen lag, was
een Hinder wetvergunning nodig en de
genie betwijfelde of die zou worden ver
leend.
Ook het Nieuw Arsenaal bood geen soe
laas, opslag daar zou een dure verbouwing
vergen. De munitiebergplaats zat vol muni
tie voor klein kaliber wapens. De munitie
voor de landstorm, marechaussee en mili
taire politie zou worden overgebracht naar
de Bomvrije, de resterende voorraad naar
een tot munitiemagazijn om te bouwen
wasplaats. De vrijkomende ruimte zou dan
worden gebruikt voor opslag van mortier
granaten.
De genie oordeelde dat de munitie voor
Dishoek niet in Vlissingen kon worden on
dergebracht en adviseerde in Dishoek een
apart magazijn te bouwen of de granaten
op te slaan in een nog te bouwen maga
zijn in Westkapelle. Tijdelijke opslag was
mogelijk in het bewaakte fort Ellewouts
dijk. Die plaats beschikte over een spoor
verbinding met Goes en een haventje zodat
ook vervoer per boot naar Vlissingen mo
gelijk was.
De directeur voor het materieel der land
macht adviseerde het grootste deel in
Westkapelle op te slaan, de rest in Dishoek
en Veere.
Afbreken wachthuis

Opslag munitie
Tijdens oefeningen werd bij Dishoek mu
nitie opgeslagen die door een wacht werd
bewaakt. Maar wat na de oefeningen? De
marine werd benaderd over opslag in het
marinemagazijn te Veere. Die ging akkoord,
Oktober 2017

Er was niet alleen gedoe met het polder
bestuur, ook defensieautoriteiten stonden
op hun strepen bijvoorbeeld over het af
breken van een wachthuis bij Dishoek. De
artillerie had het polderbestuur beloofd dat
voor 1 september 1923 te verwijderen. De
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Soldaten van de kustartillerie op
het exercitieplein voor de Bomvrije
kazerne, circa 1930. (Fotocollectie
Gemeentearchief Vlissingen)

eerstaanwezend genieofficier wilde het ech
ter nog even laten staan en vroeg daarvoor
toes temming aan het polderb estuur dat
enig uitstel wel wilde toestaan. Hij moest
echter tandenknarsend constateren dat het
wachthuis op bevel van de inspecteur der
artillerie op 7 september was afgebroken.
Het gebouw stond nota bene onder zijn be
heer, hij meldde het voorval dan ook aan
zijn commandant in Den Haag.
De Inspecteur der Artillerie wees erop dat
hij zich tegenover het polderbestuur per
soonlijk aansprakelijk had gesteld voor
het nakomen van afspraken in casu het
afbreken van het wachthuis. De comman
dant van 5 RKA in Vlissingen had tegen zijn
wens in twee keer geprobeerd het wacht
huis voor oefeningen te behouden maar dat
was door de inspecteur telegrafisch ver
boden.
De genie liet het er niet bij zitten en lichtte
de minister in. In zijn verweerbrief ging de
Inspecteur der Artillerie door het stof. Hij
erkende dat afbreken niet tot zijn bevoegd
heden behoorde, maar wees ook op zijn
belofte aan het polderbestuur te weten het
wachthuis voor 1 september te verwijderen
en ‘op mijn eenmaal gegeven woord moet
staat gemaakt kunnen worden’. Hij was
zelfs bereid eventuele schade te vergoeden.
De minister stond in zijn oordeel achter de
genie. De Inspecteur der Artillerie had geen
bevoegdheid om het wachthuis te laten
afbreken. Bovendien was er voldoende tijd
om de situatie rond het gebouw aan de
genie, het polderbestuur en de minister te
melden en te regelen. Verder beschouwde
hij de kwestie als afgedaan.
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Slot
Over dit onderwerp zou nog meer gepubli
ceerd kunnen worden, de beperkte ruimte
laat dit niet toe. De aanleg van telefoon
lijnen, plaatsen van zijposten en een derde
kanon, schietproeven, zoeklichten enzo
voort blijven dan ook buiten beschouwing.
Dat de verplaatsing van de batterij aan de
Van Speykstraat de nodige problemen ver
oorzaakte is met dit artikel aangetoond.
JULES BRAAT, geboren in Vlissingen.
Was werkzaam bij NS te Utrecht. Geïn
teresseerd in geschiedenis, volgde in
vrije tijd opleiding Geschiedenis MO.
Publiceert regelmatig in Den Spiegel
en De Wete van de Heemkundige Kring
Walcheren.
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To be or not to be the Spear-Shaker
Arthur Scheijde
William Shakespeare’s toneelstukken zijn niet
met absolute zekerheid geschreven door de
acteur van wie we het portret zo goed denken te
kennen. De acteur zou ongeletterd zijn en niet
genoeg op de hoogte kunnen zijn van details
die in de toneelstukken zijn verwerkt, zo wordt
gesteld. Verschillende mensen worden genoemd
als kandidaat voor ‘Ghost Writer’ die achter het
zogezegde pseudoniem
‘William Shakespeare’ schuilgaat. Twee van hen
hebben met Vlissingers te maken gekregen.
De eerste heet Christopher Marlowe en
de tweede Edward de Vere.
In 1592 werden Christopher Marlowe en een
lokale goudsmid in Vlissingen opgepakt
wegens valsemunterij. Zij hadden Engelse
en Nederlandse munten nagebootst in tin.
Dit werd onder de aandacht gebracht van
de Vlissingse gouverneur Sir Robert Sidney
die Marlowe als gevangene terug stuurde
naar Engeland. Van 1585 tot 1616 was
Vlissingen samen met Den Briel (Brielle)
en Fort Rammekens een pandstad van
de Engelse koningin Elizabeth. Dit was in
ruil voor geld en soldaten om de Spaanse

vijand te kunnen bestrijden. De 80-jarige
Oorlog woedde.
Christopher Marlowe wordt gezien als de
grootste concurrent van de Engelse to
neelschrijver William Shakespeare. Origi
nele, handgeschreven manuscripten van
Marlowe zijn de afgelopen jaren in de Bri
tish Library in Londen tentoongesteld. Zijn
pers onage speelt ook een rol in de tot
standkoming van Shakespeare’s ‘Romeo &
Juliet’ in de met een Oscar bekroonde film
‘Shakespeare in Love’ uit 1998. Dat Mar
lowe in Vlissingen werd opgepakt blijkt uit
een brief in de nationale archieven in Kew,
Londen. In Zeeuwse archieven is helaas
weinig papierwerk bewaard gebleven uit
de tijd dat Vlissingen onder Engels gezag
stond.
Christopher Marlowe zou volgens de over
levering delen van zijn werk in Middelburg
hebben laten drukken. Op een pamflet met
teksten van Marlowe staat: Epigrammes
and Elegies, By I.D. and C.M. at Middle
borough.’I.D.’ staat voor John Davies en
‘C.M.’ is Marlowe. Of dit echt is gebeurd in
de Zeeuwse hoofdstad valt te betwijfelen,
omdat het werd uitgegeven in 1597, vier
jaar na zijn overlijden.

Links: Christopher Marlowe als 21-jarige in 1585. Rechts: Het pamflet dat Marlowe na zijn dood in
Middelburg zou hebben gedrukt samen met John Davies.

Oktober 2017

17

Marlowe was niet alleen toneelschrijver. Hij
was vermoedelijk in Vlissingen omdat hij
voor koningin Elizabeth optrad als spion
in de Zuidelijke Nederlanden. Vlissingen
was zijn uitvalsbasis. In de strijd tussen
protestantisme en katholicisme dompelde
hij zich aan beide kanten van de strijd in
duistere zaken. Hij was hiertoe in staat
omdat hij als atheïst niet werd belemmerd
door geloofsdogma’s. Ook zijn overlijden
tijdens een vechtpar tij in Londen één
jaar na zijn arrestatie is een duistere zaak
waarover nog steeds uiteenlopende theo
rieën bestaan.
Shakespeare
De meest beroemde schrijver ter wereld
is zonder twijfel William Shakespeare. De
meeste mensen kennen de globale ge
gevens over zijn leven. Hij was acteur en
een beroemde ‘playwright’ zoals de Engel
sen het zo mooi zeggen. Zijn toneelstukken
zijn gepubliceerd en werden vroeg er op
gevoerd in hoge, ronde, houten theaters.
Het heropgebouwde ‘Globe’ theater is in
Londen als toeristische attractie te bezoeken.
Tegenwoordig zijn de ‘Shakespeare’ stukken,
opgevoerd in de originele taal, voornamelijk
geschikt voor de elite van de toneelwereld.
Veel mensen kennen titels als ‘Hamlet’,
‘Romeo & Juliet’, ‘A Midsummer Night’s
Dream’, ‘Macbeth’ en ‘King Lear’. In films
zijn de bewerkte toneelstukken veelvuldig
geschikt gemaakt voor het grote publiek. Hij
wordt veel geciteerd. Wie kent de uitspraak
‘To be or not to be’ uit ‘Hamlet’ niet?
‘To be or not to be’ is een interessantere
vraag dan u zou denken in relatie tot Shake
speare zelf. Duikt u in de details rondom
zijn persoon, dan gaat er een onbekende
wereld open, waarin veel specialisten een
eigen kijk hebben op hoe de feiten in elkaar
steken. De stukken van deze ongekend be
roemde schrijver zijn in de geschiedenis
wereldwijd het meest veelvuldig opgevoerd.
Het is dan ook bijzonder en opmerkelijk
dat van William Shakespeare feitelijk niet
één handgeschreven manuscript bestaat.
In ieder geval niet één waar hij zijn naam
op schreef en wat dus verifieerbaar is. Van
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hem bestaan aantoonbaar slechts een
handvol originele handtekeningen die elk
ook nog eens uniek zijn gespeld. Drie hier
van staan op zijn testament en de andere
op financiële documenten.
William ‘Shaksper(e)’
In 2016 werd een eerste druk van zijn uitge
geven gebundelde toneelstukken uit 1623
gevonden in Schotland. De berichtgeving
vermeldt dat er meerdere lege pagina’s in
zaten en dat de schrijver waarschijnlijk be
doeld had hier illustraties te plaatsen. Feit
is echter dat de acteur Shakespeare deze
toneels tukken zelf nooit gebundeld heeft
uitgegeven. Pas zes jaar nadat hij was over
leden, heeft een andere ‘playwright’ ge
naamd Ben Johnson de eerste publicatie
geregeld.
Sterker nog, door veel gestudeerde mensen
wordt ernstig getwijfeld of de man genaamd
William Shaksper/Shakespeare, de acteur
(1564-1616), de toneelstukken überhaupt
wel heeft geschreven. Het verhaal gaat dat
de acteur wellicht als stroman werd ge
bruikt door ‘iemand anders’ die onder zijn
eigen naam niet kon of mocht publiceren.
Wie deze andere persoon, deze ‘Ghost
Writer’ was, daarover lopen de meningen
sterk uiteen.
De in Vlissingen gearresteerde Christopher
Marlowe (1564-1593) zou volgens sommi
gen zijn dood in 1593 in scene hebben ge
zet en onder de naam William Shakespeare
verder zijn gegaan. De eerste publicatie van
een Shakespeare werk was ‘Titus Andro
nicus’ in 1594 en de eerste keer dat zijn
naam op de titelpagina stond als ‘Shake
spere’ in 1598.
In de vorige eeuw was vooral de filosoof,
schrijver, jurist en staatsman Francis Bacon
(1561-1626) favoriet als kandidaat voor
het auteurschap. Hij was een dichter en
een genie met een voorliefde voor theater.
Over hem werd geschreven dat hij bekend
was onder een schuilnaam. De laatste jaren
wint Edward de Vere (1550-1604) aan
populariteit omdat zijn leven past bij veel
aspecten van het auteurschap van Shake
speare.
Den Spiegel

Waarom twijfel?
Een groep die zich ‘Stratfordians’ noemt,
houdt voet bij stuk dat de acteur William
Shaksper(e) simpelweg ook de beroemde
schrijver is. Stratford is een stad 160 kilo
meter ten westen van Londen aan de rivier
Avon. Deze man uit Stratford verliet zijn
vrouw en kinderen in 1587 en dook zeven
jaar later op in Londen waar hij als acteur
furore maakte in de theaters. Zijn familie
bleef in Stratford upon Avon. Zijn ouders
konden niet schrijven en zijn kind eren
evenmin. Het is opmerkelijk dat de be
roemde schrijver zijn kinderen nooit heeft
leren schrijven. De werken van Shake
speare zijn doordrenkt met Latijn en Grieks,
maar zijn kinderen hebben hier niets van
meegekregen.
Na een carrière als acteur en, zo gezegd,
schrijver en deels eigenaar van het Globetheater trok hij zich rond 1613 terug in
Stratford upon Avon waar hij tegen die tijd
al enig bezit had vergaard, waaronder een
groot huis. Hij woonde weer bij zijn vrouw
en sleet er zijn laatste dagen tot hij in 1616
overleed. In zijn testament worden een aan
tal dingen nagelaten aan zijn familie en
geld aan drie acteurs in Londen om een
gedenkring te kopen. Er wordt echter geen
enkel boek, manuscript of publicatierecht
in genoemd.
De andere groeperingen heten ‘Baconians’
(aanhangers van Bacon) en ‘Oxfordians’
(aanhangers van De Vere, graaf van Oxford).

de schrijver moet zijn. Toch is er maar
één afbeelding waarover iedereen het
absoluut eens is dat hij het moet voor
stellen. Dit is de gravure die in die eerste
gebundelde publicatie in 1623 werd afge
drukt. De tekening voor deze gravure werd
gemaakt door de Vlaming Martin Droes
hout, een niet zo kundige, 22-jarige leer
lingk unstenaar. De verhoudingen zijn op
zijn minst onrealistisch te noemen. Hoe
niet-natuurgetrouw dit portret is, houdt een
voortdurend onderzoek op gang naar feiten
en stellingen omtrent de ware identiteit
van de alsmaar mysterieuzer wordende
Shakespeare. Het portret in de publicatie
van 1623 werd postuum vervaardigd, dus
hoe accuraat kan het zijn? Er is geen enkel
schilderij bekend uit de tijd dat Shake
speare in leven was.
Dat er veel Nederlandse kunstenaars ge
noemd worden maakt het voor een Neder
lander des te interessanter om meer van
hem te weten te komen. Bij Shakespeares
grafp laat in Stratford upon Avon is een
borstbeeld van hem in een monumentale
epitaaf die werd gemaakt door een zoon
van een Nederlander genaamd Garratt
Janssens (Gheerart Janssen). Andere schil
ders waren Nederlanders (en Vlamingen)
als Gerard Soest, Karel van Mander en Pie
ter Borsseler.

Portret
De meeste mensen weten precies hoe
Shakespeare eruit heeft gezien. Een beetje
kalend boven op het hoofd met rondom
lang, bollend haar, een kunstzinnige snor
en een klein beetje haargroei onder zijn
onderlip. Dit is omdat zijn portret veelvuldig
wordt gebruikt voor idoolvorming zoals dat
van Che Guevara en Albert Einstein. Er
zijn veel geschilderde portretten waarvan
gez egd wordt dat het Shakespeare voor
stelt. Af en toe is er weer groot nieuws
omdat een nieuw-oud schilderij is ontdekt
waarv an men heilig overtuigd is dat het
Oktober 2017

Links: Het postume portret van William
Shakespeare dat in 1623 bij zijn gebundelde
toneelstukken werd gepubliceerd. Rechts:
Edward de Vere in 1575 op 25-jarige leeftijd.

Edward de Vere
Eén van de meest overtuigende kandidaten
die achter het pseudoniem William Shake
19

speare schuil kan gaan is Edward de Vere,
de zeventiende graaf van Oxford, Lord
Great Chamberlain (1550-1604). Een Lord
Great Chamberlain had zeggenschap over
de kroning van Engelse koningen. Toen
Edward van zijn vader erfde was hij één
van de rijkste mannen in Engeland. Hij
trouwde met Anne Cecil, de dochter van
de zeer machtige persoonlijk en financieel
adviseur van koningin Elizabeth.
De Vere was slecht in het onderhouden
van zijn bezittingen en verloor door grote
schuld en. Hij hield zich meer bezig met
het theater en de kunsten. Hij begaf zich in
kringen waar hij geacht werd zich niet mee
te associëren. Van hem zijn enkele son
netten onder zijn eigen naam gepubliceerd.
Vanaf eind 1574 reisde De Vere vijftien
maanden door Europa. De reis bracht hem
eerst tot het hof van de koning van Frank
rijk in Parijs en daarna via Strassbourg naar
Milaan, Venetië, Siena en Palerm o. Van
wege zijn exorbitante schulden werd hij ge
dwongen om terug te keren naar Engeland
en ze in te lossen. Hij reisde via Parijs naar
Calais om naar Dover te varen.
Terwijl hij op 15 april 1576 het Kanaal over
stak, werd zijn schip overvallen door Vlis
singse piraten! Zij beroofden hem van zijn
bez ittingen, letterlijk tot hij in zijn nakie
stond. Ze zouden hem hebben vermoord,
ware het niet dat een Schots bemanningslid
hem herkende. Hij mocht in geplunderde
staat naar Dover doorvaren.
Koningin Elizabeth nam dit incident zeer
hoog op en liet brieven schrijven naar de
prins van Oranje in Nederland, die ook
markies was van Vlissingen. Hem werd zeer
duidelijk gemaakt dat het afgelopen moest
zijn met de Vlissingse plunderpraktijken. Hij
zou maar eens vijf of zes mensen aan de
galg moeten hangen als voorbeeld van de
straf die voor deze misdaden zou moeten
gelden. En indien hij geen gevolg gaf aan
dit dwingende verzoek, dan zou er letterlijk
‘wraak’ volgen, zo meldt een brief uit haar
naam.
Edward de Vere was van zeer adellijke
bloede, alleen overschaduwd door Eliza
beths koninklijke bloedlijn. Vandaar dat
zij deze pittige taal gebruikte. Een bericht
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naar Engeland werd teruggestuurd dat de
misdadige piraten die het schip van Oxford
geplunderd hadden vastzaten in afwachting
van een passende straf. Of deze Vlissingse
piraten inderdaad zijn opgehangen is niet
bekend.
Familiewapens met speren
John Shakespear (zonder letter ‘e’ achter
aan), de vader van de acteur, was in Strat
ford-upon-Avon een succesvolle hand
schoenenmaker en wolhandelaar. In 1596
verzocht hij het College of Heralds om een
fam iliew apen te krijgen toebedeeld. Dit
werd een gouden schild met een zwarte
schuine dwarsbalk met daarin een gouden
speer met zilveren punt. Als helmteken
bovenop een valk met open vleugels die in
zijn poot een speer rechtop houdt.
Sommigen zien deze nobele toewijzing
als een waardering van zijn zoon Williams
faam, maar het werd verleend vanwege de
verdiensten van Johns overgrootvader aan
koning Henry VII (1457-1509) en het feit
dat John met een telg uit de familie Arden
trouwde.
De aanduiding ‘edele speer’ betekent zo
veel als ‘van goede afkomst’ of ‘van adel’
en is terug te voeren op de Engelse koning
Edgar (943-975).
De zeer adellijke Edward de Vere had een
leeuw met een kapot geschudde speer als
helmteken op zijn wapen als burggraaf van

Links: Het wapen van Williams vader John Shakespear
met als helmteken een valk die een speer schudt.
Rechts: Het helmteken van Edward de Vere. Een leeuw
die een speer kapot schudt.
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Bolobec. Edward schijnt op toernooien zo
goed te hebben kunnen speerwerpen dat
hij de bijnaam ‘Spearshaker’ kreeg. Dit
zou voor hem de inspiratie zijn geweest
om deze bijnaam in aangepaste vorm als
pseudoniem te gaan gebruiken. Op deze
wijze zou hij geheel anoniem zijn toneel
stukken in de Londense theaters hebben
laten opvoeren. Een analfabete acteur uit
Stratford die toevallig William Shakespeare
heette, werkte tegen betaling mee om per
soon te geven aan het anonieme auteur
schap, zo is de theorie van de ‘Oxfordians’.
First Folio
De bundeling van de toneelstukken van
William Shakespeare uit 1623, de zog e
naamde ‘First Folio’, is opgedragen aan
de graven van Pembroke en Montgomery.
Deze eerste graaf zou trouwen met Edward
de Vere’s dochter Bridget. De andere graaf
is getrouwd met zijn andere dochter Susan.
Hierdoor zijn de toneelstukken onlos
makelijk verbonden met De Vere.
Twee van de sterkste argumenten dat de
William uit Stratford werkelijk de schrijver
William Shakespeare zou zijn, betreft twee
verwijzingen in deze ‘First Folio’. De schrij
ver wordt hierin de ‘Sweet Swan of Avon’
genoemd en er wordt naar zijn grafmonu
ment in Stratford verwezen: “thy Stratford
moniment” (monument). De acteur kwam
uit Stratford-upon-Avon en in de kerk
aldaar is in 1623 een monument ter ere
van hem aan de muur opgebouwd.
Er is echter ook ontdekt dat Edward de
Vere een huis had in Bilton, niet ver van de
zelfde rivier Avon als waar Stratford-uponAvon aan ligt. ‘Sweet Swan of Avon’ kan
dus betrekking hebben op beide heren. En
ook Edward de Vere had een monument
in de kerk van Stratford. Niet in Stratfordupon-Avon, maar in de kerk van Hackney
in de Oost-Londonse wijk Stratford waar
Edward de Vere in 1604 werd begraven.
Lange tijd heeft daar een rechthoekige,
versierde tombe gestaan met hierop zijn
familiewapen dat bij hem begraven lag.
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De Folger Shakespeare Library in de ver
enigde Staten heeft overigens de bijbel van
Edward de Vere in bezit. Hierin zijn ver
schillende passages die ook in de toneel
stukken zijn opgenomen gemarkeerd met
gekleurde inkt.
Pseudoniem
Over de ware identiteit van William Shake
speare zal nog lang worden gedebatteerd.
De sterke overeenkomsten tussen het leven
van Edward de Vere en de Shakespeare to
neelstukken zorgen ervoor dat hij niet meer
uit deze discussies valt weg te slaan. Het
zal voor de ‘Stratfordians’ en de De Vereaanhangers door alle bewijsvoering heen
en weer toch nog jaren moeilijk blijven om
elkaar te overtuigen.
Wie weet was uw Zeeuwse voorvader wel
een buurman van één van de Vlissingse
piraten die Edward de Vere in 1576 zo
‘shaken’ achterliet, dat hierdoor de be
roemd e naam als pseudoniem tot leven
kwam.
Over de auteur: Arthur Scheijde is ont
werper en schrijver van ‘De Woestduyn
schipbreuk nader ontrafeld’, ‘Mysterieuze
schipbreuken in de Gouden Eeuw’ en ‘In
de Naam van De Ruyter’.
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Bristish Library.
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De Leeuwentrap
Rie

van de

Walle

De Leeuwentrap
is moegestreden
		uitgesleten ...
Ontelbare stappen
ontnamen zijn krachten.
Gedragen door twee kloeke leeuwen.
bedenkt hij met leed
dat hij het verkeerde uitzicht heeft.
De zee immer alleen horen
in eindeloos bekoren.
Zachtjes sluit de stenen trap
van verdriet
		
zijn ogen dicht.
De Leeuwentrap
Koninklijk en statig
		
zoals het een trap
			met leeuwen betaamt.
Zijn treden betraand.
Hij ... kan nergens heen ...
want hij is jammerlijk
		van steen.

De Leeuwentrap en het Strandhotel op Boulevard Evertsen gezien vanaf de Badhuisstraat,
circa 1920. (Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Vlissingen wordt museumschip Mercuur
rijker
Ron

van

Maanen

Commandeur Ludger Brummelaar en Niek Peters tekenen namens de Koninklijke Marine
respectievelijk de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen de akte van de officiële overdracht van het
voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur. (Foto R.H.C. van Maanen)

Op 1 september jl. werd met enige cere
monie in de Dokhaven het voormalige tor
pedowerkschip Mercuur door de Konink
lijke Marine overgedragen aan de Stichting
Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV). In
de komende periode wordt het opgeknapt
en ingericht tot museumschip. Dat was
zij al eerder namelijk in Amsterdam en
tussen 1993-2015 te Scheveningen. Op
15 december 2015 werd zij teruggeven
aan de Koninklijke Marine en dreigde
de sloop. De SMEV is in dezelfde tijd op
zoek naar een schip wat in het Dok van
Perry kan worden afgemeerd. Na lang
durige onderhandelingen tussen alle be
trokken partijen is het zover. Op een grijze
mistige zaterdagochtend in december 2016
passeert de Mercuur de Vliss ings e bou
lev ard op weg naar het Sloe. Daar vindt
Oktober 2017

de asbestsanering en prev entief onder
houd plaats waarna ze naar Vliss ingen
stad wordt gesleept. Aan boord zal straks
haar geschiedenis als mijnenveger en als
torpedowerkschip en de relatie tussen Vlis
sing en en de Koninklijke Marine worden
verteld. Zo is Vlissingen na de Tweed e
Wereldoorlog thuisbasis voor vele mijnen
vegers. Ook de historische omgeving waar
in het schip ligt, komt aan bod. Dokhaven
en Dok van Perry zijn ooit aangelegd voor
‘s lands vloot en maken later deel uit van
de grootste Zuid-Nederlandse scheepswerf
De Schelde. Damen is tot op de dag van
vandaag hofleverancier van de Koninklijke
Marine.
De Mercuur wordt op 19 februari 1952 als
de AN483 op stapel gezet bij de Ameri
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De leden van de Reünisten Matrozenkapel groeten het publiek vanaf het schip na afloop van hun
optreden. (Foto R.H.C. van Maanen)

kaanse scheepswerf Peterson Builders In
corporation in Sturgeon Bay. Als de Onver
schrokken in Nederlandse dienst gesteld
op 22 juli 1954, vrij snel na aankomst in
Den Helder opgelegd in de reserve. In 1971
begint de laatste en belangrijkste periode in
haar diensttijd. Op Willemsoord bouwt men
haar om tot torpedo werkschip, toegevoegd
aan de onderzeedienst. Zij is dan een on
misbare schakel in het testen van torpe
do’s in gebruik bij de onderzeeboten en
de bovenwatereenheden. Twee jaar later
ontvangt zij haar definitieve naam, name
lijk Hr.Ms. Mercuur. Tot 12 februari 1987
doet de Mercuur dienst. Damen Schelde
Naval Shipbuilding heeft inmiddels haar
opvolger gebouwd, opnieuw een Mercuur.

24

Via Amsterdam en Scheveningen komt
de gepensioneerde Mercuur dus naar Vlis
singen. In eerste instantie afgemeerd langs
de Houtkade, later in het Dok van Perry.
De SMEV is op zoek naar vrijwilligers voor
onderhoud en/of rondleidingen en ook
sponsors zijn van harte welkom. Voor meer
inlichtingen kunt u zich melden bij de se
cretaris van de Stichting Maritiem Erfgoed
Vlissingen.
Email : secretariaat.smev@gmail.com
Over de auteur: RON VAN MAANEN
(1958), archivist Gemeentearchief Vlis
singen
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muZEEumnieuws
Karen Kroese
Nieuwe expositie in het Zeeuws maritiem
muZEEum
De Schelde volgens Dert, drie generaties
bedrijfsfotografie
Vanaf zaterdag 14 oktober toont het Zeeuws
maritiem muZEEum een nieuwe expositie:
De Schelde volgens Dert. Drie generaties
Dert hebben foto’s gemaakt in opdracht
van de NV Koninklijke Maatschappij De
Schelde (KMS), later Koninklijke Schelde
Groep BV (KSG). Het muZEEum laat met
de expositie dus niet alleen een beeld zien
van de werf, maar ook van de fotografie
door de Derts over een periode van circa
honderd jaar.
Ludovicus Franciscus Dert is de grond
legg er van de roemruchte onderneming
aan de Nieuwendijk 31 in Vlissingen. Aan
vankelijk verkocht hij kleding, hoeden en
regenjassen, later ook tabakswaren, odeurs
en koffie tot zelfs levensverzekeringen.
Een rase chte ondernemer dus; tijdens
een grote verbouwing in 1900 maakt hij
gebruik van een wafelkraam om zijn nering
te kunnen voortzetten. Hij koopt in 1908
Nieuwendijk 33 en vestigt daar de ver
koop van de tabakswaren, met achterin de
winkel een gehoorzaal waar de klanten on
gestoord kunnen luisteren naar het nieuw
ste fenomeen: de grammofoon.
Snelfotografie
Charles Ludovicus verliet snel zijn plaats
aan de kleermakerstafel toen zijn vader
Ludovicus Franciscus de fotografie intro
duceerde. In De Tabaksplant op nummer 33
werd een fotografisch atelier ingericht. In
1912 is er al de mogelijkheid van snelfoto
grafie: in tien minuten een portretfoto van
goede kwaliteit. Het atelier maakt ook ge
bruik van achtergronden als schepen en
stranden. In de jaren twintig van de vorige
eeuw trekt Charles ook numm er 35 bij
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de onderneming. Photo en Phono worden
steeds belangrijker. Als de winkel aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog zwaar
wordt getroffen worden de klanten buiten
op de stoep voor de winkel geholpen: voor
identiteitsbewijzen zijn er immers pasfoto’s
nodig. Johannes Marinus (Hans) Dert komt
in 1949 in de winkel werken. In deze naoor
logse periode floreert de Vlissingse binnen
stad en middenstand: de firma Dert voegt
pand Nieuwendijk 37 toe aan de onder
neming. In 1975 – na een driefasen ver
bouwproject – beschikt de firma Dert over
een hifiafdeling, een platenkelder en een
foto- en filmafdeling. Ook Nieuwendijk 39
wordt aan de winkel toegevoegd. In 1987
viert het bedrijf grootscheeps het honderd
jarig bestaan en laat het heel Vlissingen
meegenieten.
Negatievenverzameling
Tien jaar later sluit de firma definitief zijn
deuren op 15 februari 1997. In 1998 be
sluit eigenaar Hans Dert zijn rijke negatie
venverzameling in beheer te geven aan het
Gemeentearchief Vlissingen. Ondanks het
feit dat een deel van de collectie tijdens
de watersn oodramp van 1953 verloren
is gegaan, blijft er nog twintig strekkende
meter aan negatieven over. Deze verzame
ling schetst een prachtig beeld van de ont
wikkeling van Vlissingen door de ogen van
drie generaties Dert. Iedere Vlissinger, waar
ook ter wereld, kent de foto van de Boule
vard de Ruyter waar zee overheen spat bij
hoogwater en harde wind.
Expositie in het muZEEum
De collectie Dert is inmiddels officieel over
gedragen aan het Gemeentearchief Vlis
singen. Samen met het archief heeft het
Zeeuws maritiem muZEEum een keuze
gemaakt uit de rijke – deels gedigitaliseerde –
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collectie. Het heeft zich beperkt tot het beeld
dat de drie Derts hebben vastgelegd van
de Koninklijke Schelde door de jaren heen.
Ondanks de beperking was het nog zoeken in
duizenden mogelijke foto’s. De relatie tussen
de stad en scheepswerf wordt getoond aan
de aan de hand van drie thema’s.
Stempel op de stad
De Scheldewerf heeft een onuitwisbaar stem
pel gedrukt op de maritieme stad Vlissingen.
Niet alleen vanwege de werkgelegenheid,
de trots, het geluid van de klinknagels en
de werftoeter, maar ook fysiek: hele wijken
hebben plaatsgemaakt voor de werf en
de schepen die er werden geb ouwd en
gerepareerd, hoge kranen dom in eerden
de skyline van de stad. Vlissingen was de
Schelde en de Schelde was Vlissingen.
In opdracht van de Koninklijke Schelde
groep hebben de drie Derts het werk op
de wer f vastgelegd. Van kielleggingen
(het begin van de bouw van een schip) tot
tewaterlatingen (einde van de bouw van
een schip). De medische zorg voor het
personeel, ontspanning op de werf (kege
len, sportgroepen) tot hoog bezoek: het
werd allemaal gefotografeerd. Ook tech
nische zaken waar de Schelde trots op was,
kwamen op de gevoelige plaat: kranen, de
machinefabriek, de duikboten, het interieur
van schepen.
Herinneringen
In een interview te zien op de expositie
vertelt Hans Dert over het leven toen; als
ondernemer en fotograaf. Hij herinnert zich
de Scheldewerf en de foto-opdrachten.
Ook oud-medewerkers van De Koninklijke
Scheldegroep komen aan het woord.

C.L. Dert aan het fotograferen bovenop Hotel
Noordzee, 1950. (Fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen; Foto Dert Collectie)

Heeft u zelf herinneringen aan de Schelde
werf (als werknemer, als echtgenote van
een Scheldewerker, als (klein)kind van een
werfarbeider), dan nodigen wij u uit deze met
ons te delen: communicatie@muzeeum.nl.
Bij de expositie De Schelde volgens Dert
is een educatie- en activiteitenprogramma
ontwikkeld. Op de website van het
muZEEum (www.muzeeum.nl) vindt u hier
meer informatie over. De expositie is te
zien tot en met 2 april 2018.
(Met dank aan Gemeentearchief Vlissingen)
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Archiefnieuws
Ad Tramper
Foto Dert Collectie
Op 25 juli 2017 was het dan zo ver en on
dertekenden burgemeester Van den Tillaar
en de heer J.M. Dert de koopovereenkomst
waardoor de gemeente Vlissingen eigenaar
werd van de Foto Dert Collectie. Deze voor
Vlissingen unieke collectie bestaat uit circa
130.000 negatieven uit de periode 1890 tot
1990. De collectie behoort tot de top vijf
van belangrijkste Vlissingse verzamelingen.
Sinds 1998 waren de negatieven al in
bruikleen bij het gemeentearchief, maar nu
was er gelegenheid om de collectie aan te
kopen. Daarmee is ook de toekomst van de
collectie veilig gesteld.
De aankoop werd voor een groot deel ge
financierd door onze eigen Vriendenvereni

ging, beter gezegd de leden of nog korter: U.
Verder droegen bij de Stichting Moerman
Promotie Vlissingen en de Stichting Van de
Sande. Het spreekt voor zich dat het ge
meentearchief erg blij is met deze genereu
ze bijdragen.
In het muZEEumnieuws staat in het kort
nog eens de geschiedenis van Foto Dert
beschreven. Dit als opmaat voor de ten
toonstelling.
De komende tijd wordt de collectie verder
ontsloten. Momenteel zijn er 8600 nega
tieven digitaal beschikbaar op de site van
het gemeentearchief naast nog eens ruim
6000 negatieven uit de archieven van De
Schelde, gemaakt door Foto Dert.

De ondertekening van het contract met burgemeester Van den Tillaar en de heer en mevrouw Dert
op 25 juli 2017 in de B&W-kamer van het gemeentehuis van Vlissingen.
(foto Communicatie Gemeente Vlissingen)
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De boulevards na de Tweede Wereldoorlog, 1945.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert Collectie)

Een van de handrem losgeschoten auto op de Leeuwentrap in juli 1950.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert Collectie)
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Boulevard bij storm, 1959.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert Collectie)
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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

www.amz.nl
Den Spiegel

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

