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Van Afrika tot Vlissingen, redders, 
scheepswrakken en Sint Nicolaas

AAfke Verdonk-rodenhuis

Voor u ligt de eerste aflevering van Den 
Spiegel, jaargang 36, januari 2018. Dit 
num mer opent met aflevering drie van de 
serie van vier artikelen Verre van Vlissingen 
door Jaco Simons. In deze bijdrage reizen 
we naar het zuiden van Namibië, naar de 
pro vincie !Karas, in de lokale taal geschre-
ven met het symbool dat bij ons bekend 
is als uitroepteken, waar een Vlis singen 
Noord zou moeten liggen. Dat deze zoek-
tocht niet eenvoudig was, blijkt uit het ver-
haal van Jaco Simons. Zijn naspeuringen 
heb ben succes en leveren een boeiend ver-
haal op.

Dirk H.A. Kolff geeft in Van Veere naar 
Vlissingen: de herkomst van ‘de gebroeders 
Naerebout’ een uitgebreid beeld van deze 
ge broeders, Jacob, Marinus en Frans. Het 
gaat hier niet alleen om de bekende red-
ding van de opvarenden van de Woestduin 
in 1779, maar vooral ook om de afkomst 
en de achtergrond van deze gebroeders 
en het leven dat zij leidden. De schrijver 
geeft een helder beeld van het leven in Vlis-
singen, Veere en op de Zeeuwse wateren in 
de achttiende eeuw. Dirk Kolff werkt aan 
een boek over Frans Naerebout en zijn tijd. 

In Koninklijke Maatschappij De Schelde 
liep order voor slagkruiser in 1940 mis doet 
Ron van Maanen het relaas over hoe de op-
dracht tot het bouwen van een slagkruiser 
aan De Schelde voorbij ging. Ondanks alle 
ver weer van de Scheldedirectie verdwenen 
de plannen in een bureaulade. Bovendien 
brak in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit, 
met alle gevolgen van dien voor De Schel-
de.

Dan het verhaal Het VOC-schip Bantam en 
de Silvervisschers, door Arthur Scheijde, 
pas send in deze periode van het jaar. 
Immers het VOC schip de Bantam verging 
in het jaar 1697 vlak voor sinterklaasavond 
op de Elleboogzandbanken voor Vlissingen. 
Arthur Scheijde vertelt over de fatale reis, 
de silvervisschers en hofsteden.

Een ander VOC-schip De Rooswijk is 
onder werp van het muZEEumnieuws. Het 
schip is op 9 januari 1740 voor de Engelse 
kust met man en muis vergaan. In 2004 is 
het wrak ontdekt. Het muZEEum heeft veel 
objecten uit het wrak in beheer gekregen. 
In opdracht van de Rijksdienst voor Cul-
tu reel Erfgoed wordt hard gewerkt om de 
Roos wijk collectie goed te inventariseren en 
in kaart te brengen.

Verder is in het muZEEum tot en met 2 april  
2018 de expositie De Schelde volgens Dert 
nog te zien. Voor veel Vlissingers zeker erg 
herkenbare beelden. In de vorige aflevering 
van Den Spiegel heeft u hierover al uit ge-
breid kunnen lezen. Een bezoek aan deze 
ten toon stelling is zeker de moeite waard. Er 
is een activiteitenprogramma ont wikkeld bij 
deze expositie. Informatie hier  over vindt u 
op de website van het muZEEum (www.
muzeeum.nl).

Namens de redactie wens ik u leesplezier 
met deze Den Spiegel, aangename feestda-
gen en voor het nieuwe jaar alle goeds, ge-
zond heid en geluk.
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Verre van Vlissingen
JAco simons

In een serie van vier artikelen in Den Spiegel 

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. 

Vlissingen in Afrika

In tegenstelling tot andere landen in de zui-
delijke regio van Afrika is er over Namibië, 
in Europa althans, weinig bekend. Namibië 
ligt ten noordwesten van de Republiek 
Zuid-Afrika, is maar liefst twintig keer zo 
groot als Nederland en telt slechts tweeën-
half miljoen inwoners. Daarmee is het land 
één van de dunst bevolkte staten ter we-
reld. 
In het zuiden van Namibië vinden we de 
pro vincie !Karas, in de lokale taal geschre-
ven met het symbool dat bij ons bekend 
staat als uitroepteken. Dit gebiedsdeel is 
ex treem dun bevolkt. De nog geen 80.000 
in woners hebben een oppervlakte tot hun 
beschikking die te vergelijken is met vier 
keer Nederland! 
Volgens Google Earth zou er in !Karas een 
‘Vlis singen Noord’ moeten liggen. Omdat 
er op de satellietfoto’s geen bebouwing is 

Namaqualand, circa 1850; gravure
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te zien op de aangegeven plek, krijgen we 
de indruk dat we hier te maken hebben met 
een voormalig dorpje of gehucht, maar 
niets blijkt minder waar… 

Eerste kennismakingen

De kust van Namibië werd aan het einde 
van de vijftiende eeuw eerst door Por tu-
ge zen bevaren. Pas anderhalve eeuw later 
kwa men de kustverkenningen door Neder-
lan ders van de grond; schepen die van uit de 
Ne der landen op weg waren naar de Kaap-
ko lo nie, die in 1652 in zuidelijk Afrika was 
opgezet, kwamen hier immers langs. Men 
beoordeelde het onherbergzame, woes tijn-
achtige kustgebied als on aan trek kelijk en 
niet interessant voor de handel. Dit stuk van 
Afrika werd daarom met rust ge laten.
Was de kust enigszins in kaart gebracht, het 
nau welijks bewoonde binnenland van wat nu 
Namibië heet, was volledig onbekend ter rein 
voor Europeanen. Naarmate de Kaap kolonie 
meer inwoners kreeg, werd de vraag naar 
bouwland steeds groter. Daar om wer den er 
diverse verkenningsexpe dities ge or ga ni seerd 
waarvan enkele bekend heid kregen.
In 1738 ging een groep boeren, samen met 
een aantal van hun werknemers, op avon-
tuur. Vanuit de Kaapkolonie trokken zij in 
de richting van de Grote Rivier, lokaal de 
Gariep geheten. Ten zuiden en noorden van 
deze waterloop kwamen de boeren terecht 
in Namaqualand, een gebied waar het oor-
spronkelijke Namavolk leefde. Helaas werd 
de expeditie overschaduwd door geweld 
van de boeren tegen lokale stammen. 
In 1760 ging vanuit het zuiden een expedi-
tie onder leiding van Jacobus Coetzee naar 
de Grote Rivier. Deze tocht werd onderno-
men met toestemming van de koloniale 
autoriteiten, die zo controle hielden over 
een dergelijke expeditie. Coetzee en zijn 
mannen bereikten na ‘eenige dagen reij sen 
van de groote rivier’ het huidige stadje 
Warm bad. Coetzee was naar eigen zeggen 
de eerste Nederlander of zelfs Europeaan 
die dit gebied bereisde. Dat klopt, mits we 
de expedities die niet onder de VOC-vlag 
vielen, en destijds als illegaal werden be-
schouwd, buiten beschouwing laten. 

In 1761-1762 vertrokken kapitein-boer Hen-
drik Hop uit Stellenbosch en zijn com pag-
nons onder auspiciën van de VOC in noor de-
lijke richting. Ook zij staken de Grote Rivier 
over en trokken nog verder het binnen land 
in. Tot slot maakte Willem van Reenen in 
1791-1792 een reis door Nama qua land. Hij 
drong het verst het binnenland in, maar liefst 
tot aan de huidige stad Reho both.
VOC-dienaar Robert Jacob Gordon gaf de 
Grote Rivier in 1779 de naam Oranjerivier, 
naar het Huis Oranje-Nassau. Gordon, een 
Ne der lander van Schotse afkomst, maakte 
vele reizen, waaronder enkele om en na-
bij ‘zijn’ rivier. De naar het Nederlandse 
vorsten huis genoemde waterloop vormt nu 
de zuid grens van Namibië met buurland 
Zuid Afrika.

Duits en Zuid-Afrikaans

Tussen 1884 en 1915 was het gebied dat 
de tegenwoordige staat Namibië omvat 
een Duitse kolonie met de naam Zuid West 

 VOC-dienaar Robert Jacob Gordon (1743-1795). 
(Iziko Museum; William Fehrverzameling; wikimedia 
commons)
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Afrika (ZWA). Kort nadat de Eerste Wereld-
oorlog was uitgebroken, kwam daar veran-
de ring in. De Republiek Zuid-Afrika zag 
in 1915 haar kans schoon om het gezag 
in ZWA over te nemen en beschouwde de 
Duit se kolonie vanaf dat jaar als haar man-
daat gebied.
In ZWA was mijnbouw, en dan gaat het hier 
om het delven van diamanten, tot 1920 
de belangrijkste pijler van de economie. 
In de jaren daarna volgde een sterke af-
name van deze industrie, terwijl landbouw 
en veeteelt juist sterk in opkomst waren. 
Zuid-Afrika speelde daar handig op in, door 
blanke boeren te stimuleren om zich in 
ZWA te vestigen en daar grote boerderijen 
op te zetten. De immigratie betekende bo-
vendien versteviging en benadrukking van 
macht en identiteit van Zuid Afrika in ZWA. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de 
diamantmijnen tijdelijk gesloten, terwijl het 
voedseltekort zowel in Zuid-Afrika als daar-
buiten toenam. De groei van de landbouw-
sector werd almaar groter. 
In 1946 wilde Zuid Afrika de voormalige 
Duitse kolonie inlijven als vijfde provincie, 
maar daar wilden de Verenigde Naties niet 
aan meewerken. Ondanks die afwijzing 
bleef Zuid-Afrika grote invloed behouden 
en kon zij ook in ZWA haar apartheidspo-
litiek (1948-1990) in de praktijk brengen. 
Hoewel de apartheid officieel pas dateert 
van na de Tweede Wereldoorlog, konden al 
in de jaren dertig van de twintigste eeuw 
blanke boeren rekenen op steun van staats-
wege. Dat ging ten koste van donkere boe-
ren die stelselmatig werden tegengewerkt.

Zoektocht

Dat het vinden van informatie over het 
door Google Earth aangegeven Afrikaanse 
Vlissingen Noord niet eenvoudig zou wor-
den, bleek al snel. Noch op internet, noch 
in Nederlandse bibliotheken en archieven 
was er bruikbaar materiaal te vinden. Om-
dat, conform mijn niet al te hoge verwach-
tingen, ook pogingen tot emailverkeer met 
de provincie !Karas op niets uitliepen, be-
sloot ik contact te zoeken met de hono-
rair consul van Namibië in Nederland. Dat 

bleek een Nederlandse dame te zijn die 
van uit haar kantoor in Woerden, Nami bi-
sche belangen behartigt in ons land. Zij gaf 
enkele goede tips om mijn vastgelopen on-
der zoek voort te zetten.
Op aanraden van de consul probeerde ik 
in contact te komen met de volgens haar 
meest aangewezen persoon, de Brabantse 
pater van de parochiekerk van het plaats-
je Karasburg in !Karas. Hij zou het gebied 
rond om zijn standplaats op zijn duimpje 
kennen. Teleurstellend genoeg reageerde 
de pater geen enkele keer op mijn reeks 
mails naar zijn adres. Vervolgens nam 
ik contact op met maritiem-archeoloog 
Bruno Werz. Deze Nederlander is woon-
achtig in Zuid-Afrika en schrijver van een 
artikel over de in 1747 voor de Namibische 
kust vergane Vlissingen, een schip van de 
Ver enigde Oost-Indische Compagnie. Werz 
kon mij niet verder helpen met Vlissingen 
Noord in Namibië, maar verzekerde mij dat 
het schip niets met mijn zoektocht te ma-
ken kon hebben.
Het was vooral de Duitse Namibia Wissen-
schaft liche Gesellschaft die mij op het 
juiste en tegelijk onverwachte spoor zette, 
met het aanreiken van enkele bronnen die 
in Europa niet voorhanden zijn. Zo kreeg 
ik kopieën toegezonden uit de in 1984 
gepu bli ceerde Die Ensiklopedie van name 
in Suid wes-Afrika van A.P.J. Albertyn, 
waarin ook namen van boerderijen te vin-
den zijn. Daarin lezen we in het charmante 
Afri kaans: Vlissingen. Die plaas [boerderij] 
is ver noem na ’n hawestad in Wes-Holland 
van waar die eerste eienaar gekom het. 
Vlis singen Noord bleek tot mijn verrassing 
dus geen voormalig dorp of gehucht te zijn, 
maar een boerderij! Het bedrijf zou gesitu-
eerd zijn even ten noorden van de nationale 
weg B3, halverwege het plaatsje Karasburg 
en de grens met Zuid-Afrika bij Nakop.
De nauwelijks bevolkte provincie !Karas 
wordt gedomineerd door vele, zeer ver-
spreid staande boerderijen met een gigan-
tische hoeveelheid grond. De eigenaren be-
horen doorgaans tot het blanke deel van de 
Namibische bevolking en zijn meestal van 
Nederlands Zuid-Afrikaanse of Duits-Na mi-
bische afkomst. We treffen in de omgeving 
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van Vlissingen Noord dan ook veel namen 
in het Afrikaans, een dochtertaal van het 
Neder lands, zoals Poortjie, Nieuwefontein, 
Toe koms, Swartberg en Lekkerwater. 

Boerderij

In een andere, aan mij toegezonden bron, 
het regionale adresboek van 1936-1937, 
wordt boerderij Vlissingen niet vermeld. 
In het adresboek uit 1939 echter wel en 
dus mogen we aannemen dat Vlissingen 
circa 1938 is opgericht. De oprichter van 
Vlissingen is ene A.A.J. Coetzee, een boer 
van hoogstwaarschijnlijk Zuid-Afrikaanse 
afkomst. Hij beschikt over bijna 12.000 
hectare land. Dat is maar liefst ruim de 
helft van Walcheren. Daarmee behoort 
boer derij Vlissingen lang niet tot de groot-
ste bedrijven, want die zijn in de provincie 
!Karas soms groter dan geheel Walcheren! 
Het boerenbedrijf ligt op ongeveer 60 ki-
lometer ten oosten van Karasburg, in een 
gebied dat bekend staat als ‘een rode zand-
woestijn’.
In de periode 1946-1967 treffen we op de 
boerderij zowel een G.S. Coetzee als een 
M.B. Coetzee, waarschijnlijk de zonen van 
de grondlegger. Later werd er een aantal 
kilo meters naar het zuidwesten een tweede 
boerderij bijgebouwd en ontstond er een 
‘Vlis singen Noord’ en een ‘Vlissingen Suid’. 
De tweede boerderij zal voor of door één 
van de zonen zijn opgericht. 
De Coetzee’s hielden zich, zoals de meeste 
boeren in !Karas, bezig met veeteelt en be-
stierden een schapenfarm met zogeheten 
Karakulschapen. Het waren de Duitsers die 
in 1907 dit type schapen introduceerden. 
Het ras heeft zijn oorsprong in Centraal-
Azië en kan zich goed aanpassen aan zowel 
extreem droge als hete omstandigheden, 
vergelijkbaar met de situatie in bepaalde 
delen van Centraal-Azië. 
De handel in dit soort schapen was voor-
namelijk bedoeld voor de export van hui-
den naar de Verenigde Staten en Europa. 
De kwaliteit van de vachten van de Karakul 
was zo goed dat er ook binnen de Europese 
modewereld grote vraag naar was. Deze 
handel werd ‘het zwarte goud’ genoemd en 

zou uitgroeien tot een belangrijk onderdeel 
van de Namibische economie. 
De gouden tijden duurden tot in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw toen onder 
invloed van dierenorganisaties de slacht 
van Karakullammeren aan de kaak werd 
gesteld; de dieren werden namelijk al één 
etmaal na hun geboorte afgemaakt. Veel 
boeren gingen na strengere regelgeving 
failliet of gingen over op een ander scha-
penras. De Vlissingens overleefden deze 
onzekere periode. 

Kuzee uit Vlissingen?

De eerste eigenaar, A.A.J. Coetzee, kwam 
uit het Zeeuwse Vlissingen. Dat stel de al-
thans Albertyn in zijn genoemde Ensi klo pe-
die. In het Gemeentearchief Vlis singen is er 
echter geen Coetzee te traceren die vanuit 
de Walcherse havenstad naar Zuid-Afrika 
emigreerde.

Kaart van Namibië, met in het zuiden de Oranjerivier, 
de grens met Zuid-Afrika. Het in roze aangegeven deel 
is de provincie !Karas. (Google-maps, uitsnede)
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Coetzee is een veel voorkomende familie-
naam in Zuid Afrika. Volgens het Meertens 
Instituut voor naamkunde is de herkomst 
van deze naam voor meerdere uitleg vat-
baar. Eén lezing verwijst naar de Zeeuwse 
naam Kuzee. We mogen er voorzichtig van 
uit gaan dat schapenboer Coetzee Zeeuwse 
voorouders had. Heetten die van oorsprong 
Kuzee en ‘hadden zij iets’ met Vlissingen? 

Verdwenen

Zuid West Afrika, het genoemde mandaat-
gebied van Zuid-Afrika, werd in 1966 of-
ficieel een protectoraat van de Verenigde 
Naties, waarna in 1968 een nieuwe naam 
werd geïntroduceerd, Namibië. Ondanks 
dat, bleef Zuid-Afrika in de praktijk de con-
trole over ZWA behouden. Na een lange tijd 
van buitenlandse inspanningen en binnen-
landse strijd werd Namibië pas in 1990 een 
onafhankelijke staat. 
Met het einde van de apartheidspolitiek 
in Namibië brak voor blanke boeren een 
moeilijke periode aan om zich staande te 
houden. Het zogeheten landverdelingpro-
gramma maakte het voor de autoriteiten 
mogelijk om, al dan niet onder dwang, 
blanke boeren te onteigenen. In dat ver-
band kon tussen Namibië en Zimbabwe 
een parallel worden getrokken, hoewel het 
er in Zimbabwe onder president Mugabe 
agressiever aan toe ging. Het is goed mo-
gelijk dat ook de boerderijen Vlissingen, 
als direct gevolg van de onafhankelijkheid 
van Namibië, werden onteigend en het veld 
moesten ruimen. Verder onderzoek, en dan 
vooral ter plaatse, zou daar duidelijkheid 
over kunnen geven.
Google Earth geeft in de provincie !Karas 
weliswaar de spaarzaam aanwezige stadjes 
en dorpjes aan, maar in dit gebied zijn het 
vooral de grote boerderijen die belangrijke 
ijkpunten zijn. Namibisch Vlissingen staat 
daarom nog altijd op de kaart, maar is in 
de praktijk van de kaart. 

Met dank aan mevrouw Cornélie M. van 
Waegeningh, Honorary Consul of Namibia 
in the Netherlands.

Over de auteur: JACO SIMONS studeerde 
kerkorgel en piano aan het conservato
rium. Naast zijn activiteiten als musi
cus publiceerde Jaco veelvuldig over di
verse 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
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Van Veere naar Vlissingen: de herkomst 
van ‘de Gebroeders Naerebout’

dirk h.A. kolff

Al voor hun veelbezongen redding van de  

schepelingen van de Woestduin in 1779 waren 

Jacob en Frans in hun woonplaats een begrip 

als ‘De Gebroeders Narebout’ van Vlissingen.1  

Toch waren er geen twee, maar drie broers, 

Jacob, Marinus en Frans. En ze waren niet van 

Vlissingen, maar van Veere. De oudste  

verhalende bronnen over de familie geven  

behalve de namen van de Veerse ouders van 

de kinderen,’brave doch arme lieden, die in de 

vischvangst hun bestaan vonden’, worden ze 

genoemd, alleen de geboortedatum van Frans.2  

Dankzij de site www.zeeuwengezocht.nl en het 

door het Gemeentearchief Vlissingen  

gedigitaliseerde Register van Eygendom te 

Vlissingen, aangevuld met wat kleine vondsten 

in archieven, is er nu iets meer over hen en hun 

overkomst naar Vlissingen bekend.

De naam van de familie komt in de gedaan-
tes van Narrebouts, Narebouts, Arebouts 
Arebout, Narrebout en Narebout, sinds 
1610 in de archieven voor, maar nooit, zo-
als later, met een ‘ae’. Bijna altijd blijken ze 
lidmaten van de Nederduits Gereformeerde 
gemeente van Veere. Een van hen, vermeld 
in 1627, is Jacob Narrebouts. Vanwege de 
voor naam is het verleidelijk in hem een 
verre voorvader van de drie broers te ver-
moeden.3 Maar dat is giswerk. Pas in 1735 
hebben we stevige grond onder de voeten.
In dat jaar was een van de twaalf beman-
ningsleden van de Mercurius, de ‘kleine 
loods hoeker’ van de Kamer Zeeland van 
de Oost-Indische Compagnie, Mattijs Nar-
bout, zonder twijfel de latere vader van de 
drie broers. De kleine hoeker waarop hij 
diende werd zowel gebruikt om de schepen 
van de Kamer na hun vertrek van de rede 
van Rammekens of van die van Vlissingen 
op zee te begeleiden en dan, bij Dover of 

verder het Kanaal in, de loods ervan over te 
nemen, als om in het Kanaal op de retour-
schepen uit Indië te kruisen en ze van een 
loods te voorzien. De eerste operatie duur-
de meestal, het wachten op goede wind op 
de rede niet meegerekend, niet meer dan 
een paar dagen; de tweede, het kruisen, 
soms enkele maanden. De rest van het jaar 
zal Mattijs, misschien met een eigen vis-
schuit, hebben gevist vanuit Veere waar hij 
woonde.
Als opvarende op de hoeker Mercurius was 
Mattijs Narbout in datzelfde jaar 1735 ge-
tuige van de twee meest tragische, gelijk-
tijdige, schipbreuken van de eeuw, die van 
de Vliegent Hart (850 ton) en de Anna 
Catharina (600 ton). Het waren middel-
grote Oost-Indiëvaarders. Door de Kamer 
Zeeland te Middelburg uitgerust en be-
mand, zeilden ze met de Mercurius op don-
derdag 3 februari even na twee uur ‘s mid-
dags uit van de rede van Rammekens. Er 
stond woei ‘een zeer stijve gereefde mars-
zeilkoelte met harde buien’, die een zware 
deining veroorzaakte. De wind was oost tot 
oostnoordoost, weliswaar de meest gun-
stige hoek om via het nauw van Calais het 
Kanaal in te komen, maar ook een wind die 
in de monding van de Westerschelde een 
lage waterstand kan veroorzaken. In de 
‘Door loop’ of Deurlo, een vrij smal vaar-
water in de Scheldemond dat halverwege 
ook nog eens een ‘dorpel’ kende, was het 
die avond, wist men, hoog water om 8.22 
uur. Om een uur of vijf echter, een half uur 
na zonsondergang, waren de twee sche-
pen al in het nauwste gedeelte, tussen de 
banken Raan aan bakboord en Rassen aan 
stuurboord, waar ze vier en een halve va-
dem water hadden. De Mercurius begeleid-
de hen. Alles zou goed zijn gegaan, als ze 
niet op zoek naar wat meer diepte te ver 
hadden afgehouden naar een plaats waar 
maar drie à vier vadem, dat is 18 à 24 voet, 
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stond. Daar stootte de Anna Catharina 
door de holle zee. Ze werd over een deel 
van de Raan, de Vlakke Raan, gedreven 
en zonk. Man en muis lieten het leven. De 
Vliegent Hart stootte ook lek, kwam nog 
buitengaats, ankerde op tien vadem, maar 
zonk om ongeveer elf uur die avond. Op 
een sein van de Vliegent Hart was de schip-
per van de Mercurius, Willem Gerbrants 
van Zierikzee, ook ten anker gegaan, maar 
beneden de wind, zodat hij niets kon uit-
richten. Ook van de Vliegent Hart verdron-
ken zo die nacht alle opvarenden. Samen 
verdronken bij deze dubbele ramp meer 
dan 400 man.4

De drie broers kenden het verhaal vast wel 
uit de mond van hun vader. Jacob en Frans 
leerden de Deurlo later zelf goed kennen 
en wisten waar hij het over had. Ze werden 
beiden loods. Frans zou, naar eigen zeg-
gen, de Deurloo meer dan duizend maal 
peilen. Toch, hoe laag het water bij harde 
oostenwind kon staan, daar kon men alleen 
naar gissen, want bij zulk weer was met het 

peillood niet te werken. Een halve eeuw la-
ter schreef hij:

En met een labbere koelte oostewinden 
minnige rijs op het droogste van het faar-
water 21 voeten bepijlt, soo dat men wel 
staat mag maken dat men met arde ooste-
winden wel minder waater is en ook datter 
met sulke arde oostewinden geen loodsen 
of schippers in staat sijn om het dan met 
het laagste waater te bepijlen, soo dat ik bij 
winterdagen wel sal moete swijgen hoeveel 
dat t’waater in see gedreeven wort, ...5

Hoe gevaarlijk het ook was, een oosten-
wind bleef nodig om het kanaal te berei-
ken. Vaak lag een schip wekenlang voor 
Rammekens op die wind te wachten. Het 
enige wat men kon doen om de risico’s van 
de Deurlo, bij het uitvaren, maar ook bij 
het bezeilen van Vlissingen vanuit zee, te 
beperken, was het vaarwater te betonnen, 
een plan waarover zeker al sinds 1729 was 
gedelibereerd. De verpletterende ramp met 

Gouden dukaat uit 1729,  
afkomstig uit het wrak van  
de Vliegent Hart.  
(Collectie muZEEum)

Label met de initialen JDH. Afkomstig 
uit het wrak van de Vliegent Hart.  
(Collectie muZEEum)
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de Anna Catharina en de Vliegent Hart was 
voor de Kamer Zeeland van de Compagnie 
een extra aanleiding tot die betonning over 
te gaan. Een paar jaar later lagen er dan 
ook negen tonnen in het midden van het 
vaarwater. Tegen het eind van de eeuw zou 
Frans Naerebout vrijwel elk jaar in dienst 
van de Kamer langdurig bezig zijn met het 
leggen, verleggen en weghalen ervan.

Veere, de geboortestad van de gebroeders 
Narebout, en Vlissingen, de stad waar zij 
het grootste deel van hun leven zouden 
wonen, waren van oudsher rivalen. Hoewel 
Veere de oudste rechten had in dit opzicht, 
maakten beide steden aanspraak op erken-
ning als de thuishaven van de Admiraliteit 
Zeeland. Ze vonden, dat die haar schepen 
bij hen op de marinewerf diende te bou-
wen en ze vanuit de marine magazijnen in 
hun stad moest uitrusten. Beide waren ook 
overtuigd van hun recht op een deel van 
de activiteiten van de Kamer Zeeland van 
de VOC, die in Middelburg haar kantoor en 
werf had. Beide namen in de achttiende 
eeuw deel in de sluikhandel in thee en ster-
ke drank op Engeland en in de omvang-

rijke visserij op de Zeeuwse stromen. Maar 
de haven van Veere kon maar een beperkt 
aantal schepen ontvangen. In Vlissingen 
daarentegen, door zijn groter aantal ha-
vens en zijn wat gunstiger ligging, bloeide 
in de tweede helft van de achttiende eeuw 
niet alleen de koopvaardij, maar vooral de 
gesmokkelde export van genever en thee 
naar Engeland op. Vele honderden gezin-
nen van kooplieden, kuipers en schepelin-
gen werden ervan afhankelijk. Het herstel, 
in de periode 1750 tot 1753, van het in-
drukwekkende in 1680 gebouwde, maar in 
de loop van de jaren vervallen, ingestorte 
en onbruikbaar geraakte Vlissingse dok, 
versterkte de functie van de stad als ma-
rinebasis.6 Hoewel de Veerse stadsregering 
er herhaaldelijk bij de marine op aandrong 
weer eens een fregat bij hen op de werf op 
stapel te zetten en haar best deed een zeker 
aandeel in de smokkelhandel te behouden 
of terug te krijgen, trok Vlissingen vrijwel 
altijd aan het langste eind.
Een deskundigheid echter waarop Veere tot 
laat in de eeuw bijna het monopolie voor 
heel Zeeland behield, was die van het lood-
sen van marine- en koopvaardijschepen, 

Zeekaart uit de Atlas Van Keulen, met rechts van de windroos de ligging van de scheepswrakken 
van de Vliegent Hart en de Anna Catharina. (Collectie muZEEum)
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ook uit en naar de redes van Rammekens 
en Vlissingen. De enige echte concurrenten 
van de Veerse zeeloodsen, tenminste waar 
het de Westerschelde en de Vlaamse ban-
ken betrof, waren de vissers en loodsen van 
Blankenberge, het kustdorp aan de ingang 
van het Zwin in Vlaanderen. De oorsprong 
van die bijzondere positie van Veere lag in 
de late middeleeuwen, toen de Admiraliteit 
van Zeeland in Veere werd opgericht en 
daar was gevestigd. Veerse families van 
vissers en zeevarenden hielden van gene-
ratie op generatie hun eens verworven ken-
nis van de diepten en de stromingen, de 
wrakken en de bakens, rondom Walcheren 
in eigen huis en koesterden hun reputatie 
van onmisbaarheid als loodsen. De nieuwe 
kaart van de Deurlo en de vaarwaters rond-
om Walcheren, die de Kamer Zeeland van 
de VOC in 1773 liet maken, was het werk 
van de equipagemeester van de Kamer en 
de Veerse loods Crijn Lievense, alles vol-
gens de opgave, zoals op de kaart staat 
geschreven, van de bekwaamste vissers 
en binnenschippers van Veere.7 Zij schij-
nen een hechte groep van specialisten te 
hebben gevormd, die vaak hun expertise 
tijdens lange vistochten van vader op zoon 
doorgaven. Van de 31 Veerse loodsen in 
de achttiende eeuw, van wie ik de namen 
vond, droegen er bij voorbeeld niet minder 
dan zeven de Veerse familienaam Boone. 
De loodsen op de twee in 1735 veronge-
lukte schepen, Andries Cornelissen en Cent 
Boone, waren beiden van Veere.
Ook de Kamer Zeeland van de VOC bleef 
nog lang werken met Veerse, althans uit 
Veere afkomstige, loodsen. De ver te gen-
woor diger van Veere in de Kamer zal er 
zeker zijn best voor hebben gedaan dat zo 
te houden. Van de 584 bekende gevallen 
waar in gedurende de hele achttiende eeuw 
een loods werd geplaatst op een schip, bij-
na uitsluitend voor de Kamer Zeeland uit-
varende schepen, aangevuld met enkele 
plaat singen door de admiraliteit Zeeland en 
de Mid del burgse Commercie Compagnie,  
ging het bij 81% om een Veerse loods. Men 
vindt de namen van 31 Veerse loodsen  
(met 475 plaatsingen), tegenover zes uit 

Vlis singen (40 plaatsingen), drie uit Brou-
wers haven (51 plaatsingen), en één uit Zie-
rik zee (18 plaatsingen).8 Toch moest men 
in Veere met spijt toezien hoe som migen 
van deze beroepsgroep op den duur naar 
Vlis singen of Middel burg verhuisden en de 
greep van de stad op het emplooi van lood-
sen geleidelijk aan verslapte. Mattijs Nar-
bout was niet de enige inwoner van Veere 
die als loods of op een loodsboot vanuit 
Ram mekens en de havens van Vlis sin gen 
zijn brood verdiende. En hij was niet de eni-
ge die ten slotte om die reden, en mis schien 
nog om een andere reden, naar Vlis sin gen 
ver huisde.
In augustus 1740 werd Mattijs lidmaat van 
de Nederduits Gereformeerde gemeente 
van Veere.9 Niet lang daarna moet hij zijn 
getrouwd. De bruid was Kaatje (Catharina) 
Spruyt. Haar vader, Jan Spruyt, is mis-
schien de man met die naam die in 1752 
lidmaat van de gemeente te Veere werd en 
in 1768 daar een huis in de Kapellestraat 
verkocht. De naam Spruit kwam op Wal-
cheren en Zuid-Beveland vrij algemeen 
voor en doet geen achtergrond in visserij of 
zeevaart vermoeden. Kaatje’s moeder, Jan-
neke Plantefever, kwam evenmin uit een 
maritieme familie; de familienaam komt in 
een aantal Walcherse dorpen voor, bij voor-
beeld in Gapinge, waar een zekere Cornelis 
Plantefeber in 1728 schutter (sluiswach-
ter?) is van de polder de Oostwatering van 
Walcheren.
Jacobus, de oudste zoon van Mattijs en 
Kaatje, wellicht genoemd naar zijn vaders 
vader, werd op 13 maart 1743 in Veere ge-
doopt. In 1746 volgde Marinus, een naam 
die ook in de familie Spruit voorkwam. 
Frans, de jongste zoon, kwam op 30 augus-
tus 1748 ter wereld. Het lijkt erop, dat zijn 
naam is ontleend aan de familie van zijn 
moeders moeder: ene François Plantefeber 
werd in 1739 lidmaat van de gemeente 
in Veere.10 De drie jongens werden vroeg 
wees. Op Kerstavond van het jaar 1752 
begroef Mattijs zijn vrouw Kaatje te Veere. 
Jaob was negen jaar oud, Frans was vier.
Nog vijf jaar bleef het gezin in Veere  
wonen, totdat Mattijs in de winter van  
1757-1758 zijn huis daar verkocht, voor 
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108 gulden, een groot huis was het niet, en 
naar Vlissingen verhuisde. Hij hertrouwde 
met Levina van Kerkhoven, van wie de her-
komst niet bekend is. Begin 1758 woonde 
het echtpaar in de Vlamingstraat, waar-
schijnlijk in een huurhuis, te Vlissingen. 
Beiden werden daar toen lidmaat van de 
kerkelijke gemeente. Nog eens vier jaar la-
ter kocht Mattijs voor 84 gulden een huisje 
in de Onderstraat, vlak bij het grote dok. In 
die wijk woonden wel meer loodsen. Ook 
Mattijs zou soms zijn brood als loods ver-
dienen. Zijn zoons Jacob, Marinus en Frans 
kochten en verkochten in de loop der ja-
ren een aantal huizen in die wijk: dichtbij 
elkaar in de Palingstraat, de Koudenhoek, 
de Korenstraat, de Paardenstraat en de 
Flessenstraat.
Daar groeiden de drie kinderen verder op. 
In 1760 was in die buurt, ‘op de dokke’, 
vanuit Middelburg bovendien een zekere 
Maartje Narebout komen wonen, misschien 
een schoonzuster, weduwe geworden, of 
een zuster van Mattijs. Wie weet heeft ze 
een rol gespeeld in de opvoeding van de 

drie jongens, waarover echter niets be-
kend is dan dat Frans een goede hand van 
schrijven had. Wellicht was hij in Veere al 
naar school gegaan.11 Duidelijk is, dat be-
ter dan de achtergrond van ‘De Gebroeders 
Naerebout’ te beschrijven als die van ‘arme 
vissers’, we hun ouders kunnen rekenen tot 
de kleine ambachtslieden, op één lijn met 
scheepstimmerlieden of, bij voorbeeld, een 
zeilmakersbaas of een kwartiermeester aan 
boord van een Oost-Indiëvaarder. Daar-
naast kan men hen zien als vertegenwoor-
digers van het oude Veerse specialisme van 
het loodsen in de grote Zeeuw se zeegaten, 
zoals het wegebde uit hun geboortestad en 
zich verplaatste naar Vlissingen.

Over de auteur: Dirk H.A. Kolff (Rot ter
dam 1938) bezocht vanaf 1946 de la
gere school in Vlissingen, daarna het 
ste de lijk gymnasium in Middelburg en 
stu deer de vanaf 1957 geschiedenis in 
Leiden. Hij promoveerde op een analyse 
van de militaire arbeidsmarkt in het 
vroeg moderne VoorIndië en was tot zijn 

Plattegrond van Vlissingen, circa 1750; A. Hattinga, kopie.  
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)
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eme ri taat in 2003 hoogleraar in de Mo
derne Geschiedenis van ZuidAzië aan 
de Universiteit Leiden. Hij werkt aan een 
boek over Frans Naerebout en zijn tijd. 
Zijn vrouw en hij wonen in Zoeterwoude 
bij Leiden.

Noten

1 De spelling ‘Naerebout’ komt pas vanaf 1779 voor, 

en dan nog sporadisch. Ik houd het in dit artikel 

dus verder op Narebout, hoewel die versie, evenals 

Narbout en Narrebout, daarna nog veel voorkomen.

2 Lofrede op Frans Naerebout, ... 1819, Goes 1820, 3.

3 www.zeeuwengezocht.nl.

4 NA 1.10.69 (Coll. Radermacher) nr 247 (stukken 

betreffende het vergaan van retourschepen van 

Kamer Zeeland, 1732-1770).

5 Idem, handgeschreven rapport van Frans Naere-

bout, ca 1789. Voor alle duidelijkheid in modern 

Nederlands: ‘En ik heb met een flauwe oostenwind 

menigmaal op het meest ondiepe deel van het vaar-

water 21 voet gepeild, zodat men er wel van uit 

mag gaan, dat er bij harde oostenwind minder water 

staat, ook al is bij zo’n harde oostenwind geen loods 

of schipper in staat om de diepte bij de laagste wa-

terstand te peilen. Hoeveel water tijdens winterda-

gen in zee wordt gedreven, daarover zal ik dus wel 

moeten zwijgen.’

6 Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiede-

nissen der Vereenigde Nederlanden door Jan Wage-

naar verkort, Deel II, Amsterdam 1792, 18.

7 Ruud Paesie, Zeeuwse kaarten voor de VOC: Het 

kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 

17de en 18de eeuw, Zutphen 2010, 94.

8 NA 1.04.02 (VOC-archief), nrs 7253-7278 (not. 

Zeeland, 1695-1796), 11336, 11418-11422, 

11424-11429, 11431, 11432, 11434-11438 (jour-

nalen).

 De plaatsingen op schepen van de admiraliteit 

Zeeland is ontleend aan www.zeeuwengezocht.nl.

9 www.zeeuwengezocht.nl, als Mattheus Narebout.

10 www.zeeuwengezocht.nl; de naam komt ook voor 

als Plantefevre, Plantefebre, etc. Op 1/6/1782 

roept de Middelburgsche Courant hen op, die aan-

spraak menen te hebben op de nalatenschap van 

Neeltje Plantefever, overl. Veere, 14/4/1782, de 

enige erfgenaam, lijkt het, van haar ouders François 

Plantefever en Maria de Paaynaar. In 1784 is 

J[oha]n Plantefever bode van de Oostwatering van 

Walcheren, Middelburgsche Courant, 2/12/1784.

11 www.zeeuwengezocht.nl ; Register van Eygendom te 

Vlissingen: Leggers van gebouwde en ongebouwde 

eigendommen in de stad Vlissingen, Deel III (digitaal 

bestand GAV). Loosjes noemt hem ‘ouwe loots’; A. 

Loosjes Pzn, De Gebroeders Naerebout: Toneelspel in 

drie bedrijven, Haarlem 1792, 4.
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Koninklijke Maatschappij De Schelde liep 
order voor slagkruiser in 1940 mis

ron VAn mAAnen

Net als in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog 

schoot de Nederlandse regering aan het eind 

van de jaren dertig wakker.1 De Nederlandse 

strijdkrachten waren slecht uitgerust en  

nauwelijks voorzien van modern materiaal. 

Direct na de Eerste Wereldoorlog was wereldwijd 

een oproep gedaan te stoppen met de  

bewapeningswedloop en de bestaande  

strijdkrachten te minimaliseren. De  

economische crisis die eind jaren twintig volgde, 

hielp aan dit streven mee. Diverse  

internationale overeenkomsten beperkten het 

bouwen van nieuwe oorlogsschepen ook als het 

ging om de grootte en de bewapening. 

Jammer genoeg hielden niet alle landen 
zich aan deze overeenkomsten. Japan en 
Duitsland begonnen op grote schaal hun 
vloten te vergroten. Nederland zag niet zo-
zeer Duitsland als de grootste potentiele 
vijand, maar Japan. Het was al lang dui-
delijk dat Nederlands Oost-Indië met haar 
rijke grondstoffen, onder andere olie, voor 
Japan van wezenlijk belang was. Nederland 
had tot dan toe een onderzeebootstrategie 
uitgestippeld maar geen grote schepen ge-
bouwd. Men ging er vanuit dat bondgenoten 
als het Verenigd Koninkrijk met de Japanse 
slagvloot zouden afrekenen. Gaande de ja-
ren dertig werd duidelijk dat hiermee niet 
volstaan kon worden. Besloten werd tot het 
bouwen op Nederlandse scheepswerven 
van drie slagkruisers waarvoor de Duitse 
slagkruisers Scharnhorst en Gneisau mo-
del moesten staan. Het in Den Haag ge-
vestigde Ingenieurskantoor Inkavos was bij 
het zogenaamde 1047-ontwerp betrokken. 
De snelle slagkruisers moesten afrekenen 
met Japanse zware kruisers. Het uitscha-
kelen van de Japanse slagvloot werd nog 
steeds aan de bondgenoten overgelaten. 

De Schelde was er veel aan gelegen om 
een order voor een van deze schepen bin-
nen te halen. 

De overeenkomst tussen de grote 
Nederlandse scheepswerven

In de jaren dertig sloten vier grote Neder-
land se scheepswerven, waaronder De 
Schel de een overeenkomst waarbij de 
even tuele bouw van oorlogsschepen eerlijk 
werd verdeeld. Dit was van belang om ook 
in economisch moeilijke jaren het hoofd 
boven water te houden. Om een evenre-
dige verdeling te waarborgen, was het idee 
om een gezamenlijk voorstel aan de Ko-
nink lijke Marine aan te bieden. Zo nodig 
kon de minister van defensie de marine 
ge hoord anders besluiten dan voorgesteld 
was. Helaas was ten tijde van de slagkrui-
sers in de ogen van de Scheldedirectie een 
scheefgroei ontstaan en waren andere wer-
ven, met name de Rotterdamsche Droog-
dok Maatschappij er aanzienlijk beter 
vanaf gekomen. Dat dreigde nu opnieuw 
te gebeuren, erger nog, De Schelde was 
hele maal niet in beeld. De Nederlandsche 
Scheeps bouwmaatschappij te Amsterdam 
en de twee Rotterdamse werven Wilton-
Fije n oord en De Rotterdamsche Droogdok 
Maat schappij mochten elk een slagkruiser 
bou wen. De Schelde mocht de machine-in-
stal laties leveren. 

Op het eerste gezicht lijkt dat een redelijke 
com pensatie, maar de De Schelde dacht 
daar, terecht, anders over. Een werf was 
een geheel, en wanneer alle aandacht op 
de machinebouw gevestigd werd, ging dat 
ten koste van de scheepsbouw. Dat had 
dan ook weer gevolgen voor de reputatie 
en men vreesde weg te zakken uit de top 
van de Nederlandse werven. Men verweer-
de zich door erop te wijzen met de bouw 
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van de kruiser Hr. Ms. Java en onderzee-
boten te hebben bewezen waartoe men in 
staat was. 

Scheldedirectie in verweer

Om te voorkomen dat men de order voor 
een slagkruiser misliep werd onder meer 
de hulp ingeroepen van voormalige de-
fensieminister dr. J.J.C. van Dijk. Het 
resultaat was een stroom van brieven, 
nota’s en dergelijke tussen Van Dijk en 
Scheldedirecteur ir. Wesseling. Duidelijk 
is dat de bouw van een slagkruiser grote 
gevolgen zou hebben voor de werf zoals 
het bouwen van een nieuwe grote helling 
of bouwdok. Bij het gebruik van de be-
staande hellingen kon vanwege de breed-
te van de slagkruiser geen tweede groot 
schip gebouwd worden. De bouw van een 
nieuw dok bracht grote kosten mee, voor 
een werf die financieel toch al problemen 
had. Op 27 januari schreef Wesseling na 
een overleg met chef afdeling materieel 
van de marine schout-bij-nacht Doorman 
(niet Karel Doorman!) dat de kans dat De 
Schelde een slagkruiser zou binnenhalen, 
klein was. Amsterdam zou zeker een order 
krijgen, vanwege de politieke invloeden, 
iets waar Wessseling in berustte. Doorman 
wees erop dat het hebben van een arbeids-
reserve een grote rol speelde in het besluit-
proces en dat Vlissingen ten opzichte van 
de grote steden hierin tekort schoot. Dat 
ontkende Wesseling. Voor de bouw van 
een dergelijk schip waren zo’n 1.200 man 
nodig en de Schelde had er 1.600. En in 
Rotterdam werden al arbeiders van werven 

aan de Noord weggehaald, dit ten koste 
van de kleinere werven. Doorman dacht 
aan een compensatie in de vorm van on-
derzeeboten en torpedobootjagers te bou-
wen onder de begrotingen 1941 en 1942 
oplopend tot een aantal van maximaal ze-
ven stuks en twee machine-installaties voor 
de slagkruisers. Die waren bestemd voor 
de Rotterdamse schepen. De Amsterdamse 
werf die een geheel vormde met Werkspoor 
bouwde zelf een machine-installatie. Waren 
er vier slagkruisers gepland, dan had De 
Schelde er zonder meer een gekregen. Met 
de drie geplande was het voor het toezicht 
vanuit de marine ook handiger rekening 
te moeten houden met twee in plaats van 
drie werkplekken. Doorman beaamde ove-
rigens de competentie van De Schelde als 
scheepswerf. Wesseling schreef vervolgens 
dat de order van wezenlijk belang was. De 
bouwkosten voor een onderzeeboot waren 
te goed bekend en ’uitgezogen’, met an-
dere woorden daar viel weinig winst meer 
op te behalen. Zonder uitbreiding van de 
bestaande faciliteiten liep de werf echter 
ook grote risico’s omdat het Eilandgedeelte 
zonder werk kwam, dit werd verplaatst 
naar de bestaande hellingen. De bouw van 
kleine schepen op de Eilandwerf was ook 
niet rendabel. Opnieuw komt Wesseling 
terug op de reputatie van de De Schelde. 
Blijkbaar was er sprake van hardnekkige 
propaganda, hij vermeldde niet van wie 
deze afkomstig was, dat De Schelde niet 
meer gerekend mocht worden tot de grote 
werven. Dit had al tot vraagtekens geleid, 
zelfs bij haar allerbeste klanten. 

Impressie van de beoogde slagkruiser; tekening Alexander van Maanen.
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Financiële gevolgen van een Vlissingse 
slagkruiserorder

Gezien het gehakketak over welke werf 
een order zou binnenhalen, is het belang-
rijk om te weten wat zo’n order nu eigen-
lijk inhield. De bouwkosten van een slag-
kruiser inclusief motoren exclusief pantser, 
kanonnen en andere door de marine aan 
te leveren onderdelen bedroeg globaal 30 
miljoen gulden. De geraamde loonkosten 
waren 5,8 miljoen, grofweg 19% van de 
bouwkosten. Om een indruk te krijgen van 
het belang van de order voor De Schelde, 
in 1939 betaalde de werf ƒ 3.510.000,– uit 
aan loonkosten. De bouwtijd tot aan het 
begin van de proeftochten was geraamd 
op 50 maanden. Gedurende ruim vier jaar 
was meer dan een derde van de capaci-
teit van de werf nodig. De eerste twee jaar 
moest het merendeel van de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd, dat betekende dat 
50-66% van de werfcapaciteit in het pro-
ject werd opgeslokt, de laatste twee jaar 
maximaal 33%. De werf kon dus de order 
zonder personele problemen aan. Zo nodig 
was het mogelijk met opleiden van (jonge) 
werklieden het personeel jaarlijks met en-
kele honderden werknemers uit te breiden. 
Wat betreft de machine-installaties, alleen 
De Schelde en Werkspoor konden deze ma-
ken. En dus kreeg De Schelde automatisch 
de order hiervoor als zij geen slagkruiser 
mocht bouwen. Maar dit betekende dan 
wel een scheve verhouding op de werf. De 
machinebouw kwam dan werknemers te 
kort, terwijl bij de scheepsbouw, waar de 
meeste arbeiders werkten, grote werke-
loosheid zou ontstaan. Was eerder sprake 
van een arbeidsreserve van 1.600 man 
(vermoedelijk werkzaam in de scheeps-
bouw), in een nieuwe berekening waren er 
ruim 4.000 werknemers in dienst van De 
Schel de. Van de werknemers woonden er 
2.100 in Vlissingen, 1.100 op Walcheren 
buiten Vlissingen, 200 op Zuid-Beveland 
en tenslotte 25 in Zeeuws Vlaanderen. De 
werf was dus van groot regionaal belang en 
zeker voor Vlissingen waar zij nu de belang-
rijkste werkgever was, nu het havenbedrijf 
en de Stoomvaart Maatschappij Zeeland 

stil lagen. Fijntjes werd ook nog opgemerkt 
dat het Rijk een extra belang had bij een 
gezonde werf. De Schelde had 3,5 miljoen 
geleend van het Rijk, maar had inmiddels 
al achterstallige rentebetalingen van meer 
dan ƒ 3.000.000,–. Dus het Rijk was er-
bij gebaat dat de order naar Vlissingen 
ging, om zo nog een kans te hebben het 
geleende geld + rente terug te krijgen. Op 
31 december 1940 waren alle marine-op-
drachten bij De Schelde afgerond. Alleen 
het grote aantal zieken en gemobiliseerden 
voorkwam een ontslaggolf. 

Het eindresultaat

Voordat er gestart kon worden met de  
bouw van een van de drie slagkruisers viel 
Duits land in 1940 Nederland binnen en 
waren de orders van de baan. De vraag of 
De Schelde een dergelijk schip had mogen 
bouwen, is dus nooit beantwoord. De plan-
nen verdwenen in de bureaulade. Op 8 de-

Propagandaplaat voor een sterke Nederlandse  
slagvloot, gepubliceerd in het tijdschrift Onze Vloot  
uit januari 1940.
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cember 1941, de dag na de Japanse aan-
val op Pearl Harbour, verklaarde Nederland 
Japan de oorlog. De geallieerde strijd-
krachten werden in een hoog tempo over-
rompeld. De Koninklijke Marine verloor tij-
dens de slag in de Javazee op 8 februari 
1942 een kleine 1.000 man en nagenoeg al 
haar schepen, waaronder de in Vlissingen 
gebouwde kruiser Hr. Ms. Java. Of de slag-
kruisers een verschil hadden gemaakt, wie 
zal het zeggen?

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

Bronnen

• Archief Kon. Mij. De Schelde 1875-1970 (Ge meen-

te  archief Vlissingen) toegang 214 inv. nrs. 1, 3, 9 en 

225

• G. Teitler, De slag om de slagkruisers, 1938-1940. 

Am sterdam, 1984. 

Noot

1. Ook in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog wa-

ren de plannen om slagschepen te bouwen en ook 

toen was De Schelde geïnteresseerd. Lees bijvoor-

beeld ‘Een Zeeuwse dreadnought 1912-1914?’ Den 

Spiegel, januari 2014.
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Het VOC schip Bantam en de Silvervisschers
Arthur scheiJde

Sint Nicolaas stond in de zeventiende eeuw al 

bekend als de beschermheilige van kinderen, 

kooplieden, boogschutters èn van zeevarenden. 

Nicolaas zou als bisschop van Myra volgens een 

legende begin vijftiende eeuw een opgetuigd  

zeilschip met pelgrims op de Middellandse zee 

van de ondergang hebben gered. 

Vlak voor sinterklaasavond in het jaar 1697  

verging op de Elleboog zandbanken voor 

Vlissingen het terugkerende Amsterdamse 

VOC-schip de Bantam. Delen van de lading kon 

men redden, maar het schip ging volledig te 

gronde. De opvarenden verkeerden slechts  

gedeeltelijk onder de mantel der bescherming 

van de goedheiligman, want minstens 40 man 

overleefden dit debakel niet.

Het schip

Het pinasschip Bantam werd in 1683 in 
Amsterdam gebouwd, was met ruim 43 

meter lengte, meer dan tien meter breed-
te en vijf meter holte (hoogte romp) een 
behoorlijk groot schip. Dit schip werd al 
langer geplaagd door rampzalige situa-
ties. Eerder in 1693 werd de uitreis naar 
Kaapstad ruw onderbroken door tegen-
spoed. Onder de bemanning brak scheur-
buik uit. Maar liefst 221 bemanningsleden 
overleden aan boord en zij die overbleven 
konden van zwakheid nauwelijks werken. 
Het schip kwam op 8 februari dat jaar bij 
Paternosterpunt aan de grond te zitten. Dit 
is noord van de Saldanha baai die 140 ki-
lometer ten noordwesten van Kaapstad 
ligt. De eerste boot werd te water gelaten 
en voer afgeladen met bemanningsleden 
naar de kust.  Slechts twee mannen wisten 
land te bereiken. De één overleed van de 
honger en de ander werd opgegeten door 
wilde dieren. De tweede boot werd vervol-
gens met uitgeputte bemanningleden en 
een zieke officier te water gelaten om zui-
delijker in de Saldanha baai alarm te slaan. 
Hier lag een ander retourschip dat te hulp 

Sint Nicolaas brengt de storm tot bedaren en redt het schip van de ondergang  
(Gentile da Fabriano 1370-1427, Pinacotheek Vaticaan)
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schoot. De Bantam werd versleept naar de 
Tafelbaai bij Kaapstad waar meer hulp kon 
worden geboden aan degenen die nog in 
leven waren. 

Fatale reis

De allerlaatste terugreis in 1697 had bui-
tengewoon lang geduurd. Meestal reisde 
een schip binnen een half jaar terug, maar 
de Bantam was elf maanden eerder in ja-
nuari al vertrokken. Commandeur Hendrick 
Pronck voerde de retourvloot aan vanaf 
de Bantam. Hij was ook commandeur ge-
weest op de Bantam in een uitreizende 
vloot. In mei ging de de vloot van elf sche-
pen bij Kaapstad voor anker voor de tra-
ditionele verversingsstop. Een paar dagen 
na aankomst stak een flinke storm op. 
De Waddinxveen uit de retourvloot en de 
Oosterland die al op de rede lag sloegen 
door sterke wind van hun ankers en raak-
ten aan lager wal. In de middag vergingen 
zij beiden in de buurt van elkaar. Ongeveer 
140 man kwam hierbij om en twee van de 
vier geredden overleefden het. Het waren 
de kajuitwachter en een matroos van de 
Oosterland. De kajuitwachter had gezien 
hoe iemand twee zakjes diamanten uit de 
persoonlijke kist van de schipper confis-

ceerde om later af te geven. Die man over-
leefde de schipbreuk echter niet. In 1988 
werden beide wrakken ontdekt en sinds 
1994 worden zij uitgebreid onderzocht. De 
opvarenden van de Bantam hadden op hun 
laatste reis al spannende momenten mee-
gemaakt tijdens die storm en hadden de 
schepen zien vergaan. In Kaapstad over-
leed bovendien nog commandeur Pronck. 
Hij werd begraven en Schout-bij-nacht 
Hendrik Gravia nam het commandeurs-
stokje over.

Schipbreuk

‘in het inkomen van de Wielingen, in 
December 1697 verongeluckt, dogh met 
bergingh van maar een gedeelte van des-
selfs ladinge, en dat gantsch nat en be-
schadight (was)’, zo schreef Van Dam over 
de schipbreuk van de Bantam vlak voor 
Vlissingen op 3 december. Het schip had 
op haar laatste reis een lading aan boord 
van onder andere salpeter, kauri’s, 60.000 
pond peper en 383.564 gulden. De totale 
schadesom van de lading werd beraamd 
op ongeveer een miljoen gulden, wat een 
enorm bedrag was in die tijd.
Verderop bij Westkapelle was ook het VOC-
schip Vrijburg in de problemen gekomen. 

Links de Saldanhabaai en rechts de Tafelbaai bij Kaapstad, detail, 1665 Atlas Vingboons (Nationaal Archief  
NL-HaNA_4.VELH_619.35). Paternoster Punt valt net links/Noord buiten de kaart.
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Dit was genoodzaakt om bij de Rassen in 
de buurt van Westkapelle voor anker te 
gaan. De Vrijburg zal vernoemd zijn ge-
weest naar het voormalige buitenhof in 
West-Souburg. Enkele dagen later werd het 
zonder masten een Zeeuwse haven binnen-
gesleept.
De Bantam was te zeer vastgeraakt op de 
Elleboog om te verslepen. In de kranten 
werd melding gemaakt van het vastraken 
op de zand-‘Plaet’. De stuurlieden wisten 
vrij snel aan land te komen en verslag te 
doen.
Op 9 december was men al bezig de eerste 
goederen uit het schip te bergen. Bij vloed 
stond het dek onder water. Dit betekent dat 
bij eb het schip nog begaanbaar was. Door 
de continue stroming van de getijden zal 
het steeds dieper in de zandbank zijn ge-
woeld tot er moeilijk nog iets af te halen 
viel. Op 16 december voeren vier schepen 
de Vlissingse haven binnen vol gesalveerde 
goederen van de Bantam. Het schip zelf 
ging volledig verloren.

Silvervisschers

Al op de dag van de schipbreuk vergader-
den de bewindhebbers van de VOC erover. 
Op 19 december besloten zij ‘De beken-

de Silvervisschers van Enckhuyse’ naar 
Vlissingen te laten komen ‘om de goederen 
van dat schip te brengen en op te visschen’. 
In eerste instantie waren het acht man, 
maar meer mensen waren nodig om al het 
materieel naar Zeeland vervoerd te krij-
gen. Op 26 december waren de zilvervis-
sers bij de vergadering aanwezig en werd 
met hen overeengekomen ‘dat sy van de 
goederen die van ‘t voorschreven wrack co-
men te visschen en bergen sullen genieten 
den dertienden penninck affgetrocken alle 
oncosten daaromme te doen’. Zij ontvingen 
dus een deel van wat ze opdoken, maar 
moesten zelf in alle onkosten voorzien. Dit 
was gebruikelijk, maar bracht ook het ri-
sico met zich mee dat ze selectief materieel 
opdoken van het wrak.
Enkhuizen was bekend om haar duikers 
eind zeventiende eeuw. De duikers die in 
1690 veel stukken geschut van het wrak 
van het voor de Oranjemolen vergane ad-
miraalschip Walcheren opdoken, kwamen 
ook uit Enkhuizen. De Enkhuizers stopten 
met duiken op het wrak van de Walcheren 
toen de dure bronzen stukken waren opge-
doken. Meerdere goedekopere ijzeren stuk-
ken lieten ze liggen, dit tot irritatie van de 
admiraliteit.

Detail uit een kaart van de kust van Holland en Vlaanderen van Schouwen tot Duinkerken met 
rechts de grote zandbanken van de Elleboog (1735).
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Uit Enkhuizen kwamen ook de duikers die 
werden ingezet om restanten te salveren 
van het VOC-schip de Koning William, dat 
in 1696 verging op de Vlaamse Banken bij 
Oostende.

Een overlevende

In 1677 voer de Middelburger ‘Philibert 
(van) Boorschot’ uit als assistent-koop-
man naar Nederlands Oost-Indië. Hij 
klom op tot onderkoopman, werd resident 
van Samarang op Java en vergaarde zijn 
fortuin. Begin 1687 trouwde deze heer 
Philibert Cornelisse van Boeschot (ca. 
1656-1733) met Cornelia Anna van Gogh. 
Tien jaar later, in januari 1697, repatrieer-
den zij op de Bantam. Tijdens de storm-
achtige stop bij Kaapstad verkocht Van 
Boesschot zijn tweeëntwintigjarige slaaf 
Titus aan een vrije zwarte man. Een andere 
zesentwintigjarige slaaf genaamd Andries 
verkocht hij aan een Hollander.
Van Boeschot maakte bij een genealogisch 
overzicht van zijn familie een aantekening 
over de schipbreuk: ‘...wij..zijn den 3de de-
cember.....hier voor Vlissingen met schip op 
de Santbanck gen(aam)d. de Elboge vast 
geraeckt en aldaer verongeluckt’.
Van Boesschot en zijn vrouw werden in 
de maand van de schipbreuk lidmaat in 
Vlissingen en gingen wonen op de Grote 
Markt. Later werd hij onder andere sche-
pen, Raad en thesaurier van Vlissingen. Hij 
hertrouwde in mei 1715 in Oost-Souburg 
met Catharina Johanna van de Putte, een 

dochter van Carel van de Putte. Zij kregen 
vijf kinderen. Dochter Constantia Susanna 
van Boeschot trouwde in 1755 met baljuw 
en burgemeester van Vlissingen Antonie 
Pieter Lambrechtsen. 

Wapen

Het Van Boeschot/Van Boesschot/Van 
Boischot familiewapen was een gouden 
veld met drie blauwe molenijzers. Dit wa-
pen is afgebeeld op een schilderij van 
Philiberts dochter Maria Johanna Catharina 
van Boeschot (1718-1754). Dit is het het-
zelfde wapen als dat van Ferdinand van 
Booischot, baron van Zaventem, die in 
1644 graaf van Erps in Vlaams-Brabant 
werd.

Hofsteden

Via zijn tweede vrouw kwam Philibert 
Van Boeschot in het bezit van het buiten-
huis Westerwijk dichtbij de duinen van 
Dishoek en de oostelijker gelegen hofste-
de Westerbeek. Het laatstgenoemde was 
een mooi huis met een weelderige lust-
tuin erachter en een boomgaard ernaast. 
Mattheus Gargon schreef in zijn Walcherse 
Arkadia over Van Boesschots lusthof: ‘Heer 
Boeschot, ...die na schipbreuk geleden, en 
eene oogschijnlijke dood voor ‘t land ont-
worstelt te hebben, hier zyne rust en ver-
lustinge zoekt’. Kortom Luctor et Emergo 
Pur Sang. 

Links het Van Boeschot wapen van Philiberts dochter (rechter deel), midden het 
wapen van Francois van Boischot, graaf van Erps, baron van Saventhem en rechts 
het wapen van de gemeente Zaventem in België.
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Over de auteur: Arthur Scheijde, schrij
ver van o.a. ‘De Woestduynschipbreuk 
nader ontrafeld’ en ‘In de Naam van De 
Ruyter’, archivaris voor de Stichting 
tot Behoud van Onderwaterschatten in 
Zeeland (Stiboz) en voormalig bestuurslid 
van Stichting Michiel de Ruyter.
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Tussen herdenken en vieren

In deze periode verschijnt de laatste afle-
vering van Het leven in Vlissingen. Dit is 
nummer twaalf in een serie die het leven in 
Vlissingen belicht vanaf het midden van de 
negentiende eeuw. Aan de hand van the-
ma’s als onder andere vervoer, winkelen, 
monumenten en uitgaande van bronnen als 
de krantenbank, het gemeentearchief, oude 
nummers van Den Spiegel wordt het ver-
haal verteld. Het laatste nummer heeft als 
thema herdenken. Dat is meer dan denken 
aan. Iets of iemand wordt weer tot leven 
gebracht. We herdenken met monumenten, 

plaquettes, standbeelden. Soms worden 
mooie teksten geschreven of wordt er uit-
bundig gefeest, denk aan het bevrijdings-
festival.

In de serie is een beeld gegeven van hoe 
Vlissingers een en ander hebben beleefd. 
Dat beeld is niet volledig. Middels tekst 
en afbeeldingen is ruimte gelaten voor ei-
gen verbeelding en herinneringen van de 
lezer. De serie is geproduceerd door uit-
geverij Optima in samenwerking met het 
Gemeentearchief Vlissingen.

Archiefnieuws
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muZEEumnieuws
MuZEEum werkt aan collectie VOC-schip De Rooswijk

kAren kroese 

In de zomer van 2017 vond er een grote 
bergingsoperatie plaats van VOC-schip De 
Rooswijk, vlakbij de Engelse kust. Dit wrak 
ligt al meer dan 250 jaar op de zeebodem. 
Duikers, archeologen en andere specialis-
ten hebben de resten grondig doorzocht. 
De berging is dit jaar regelmatig landelijk 
nieuws geweest. Kortgeleden zond de NPO 
een documentaire uit over de expeditie 
van afgelopen zomer. De operatie wordt 
mede uitgevoerd door de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed RCE, in opdracht van het 
Ministerie van Onderwijs en Cultuur. De ob-
jecten kunnen ons veel leren over de lange 
reizen en vele andere zaken die met de 
VOC-geschiedenis te maken hebben.

De Rooswijkcollectie digitaal ontsloten

Al eerder is er gedoken naar het wrak. Zo’n 
tien jaar geleden heeft het muZEEum veel 

objecten daarvan in beheer gekregen. Een 
deel daarvan is te zien op de afdelingen 
Water en Avontuur. In een aflevering van 
RTL Late Night eerder dit jaar werd uitge-
breid aandacht besteed aan deze bijzondere 
collectie. In opdracht van het RCE is het 
muZEEum momenteel druk bezig om haar 
Rooswijkcollectie goed te inventariseren 
en registreren. Het doel is om de juiste in-
formatie van ongeveer duizend objecten in 
kaart te brengen en precies vast te leggen. 
Daar komt heel veel bij kijken. Ge spe cia-
li seerde collectiemedewerkers, waar onder 
ook vrijwilligers, verzamelen zoveel mo-
gelijk gegevens. Objecten moeten worden 
gemeten, gecontroleerd, krijgen een naam 
en worden ook gefotografeerd. Alles leggen 
de medewerkers nauwkeurig vast in een di-
gitaal registratiesysteem.
Dankzij de foto’s kunnen alle objecten later 
via internet ontsloten worden. De informa-

Brilletje uit VOC-schip De Rooswijk, gezonken in 1740.  
(Bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
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tie over de objecten wordt dan ook voor het 
publiek toegankelijk. Het muZEEum kan in 
haar gebouw immers niet alles laten zien.

In het Open Depot van het muZEEum kunt 
u regelmatig getuige zijn van de werkzaam-
heden aan het Rooswijkproject.

De laatste reis van De Rooswijk

Het schip was op weg van Texel naar Azië. 
Op 9 januari 1740 is het tijdens een he-
vige storm voor de Engelse kust met man 
en muis gezonken. In 2004 is het wrak pas 
ontdekt.

Een schip als De Rooswijk is als een dorp 
met meer dan 200 inwoners. Op de zeebo-
dem is de tijd stilgezet. Aan boord is veel 
zilver om in Azië goederen van te kopen. 

Daarnaast zijn er ook spullen aanwezig 
die de bemanning nodig heeft. Om te eten 
en drinken natuurlijk, maar ook sabels en 
musketten. En spijkers voor onderhoud van 
het schip. Over dit deel van de lading is 
minder bekend en daarom zijn deze vonds-
ten eigenlijk interessanter dan het zilver.

Naast objecten van De Rooswijk heeft het 
muZEEum ook veel objecten in beheer van 
een ander VOC-schip, genaamd ’t Vliegent 
Hert. Dit schip is in 1735 gezonken, niet 
ver van de kust van Walcheren. Alle 150 
opvarenden vonden de dood.

Het muZEEum beheert een van de grootste 
en belangrijkste collecties onderwaterar-
cheologie van Nederland.
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Verzorgt uw reis

     van A tot Z!

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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Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

Maritime & Offshore Manpower Services

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

Mabélis Mode

Women Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl



een registerloods vaart op 
honderden verschillende schepen
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