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Vlissingen wereldwijd en van dichtbij
AAfke Verdonk-rodenhuis

Een goede titel voor de inleiding van dit 
nummer van Den Spiegel is niet zo gemak-
kelijk te vinden. We gaan inderdaad de we-
reld over, maar beleven ook op een speci-
ale manier de redding van de opvarenden 
van de Woestduyn. Er is de Belgische op-
stand en de marinekazerne die een apart 
tijdperk beslaat. Dan is er ook nog een heel 
bijzonder boek, een bijzondere bron voor zij 
die meer willen weten over de geschiedenis 
van Vlissingen. U leest daar zo meer over.

Jaco Simons schrijft in de vierde en afslui-
tende bijdrage van Verre van Vlissingen 
over de naam Vlissingen in het buitenland. 
We reizen de wereld over zoals Vlissingers 
in de loop der eeuwen al vele reizen naar 
alle windstreken hebben gemaakt. Van oost 
naar west, noord en zuid. 

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat 
Frans Naerebout (1748-1818) overleed. In 
de vorige aflevering van Den Spiegel be-
steed de Dirk H.A. Kolff al aandacht aan 
deze mensenredder. Daar ging het vooral 
om de afkomst en achtergrond van Frans 
en Jacob Naerebout. Nu benadert Arthur 
Scheijde in Naerebout behoedde familie 
voor uitsterven de redding van de opvaren-
den van de Woestduyn vanuit een wel zeer 
per soonlijk perspectief.

Jan Kaljouw, trouwe bezoeker van het ge-
meentearchief heeft zich dit keer verdiept 
in de situatie in Vlissingen rond 1830, Vlis-
sin gen tijdens de Belgische opstand. Ver-
tel de de schrijver in een eerdere aflevering 
over het tolhuys te Souburg, nu schetst hij 
de militaire situatie in en rond Vlissingen 
tijdens genoemde opstand.

De Koninklijke Marine komt aan de orde 
in het verhaal van Rob Schouw, Marine-
kazerne Vlissingen – een tijdperk. De au-
teur leidt zichzelf in en vertelt waar zijn in-
teresse voor de Zeeuwse Marine vandaan 
komt. Het artikel is eerder gepubliceerd in 
een periodiek voor nog actief en oud mari-
nepersoneel, De Zeeuwse Admiraliteit.

Vanaf nu zal in ieder nummer van Den 
Spiegel nieuws uit de vereniging worden 
ge plaatst, onder de titel Van het bestuur. 
Dit keer een bijdrage van onze voorzitter 
Peter van Druenen. Dan zijn er de bekende 
rubrieken muZEEumnieuws en Archief-
nieuws.

Het muZEEumnieuws door Karen Kroese 
en Pol Verbeeck is dit keer een financieel 
verhaal. Ook niet onbelangrijk in deze tij-
den. U leest hoe u het museum kunt steu-
nen en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

In Archiefnieuws gaat het om een boek uit 
1754, bekend als het handschrift Brasser. 
Bierbrouwer Jasper Jaspersen Brasser be-
schrijft hier het Vlissingen van zijn tijd. Nu 
is dit handschrift getranscribeerd en van 
uitleg voorzien, bezorgd door Ad Tramper 
en Joep Bremmers. Het is gedrukt en dus 
gemakkelijker beschikbaar. Het boek zal op 
6 april worden gepresenteerd tijdens een 
kleine studiemiddag in het gemeentehuis, 
waarbij het draait om het belang van dit 
boek voor de stad. Hoe u zich kunt aanmel-
den en eventueel het boek kunt aanschaf-
fen vindt u in het Archiefnieuws door Ad 
Tramper.

Veel leesplezier.
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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 uit de onderwerpen  

die voorbij komen in de loop van onderstaande, 

afsluitende bijdrage.  

ge  noemd, hoewel sommigen de naams-
ver kla ring zoeken in de vroegere bodem ge-
steld heid van deze plek. ‘Vlis’ of ‘vlissing’ 
zou waterplas betekenen. Die lezing lijkt 
niet erg waarschijnlijk.
Er wordt beweerd dat de beroemde Vlaam-
se schilder Pieter Paul Rubens ooit in Vlis-
singhe logeerde. In de gelagkamer staat 
een stoel waarin de kunstenaar zou hebben 
ge zeten. Dit plezante verhaal is misschien 
ont staan als grap van een paar stamgasten 
dat ’t zot had. 

Straten die zijn genoemd naar Vlissingen 
tref fen we vanzelfsprekend aan op diverse 
plaat sen in Nederland. Maar ook in het bui-
ten land ontbreekt de Walcherse stad niet. 
Zowel ver weg, in het Zuid Amerikaanse 
land Guyana, als dichter bij huis, in Allen-

Vlissingen in de wereld
Naar de zuiderburen

We brengen een bezoek aan het nabije bui-
tenland, want zo kunnen we het dicht bij 
Walcheren gelegen België gerust noemen. 
Eerst doen we Brugge aan. Daar bevindt 
zich in de Blekersstraat de uitspanning Her-
berghe en Café Vlissinghe. Het uithang-
bordje aan de muur van het pand geeft het 
jaartal 1515 weer. Vlissinghe zou daarmee 
het oudste café zijn van Brugge. 
De oorsprong van het dubbele pand waarin 
Vlissinghe is gehuisvest gaat zelfs terug tot 
de late vijftiende eeuw. Als gevolg van ver- 
of herbouw, met onder meer de vervanging 
van houten gevels door stenen exemplaren, 
is de huidige structuur echter vooral zeven-
tiende eeuws. De zogeheten opkamer, die 
als gelagkamer dienst doet, is daarvan een 
typisch kenmerk.
Het ligt het meest voor de hand dat de 
her berg naar de Walcherse havenstad is Café Vlissinghe te Brugge.
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nes-les-Marais, Brussel en Antwerpen, is 
een verwijzing naar Vlissingen te vinden. 
We richten ons nu op de Vlissingenstraat of 
Rue de Flessingue in Sint Jans Molenbeek, 
één van de negentien deelgemeenten bin-
nen het Gewest Brussel. Tijdens het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw werd 
in Molenbeek een nieuwe buurt gebouwd. 
Die werd Maritiemwijk genoemd. Een toe-
pas selijke naam, gezien de ligging in de 
nabij heid van de Molenbeekse kanaalzone 
en de daaraan verbonden scheepvaart. 
De gemeenteraad van Molenbeek stemde 
rond 1900 in met het voorstel om de straat-
naam geving in deze wijk te verbinden met 
mari tieme handel en transport. De sugges-
tie kwam hoogstwaarschijnlijk van uit het 
eigen gemeentelijke apparaat. De straten in 
de wijk werden naar een aantal rivieren en 
naar Nederlandse en Duitse handels steden 
met een haven of binnenhaven genoemd. 
De Frankfort-, Hamburg- en Mainz straat 
moesten kort na de Eerste Wereld oorlog 
hun identiteit inleveren. Ook de Ter neu zen-
straat kreeg een naamsverandering in ver-
band met een hommage aan een belang-
rijke Molenbeekse industrieel. Andere 
straat namen overleefden de wijzigingen. 
Dat waren de Maasstraat en Scheldestraat, 

ge noemd naar de twee bekende rivieren, en 
de Rotterdamstraat en Vlissingenstraat.

Naar de West

Op het grondgebied van de huidige Zuid 
Ameri kaanse republiek Guyana, een buur-
land van Suriname, waren er al vóór 1600 
Zeeuwen actief met het stichten van kleine 
neder zettingen. Expansiedrang in dit noor-
delijke deel van Zuid Amerika leidde ertoe 
dat hier in de loop van de zeventiende eeuw 
vele plantages werden opgezet langs diver-
se rivieren. 
De Vlissingse koopman Abraham van Pere, 
ambachtsheer van Souburg, kreeg in 1627 
toe stem ming om een kolonie te stichten 
aan de Berbice, een rivier in het oosten 
van Guyana. Dat mandaat kreeg hij van 
de Kamer Zeeland van de West-Indische 
Com pag nie (WIC), de handelsonderneming 
waar in hijzelf ook zitting had. 
Er waren aan de Berbice twee soorten plan-
tages te onderscheiden: particuliere onder-
nemingen en gouvernement plantages. 
Plan tages behorend tot de laatste categorie 
vie len onder de supervisie van de familie 
Van Pere. Op elk van die plantages werd 
een directeur benoemd, die in opdracht 

Overzichtskaart van de rivieren in Guyana uit het werk van P.M. Netscher. Dit gebied is te vinden in 
het huidige Brits Guyana, westelijk van Suriname.
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werk te van het gouvernement van Berbice. 
Mees tal werd hier suiker verbouwd. Twee 
onder nemingen kregen de namen Wester 
Sou burg en Ooster Souburg. Een derde 
heet te Nieuw Vlissingen. 
Als we ons in westelijke richting verplaat-
sen, stuiten we op een andere Guyaanse 
rivier, de Demarara of Demerary. Onder de  
vele plantages die langs beide oevers van 
deze rivier lagen, bevond zich de kof fie  - 
plantage Vlissingen. Deze lag aan de oost-
zijde, niet ver van de monding van de water - 
loop. Ook deze plantage had zijn iden ti teit 
te danken aan de Walcherse haven stad. 
Wie verantwoordelijk was voor de naam-
geving is onbekend.
In 1781 besloot het toenmalige Engelse 
gezag een handelsnederzetting aan de kust 
op te zetten. Dat plan werd ten noorden van 
de plantage Vlissingen gerealiseerd, direct 
aan de Atlantische Oceaan. De nederzet-
ting groeide uit tot de hoofdstad van het 
toen malige Brits-Guyana en kreeg in 1812 
de naam Georgetown. Het grondgebied van 
plantage Vlissingen werd opgeslokt als ge-
volg van de steeds oprukkende verstede-
lijking. Vlissingen verdween uiteindelijk van 
het toneel. Althans, bijna. De kleine be-
graaf plaats, die eerder deel uitmaakte van 
de koffieplantage, overleefde de stadsuit-
brei dingen en is nog het enige restant 
van het verder verdwenen landgoed. Deze 
oudste dodenakker van Guyana heet de 
Joseph Bourda Cemetery en is genoemd 

naar een achttiende eeuwse eigenaar van 
de plantage. 
Bourda is nu ook de naam van een stads-
wijk in Georgetown. De wijk Bourda wordt 
aan de oostzijde begrensd door de Vlis sen-
gen Road. Dat is een kilometers lange weg, 
die van noord naar zuid geheel George-
town doorsnijdt. In het zuiden van die stad 
vinden we nog de Vlissengen Square, een 
straat die grenst aan een markt plein dat in 
de wijk East Ruimveldt ligt. 
Tot slot stippen we nog even Suriname aan. 
Hoewel in dat land zich verreweg de mees-
te plantages bevonden, komen we er de 
naam Vlissingen niet tegen. Wel Souburg. 
Die plantage lag ooit aan de Cottica rivier. 

We gaan vervolgens richting de noordoost  
kust van Venezuela en zoomen in op Tobago.  
Samen met Trinidad vormt dit eiland een 
re pu bliek in de Caribische Zee. 
Dat Tobago zeer aanlokkelijk was voor 
kolo niale mogendheden, blijkt wel uit het 
feit dat het eiland in de loop der eeuwen 
door vele Europese machten werd aange-
daan. Pas in 1976 kwam met het uitroepen 
van de republiek Trinidad en Tobago een 
einde aan een roerige koloniale tijd.
Walcheren en de stad Vlissingen in het 
bijzonder hebben een speciale band met 
Tobago. De eerste Zeeuwse aanwezigheid 
op het eiland was in 1628 toen Jan de 
Moor, zoon van de bekende viceadmiraal 
Joos de Moor, en 68 andere Vlissingers er 

Kaart van Tobago met fort 
Nieuw Vlissingen, ca. 1650; 
aquarel van J.J. Bink, naar 
het origineel van Johannes 
Vingboons. (Historisch 
Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen)



6 Den Spiegel

tabaks plantages gingen opzetten. De Moor 
deed dit onder de supervisie van de Kamer 
Zee land van de WIC. In de baai waar de 
lan ding plaatsvond, aan de zuidwest zijde 
van het eiland, werd een fort gebouwd dat 
de naam Nieuw Vlissingen kreeg. De oor-
spron kelijke, door de Indianen gegeven 
eilande lijke identiteit Tapuago werd veran-
derd in Nieuw Walcheren. Ongeveer negen 
jaar later werden de Zeeuwen door Spaanse 
aan val lers gevangen genomen, wegge-
voerd of vermoord. 
Een tweede Zeeuwse periode startte in 
1654, toen de beroemde Vlissingse reder 
en koopman Cornelis Lampsins het zoge-
heten patroonschap over Tobago had ver-
wor ven. In opdracht van hem en zijn broer 
Adriaan werd opnieuw een expeditie naar 
de Cariben gestuurd. De groep nederzet-
tink jes die door de kolonisten aan de zuid-
oost zijde van Tobago werd gesticht, kreeg 
de naam Nieuw Vlissingen. Deze plek werd 
ook wel Lampsinsburg genoemd, naar het 
ter plekke gebouwde fort met die naam. 
Twee kleine gedeeltes van Nieuw Vlis-
sin gen heetten overigens Nieuwstraat en 
Nieuwen dijk, verwijzingen naar de straten 
gren zend aan het stadspaleis dat Lampsins 
in het Walcherse Vlissingen bezat. Nieuw 
Vlis singen of Lampsinsburg zou uitgroeien 
tot de huidige hoofdstad van Tobago, Scar-
borough.
In 1676 ging Tobago bestuurlijk gezien van 
de Zeeuwen over op de Admiraliteit van 
Amsterdam. In december 1677 kwam al een 
einde aan de Nederlandse kolonisatie toen 
Franse troepen met een gelukstreffer een 
kruitmagazijn wisten op te blazen en zo de 
vijandelijke defensie vleugellam maakten. 
Eén van de Zeeuwen die het vege lijf wist 
te redden, was ene Gillis Paeijs. We vinden 
hem terug in een zogeheten lidmatenboek 
van de Nederduits Gereformeerde Kerk in 
Vlissingen, met de aantekening dat hij van 
Tobago kwam. Gillis woonde in 1678 veilig 
en wel in de Walstraat in Vlis singen.

Naar de Oost

Op vele eilanden van het tegenwoordige 
Indo nesië hebben de Nederlanders hun spo-

ren achtergelaten. Zij waren vooral geïnte-
resseerd in de specerijenhandel in de Oost 
en daarom werd het aan het begin van de ze-
ventiende eeuw noodzakelijk gevonden om 
delen van de regio te koloniseren. Daaronder 
bevonden zich de Molukse eilanden. 
Aan de noordwest zijde van het Zuid Moluk-
se eiland Ambon liggen drie subeilandjes 
voor de kust. Ze werden in de zeventiende 
eeuw De Drie Gebroeders genoemd, een 
naam die waarschijnlijk in het leven werd 
geroepen door dienaar van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) en 
Ambon  kenner Georg Everhard Rumphius. 
Bij de lokale bevolking stond de groep des-
tijds echter bekend als Nusa Tela. De drie 
vlek jes binnen de groep kregen ook indi-
vidueel een identiteit, Nusa Hatala, Nusa 
Lain en Nusa Ela (of Monsatello). 
In opdracht van Johan Ottens, de gou-
verneur van Ambon, werd rond 1640 op 
Nusa Ela een driekantig, stenen verdedi-
gingswerkje gebouwd dat de naam Fort 
Vlissingen kreeg. ‘Versterkt met drie stuk-
ken geschut, een korporaal en acht solda-
ten, ter bescherming van de vissers op zee 
die anders door de Papua’s worden aange-
vallen’, aldus Rumphius in latere jaren in 
één van zijn boeken over Ambon. 
Hoewel het zijn functie allang heeft verlo-
ren, zijn er op het eilandje nog altijd sporen 
te vinden van het fortje. De tot op borst-
hoogte reikende muurresten zijn echter 
volledig overwoekerd door zeer dichte be-
groeiing. Er is hier een herinneringszuil ge-
plaatst, maar de bijbehorende plaquette is 
helaas verdwenen. 
In de loop van de zeventiende eeuw werden 
op Ambon, dat een relatief klein ge bied om-
vat van ruim 750 vierkante kilo meter, op-
vallend veel forten en ander soortige sterk-
ten opgericht. Daaruit blijkt dat men het  
nood zakelijk vond om dit belangrijke ge-
bied goed te beschermen. De verdedigings-
werken werden, net als Fort Vlissingen, vaak 
vernoemd naar een Nederlandse plaats, zo-
als Amersfoort, Amsterdam, Haar lem, Lei-
den en Rotterdam. 
Aan de noordelijke landtong van het enor-
me Indonesische eiland Sulawesi, vroeger 
Celebes geheten, liggen twee piepkleine ei-
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landen die van een Europese naam werden 
voorzien door Robert Padtbrugge. 
Een carrière als doctor medicus had het 
meest voor de hand gelegen, maar de 
loopbaan van Padtbrugge verliep geheel 
anders. Hij werkte zich vanuit diverse func-
ties in Batavia, de stad waar het centrale 
bestuur van Nederlands Indië zetelde, op 
tot gouverneur van Ternate in de periode 
1677-1682. Ternate is een eiland in de 
Noord Molukken. 
Robert Padtbrugge ondernam tijdens zijn 
gouverneurschap een drietal inspectie-
reizen; in 1677, in 1678/1679 en in 1680/ 
1681. Zijn streven was uitbreiding van zijn 
ambtsgebied en de daaraan ge kop pel -
de koloniale macht. Verder wilde hij be-
trouw bare zeekaarten vervaardigen, voor-
namelijk van weinig bekende streken. 
Padt brugge zeilde niet alleen langs de kust 
van Celebes, maar ondernam ook expedi-
ties naar het binnenland. Halverwege de 
enorme landtong van Noord Celebes 
noem  de Padt brugge een tweetal eilanden 
Middel burg en Vlissinge, gespeld zonder 
‘n’. Ze liggen aan de uiterste westzijde van 
de Kwandangbaai, bijna 400 kilometer ten 
westen van de stad Menado. De namen zijn 
ont staan tijdens één van de genoemde in-
spec tie reizen. De derde reis lijkt het meest 
voor de hand te liggen, omdat het schip 
waar op Padtbrugge voer Het Wapen van 

Middel burg heette. Het enkele kilometers 
van Middelburg gelegen eilandje kreeg de 
naam Vlissinge, ondanks dat er zich geen 
schip in de vloot bevond dat zo heette. 
Dank zij oude landkaarten weten we van het 
bestaan af van Vlissinge. Het eilandje luis-
tert nu naar de naam Lito Popaya en is niet 
meer dan een onbewoond vlekje in zee. 

Naar Taiwan en China

In de Straat van Taiwan, een 180 kilome-
ter brede zeestraat tussen China en Taiwan, 
liggen de Pescadores. In het Chinees staat 
deze archipel bekend als Penghu. De ver-
zameling van 64 zeer kleine eilanden vormt 
sinds 1950 een provincie van Taiwan.
De archipel werd aan het einde van de zes -
tiende eeuw door de Portugezen op de kaart 
gezet. Omdat de bevolking bijna geheel be-
stond uit Chinese vissers, noemden de Zuid-
Europeanen de eilanden destijds Ilhas dos 
Pesca dores dat Visserseilanden betekent. 
In 1604 arriveerden Wijbrand van Warwijck 
en zijn mannen op het hoofdeiland, dat 
eveneens Penghu heette. Het was de be-
doeling dat de VOC, de toen nog jonge 
handels maatschappij, vanaf de strategisch 
gelegen Pescadores contacten zou gaan 
opbouwen met het tot de verbeelding spre-
kende China, maar dat plan liep op niets 
uit. China toonde geen interesse. In de 

Het eiland Vlissinge aan de noordkust van Celebes, uit: Grote Atlas van de VOC, deel 1.
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oudste tempel van Penghu’s hoofdplaats 
Makung staat een stenen zuil met een tekst 
die trots vermeldt dat de eilanders een 
paar eeuwen geleden ‘de rode barbaar Wei 
Malan’ hebben weggejaagd. Die barbaar 
was Van Warwijck. 
In 1622 werd in opdracht van de VOC een 
hernieuwde poging gedaan tot vestiging 
op Penghu. De expeditie stond onder lei-
ding van Cornelis Reijersz. Direct werd be-
gonnen met de opzet van een eenvoudig, 
provisorisch fort aan de noordzijde van de 
baai, ongeveer op de plek waar Makung 
ligt. Kort daarna richtte Reijersz’ een fort 
op aan de zuidzijde van de baai, op de 
uiterste punt van de landtong. De sterkte 
bevatte vier bastions. Een toegangspoort 
stond direct in verbinding met de baai. Het 
verdedigingswerk werd Fort Vlissingen ge-
noemd. 
De Nederlanders haalden met hun activi-
teiten de woede van de Chinezen op hun 
hals. Zij zagen vooral de bouw van een fort 
als een bezetting van hun grondgebied. Het 
gevolg was een twee jaar durende strijd. 
Dankzij hun effectievere oorlogsvoering 
kregen de Chinezen het voor elkaar dat 
de Nederlanders uiteindelijk het onderspit 
moesten delven. Fort Vlissingen bleef ver-
woest achter in 1624. De contouren van het 
Nederlandse bouwwerkje zijn tegenwoordig 
nog vaag te ontwaren. Er is ter plekke een 
kleine gedenksteen geplaatst. 
De VOC verplaatste haar activiteiten ver-
volgens zo’n 75 kilometer verderop, naar 
de westkust van Taiwan. Dit grote eiland 
werd door de Portugezen Formosa ge-
noemd. Opnieuw werd er een verdedi-
gingswerk opgericht. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van het meegenomen afbraak-
materiaal van Fort Vlissingen. Het fort op 
Formosa luisterde aanvankelijk naar de 
naam Oranje, maar werd later Zeelandia 
genoemd. Het was gelegen op een eilandje 
voor de kust, ter hoogte van het tegenwoor-
dige Tainan City. Op een ander eilandje in 
een baai bij die stad werd een sterkte van 
klein formaat gebouwd. Die werd redoute 
Vlissingen genoemd. De Nederlandse initia-
tieven op Formosa leidden, in tegenstelling 
tot die op de Pescadores, wel tot succes. 

Tussen 1662 en 1664 werd er vanuit Bata-
via tot driemaal toe een vloot onder leiding 
van admiraal Balthasar Bort naar de Chine-
se havenstad Hocsiew, nu Fuzhou, ge-
zonden. Er was in 1662 echter geen strijd 
gaan de tussen Chinezen en Nederlanders, 
maar een lokaal Chinees conflict. De VOC 
wilde maar al te graag hulp bieden. Mari-
tieme steun moest immers gaan leiden tot 
handels privileges, zo werd van het gou-
vernement in Batavia verwacht. Borts ge-
welddadige optreden leidde tot een ‘gunstig 
ont haal’ door de ‘bevrijde’ bevolking van 
Hocsiew. Tot een zo gewenste permanente 
Neder landse handelspost kwam het echter 
niet. 
In 1664 kreeg Bort het voor elkaar om een 
handelscontract af te sluiten met de plaat-
selijke autoriteiten. Dat bleek echter geen 
enkele waarde te hebben vanwege het uit-
blij ven van toestemming van de Chinese 
keizer, zo bleek later. De Nederlands-Chi-
ne se betrekkingen zouden ook in latere ja-
ren zeer moeizaam blijven. 
In de periode dat admiraal Bort zich naar 
Hocsiew begaf, werd de kustlijn door een 
meereizende cartograaf in kaart gebracht. 
Een grote hoeveelheid eilanden werd tij-
dens de expedities voorzien van Neder-
landse plaatsnamen. Als we ons beperken 
tot Walcheren, vinden we in de contreien 
van Hocsiew de eilanden Middelburg, Dom-
burg en Meliskerke en nog een trio van ei-
landen met de namen Rammekens, Middel-
burg en Veere. En als bijna vanzelfsprekend 
werd er daar ook een eiland Vlissingen op 
de kaart gezet. Een aantal van deze namen 
verwees naar de schepen binnen de di-
verse vloten van Balthasar Bort. Vlissingen 
is daarvan een voorbeeld. We vinden de 
Neder landse namen alleen op oude land-
kaarten. Op Chinese kaarten bleef de Chi-
nese identiteit steeds behouden. 

Naar Rusland

Rest er nog één Vlissingen en daarvoor 
moeten we naar de Karazee, in het ijskoude 
noorden van Europa. 
In mei 1596 zeilden twee schepen van-
uit Amsterdam in de richting van arctisch 
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Rusland om een noordelijke vaarroute naar 
China te zoeken. Twee eerdere en tegelijk 
mislukte pogingen stonden onder bevel 
van stuurman Willem Barentsz. Deze der-
de expeditie stond wederom onder leiding 
van Barentsz, nu aangevuld met Jacob van 
Heemskerck. Bij het eiland Nova Zembla 
liep het schip van de beroemd geworden 
ontdekkingsreizigers vast in het poolijs. 
De bemanning moest negen barre maan-
den overwinteren in een zelfgebouwd huis, 
dat we kennen als Het Behouden Huys. Het 
onderkomen beschermde hen tegen de ex-
treme kou en ijsberen. Na de winter bereik-
ten twaalf overlevenden in open sloepen 
de bewoonde wereld. De overblijfselen van 
de overwintering, zoals huisraad, wapens 
en gereedschap, werden pas in de negen-
tiende eeuw gevonden. Een deel ervan is 
te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Op Nova Zembla werden vele Nederlandse 
namen in het leven geroepen en op de 
kaart gezet. Zo ligt Vlissinger Hooft of Kaap 
Flissingsky aan de noordoost kust van het 
deeleiland Severny, op ongeveer vijftig ki-
lometer van de plek waar Het Behouden 
Huys werd opgezet.

Naschrift Namibië

Tot mijn verbazing ontving ik, nadat mijn 
bijdrage over Vlissingen in Namibië al was 
gepubliceerd in Den Spiegel (jaargang 36, 
nummer 1), opnieuw een e-mail van de 
Nami bia Wissenschaftliche Gesellschaft; 
nu namens de Namibia Scientific Society 

Library. Er bleek een derde boerderij Vlis-
singen in Namibië te zijn! Dit bedrijf bestaat 
nog altijd. Het bevindt zich in het noorden 
van het land, bij de stad Grootfontein. Met 
de gegevens van oude adresboeken als be-
wijs kunnen we concluderen dat deze boer-
derij Vlissingen al zeker honderd jaar oud 
is. 
In tegenstelling tot de boerderijen in de pro-
vincie !Karas is dit bedrijf, voor Namibische 
begrippen althans, van kleine omvang, 
namelijk 231 hectare. Omdat de jaarlijkse 
regen val in de noordelijke regio hoger is, 
richten boeren zich hier, naast het houden 
van vee, op landbouw. Graan en maïs zijn 
de belangrijkste producten.

De meeste van de bovengenoemde ‘Vlis-
singens in de wereld’ werden al eerder door 
Jaco Simons beschreven in de rubriek ‘Wal-
cheren van de Kaart’ van het blad De Wete 
(Heemkundige Kring Walcheren). Soms 
verschenen ze als onderdeel van een arti kel 
in Den Spiegel. Voor bronvermeldingen zie 
de sectie Artikelen op www.lacoda.nl 

Over de auteur: JACO SIMONS studeerde 
kerkorgel en piano aan het conservato
rium. Naast zijn activiteiten als musicus 
publiceerde Jaco veelvuldig over diverse 
thema’s betreffende de historie van Wal
cheren. Zijn artikelen verschenen in de 
bladen Den Spiegel, Arneklanken, Klaver 
Vier, Nehalennia, Saillant en De Wete. 
Online te vinden op www.lacoda.nl

Het Vlissinger Hooft op Nova Zembla, uit: Atlas van Loon, 1664.
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Naerebout behoedde familie  
voor uitsterven

Arthur scheiJde

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat de 

bekende redder Frans Naerebout (1748-1818) 

een natuurlijke dood stierf. Deze eenvoudige 

maar toch bijzondere visserman woonde in 

Vlissingen toen hij de Amsterdamse familie 

Scheyde behoedde voor uitsterven. Zonder 

Frans Naerebout zou ik nooit hebben bestaan. 

Frans kreeg een erepenning samen met zijn 

broer Jacob, werd geschilderd op verzoek van 

de beroemde admiraal Van Kinsbergen en 

werd door de koning geëerd in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. Toch raakte hij geleidelijk in 

de vergetelheid, werd hij sasbeheerder in Goes 

en stierf in alle eenzaamheid. Frans was een  

gewone man, maar met een bijzonder  

integer karakter en buitengewoon veel lef:  

een Vlissinger met een gouden randje.

De Schipbreuk

De Woestduyn kwam in juli 1779 voor de 
Zeeuwse kust. In de Deurloo vaargeul voor 
Westkapelle leed het schip op de 25e die 
maand schipbreuk op de Noorder Rassen. 
De Hollandse loods Thys Wigman kreeg 
achteraf de volle schuld, werd gemarteld 
en verbannen uit Zeeland. In tegenstelling 
tot wat veel mensen dachten, ging loods 
Wigman niet onbezonnen te werk. Hij liet 
het schip een hele dag wachten voordat 
hij het door de Deurloo liet varen. Toen 
‘branding!’ werd geroepen, was het helaas 
al te laat. Het schip liep vast. Acht man-
nen klommen in de overboord gezette 
sloep. Onder hen waren de Engelsman 
Daniel Barwell en zijn slaaf Ontong van 
Sambouwa. Een touw wilde niet loskomen, 
waardoor de sloep gevaarlijk langs het 
schip bleef slingeren. Barwell klom weer te-
rug aan boord, maar de andere zeven man-

nen kregen de lijn later toch los. Zij wisten 
zelf bij Zoutelande het strand te bereiken 
en in de stad alarm te slaan. Hun namen 
zullen we waarschijnlijk nooit kunnen ach-
terhalen, maar wie de opvarenden allemaal 
precies waren is in 2010 gepubliceerd.
De Engelsman Daniel Barwell begon zijn 
reis in India waar hij met een Rohilla Prins 
zaken deed, maar weg moest vanwege ver-
meende vriendjespolitiek. Met een groot 
fortuin vertrok hij op een Engels schip dat 
bij Mauritius door Fransen werd veroverd. 
Hij en verschillende mannen, vrouwen en 
kinderen belandden in Kaapstad waar zij 
toestemming kregen om met de Hollandse 
Woestduyn mee te varen. Het schip voer 
deze laatste reis voor de VOC kamer 
Zeeland. Vlak voor de Zeeuwse kust kwam 
de Woestduyn in de problemen. Barwell 
besloot nadat hij weer aan boord was ge-
klommen te gaan zwemmen. De kapitein 
gaf hij de sleutel die toegang gaf tot een 
kastje met zijn fortuin. Barwells lichaam 
werd dagen later levenloos gevonden op 
het strand. In de Sint Jacobskerk staat een 
grote marmeren gedenknaald voor deze 
man. De voet van de gedenknaald toont 
een reliëf van de schipbreuk die Frans 
Naerebout ‘wereldberoemd’ maakte in niet 
alleen Zeeland, maar de hele Republiek.
Frans was een gewone Vlissingse visser-
man die op de bewuste reddingsdag de 
jaar lijkse kermis had bezocht. Hij hoorde 
dat een VOC-schip in de problemen was 
en dat de VOC zelf niet durfde uit te varen. 
Samen met zijn broer Jacob riep hij vrien-
den bijeen en trok eropuit met zijn poon. In 
de storm redden zij in een tocht van twaalf 
uur 72 opvarenden. Bij aankomst in de stad 
werden de drenkelingen ondergebracht 
in het Gast huis in de Hellebardierstraat. 
Tegen woordig huist hier het gemeentear-
chief van Vlis singen. Een ambtenaar van de 
VOC doorzocht Naerebouts schip op ver-
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denking dat hij koopwaar van het schip in 
nood had gestolen. Jacob Naerebout was 
woest en haakte met verschillende vrien-
den af. Frans liet zich niet kwaad maken 
en keerde in het slechte weer terug naar de 
restanten van het schip. Op de mast trof 
hij nog vijf tien mensen die hij meenam. 
Twee keer twaalf uur doorstonden de red-
ders storm, regen en golven. In totaal zet-
ten maar liefst 87 mensen zo uiteindelijk 
veilig voet op vaste bodem: ‘sommigen 
zyn in een Her berg gebragt en eenigen in 
‘t Gasthuis, die door Haaijen en andere 
Visschen gebeeten, of door Planken van 
het Schip als andersins ge kwetst zyn’. Eén 
meisje was te zeer onderkoeld en overleed 
in de genoemde herberg. Assistent van de 
artilleriemeester Adriaan Scheyde overleef-
de dit trieste drama.

Portret

In het gemeentearchief van Vlissingen is 
nog steeds de registratie van de 87 dren-
kelingen in het gasthuis te bekijken. Zo ook 
de registratie van Barwells grafmonument 
in de kerk. In het muZEEum hangt een 

olieverfschilderij van Frans Naerebout dat 
in 1817 door de beroemde admiraal Jan 
Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) werd 
geschonken aan het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. De Mid-
del burgse wiskundige en arrondissement-
sijker Johan Pieter Bourjé schilderde dit in 
1817. Sta de volgende keer dat u het mu-
ZEEum bezoekt gerust even stil bij het por-
tret van deze eenvoudige, doch bijzondere 
mens! Bovenin het muZEEum bevinden 
zich bovendien nog een torso van het eer-
ste, stenen standbeeld van Naerebout, vier 
gravures van de schipbreuk uit 1781 en 
een kan die van het schip werd geborgen.

Familie Scheyde

Uit Amsterdam vertrokken de vier broers 
Justes David, Jan Fredrik, Adriaan en Lou-
rens Scheyde ieder na elkaar op verschil-
lende VOC-schepen naar de Oost. Jan 
Fre drik beleefde op zijn heenreis in 1770 
al spannende momenten. Bij Kaapverdië 
leed de Leymuiden waarop hij uitvoer ook 
schip breuk. De kapitein ging als één van 
de eersten van boord om het vege lijf te 
redden. Niet bepaald een lichtend voor-
beeld. Deze kapitein was toevalligerwijs de 
broer van admiraal Van Kinsbergen die het 
portret van Naerebout liet schilderen. De 
jonge (ho)oploper Jan Fredrik wist net als 
veel andere bemanningsleden zelf land te 
bereiken. Verschillende andere matrozen 
wilden niet alleen zichzelf, maar ook goud-

J. Mourik, Gravure van de schipbreuk van  
de Woestduyn, anoniem 1779  
(Rijksmuseum RP-P-OB-85).

Arthur Scheijde bij het portret van Frans Naerebout 
die zijn familie voor uitsterven behoedde,  
Zeeuws Maritiem muZEEum, Vlissingen  
(Foto Arthur Scheijde, 2017).



12 Den Spiegel

staven uit de kajuit redden van de onder-
gang. Eén van hen had zoveel staven goud 
in zijn kleding gestopt, dat toen hij van de 
Leymuiden afsprong en per ongeluk naast 
het vlot in het water viel, hij door het ge-
wicht van het goud als een blok naar de 
bodem zakte en verdronk. De bravere Jan 
Fredrik Scheyde voer op de Renswoude 
verder naar de oost. 
Alle vier de Scheyde broers kwamen in de 
Oost op enig moment terecht in het hos-
pitaal van Batavia. Drie van hen bliezen er 
hun laatste adem uit. Adriaan Scheyde was 
tegelijkertijd met zijn broer Jan Fredrik in 
het hospitaal. Hij herstelde en reisde te-
rug op de Woestduyn, leed schipbreuk bij 
Westkapelle en werd door Naerebout ge-
red. Indien Adriaan de schipbreuk van de 
Woestduyn niet had overleefd, zou de fami-
lie Scheyde volledig zijn uitgestorven.
Adriaan reisde terug naar huis in Amster-
dam, trouwde driemaal en zette de fami lie -
lijn die aan een zijden draadje had ge han gen 
voort. Omdat zijn nazaat Evert Schey de,  
mijn overgrootvader, terecht kwam in het 
Am ster damse burgerweeshuis, ging het 
ver haal over deze schipbreuk in de over-
leve ring verloren. Door urenlang strui nen 
in archieven en de uiteindelijke vondst van 
een kleine opmerking in een finan cieel 
archief stuk, kwam de heldhaftige Vlis singse 
red dings operatie uit de VOC tijd weer on-
der de aandacht. Dit verhaal had, net als 
de drenkelingen en de redders, gewor steld, 
maar kwam uiteindelijk toch weer boven.

Enige schilderij

Een paar jaar na publicatie van het boek 
De Woestduynschipbreuk nader ontrafeld 
uit 2010 nam de heer Kees Vliet Vlieland 
telefonisch contact op met de mededeling 
dat hij een schilderij had verworven van de 
Woestduyn. De eerste reactie was ‘Aha, 
van de schipbreuk!’, aangezien er alleen af-
beeldingen van het schip bekend zijn nadat 
het schipbreuk leed. ‘Nee, van ervoor, een 
aquarel’, was het antwoord. Vol verwach-
ting bracht ik een bezoek aan Vliet Vlieland 
en zijn vrouw. Dit zorgde voor helderheid 
in het verhaal. Het schilderij is een aqua-

rel op grootformaat met een bijpassende 
contemporaine Rococo lijst. Bovenaan 
staat de naam Wostduyn met tussen de 
‘O’ en de ‘S’ nog een kleine letter ‘e’ toege-
voegd. lange tijd is gezocht naar afbeeldin-
gen van dit schip vol getuigd, maar tot dit 
moment was slechts een kleine, zeer ruwe 
schets gevonden van het schip in de baai 
bij Kaapstad. De heer Vliet Vlieland bezit 
het enige schilderij dat bekend is van dit in 
Zeeland zo beroemde schip.

Identificatie

De collectie van Het Scheepvaartmuseum 
bevat enkele scheepsportretten die ver want-
schap vertonen met dit schilderij. De Ley-
der dorp (1771), de Jonge Lieve (1774), de 
Hoop (1778) en het Huys te Spyk (177?).  
Zij zijn alle vier niet gesigneerd. Ze worden 
soms toegewezen aan J. Houck omdat hij 
wèl een vergelijkbaar por tret signeerde van 
de Beekvliet (1752). Het verschil van twee 
decennia tussen de wer ken doet ver moeden 
dat een andere schil der dan Houck de drie 
van latere datum heeft geschilderd. Het 
schilderij van de Woestduyn is linksonder 
gesigneerd ‘I.D.M.’.
De romp van de Jonge Liefde toont grote 
overeenkomsten met het schilderij van de 

Het enige schilderij van de Woestduyn (collectie  
C. J. Vliet Vlieland, Middelburg/foto: Arthur Scheijde).
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Woestduyn. Het heeft dezelfde vorm leeuw 
als boegbeeld, vergelijkbaar zwart boord bij 
het dek en dezelfde simpele wijze van weer-
gave van de stukken geschut. 
De volledige romp van de Woestduyn en 
de formatie van de zeilen, inclusief de half 
gereefde, zijn identiek aan die van de Huys 
te Spyk. De vlag achter en de wimpel bo-
venaan wapperen ook hetzelfde. Verschillen 
zijn op te merken tussen de versiering 
rondom de kajuit aan de achtersteven en 
de driekleur die bij de Woestduyn mist aan 
de voorsteven. De Woestduyn en de Huys 
te Spyk lijken beide door I.D.M. te zijn ge-
schilderd. Opmerkelijk is echter dat de 
romp van beide schepen ook weer identiek 
is aan die van de Beekvliet van J. Houck 
van twee decennia eerder. Laatstgenoemd 
schip voert wel geheel andere zeilen. Eén 
of meer van de anonieme doeken zijn waar-
schijnlijk geschilderd door ‘I.D.M.’. 

I. de Man

Kees Vliet Vlieland ontdekte in het archief 
in Amsterdam een aquarel van een Oost 
Indisch Schip dat geschilderd werd door  
‘I. de Man’. Het archief geeft aan dat  
‘J. de Man’ dit schip heeft geschilderd, 
maar in de signatuur staat ‘I. de Man’. De 
letters ‘J’ en ‘I’ waren in de achttiende eeuw 
uitwisselbaar. De man kan dus Isaak of 
Iman hebben geheten, maar ook Johannes 
of Jacobus. De signaturen op beide werken 
bestaan uit dezelfde kapitalen.

De stijl komt overeen. De zwartwitte seg-
menten op de masten en de hele construc-
tie van het galjoen inclusief de leeuw voor-
aan zijn hetzelfde. Bovendien is het water 
om beide schepen heen hetzelfde aparte 
groenige blauw. Het ziet er naaruit dat de 
heer Vliet Vlieland de achternaam van de 
onbekende kunstenaar van meerdere wer-
ken heeft ontdekt!

Unieke Brief

In het Zeeuws archief vond ik een unieke 
brief. Op 26 juli 1779, de dag dat Naere-
bout nog moest terugkeren van zijn tweede 
reddingstocht, schreef generaal opzichter 
van de stranden Johannes Mauritz in Vlis-
singen al over de moedige daad van Frans 
Naerebout. Mauritz had ‘s nachts al zijn 
strand opzichters geactiveerd om strand-
vondsten te verzamelen op de stranden van 
Vlis singen tot aan Westkapelle. Uit deze 

Links de Huys te Spyk, anoniem (Het Scheepvaartmuseum, A.3495-03). Rechts de Woestduyn 
door I.D.M. (Coll. C. J. Vliet Vlieland).

Links het Woestduyn schilderij (Foto: Arthur 
Scheijde). Rechts het werk uit het Stadsarchief 
Amsterdam (I. de Man, afbeeldingsbestand 
010097015356).
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brief blijkt dat Mauritz opdracht heeft gege-
ven aan Frans Naerebout en de zijnen om 
met de Vissersschuijt naar de verongelukte 
Woest duyn te varen om hulpe...assistentie 
en redding te bieden. Dit detail was tot op 
heden onbekend. Altijd was men ervanuit 
gegaan dat Frans Naerebout uit eigen be-
weging was gaan redden. De redding is on-
geacht dit gegeven uitzonderlijk heldhaftig 
te noemen. 

Detail uit de bewuste brief.

Op 25 juli kwam Naerebout om tien uur  
’s ochtends aan in Vlissingen met zijn poon 
vol geredde mensen. 
De brief gaat verder: Het zij mij gepermit-
teerd, bij deeze occasie gem(elde) Frans 
Narrebout als redder van deeze ongeluk-
kige Persoonen in U(w) ed(ele) achtb(aren) 
gunstig aandenken op het eerbiedigste aan 
te beveelen. Hij is dien zelven morgen om 
12. uuren wederom van hier naa(r) het drij-
vende Wrak vertrokken, om te sien (of) de 
nog overig zijnde ongelukkige zielen te red-
den (zijn). 

Naerebout wachtte nog geen twee uur om 
weer uit te varen en de anderen te redden. 
Zijn moedige en kordate optreden werd 
snel onderwerp van gesprek en werd zeer 
gewaardeerd. Wordt het na De Ruyterdrop 
dit jaar ook tijd voor Frans Naereboutdrop? 
Frans’ gezicht, een zinkend VOC-schip en 
Barwell’s schatkist...

Over de auteur: Arthur Scheijde is ont
werper, filmmaker en schrijver van boe
ken over verschillende schipbreuken en 
De Ruyter.

Geraadpleegde bronnen:

– A. Scheijde, ‘De Woestduynschipbreuk nader ont-

rafeld, De legendarische redding, de opvarenden en 

het verdwenen fortuin’.

– C. Vliet Vlieland, Middelburg (schilderij).

– Rijksiconografische Dienst (RKD IB nummer 

53134).

– Het Scheepvaartmuseum, ‘Huys te Speijk’ A.3495-

03 [zie ook: ‘Hoop’ (A.3495-04), Leyderdorp 

A.3495-02 en ‘Vrouwe Petronella’ A.2637].

– Anonieme gravure: illustratie in de Maandelijkse 

Nederlandsche Mercurius, 1779 (Rijksmuseum RP-

P-OB-85).

– Zeeuws Archief, toegang 207: Familie Marhias-Pous 

Tak van Poortvliet, brief van Johannes Mauritz.

Unieke brief, geschreven ten tijde van de tweede reddingstocht, 26 juli 1779  
(Zeeuws Archief, foto: Arthur Scheijde 2013).
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Vlissingen tijdens de Belgische opstand
JAn kAlJouw

Voorgeschiedenis

Nadat Napoleon in 1815, tijdens de slag bij 

Waterloo definitief verslagen was, kwamen  

de grote mogendheden, Engeland, Oostenrijk  

en Pruisen, tot de conclusie dat  

een sterk machtsblok ten noorden  

van Frankrijk gewenst was.

Met als gevolg dat de voormalige Republiek der 

Nederlanden en de Oostenrijkse Nederlanden 

(België) met elkaar verenigd werden.

Deze opgelegde verbintenis zou echter 
niet lang stand houden. In het voormalige 
België was al snel onvrede en een gevoel 
van achterstelling. Er heerste ook veel 
werkloosheid en daarmee gepaard gaande 
armoede onder de lagere klasse. Ook wilde 
Koning Willem I meer macht over het on-
derwijs dat bijna in zijn geheel in handen 
was van de Rooms Katholieke Kerk. Die 
bood natuurlijk veel tegenstand en zal haar 
leden ook beïnvloed hebben. Volgens de 
Middelburgse Courant uit die dagen, had de 
regering evenwel van alles gedaan om voor 
de voornaamste problemen een oplossing 
te zoeken. Dat kon evenwel niet verhinde-

ren dat er in augustus 1830 in de zuidelijke 
provincies ernstige onlusten uitbraken. Het 
begon in Brussel en verspreidde zich snel 
naar andere grote steden, als Mechelen, 
Leuven, Luik, Gent, tot zelfs Brugge en 
Antwerpen toe. Toen de politie en het leger 
de zaak niet meer in de hand wisten te hou-
den greep de koning in en verscheen er in 
de Staatscourant de oproep: Te Wapen 

Vesting Vlissingen

Anno 1830 was Vlissingen nog een echte 
ves ting stad met wallen en poorten en een 
brede gracht er omheen. Ongeveer net als 
je thans nog gedeeltelijk in steden zoals 
Middelburg en Veere aantreft.
Er waren drie poorten; de Westpoort, waar 
de Bom vrije Toren nog een restant van is, 
de Duin poort en de Rammekenspoort. De 
Duin poort lag ongeveer op het eind van 
de Spui straat bij de Coosje Buskenstraat. 
De Duin poortweg zal er naar vernoemd en 
op aan gesloten zijn geweest. De Ram me-
kens  poort stond dicht bij het Eiland, onge-
veer bij de ingang van de scheepswerf van 
Damen. Daar sloot de Oude Vlissingseweg 
op aan. In een wijde boog er omheen la-
gen ook nog eens vijf forten of andere 

Gezicht op de Beursbrug en 
omgeving. Op de achtergrond 
is de Rode Brug nog te zien, 
1829; aquarel H. Speeleveldt. 
(Historisch Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen)
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ver de  di gings werken. Dat waren fort de 
Nolle, fort de Ruiter en de kroonwerken 
Linker Kroonwerk, Midden Kroonwerk en 
het Rech ter Kroonwerk. Van het Linker 
Kroon werk is thans nog de gracht aanwe-
zig. Die ligt rond de woonwijk Het Fort aan 
de Pre si dent Rooseveltlaan. Het Midden 
Kroon werk was waar vroeger het vliegveld 
gelegen heeft, en waar thans de wijk Wes-
ter zicht ligt.
Het Rechter Kroonwerk lag op het eind van 
de Buitenhaven, aan de Visodeweg te Oost 
Souburg.
Ze leken veel op de burchten van vroe-
ger, zoals thans nog gedeeltelijk in Oost 
Souburg te zien is. Ze hadden ook een aar-
den wal met een gracht er omheen, in de 
vorm van een vierkant of een vijfhoek. In 
het midden van het fort stond meestal een 
houten of stenen toren, van waar men een 
goed zicht had om op de vijand te schie-
ten en ook enigszins gedekt stond voor 
vijandelijk vuur. En op het binnenterrein 
stond een barak voor de soldaten en wat 
gebouwtjes voor het materiaal et cetera. Er 
was ook ruimte genoeg om nog een batte-
rij geschut te plaatsen, zodat het een goed 
te verdedigen vesting was. Vlissingen had 
toentertijd maar liefst zes kazernes waar 
wel enkele duizenden militairen in onder-
gebracht konden worden. De grootste, ka-

zerne Cavalier, bij de Bomvrije toren kon 
maar liefst 600 man herbergen en in nood-
gevallen konden er wel 900 man in gepropt 
worden. Vlissingen was toen nog een echte 
garnizoensstad met zelfs nog een marine-
haven en dito werf, de latere KMS werf. 

Staat van Oorlog

Kort nadat de onlusten begonnen waren, 
werden op het eind van oktober 1830 de 
vestingsteden die dicht bij de voormalige 
grens gelegen waren in Staat van Oorlog 
verklaard. Dat waren Maastricht, Den 
Bosch, Breda, Bergen op Zoom en natuur-
lijk ook Vlissingen. Dat hield onder andere 
in dat er van hogerhand, in dit geval het 
Ministerie van Oorlog, onderzoek gedaan 
werd naar de toestand waarin de vestigin-
gen zich bevonden. Wat Vlissingen betreft 
viel dat gelukkig nogal mee. Volgens een 
uitgebreid rapport van de instantie bevond 
de vesting zich nog in een goede staat.
Er bleek nog wel wat achterstallig onder-
houd te zijn. Met name het wegdek van ‘de 
lange steenen brug buiten de Ram me kens-
poort’ was zo slecht dat zware wagens of 
kanonnen er in weg zouden kunnen zakken 
en in de gracht vallen. 
Dat ingeval niet spoedig in derselver herstel 
voorzien wordt, door het wegzinken der 

De brug voor de 
Rammekenspoort, circa 1750; 
kopergravure. (Historisch 
Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen)
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gronden, bij den overtogt van geschut of 
geladen rijtuigen, aldaar de grootste onge-
lukken staan te gebeuren.
Dat zal zo’n stenen brug geweest zijn als je 
bijvoorbeeld nog ziet liggen over de gracht 
bij Zierikzee. Met van die gemetselde bogen 
waar nog net een roeiboot met passagiers 
onderdoor kan varen. Aan de brug bij de 
Duin poort moest ook nog het één en ander 
gebeuren want die was tussen 24 novem-
ber en 11 december gesloten voor rijtuigen. 
Het verdiende ook aanbeveling om extra 
palis saden aan te brengen bij de poort. Dat 
was een soort damwand van houten palen 
met er tegenaan een aarden wal, waar de 
verdedigers gedekt lagen voor vijandelijk 
vuur. Voor het karwei werden honderd pa-
lissaden aangevoerd plus nog vierhonderd 
boom stammen in lengtes van 2,85 tot 7.50 
meter. De boomstammen mochten gekapt 
worden in de bossen van de Domeinen tot 
zelfs in de rustige stukken toe. De grachten 
moesten ook nodig uitgediept en schoon-
gemaakt worden. Kort voor dat de onlus-
ten begonnen was er al een klacht van 
de vestingkommandant dat de gracht op 
sommige plaatsen zo ondiep was dat die 
gewoon doorwaadbaar was. Een troep mi-
litairen die dagelijks de Duinpoort uit mar-
cheren zien duidelijk dat deserteurs op hun 
gemak zonder de minste hindernis de ves-
ting uit kunnen komen. Met sommige an-
dere bruggen was het ook niet best gesteld. 
Van de steiger van de Beurs brug was het 
hou ten wegdek zo slecht dat er bij veelvul-
dig gebruik een gevaarvolle toestand ont-
stond. Die brug lag bij het Beursplein en de 
tegen woordige Koop mans haven. Vroeger 
was het Bellamypark de Koop manshaven. 
Daar achter, ter plaatse van de huidige 
Spui straat, lag nog een haven; de Achter-
haven of Oude haven. Tussen beide havens 
lag ter hoogte van de Kerkstraat ook weer 
een brug die hoognodig gerenoveerd moest 
worden. En of dat niet genoeg was, er was 
ook nog een Roode brug die er niet best 
aan toe was. Die lag aan het eind van de 
voor malige Vissershaven, tegen over het 
Arse naal. Wat een bruggen had Vlissingen 
vroeger toch. 

Toenemende dreiging

Intussen werd de toestand steeds dreigen-
der. Maastricht was al ingesloten door de 
rebellen. De stad Antwerpen was al hele-
maal in hun bezit, uitgezonderd de citadel, 
die nog in handen van Hollandse militairen 
was. Over en weer vonden vuurgevechten 
plaats. Het moet voor de bevolking een 
nachtmerrie geweest zijn, want zodra de 
opstandelingen begonnen te vuren, volgde 
een beschieting met de kanonnen van het 
fort. De Schelde werd in eerste instantie 
volledig afgesloten door oorlogsschepen 
van de Nederlandse marine. Vanuit de 
Vlissingse marinehaven was op bevel van 
hogerhand een eskader bestaande uit twee 
korvetten (kanonneerboten) en een fregat 
uitgevaren naar Antwerpen. Men be hoefde 
het ook niet stiekem te proberen. De be-
manning ervan was volgens de Middel burg-
se Courant zo fanatiek dat ze als arenden 
overal op los schieten. Een gevolg van die 
blokkade was dat handel en nijverheid in de 
stad bijna in zijn geheel stil kwam te liggen. 
Trouwens ook in de rest van Vlaanderen. 
Volgens krantenberichten waren er in ge-
heel Vlaanderen al meer dan honderddui-
zend werklozen. Ze smeekten om werk of 
om bijstand. Veel kooplieden waren van-
wege de beschietingen de stad uit gevlucht. 
Hun schepen bleven in Vlissingen liggen of 
ze diri geerden ze naar andere havens. De 
Vlis sing se havens lagen bomvol met voor-
namelijk buitenlandse schepen. Sommige 
bleven er soms maanden achter elkaar 
lig gen. De loodsboten konden er soms  
‘s nachts niet eens binnen liggen. Die 
moes ten dan maar buiten blijven zonder 
fat soenlijk onderdak en verwarming. Het 
ge vaar kwam, voor wat Walcheren en de 
rest van Zeeland betreft, ook steeds dich-
terbij. Was er aanvankelijk nog hoop dat de 
opstandelingen achter de oude grens met 
België zouden blijven, dat bleek een illusie 
te zijn. 
Ze trokken soms al met wel 600 man  
door Zeeuws-Vlaanderen, tot aan Schoon-
dijke toe. Ze plantten de Brabantse vlag op 
kerktorens en dwongen de bevol king tot 
het tekenen van formulieren voor an ne xa tie 
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van Zeeuws-Vlaanderen bij Bel gisch-Vlaan-
deren. Bij Maldegem, net over de grens 
was zelfs al een groep van naar schat  ting 
negen honderd man gezien.

Leger een grote chaos

Om een vijandelijke aanval te kunnen 
weer staan moest het garnizoen evenwel 
hoog nodig wat versterking hebben. Aan 
een verzoek daartoe door de Opper Kom-
man dant van Vlissingen en geheel Wal che-
ren, de Vice Admiraal W. Gobius, aan het 
Op per bevel in Den Haag kon niet voldaan 
worden.
Hoewel Vlissingen ook wel in de gevaren-
zone lag, was extra versterking voor steden 
als Antwerpen of Maastricht veel urgenter. 
En tot overmaat van ramp was het in het 
leger nog een grote chaos ook. Hele leger-
corpsen met voornamelijk Belgen hadden 
namelijk de zijde van de rebellen gekozen. 
Als die ook nog Nederlandse officieren 
hadden, werden die voor de keus gesteld; 
vrijwillig vertrekken of gevangen schap. 
Die keus zal voor de meesten van hen niet 
moeilijk geweest zijn, maar zodoende kwa-
men velen van hen zonder troepen te staan. 
In Vlissingen zijn veel van dergelijke offi-
cieren en onderofficieren aan gekomen uit 
onder andere Oostende, Brug ge en Nieuw-
poort. Een lijst aanwezig in het archief van 
de Opperbevelhebber telde maar liefst on-
geveer honderdveertig namen. Toen er vrij-
willigers gevraagd werden voor een verken-
ningstocht in Zeeuws-Vlaan deren meldden 
zich spontaan een dertigtal hoge officieren 
aan om als gewoon soldaat onder leiding 
van de kolonel Boellaerd op patrouille 
te gaan. Later werden de troepen zoveel 
moge lijk gescheiden; Belgen bij Belgen 
en Neder landers bij Nederlanders. Alleen 
brave Belgen die trouw waren aan eed en 
plicht mochten nog in Nederlandse korp-
sen blijven dienen. Lastiger was het nog dat 
zowel in Mid del burg als in Veere de bezet-
ting voor namelijk uit Belgen bestond. Dat 
voel de ten minste aan als een dolksteek 
in de rug. Maar die zullen wel zo spoedig 
moge lijk vervangen zijn door Neder landse 

mili tairen. Er moest althans uit het niet al te 
sterke Vlissingse garnizoen al spoedig een 
af de ling soldaten naar Veere over geplaatst 
worden.

Hiermee wens ik dit verhaal te besluiten. 
We bevinden ons nog steeds in het begin 
van de onlusten; circa eind 1830/begin 
1831.

Over de volgende periode hoop ik bij leven 
en welzijn nog wel een vervolg te kunnen 
schrijven.

Over de auteur: JAN KALJOUW is gebo
ren Souburger, Groot Abeele. Hij heeft een 
grote interesse in heemkunde en genealo
gie en publiceerde meerdere artikelen in 
onder andere De Wete.

Otto Willem Gobius 1758-1843), vice-admiraal en  
bevelhebber van de vesting Vlissingen 1830; steendruk. 
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief 
Vlissingen)
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Marinekazerne Vlissingen – een tijdperk
rob schouw

Pugno pro patria (ik vecht voor het vaderland) 

is de wapenspreuk van de ‘MarKaz Vlissingen’ 

die per 1 april 2018 uit dienst wordt gesteld. 

Terugkijkend naar de geschiedenis was de 

spreuk Pugna pro superstes (vechten om te 

overleven) toepasselijker geweest.

De voorgeschiedenis begint eigenlijk al in 1926, 

toen de matrozenopleiding van Gorinchem 

naar de Eerste Binnenhaven te Vlissingen werd 

verplaatst. Het oude pantserdekschip Noord

Brabant werd ontwapend en omgebouwd  

tot opleidings- en logementschip en die taak  

behield ze tot 1940.

Toen in de naoorlogse periode de marine 
en de stad zich weer stabiliseerden ver-
wachtte men weer op vooroorlogse voet 
verder te kunnen gaan. De chef staf van de 
marine heeft die wens dan ook in 1949 ge-
uit aan de burgemeester. Men had zelfs al 

een optie genomen op een terrein aan de 
Prins Hendrikweg, waar echter de PZEM, de 
elektriciteitsmaatschappij, ook heen wilde. 
De gemeente ging snel in onderhandeling 
om de weg vrij te maken voor de konink-
lijke marine, die de matrozenopleiding weer 
in Vlissingen wilde onderbrengen.
Er leek geen vuiltje aan de lucht, want zelfs 
de commandant van het marine opleidings-
kamp Hilversum zei in april 1950, tijdens 
een lezing, ‘dat Vlissingen altijd een Neder-
landse marinehaven zal blijven.’ En nog in 
datzelfde jaar bracht de marine het wacht-
schip Hr.Ms. Florus naar Vlissingen.

Dat de jantjes weer terug waren in de stad 
blijkt bijvoorbeeld uit een bericht in een 
krant uit 1951, dat er in het Con cert ge-
bouw (thans Arsenaaltheater) een caba-
ret pro gramma speciaal voor hen werd ge-
houden, ‘bekostigd uit het cantinefonds’. 
En in 1952 werd er een inzamelingsactie 

Op 7 februari zijn we als Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief 
ontvangen op de Marinekazerne te Vlissingen voor een lezing naar aanleiding van de op 
handen zijnde sluiting van het complex.
Na de ontvangst en de traditionele ‘Blauwe Hap’ (een marine nasi maaltijd) verzorgde de 
commandant van de kazerne, Luitenant ter zee der 1e klasse Eric Veldhuizen, een uitge-
breide presentatie.
Met zijn eigen indrukwekkende carrière als voorbeeld, loodste hij ons door de huidige 
Koninklijke Marine, vertelde daarnaast over de periode dat deze marinekazerne heeft be-
staan en gunde ons een blik in de toekomstige MARKAZ, oftewel de Michiel Adriaanszoon 
de Ruyter Kazerne.
Deze lezing is een mooie gelegenheid om het artikel te publiceren dat ik heb geschreven voor 
De Zeeuwse Admiraliteit, het periodiek van de AVOM Zeeland, een vereniging van oud- en 
actief marinepersoneel.
Zelf heb ik altijd in de scheepvaart gewerkt als objectleider bij een stuwadoor, als cargadoor 
en als ladingcontroleur. Maar daarvoor als beroep marineman. In 1970, één jaar na de op-
richting van de marinekazerne te Vlissingen, werd ik hier voor het eerst geplaatst, tussen 
twee vaarperiodes door.
Later ben ik nog enkele keren in Vlissingen geplaatst en na mijn zogenaamd ‘Groot 
Verlof’, ben ik voor grote NAVO-oefeningen nog meerdere malen ingezet als reservist in het 
Vlissingse. En eigenlijk heb ik mijn banden met de marine in Vlissingen nooit verbroken.
De ‘Zeeuwse Marine’ en zijn positie binnen Vlissingen heeft mij altijd geïnteresseerd en daar-
om kon ik vrij gemakkelijk het artikel schrijven over de geschiedenis van de marinekazerne 
Vlissingen.
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gehouden in de stad voor de inrichting 
van een Katholiek Militair Tehuis in de 
Hellebardierstraat (thans De Piek). De be-
hoefte aan een KMT was groot volgens de 
aalmoezenier, aangezien de marine nog 
geen kazerne had en de matrozen behoefte 
hadden aan een plaats waar ze bijvoorbeeld 
in alle rust een brief konden schrijven of 
studeren.
Ook zou Maria, Sterre der Zee een ere-
plaats krijgen in het KMT, ‘want zij moet al-
ler eerst deze jonge kerels bewaren voor de 
gevaren der zee.’
Het Protestants Militair Tehuis (Bellamy-
park) meldde in 1953 ook beter te draaien 
nu de marine weer terug was in de stad. 
Daar bij kwam ook nog, dat het COAK tijde-
lijk de opleiding en legering voor onderoffi-
cieren administratie van de landmacht had 
ondergebracht in de Bomvrije Kazerne.

Toch dreef er een eerste wolkje voor de zon 
toen de marine op een persconferentie toe-
lichtte, dat de nieuwe Rijkszeehaven te Den 
Helder in 1954 gereed zou zijn en de ge-
hele vloot daar zijn ligplaats kon vinden. En 
naar gelang de bouwwerkzaamheden vor-
derden, zouden de verschillende diensten 
van de marine uit het land naar Nieuwediep 
worden overgebracht.
Het wad achter de haven moest later nog 
worden opgehoogd, om daar werkplaat-
sen en loodsen te bouwen. Het vermoeden 
werd uitgesproken, dat het opleidingskamp 
uit Hilversum zou verdwijnen en dat de op-

leidingen te zijner tijd zouden worden ver-
deeld over Den Helder en Vlissingen.

Hoopgevend is dan toch weer, dat met offi-
cieel vertoon in 1954 de nieuwe betonnen 
marine steiger aan de Buitenhaven in ge-
bruik werd genomen. Men zag het als een 
bewijs dat de marine toch in Vlissingen wil-
de blijven, ook al waren er geruchten dat 
het niet zo was, aangezien er nog steeds 
geen kazerne was gebouwd. In zijn toe-
spraak bij deze ingebruikname, bevestigde 
de Commissaris van de Koningin van Zee-
land de visie, dat de marine zich permanent 
in Vlissingen wilde vestigen.
Toch moeten we wachten tot eind 1961 
voordat het eerste bericht komt dat de ma-
rine bij die steiger een marinekazerne voor 
400 man wil bouwen. Verder wil men de 
Bom vrije Kazerne van het COAK overne-
men om die te gebruiken als opleidings-
plaats voor zo’n 100 man.
Ook toen draaiden ambtelijke molens traag 
en haperend. Want na een jaar van radio-
stilte waren kamervragen pas de eerste te-
kenen van leven.
Er werd onder andere gevraagd wat eigen-
lijk de bestemming zou zijn van die nieuwe 
kazerne, waarop minister Visser een maand 
later antwoordde dat het de bedoeling 
was om de accommodatie aan boord van 
wachtschip Hr.Ms. Van Speyk met bijbeho-
rende vaartuigen door de nieuwe kazerne 
te vervangen. 
En stil werd het weer.

Een tekening van kunstenaar Hans 
Heeren uit 1950, van matrozen in bar 
Victoria op de boulevard.  
(Bron: website Vlissingen Dronk)
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Vier jaar later, op de derde dinsdag van 
september 1966, werd bekend gemaakt dat 
een marinekazerne, met de capaciteit van 
350 man, zou worden aanbesteed. Er ver-
schijnt voor het eerst een maquette van het 
complex en enkele maanden later vraagt 
de Rijks gebouwendienst een bouwvergun-
ning aan bij de gemeente Vlissingen.

Kerstmis 1961. Locatie:  
Eerste Binnenhaven te Vlissingen

Een paar dagen voor Kerstmis zijn ze op 
verlof gegaan met vers gestreken vouwen 
op de perrons. 
De achterblijvers, de marinemensen te Vlis-
singen en het Marine Bewakingskorps el-
ders in Zeeland, blijven paraat en houden 
de wacht; ‘Dienst als op zondag’ heet het.
De matroos bij de Binnenhaven loopt met 
zijn geweer aan de schouder op en neer 
langs de kade waar de schepen gemeerd 
liggen. Hij laat onderzoekend zijn blik glij-
den over de schaars verlichte schepen en 
langs de omheining die het terrein van de 
burger buitenwereld afsluit.
Dan loopt hij terug tot zijn schildwachthuis-
je vooraan bij het wachtschip Hr.Ms. Van 
Speijk, een grijs wachthuisje met een rood-
wit-blauw geschilderde band er omheen.
Zijn taak is meer dan bewaking alleen; 
staan de trossen goed? Hebben de schepen 
door hun bewegingen de palen niet uit het 
water getrokken? Hangen de vlaggen en de 
geus goed wijduit?

Dienst als op zondag? Wordt er dan ècht 
niets extra’s gedaan voor de mannen met 
de kerst? Waarschijnlijk zullen de ‘doom en 
de aal’ (de vlootpredikant en de aalmoeze-
nier) ook nog wel een rondje maken langs 
alle posten en afleveringen van ‘Stella 
Maris’ en ‘De Roerganger’ uitdelen.
En de maaltijd heet nu ‘kerstetentje’ en is 
iets rijker. Het is te lezen op de hectograaf-
kopie op de wachtschepen Van Speijk en 
Cor nelis Drebbel: ‘Slaatje, aspergesoep, 
gar na lenpastei, gebakken aardappelen, 
prui men compote, wijn, appelmoes, diverse 
groenten, kip, mandarijnen, hazelnoot wal-
noot ijs, koffie’. En de officieren, onderoffi-
cieren en manschappen eten gezamenlijk; 
ook dat is uitzonderlijk in die tijd. 
Maar dat geldt niet voor de mannen die op 
wacht moeten, die moeten ‘voorschaften’.
En er staat toch ook een versierde kerst-
boom in het manschappenverblijf. Niet al 
te groot, want zoveel ruimte is er niet. En 
kaarsen in de standaards, die vorig jaar 
nog door de kajoe (de scheepstimmerman) 
zijn gemaakt....

Dan vrij snel, op 6 juni 1967, wordt de eer-
ste paal geslagen en worden de definitie ve 
plannen bekend gemaakt. De accommo-
datie biedt plaats aan 280 korporaals en  
man schappen, 30 onderofficieren en 20 of-
fi  cieren.
De aanneemsom is 8 miljoen gulden (maar 
wordt uiteindelijk 11,5 miljoen) en bestaat 
uit vijf gebouwen en een atoomschuilkel-

Het marinecomplex aan  
de 1e binnenhaven,  

gezien vanuit de mast van 
Hr.Ms. NoordBrabant, 

kort voor de 2e WO. 
(Prentbriefkaartencollectie 

Gemeentearchief 
Vlissingen)
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der (kosten 800.000 gulden, capaciteit  
630 personen).
Trots wordt vermeld dat de manschappen 
slaapzalen krijgen van slechts zestien bed-
den met plaats voor een zitje en iedereen 
zal een hanglegkast tot zijn beschikking 
hebben en ieder bed krijgt een bedlampje!
Daarentegen zullen wegens ruimtegebrek, 
de officieren en onderofficieren in één ge-
bouw worden ondergebracht.
Omdat er buitendijks wordt gebouwd, zul-
len de begane grondvloeren van enkele ge-
bouwen op 6,5 meter boven NAP komen. 
Er waren overigens geen Zeeuwse bedrij-
ven betrokken bij de bouw.

In een toelichting over de totstandkoming 
van de plannen zegt men dat de eerste con-
crete plannen voor een kazerne uit 1954 
waren, ten oosten van het Kanaal door Wal-
che ren (op de plaats waar nu de Ken nis-
werf is gelegen). En de reden dat men zo 
laat na de oorlog is gaan bouwen, ligt in het 
feit dat men tot dan toe alle financiële mid-
delen nodig had voor het varend materieel.
Verder geeft men nog aan dat het de be-
doeling is om na verloop van tijd ook nog 
een sporthal te bouwen op een extra stuk 
grond en een hobbywerkplaats, waar de 
meest uiteenlopende liefhebberijen kunnen 
worden beoefend. 
De geschiedenis zal leren, dat ook in het 
centrum van Vlissingen de meest uiteenlo-
pende liefhebberijen zijn uitgeoefend in de 
loop der jaren. Maar dat terzijde.

Kapitein-ter-zee J.W. van de Graaf, de 
Com man dant Maritieme Middelen Schelde, 
sprak destijds over de in aanbouw zijnde 
marinekazerne: ‘Deze kazerne wordt ge-
bouwd voor het leven,’ want de Vlis singse 
marine is volgens hem een efficiënt wer-
kend bedrijf; een economische studiegroep 
van de regering kwam kort daarvoor tot die 
conclusie. 
‘En het onderhoud van de oude wachtsche-
pen is trouwens veel te prijzig en het com-
fort voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd.’

En daar is ze dan

Op 20 november 1969, maanden voor de 
streefdatum, is de officiële opening. ’s Mor-
gens maakt een compagnie vlootpersoneel, 
voorafgegaan door tamboers en pijpers een 
mars door de stad; wachtschip Jacob van 
Heems kerck wordt uit dienst gesteld en 
middels de vlaggenparade tijdens een ‘Alle 
Hens’ wordt de nieuwe kazerne in dienst 
gesteld.
’s Avonds is er feest in de nieuwe kantine, 
met cabaret, dans en muziek met onder an-
dere het in die tijd populaire duo Sandra en 
Andres.
De dagen daarna zal het nog ‘open huis’ 
zijn voor familieleden van de betrokkenen 
en voor de Vlissingse bevolking.
Ook oud marinemensen weten de kazerne 
al snel te vinden, want nog geen maand na 
de opening hield men er al een eerste re-
unie.

Namens de vlagofficier materieel, droeg ir. 
K. de Munter (de ontwerper van de twaalf 
onderzeebootjagers uit de jaren 1950-
1980) de kazerne over aan commandeur 
Roest, chef staf van de commandant zee-
macht Nederland, die op zijn beurt het be-
vel over de kazerne overdroeg aan de kapi-
tein-ter-zee Van de Graaf.

Wandtapijt getiteld Atlantis van Carla Kaper. 
Geschenk van de gemeente Vlissingen bij de 
opening van kazerne in 1968.
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Ir. de Munter herinnerde eraan dat de plan-
nen voor een kazerne al stamden uit de pe-
riode van kort na de Tweede Wereldoorlog 
en dat die door diverse omstandigheden 
steeds maar werden uitgesteld. 
Commandant Van de Graaf sprak over ‘een 
overgang van regen naar zonneschijn’ en 
was blij niet nog zo’n koude Nova Zem bla-
winter op de Jacob van Heems kerck door 
te moeten brengen.

‘Traditie’ heet op zeker moment een afleve-
ring van de Zeeuwse Almanak in de PZC.

Toen onlangs in Vlissingen de nieuwe ma-
rinekazerne werd geopend, zorgde een 
marineofficier voor een mooie rondleiding, 
waarbij het gebouw van kiel tot toplicht 
grondig werd doorgenomen. De genodig-
den toonden zich vooral verrast door het 
grote aantal douches; elke kamer heeft 
een eigen douche, waarin in feite een stuk 
marine traditie besloten ligt: boenen en 
schrobben zijn bezigheden, die Janmaat 
door de eeuwen heen hebben gesierd.
En het siert thans de marineleiding, dat 
Janmaat naar hartenlust kan douchen, zo-
veel als ie maar wil. 
Dat bleek uit het antwoord, dat één van de 
genodigden kreeg toen hij vroeg: ‘Kan ie-
dereen nu douchen wanneer hij maar wil?’
‘Het douchen is helemaal vrij meneer, maar 
wij bepalen de temperatuur van het water,’ 
zei de officier.

Het gemeentebestuur van Vlissingen wil 
graag uiting geven aan de grote verbonden-
heid door de eeuwen heen tussen de Vlis-
singse bevolking en de Koninklijke Mari ne 
en schenkt een wandkleed ter verfraai ing 
van de kazerne. Het wandtapijt van Carla 
Kaper heet ‘Atlantis’.

Een half jaar later biedt de heer W. van de 
Grift namens de Vlissingse bevolking, ook 
een geschenk aan voor de opening van de 
nieuwe kazerne. Er is hiervoor gecollec-
teerd in de gemeente. Het terrein is die dag 
ook voor het publiek toegankelijk.
Het geschenk bestaat uit drie enorme foto’s 
(4,5 meter bij 57 cm) van de Boulevard. 

De foto’s komen respectievelijk in de kan-
tine, in het manschappenverblijf en in het 
verblijf van de onderofficieren te hangen.
De commandant kreeg een kleiner exem-
plaar, van ongeveer één meter lang voor 
zijn eigen kamer.
Tijdens de open dag was er nog een inci-
dent met twee tegen de NAVO demonstre-
rende jongeren. Die zijn later met zachte 
hand aan de politie overgedragen.

Het is inmiddels eind 1971 en Kapitein ter 
Zee Niemeyer, de nieuwe commandant, 
blikt 25 jaar vooruit over hoe de marine er 
in Vlissingen dan uit zal zien.
Op dat moment is Vlissingen een belangrijk 
NAVO-steunpunt met een commandocen-
trum in tijd van crisis. 
‘Als over 25 jaar de erfpacht afloopt, is het 
misschien beter te verhuizen naar een open 
bassin in het Sloegebied, maar hoe die ba-
sis eruit zal zien is moeilijk te voorspellen, 
gezien het snelle tempo waarin scheepsty-
pen veranderen. En misschien hebben we 
dan wel schepen die op atoomkracht wor-
den voortgedreven en dus veel langer op 
zee blijven.’
Hij maakt zich echter zorgen over de finan-
ciële middelen en de materiële positie van 

Een menukaart uit september 1971.
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de marine, ‘want men mag niet vergeten 
dat de Russische beer inmiddels heeft le-
ren zwemmen en ons wapen technisch en 
kwantitatief soms ver voor is.’

De kazerne functioneert naar behoren en 
naast zijn normale taken vinden er ook 
nog extra activiteiten plaats, zoals bezoe-
ken van burgerlijke autoriteiten uit bin-
nen- en buitenland, een werkbezoek van 
Prins Bernhard als inspecteur-generaal der 
krijgsmacht, collecterende scholieren en 
vergaderruimte voor oudgedienden en de 
Bond van Nederlandse Militaire oorlogs-
slachtoffers.
Voor de eerste keer werden hier ook  
27 marineofficieren beëdigd. Normaal ge-
beurt dat in Den Helder.

Ter gelegenheid van het achtjarig bestaan, 
blikt commandant kapitein-ter-zee Huber 
terug in de geschiedenis. Zo blijkt er bij-
voorbeeld vóór de bouw zelfs niet genoeg 
plaats te zijn geweest op de wachtschepen 
en werd er ook nog ruimte gehuurd in de 
plaatselijke jeugdherberg.
Verder wijst hij op veel veranderingen in de 
marine, met name de inkrimping van per-
soneel.
Het burgerpersoneel van de kazerne wordt 
in het zonnetje gezet voor hun goede dien-
sten al die jaren.

En hij onthult de plaquette ‘Nutrix Duo-
decim’ (voedster van het twaalftal), waar-
mee wordt gedoeld op de zorgtaak van 
de kazerne voor de bemanningen van de 
twaalf schepen die eind jaren 1970 op de 
werf werden gebouwd.

Op 15 oktober 1983 schenkt maritiem 
kunst schilder en oud-kwartiermeester C.W. 
van der Ven vijf van zijn schilderijen en zijn 
boekencollectie van 1800 boeken aan de 
marinekazerne, die voor deze boeken zelfs 
een speciale bibliotheek creëert. Van der 
Ven is aan het eind van zijn leven en de 
marine heeft beloofd goed voor zijn verza-
meling te zorgen.

De klad komt erin

De eerste personeelsreducties waren al 
achter de rug, vanwege de verhuizingen 
van de conservatiedienst en het Benelux 
oor logs hoofdkwartier naar Den Helder, 
maar toen het IJzeren Gordijn was gevallen 
in 1989 ging het heel erg snel.
Na vertrek van het mijnenbestrijdingsflot-
tielje nummer drie naar Den Helder, vreest 
het marinepersoneel voor het voortbestaan 
van de kazerne. 
Volgens de marine zal de verhuizing van 
het flottielje doorgaan, maar zal het geen 
consequenties hebben voor de kazerne en 
volgen er ook geen gedwongen ontslagen. 
Maar de staf en de ondersteunende dien-
sten verhuizen mee, dus het wordt weer 
stiller op de kazerne, want dit kost  uitein-
delijk achttien banen.

Burgemeester Van der Doef spreekt in een 
brief aan de minister van defensie zijn on-
gerustheid uit over de plannen rondom de 
marine te Vlissingen.
Voorzitter Knoppien van de Koninklijke 
Ver eniging van Marine Officieren doet eind 
1990 de suggestie om de amfibische op-
leidingen van het Korps mariniers naar 
Vlissingen over te brengen, om zo de ka-
zerne weer nieuw leven in te blazen. Die 
kazerne moet van minister Ter Beek in vre-
destijd een slapend bestaan gaan leiden.
Verder vindt de vereniging dat de marine 

Een foto van de Duik en Demonteer Groep uit 1975 in 
de Buitenhaven
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heel goed vanuit Vlissingen de coördinatie 
van de Nederlandse kustwacht zou kunnen 
verzorgen. Hij zit hiermee op één lijn met 
de Vlissingse burgemeester Van der Doef, 
die ook dergelijke alternatieven heeft aan-
gedragen.

Eind 1991 werken er nog 125 mensen op 
de kazerne, ‘en dat aantal moet terug naar 
35,’ zegt de scheidend commandant Nille-
sen. Na zijn vertrek wordt het commando 
waargenomen door de commandant mari-
tieme middelen te Rotterdam.
Nillesen is bang dat de marine zijn aantrek-
kingskracht op personeel zal verliezen als 
ze alleen nog maar in Den Helder gevestigd 
zijn, aangezien er relatief veel Zeeuwen en 
Brabanders bij de marine zitten.

Even was er valse hoop in 1992, dat de 
mari niers naar Vlissingen waren gekomen, 
omdat hier plotseling veel nieuwe rupsvoer-
tuigen (bandwagens) van het Korps rond-
reden. Maar die waren hier alleen, omdat 
er in Zeeland meer ruimte is om ze in te 
rijden. Zodra dat gebeurd is gaan ze naar 
hun opslag elders in Nederland.
Het sprankje hoop dat Vlissingen nog had op  
een toekomst voor de marinekazerne 
werd in januari 1993 de grond ingeboord. 
De mi ni ster had de keuze tussen uitbrei-
ding van de Luchtmobiele Brigade of het 
Korps mari niers en het is de Luchtmobiele 
Brigade ge wor den. Had hij voor de mari-
niers gekozen, dan hadden zij mogelijk de 
vrijgekomen ruim te in de marinekazerne 
kunnen opvullen.

Op de marinekazerne wordt in de zomer 
van 1993 ruimte gereserveerd voor Duitse 
toeristen aan wie door een oplichter niet 
be staande caravans zijn verhuurd. Uit-
einde lijk kunnen de gedupeerde vakantie-
gangers elders worden ondergebracht en is 
de ruimte op de kazerne niet nodig.

De kazerne zakt steeds dieper in het moe-
ras, want in 1994 overweegt defensie de 
kazerne te verkopen.
Een jaar later blijkt er sprake te zijn van bo-
demverontreiniging op het terrein en de pro-

vincie dient hiervoor een saneringsplan in.
En in november van 1995 staat het in de 
krant: 1 januari 1996 gaat de marinekazer-
ne op slot en wordt van buitenaf bewaakt. 
Hierna zijn alle militaire activiteiten uit de 
provincie Zeeland verdwenen. De Zeeuwse 
overheid protesteert uiteraard.

Een opleving

Het loopt allemaal zo’n vaart nog niet, 
maar het blijft doormodderen. Een nieuwe 
slui tings datum was vastgesteld: 1 janua-
ri 1998, maar deze wordt steeds on waar-
schijn lijker, nu defensie heeft verklaart de 
ko mende jaren nog behoefte te hebben aan 
ac com modatie te Vlissingen.
De Admiraliteitsraad maakt bekend dat de 
marinekazerne te Vlissingen in ieder geval 
tot 2005 open blijft, terwijl in 1994 eigenlijk 
was besloten, dat de kazerne per 1 janu-
ari 1998 zou worden gesloten en de marine 
voorgoed uit Zeeland zou verdwijnen. Dat 
nieuws overschaduwde het 25-jarig jubi-
leum van de kazerne. Want ondanks dat 
ook de Duik en Demonteer Groep inmid-
dels was verdwenen, kwamen er nieuwe 
taken naar de kazerne. Men bood onderdak 
aan de Natres, die vanwege het sluiten van 
de landmachtkazerne te Middelburg plaats 
nodig hadden en er werden 139 matrozen 
van de Verenigde Arabische Emiraten ge-
accommodeerd, die een matrozenopleiding 
volgden.
Verder wil het Garnizoenscommando Breda 
er een vooruitgeschoven post huisvesten 
en heeft de marechaussee zijn Vlissingse 
brigade er al ondergebracht.

De marine is van plan om 10 à 13 miljoen 
gulden te investeren in de marinekazerne. 
Het geld is bestemd voor de bouw van 
een nieuw verblijf met ruim honderdvijftig 
slaapplaatsen en voor renovatie van het 
bestaande complex.
Men verwacht een tweede groep van  
150 man uit de VAE voor een matrozen op-
lei ding en met de landmacht is een over-
eenkomst getekend voor medegebruik van 
de kazerne door twee compagnieën Natres 
en een kleine vaste staf.
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In juli 1999 is de renovatie gerealiseerd en 
op de plaats waar de ziekenboeg en twee 
loodsen stonden is een nieuw complex 
verrezen voor de accommodatie van per-
soneelsleden. Er is nu capaciteit voor 168 
mensen.

En het leven gaat verder, want de kantine 
van de kazerne gaat tegen de vlakte. De 
capaciteit is te groot en het gebouw is ver-
ouderd, waardoor de stookkosten te hoog 
zijn. Er wordt een nieuwe keuken en kan-
tine ondergebracht in een van de bestaande 
gebouwen en die investering is in twee jaar 
terugverdiend. De verhuizing is op 6 mei 
2003 gepland, waarna de sloop kan begin-
nen.

Terwijl er pas voor miljoenen is geïnves-
teerd komt de gemeente in 2004/2005 met 
het idee om de kazerne te verplaatsen naar 
het ‘achterland’ om zodoende ruimte te 
maken voor haven gebonden industrie.
Maar de financiële crisis komt eraan en 
Vlissingen kruipt richting de artikel 12 ge-
meente, dus voor die verhuizing zal er geen 
geld meer zijn. 

De marine heeft er blijkbaar nog zin in, 
want in 2009 is het vernieuwde sportcom-
plex heropend en in datzelfde jaar wordt 
ook het 40-jarig jubileum gevierd.

De Feniks herrijst uit zijn as

De eerste geruchten voor een nieuwe, zeer 
grote kazerne (zeker tienmaal zo groot als 
de huidige) steken eind 2011 de kop op. 
Men weet nog niet eens of het marine of 
landmacht wordt. En de gemeente zal de 
ontwikkeling van het industriegebied rond 
de Buitenhaven moeten aanpassen.

Inmiddels weten we dat de marine een ka-
zerne voor zijn mariniers laat bouwen en 
het huidige terrein zal worden opgenomen 
in dat van de nieuwe kazerne.
Nu zal na al die jaren van onzekerheid, de-
ze kazerne begin 2018 alsnog worden ge-
sloten. Maar deze keer doet het gevoelsma-
tig niet zo’n pijn, want over enkele jaren zal 
ze als een prachtige zwaan in het Zeeuwse 
landschap staan, waarmee iedere verdere 
vergelijking met het sprookje van Hans 
Christaan Anderson stopt, want de huidige 
kazerne was zeker geen lelijk eendje.

Mijnenbestrijding flottielje 3 in 1988 voor de kazerne
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Diensten en taken die de kazerne in de loop 
der jaren onder andere heeft verleend en 
uitgevoerd, de volgorde is willekeurig:
Commandant Marinekazerne Vlissingen; 
Com mandant Maritieme Middelen Schel-
de; COMBENECHAN (Admiraal Be Ne-
Lux); Oorlogshoofdkwartier Wal che ren; 
Taperelaycentrale Dishoek; Trans port- en 
voedingsfaciliteiten t.b.v. de bui ten posten; 
Nettendienst; Con ser va tie dienst; Mijnen 
Uitkijk Dienst; Staf bureau Mij nen be strij-
dingsflottielle-3; Staf bureau Marine Be-
wa kings Korps, later werden deze taken 
overgenomen door DBBO = Dienst Be wa-
kings- en Be veiligings Orga ni sa tie; Mu-
ni tie opslag te Ritthem en Veere; Mo bi li-
sa tie Opkomst Cen trum; Op slag centrum 
mo bi lisatiematerieel; Duik- en De mo neer 
Groep; Hoorn blazers opleiding; Onder-
steu ning uit naam van het DMI (Directie 
Materiële Instandhouding); Ondersteuning 
Loods wezen en Betonningsdienst; Onder-
houd slapende verbindingscentra Ter-
neu zen, CMMSchelde, diverse seinpos-
ten en radioaansluitingen in de provincie; 
Com municatievaartuigen Westerschelde; 
Zeil school en een schietbaan voor lichte 
vuur wapens; DMO (Defensie Materieel 

Or ga nisatie); Logistiek en accommodatie 
voor marinepersoneel werfschepen, poli-
tie en marechaussee; FBD (Facilitair Be -
drijf Defensie); Logistiek en accommoda-
tie voor binnenliggende marineschepen; 
Logistiek en accommodatie voor andere 
krijgsmachtonderdelen die tijdelijk in Zee-
land opereren; Accommoderen VEVA 
op  lei dingen; Accommoderen Korps Na-
tio nale Reserve (Natres); Geestelijke ver-
zor ging; Maatschappelijke verzorging; 
Een ziekenboeg met dokter en tandarts; 
Kap per; Schoenmaker; Kleermaker; Lin-
nen kamer; Wapenarsenaal; Vestiging M.P. 
(Ma ri ne Patrouille); Medewerking aan de 
storm vloed bewakingsorganisatie; Haven-
be vei liging bevelsgebied; Zee ver keers or-
ga ni satie (konvooi-indelingen en in stru c-
ties); Patrouillevaartuig visserij-inspec tie; 
Con ve nant met de Veilig heids regio Zeeland 
(VRZ).

Dit artikel is geschreven vanuit eigen aan-
tekeningen en geverifieerd via Krantenbank 
Zeeland bij de volgende periodieken: PZC, 
De Stem, De Vlissinger, De Scheldebode en 
het Zeeuws Dagblad

De noordzijde van de Buitenhaven met op de voorgrond de marinekazerne; foto Henk Nagelhout. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Van het bestuur
Peter VAn druenen 

Op 19 januari 2018 organiseerden de 
Vrien den en het muZEEum voor de tweede 
keer een gezamenlijke nieuwjaarsbijeen-
komst. De opkomst was net als vorig jaar 
zeer groot. Er viel dan ook het een en an-
der te vieren. En dan heb ik het niet alleen 
over de twee jubilea waaraan we in 2017 
uitgebreid aandacht hebben besteed: het 
muZEEum bestond 15 jaar en de Vrienden-
vereniging 35 jaar. Ik heb het vooral over 
de prolongatie van de titel Leukste uitje 
van Zeeland door het muZEEum en over 
(de schoorsteen moet blijven roken) de 
stijging van het aantal bezoekers in 2017:  
20 procent meer dan in 2016. 

Ook voor de Vrienden was het een topjaar. 
We zijn met ruim 700 leden nog steeds een 
van de grootste vriendenverenigingen van 
het land. Zeker relatief gezien. Het belang-
rijkste museum van Nederland, het Rijks-
museum in Amsterdam, heeft ‘maar’ 2.500 
leden, drie keer zoveel dus, maar het bud-
get daar is met 90 miljoen euro, 300 keer 
groter dan de hoeveelheid geld waarmee 
we het in Vlissingen moeten doen. Ik be-
doel maar. 

Onze vereniging telt dus meer dan gemid-
deld mee en dat uit zich in de wijze waar-

op we naar buiten treden: de uitgave van 
het onvolprezen tijdschrift Den Spiegel, de 
excursies, lezingen en presentaties en de 
financiële steun die we jaarlijks kunnen 
geven aan het uitbouwen van de collecties 
van het muZEEum en het Gemeentearchief 
Vlissingen. Zo waren we in 2017 de groot-
ste financier van de aankoop van de col-
lectie Dert door het archief, het tot stand 
komen van de expositie De Schelde door 
de lens van Dert en de herinrichting van 
de entree van het muZEEum. Door een 
schenking aan de Vrienden in de herfst van 
2017 konden we daarnaast investeren in de 
ontwikkeling van het muZEEum-LAB, dat 
in de loop van 2018 de opvolger van het 
Open Depot moet gaan worden. 

De Vereniging Vrienden van het muZEEum 
en het Gemeentearchief Vlissingen is daar-
mee een niet weg te denken factor in cul-
tureel- en maritiem-historisch Vlissingen. 
Een club waar je bij wilt horen. Ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen: kent u mensen 
in uw familie-, vrienden- of kennissenkring 
die nog geen lid zijn? Kijk ze dan enigszins 
verbaasd aan, vertel dat ze dat eigenlijk 
niet kunnen maken en verwijs ze naar onze 
website waar je met een paar muisklikken 
lid kunt worden: www.vriendenmuzeeum.nl.

Open Depot in het  
muZEEum;  
foto Mechteld Jansen
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muZEEumnieuws
Met vertrouwen werken aan een gezonde toekomst

kAren kroese en Pol Verbeeck 

Het muZEEum is enkele jaren geleden een 
nieuwe weg ingeslagen. Als ondernemend 
museum willen wij heden met verleden ver-
binden en kiezen voor een plaats midden 
in de samenleving. Het muZEEum wil haar 
prachtige en waardevolle collecties nóg 
aantrekkelijker presenteren. De boeiende 
verhalen achter die collecties kunnen nóg 
beter worden verteld. We zijn daarom aan 
het nadenken hoe we de presentatie zou-
den kunnen moderniseren. 

Meer bezoekers

Een groot deel van de huidige inrichting is 
namelijk al ruim vijftien jaar oud. Daarmee 
is het muZEEum beslist niet ‘saai’. Want we 
zijn al tweemaal door onze bezoekers ver-
kozen tot ‘Het leukste uitje van Zeeland’. 
En 2017 was een topjaar met ruim 35.000 
bezoekers, het hoogste aantal in de afgelo-
pen tien jaar! 

Met een nieuwe presentatie willen we nog 
meer bezoekers trekken. We willen onze 
positie als maritiem museum versterken, in 
de stad Vlissingen maar zeker ook daarbui-
ten. En we willen graag meer jongere be-
zoekers in het muZEEum zien. De afgelo-
pen tijd is het aantal jeugdige bezoekers al 
flink gestegen doordat er stevig is ingezet 
op educatie. Een groep enthousiaste vrij-
willigers heeft zich hiervoor gespecialiseerd 
als educatiegids.

Meer eigen inkomsten

Meer bezoekers betekent ook meer eigen 
inkomsten. Daarmee hoopt het muZEEum 
steeds sterker in de schoenen te staan. 
Dat is belangrijk en noodzakelijk in een 
tijd waarin de overheidssteun voor cultuur 
minder vanzelfsprekend is geworden. Het 
muZEEum wil als ondernemend museum 

zelf zorgen voor een groot deel van de in-
komsten. Daarbij is ook de steun van par-
ticulieren, fondsen en bedrijfsleven van es-
sentieel belang, om exposities te realiseren 
en het muZEEum toegankelijker te maken. 
Zo kon het muZEEum dankzij een financi-
ele bijdrage van de Vriendenvereniging in 
2017 de herinrichting van de atriumruimte 
realiseren. 

Nieuwe wegen

De komende tijd gaat het muZEEum op 
zoek naar nieuwe wegen om meer eigen 
inkomsten te verwerven. Zo vindt u bij 

Kinderen bezoeken het muZEEum;  
foto Lex de Meester.
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deze Spiegel een brochure over ‘schen-
ken en nalaten’. Als ANBI-instelling is het 
muZEEum vrijgesteld van schenkings- en 
erfbelasting. Giften komen daarmee volle-
dig ten goede aan het culturele doel. Een 
schenking aan het muZEEum kan de do-
nateur daarnaast een aardige fiscale aftrek-
post opleveren. U leest er meer over in de 
brochure of op onze website. Of neem con-
tact op met Onno Bakker, directeur van het 
muZEEum, directie@muzeeum.nl.
De afgelopen tijd heeft het muZEEum 
ook sterker ingezet op de verhuurfacili-
teiten. Een grote ruimte in de Pakhuizen 
is zo ingericht dat deze aantrekkelijk is 
voor bezoekers én voor zaalhuur. De ca-
teringmogelijkheden zijn flink uitgebreid. 
Daarmee hebben we een breder verhuur-
aanbod, ook voor grotere groepen. De af-
gelopen maanden hebben al veel groepen 
gebruik gemaakt van de Pakhuizen, maar 
ook van andere ruimtes in het muZEEum. 

Vergaderingen, presentaties, familiefees-
ten, bruiloften; het is allemaal mogelijk. 
Wilt u meer weten over onze mogelijkhe-
den? Neem dan contact op via verhuur@
muzeeum.nl.

Gezonde toekomst

Als Vriend steunt u het muZEEum al en 
daar zijn wij u dankbaar voor. Maar er is 
meer mogelijk. Misschien zijn onze nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van schenken 
en de verhuurfaciliteiten wel interessant 
voor u of uw relaties? Of u kunt over wegen 
om als vrijwilliger een bijdrage te leveren 
aan het muZEEum. Met een steeds groter 
netwerk dat het muZEEum tot steun is, 
kan het muZEEum blijven voortbestaan 
en verder werken aan een gezonde toe-
komst; voor een nóg beter en nóg mooier  
muZEEum.
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Boekpresentatie
Tijd: vrijdag 6 april 2018,  
aanvang 13.30 uur stipt;
Plaats: Gemeentehuis van Vlissingen,  
ingang Stadhuisplein (voorzijde).

Uitgave van het handschrift van Jasper 
Jaspersen Brasser 1754

In het depot van het gemeentearchief van 
Vlissingen is al heel lang een lijvig hand-
schrift uit 1754 opgenomen. De auteur van 
dit werk is bierbrouwer Jasper Jaspersen 
Brasser. Het handschrift gaat over het 
Vlissingen van zijn tijd. De auteur beschrijft 
de wallen, de bolwerken, de poorten, het 
gasthuis, het weeshuis, de beurs, de vis-
markt, het stadhuis, de kerken en nog veel 
meer. Ook behandelt hij de intocht van 
Prins Willem IV in 1751, de rouwgebruiken, 
huwelijksfeesten; een keur aan onderwer-
pen komt voorbij. Af en toe duikt de schrij-

Archiefnieuws
Ad trAmPer 

Het gerestaureerde handschrift van Jasper Jaspersen Brasser; foto Marijn de Valk.
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ver in het roemruchte verleden van de stad.
Dit handschrift is nu getranscribeerd, van 
een toelichting voorzien en gedrukt. Tevens 
is het originele handschrift gerestaureerd. 
Daarmee is één van de belangrijkste bron-
nen van de Vlissingse geschiedenis uitge-
geven en voor iedereen beschikbaar. Joep 
Bremmers en Ad Tramper treden hierbij op 
als boekbezorger.

Rond de boekpresentatie wordt een studie-
middag georganiseerd om het belang van 
dit werk voor de geschiedenis van de stad 
te laten zien.

Programma:

13.30 uur: welkom door gemeentearchiva-
ris Ad Tramper

• Joep Bremmers, de uitgave van en bij-
zonderheden uit het handschrift

• Marijn de Valk, de restauratie van het 
hand schrift

14.45-15.15 uur: Pauze

• Peter van Druenen, het gebruik van het 
handschrift

• Presentatie eerste exemplaar aan burge-
meester Bas van den Tillaar

16.00 uur: borrel en mogelijkheid het boek 
te kopen

Aanmelden voor de studiemiddag kan door 
het sturen van een e-mail naar: 
gemeentearchief@vlissingen.nl  

Het boek telt 375 pagina’s, kost 25 euro 
en is in een beperkte oplage beschikbaar, 
wees er dus snel bij. Het kan gereserveerd 
worden bij boekhandel ’t Spui: info@boek-
handelspui.nl of bel: 0118-422170.

  Beschryvinge
  der stadtVlissinge

Het handschrift van 
Jasper Jaspersen Brasser

1754

In het jaar 1754 schrijft de Vlissingse bierbrouwer Jasper Jaspersen Brasser een boek over zijn stad. Er valt in dat jaar weinig te verdienen en uit tijdverdrijf zet hij zich achter zijn schrijftafel. Een lijvig handschrift is het resultaat. 
Door Brasser krijgen we een aardige kijk op het Vlissingen van halverwege de achttiende eeuw. Hij beschrijft de wallen, de bolwerken, de poorten, het gasthuis, het weeshuis, de beurs, de vismarkt, het stadhuis en nog veel meer. Ook de begraafrituelen, de inhuldiging van Prins Willem IV in 1751 en de gilden komen uitgebreid aan bod. Een keur aan onderwerpen. Af en toe duikt de schrijver in het roemruchte verleden van de stad. Ook schuwt hij niet de oorzaken van het economische verval te duiden. Zaken die ons ook nu nog bekend voorkomen. 

Het handschrift wordt bewaard in het gemeentearchief van Vlissingen. De getranscribeerde tekst is ter verduidelijking voorzien van een inleiding, noten, een glossarium en een kaart van Vlissingen.

9 789082 352924

ISBN 978-90-823529-2-4

B
eschryvinge d

er stad
t V

lissinge

Boekomslag van de gedrukte uitgave
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Uw innovatieve partner op het gebied van 
ontmanteling van platformen, andere 
hijswerkzaamheden en onderhoudsprojecten 
offshore.

Oostkapelseweg 4
4353 EH Serooskerke (W)
T   0118 - 72 62 00
E   info@oosinternational.com
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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

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



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


