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Een boerderij, de Vlissingse vlag,
slavenhalers, maar ook een mensenredder
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dit is
het zomernummer van Den Spiegel, maar
bij het drukklaar maken van deze aflevering, in de lente, is het al prachtig weer. De
maand mei kende zomerse temperaturen
en voor de Vriendenvereniging waren er
meerdere activiteiten. Zo was er 30 mei
de algemene ledenvergadering met aansluitend de lezing van Ruud Paesie, De
Nederlandse slavenhandel belicht vanuit
een Vlissings perspectief. U vindt hiervan
een kleine samenvatting in dit nummer.
Vier jaar geleden, juli 2014, hadden wij een
themanummer over de handel in slaven.
Een moeilijk, beladen onderwerp, wat we
proberen wetenschappelijk, zakelijk te benaderen, te plaatsen in de tijd en dan ook
lering te trekken uit het verleden.
Een nieuwe lente klinkt eveneens door in
de rubriek Van het bestuur, waarin de voorzitter van de vrienden, Peter van Druenen,
zijn blijdschap uitspreekt over het belangrijkste nieuws van de afgelopen maanden
namelijk dat het voortbestaan van het muZEEum door de gemeente Vlissingen is gegarandeerd. Ook hij is onder invloed van
lentegevoelens: de hemel klaarde blauw, de
zon verscheen, vogels gingen fluiten en het
muZEEum was gered. U leest hoe een en
ander tot stand kwam.
Mijn inleiding gaat dit keer van achter naar
voor. Daarom nu het muZEEumnieuws.
Een bijdrage van Arthur Scheijde die in samenwerking met het muZEEum een kleine
expositie realiseert over Frans Naerebout,
mensenredder en loods, omdat het tweehonderd jaar geleden is dat deze overleed.
In de vorige twee afleveringen van Den
Spiegel hebben wij hieraan al aandacht
besteed. Arthur doet dat dit keer weer op
zijn inmiddels zeer herkenbare eigen wijze.
De expositie is deze zomer te zien, tot eind
oktober.

2

In De Boere-Triton, een ‘buitengewone’
boerderij vertelt Jaco Simons het verhaal
van een boerenhuis, een varkenshuisje,
boerenschuur, een moderne opslagloods
en een groot aantal percelen bouw- en weiland. Deze Boere-Triton had nooit de status
van buitenplaats, maar hoorde waarschijnlijk wel bij de nabij gelegen buitenplaats
Triton. Een herenhuis en buitenverblijf. Een
‘buitengewone’ situatie, waarin de auteur
ons rondleidt.
Johan Francke beschrijft in De vlaggen van
Vlissingen door de eeuwen heen de geschiedenis van de stadsvlag. Het gaat om
de oorsprong van het gebruik van die vlag
en de varianten daarop sinds de opstand
tegen de Spanjaarden. Door het ontbreken van literatuur of geschreven bronnen
worden vooral sein- en vlaggenboeken en
schilderijen en gravures uit de zeventiende
en latere eeuwen als bron gebruikt. Veel
uitkomsten uit dit onderzoek kunnen dan
ook niet met zekerheid worden vastgesteld.
Dat de stadsvlag zoals wij die nu kennen
nog maar officieel is sinds 1973 was een
nieuw gegeven voor mij.
Dan, nieuws van de redactie. Jaques den
Exter, al tien jaar redactielid, meldde ons
begin dit jaar te willen stoppen met het redactiewerk. Natuurlijk hebben wij geprobeerd hem over te halen te blijven. Immers,
wij zijn een kleine redactie, erg aan elkaar
gewend, een goede club. We gaan hem
missen, zijn zorgvuldigheid, inbreng op het
gebied van maritieme kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Vlissingen.
Op onze manier hebben wij hem ‘uitgeluid’.
Wij hebben in Adri Meerman, oud-gemeentearchivaris een goede opvolger gevonden.
Voor u, veel leesplezier
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De vlaggen van Vlissingen
door de eeuwen heen
1

Johan Francke
De stadsvlag zoals die nu bekend is heeft,
anders dan het stadswapen, een nog maar zeer
recent verkregen officiële status, terwijl het
gebruik ervan al van eeuwen daarvoor dateert.
In dit artikel wordt ingegaan op de oorsprong
van het gebruik van die vlag en de varianten die
daarop hebben bestaan sinds de Opstand tegen
de Spanjaarden. Indien er in de late zestiende en
vrijwel gehele zeventiende eeuw niet zoveel
oorlog was gevoerd was het niet
onwaarschijnlijk geweest dat de Vlissingse
stadsvlag een andere kleur had gehad. Over het

Koninklijke goedkeuring en de nodige registratie te verkrijgen. Ook Vlissingen voldeed aan die oproep. De Hoge Raad van
Adel bevestigde bij besluit van 31 juli 1817
het wapen van Vlissingen “zijnde van keel
(=rood), beladen met een Jacoba’s kruikje
van zilver, gekroond, geketend en gesierd
van goud. Het schild gedekt met een kroon,
mede van goud.” De beschrijving luidt:
“Rood met op het midden een wit jacoba
kannetje, geel geketend en gesierd en erboven een gele kroon van drie bladeren en
twee parels, een en ander ter hoogte van
vier vijfde van de vlaghoogte.” 3

Vlissingse stadswapen en het zich daarop
bevindende kruikje is inmiddels voldoende
geschreven, op de iconologie daarvan zal
verder niet worden ingegaan.2 Dit korte artikel
kan slechts als een eerste opzet worden gezien
naar uitgebreider iconografisch en iconologisch
onderzoek naar de stads- en geuzenvlaggen van
Vlissingen. Hierover zijn zo goed als geen
literatuur of geschreven bronnen voorhanden,
waardoor vooral op basis van sein- en
vlaggenboeken en schilderijen en gravures uit de
zeventiende en latere eeuwen gewerkt moet
worden. Hoewel er zeer consciëntieuze
maritieme schilders bestonden kunnen veel
uitkomsten uit dit onderzoek daarom niet met
zekerheid worden vastgesteld.
De Vlissingse bloedvlag of stadsgeus
In de collectie van het Zeeuws maritiem
muZEEum in Vlissingen bevinden zich
drie Vlissingse vlaggen, met de bijbehorende beschrijving: In het staatsblad van
8 januari 1815 verscheen een oproep aan
alle gemeenten om een tekening van het
bestaande of gewenste wapen aan de Hoge
Raad van Adel te sturen, om daarop de
Juli 2018

Stadsvlag Vlissingen 1974

Er is dus onderscheid tussen het kruikje
op het wapen en in de vlag; in het eerste
geval zilverkleurig in het tweede geval wit.
Het is niet duidelijk wanneer men gekozen
heeft voor deze vlag. Op schilderijen uit de
zeventiende eeuw is een dergelijke vlag al
regelmatig te zien. Kapers en piraten voerden volgens de tekst van het muZEEum
een zwarte vlag als ze bereid waren tot onderhandeling met betrekking tot overgave
en een rode vlag (bloedvlag) als er geen
genade werd geschonken of verwacht en
op leven en dood werd gevochten. Dit is
echter niet correct. Piraten voerden doorgaans de rode (bloed)vlag of die van hun
nationale herkomst en gingen er pas na de
Spaanse Successieoorlog (na 1713 dus)
3

toe over de zwarte vlag te gebruiken in
combinatie met individuele symbolische tekens die daarop werden aangebracht.4 Ook
bij de marine werd gebruik gemaakt van
deze bloedvlaggen, zoals bijvoorbeeld heel
duidelijk is te zien aan de achterstevens
van de schepen op het schilderij De zeeslag
in de Sont op 8 november 1658 van Jan
Abrahamsz. Beerstraten. Op het schilderij
Het vertrek van Abraham Crijnssen naar
West-Indië in 1666, van Lieve Verschuier is
op de bloedvlag boven de spiegel ook nog
in het wit een arm met een zwaard te zien,
een symbool dat ook is weergegeven op de
Middelburgse bloedvlag (tevens voorzien
van de gouden burcht) van de Mercurius
van Willem van de Velde de Oude.5 Op de
bloedvlag van de Nederlandse steden van
waaruit zowel kaperschepen als oorlogsschepen werden uitgerust was doorgaans
een ander herkenningsteken aangebracht,
om aan tegenstanders duidelijk te maken uit welke stad men kwam. Vlissingse
kapers gebruikten een geus of bloedvlag
met een witte of (goud)gele kruik. Van de
vlaggen van het maritiem muZEEum te
Vlissingen zijn authenticiteit, herkomst en
ouderdom helaas niet bekend, terwijl dit
om bovenvermelde redenen nu juist zo interessant zou zijn om te weten.6

Hoge Raad van Adel voorgelegd moest
worden. 7 Bij buurgemeente Middelburg
hadden B en W dit punt uitdrukkelijk naast
zich neergelegd. Op 22 april 1974 stelde
de gemeenteraad daar een officiële stadsvlag vast die voorheen alleen als geus werd
gehanteerd. Het meest kwalijke echter was
dat B en W van Middelburg tussen 1964
en 1974 zelf bepaalden hoe de toekomstig vlag er uit zou komen te zien, zonder
hiertoe ooit uitgebreid iconologisch en historisch onderzoek naar te hebben laten verrichten, terwijl wel voorgesteld werd alsof
dit het geval was en als sinds circa vierhonderd jaar een andere vlag in gebruik was.8
In Vlissingen gingen B en W op vergelijkbare wijze te werk. Ook hier werd eigenlijk
alleen naar de iconologie van het wapen en
niet naar die van de vlag gekeken, terwijl
dit twee wezenlijk separate zaken betreft. In
het geval van Vlissingen werd de stadsgeus
echter al vanaf het begin van de zeventiende eeuw als stadsvlag gebruikt en was er
dus wel sprake van een eeuwenoude traditie, anders dan in Middelburg.

Vaststelling van de officiële vlag in 1973
Pas recentelijk werd de rode vlag met
de witte kruik de officiële stadsvlag. Op
18 september 1970 was er een schrijven
van de Provinciale Griffie naar alle gemeentelijke colleges in de provincie uitgegaan
waarin werd opgeroepen bij invoering van
een nieuwe vlag de Hoge Raad van Adel in
te schakelen, waarbij duidelijk in kleur en
afbeelding het ontwerp voorgelegd moest
worden. Het meest opvallende in deze brief
was echter het derde punt waarin het bestaan van een in gebruik zijnde vlag werd
omschreven. Hierin werd namelijk gesteld
dat indien geen formeel besluit aanwezig is
doch een vlag traditioneel wordt gevoerd,
een mededeling ter zake met opgave zo mogelijk van een eerste vermelding der vlag
in geschrifte met bronaanduiding aan de
4

Stadsvlag Vlissingen 1970

Toen de gemeente Vlissingen naar aanleiding van de provinciale brief van 18 september 1970 een onderzoek deed naar
invoering van een gemeentevlag bleek dat
een dergelijk besluit nooit genomen was.
Wel ging de betreffende gemeentearchivaris N. Veldhuis te kort door de bocht door te
stellen dat de gemeentevlag al voorkwam
op schepen en gebouwen op schilderijen
uit de zeventiende eeuw, zonder te beseffen
dat gebruik van vlaggen wel aan context
(oorlog, admiraliteitsschip) onderhevig kan
zijn. Opnieuw werd er daarbij vanuit gegaan
Den Spiegel

dat het in 1817 vastgestelde gemeentewapen zonder meer ook van toepassing zou
zijn op de vlag.9 Op 13 januari 1971 deed
B en W van Vlissingen vervolgens het verzoek aan de Hoge Raad van Adel om op
basis van het vlagvertoon op zeventiende
eeuwse schilderijen en de confirmatiebrief
van 31 juli 1817 over het gemeentewapen
dit af te stemmen op de bestaande vlag
om aldus tot een officiële stadsvlag te komen.10 In een brief van gemeentearchivaris
Veldhuis aan het college van B en W van
Vlissingen van 18 december 1972 ging
deze er opnieuw vanuit dat het voorkomen
van Vlissingse vlaggen op schilderijen te
allen tijde het uitbeelden van de stadsvlag
voorstelde. Het voeren van de vlag berust derhalve op traditie. Toch had de gemeentearchivaris ook enige reserve bij de
confirmatiebrief over de stadsvlag aan de
Hoge Raad van Adel: ‘Het is namelijk niet
te zeggen wanneer en op welke wijze deze
vlag tot stand is gekomen.’11 Het verzoek
van de gemeenteraad aan de Hoge Raad
van Adel om een confirmatiebrief voor de
vlag te verlenen werd op 30 januari 1973
verzonden. Daarbij werd opnieuw verwezen
naar de confirmatiebrief van 31 juli 1817
met de beschrijving van het stadswapen.12
In antwoord op dit schrijven gaf de raad
een advies maar heel duidelijk stelde ze
Het behoort niet tot ’s-Raads competentie
vlaggen te confirmeren! Dat bleek gewoon
een gemeentelijke bevoegdheid te zijn. De
raad stelde voor de vlag met de volgende
beschrijving vast te stellen: rood met op het
midden een wit jakobakruikje, geel geketend en gesierd en erboven een gele kroon
van drie bladeren en twee parels.’13 Met
andere woorden: de gemeente bepaalde
zelf hoe zij haar vlag er uit wilde laten zien,
legde dit officieel voor aan de Hoge Raad
van Adel die dit voornemen vervolgens in
dezelfde woorden weer terug legde bij de
gemeente, die op deze wijze een zeer officieel tintje aan de vlag kon geven, terwijl in
werkelijkheid de willekeur van de gemeente
regeerde.
De Hoge Raad van Adel meldde alle bevestigingen van vlaggen en wapens vervolgens
weer aan de Stichting voor Banistiek en
Juli 2018

Heraldiek, welke een gewaarmerkte modeltekening van wapen of vlag kon samenstellen. Aan de beschrijving van de Vlissingse
vlag voegde de Stichting voor Banistiek en
Heraldiek op 14 maart 1973 de volgende
regel toe: een en ander ter hoogte van 4/5
van de vlaghoogte.14 Dit besluit werd door
B en W op 8 augustus 1973 aan de gemeenteraad gestuurd, die het vervolgens
op 31 augustus aannam.15
Vlissingse vlaggen uit de tijd van
de Opstand en daarna
Voorzitter van de Stichting voor Banistiek
en Heraldiek, was de heer Klaes Sierksma,
dezelfde die in 1966 het boek Flags of the
world 1669-1670. A seventeenth century
manuscript het levenslicht liet zien, waarin
hij zelf een geheel andere Vlissingse vlag
had opgenomen.16

De Vlissingse vlag volgens Sierksma

Dit betrof de Nederlandse driekleur met
daarop in het midden de Vlissingse kruik,
maar wel omgeven door gouden laurierbladen. Sierksma maakte weliswaar duidelijk dat sinds lange tijd de rode vlag met
de kruik in gebruik was, maar gaf niet aan
wanneer de door hem aangevoerde vlag
dan wel in gebruik was, al moet dat eind
zestiende begin zeventiende eeuw zijn geweest. Volgens Sierksma had de laurierkrans waarschijnlijk dezelfde origine als
5

die in het wapen van Zeeland. De krans
bevatte oranje appelen, die verwezen naar
de Opstand en de loyaliteit van de stad
voor het Huis van Oranje. Sierksma verwees daarbij naar het notitieboek (No. 55:
Di Flessinga), dat eenzelfde afbeelding
toonde, maar dan zonder lauwerkrans. Wel
is het zeer opmerkelijk dat Sierksma in
1973, bij het vaststellen van de vlag, met
geen woord repte over de oorspronkelijke vlag die hij zelf in zijn boek noemde.17
Hieruit werd wel iets anders duidelijk. De
vlag met de laurierkrans kon pas zijn ontstaan in de tijd van de Opstand toen de
stad de zijde van Willem van Oranje koos.
Na 1572 dus. Uit 1587 is bekend dat de
Admiraliteit zowel aan de Vlissingse equipagemeester Pieter Willemsse en zijn assistent Pieter Claesse Geldersman als aan
de Veerse equipagemeester Pieter van
Reygersgberch een aantal van acht en vier
vlaggen liet maken in de kleuren oraenge,
blanche ende bleu, in dry velden, elcken
doeck van hondert ellen voor gebruik op
de oorlogsschepen. 18 Helaas werd hierbij
geen melding gemaakt van toepassing van
een wapen op de vlag noch of er ook andere vlaggen in gebruik waren of dat het
hier stedelijke vlaggen betrof. Hoewel de
rode vlag met de kruik dus waarschijnlijk
niet van meet af aan in gebruik is geweest
werden voor de vlag die Sierksma aandroeg geen verdere aanknopingspunten
gevonden. Wel komen in de periode rond
1600 nog andere afwijkende Vlissingse
vlaggen voor. Een Vlissingse vlag met drie
donkere en twee lichte banen, met centraal
de Vlissingse kruik is te zien op het werk
Schepen op de rede van Rammekens bij
Vlissingen van Hendrick Cornelisz. Vroom
van circa 1600. Het stelt een pinas voor
die bij fort Rammekens ligt. Op de gravure
van Robert de Baudous (1575-1644), gemaakt naar Vroom, zijn helaas de originele
kleuren niet te zien, maar wel is duidelijk
dat de Vlissingse vlag aan de fokkemast
geen egale kleur had. De pinas moet een
admiraliteitsschip zijn want aan de grote
mast wappert de vlag van de Admiraliteit
Zeeland die in dit geval een rode leeuw op
een geel vlak met blauw-wit-blauwe golf6

banen voorstelt. Met andere woorden het
schip voert een Vlissingse geus en deze bestond in dit geval uit meerdere banen.

De gebaande Vlissingse vlag aan de fokkemast
van de Admiraliteitspinas bij Baudous

Eenzelfde soort vlag lijkt zichtbaar op
een gevelsteen die ooit behoorde bij het
pand Bierkaai D20 (Bellamypark). Deze
steen heeft als datering 1628 en toont
volgens de beschrijving een oorlogsschip
met Vlissingse vlag in de bezaansmast. 19
Opnieuw is de afbeelding niet overduidelijk, al lijkt zich middenin de vlag inderdaad
de Vlissingse kruik te bevinden. Het opmerkelijke is natuurlijk dat op deze afbeelding
wederom geen egaal vlak is te zien, maar
zich achter de kruik horizontale banden bevinden en wederom zijn dat er vijf. De overige vlaggen vertonen geen opdruk en zijn
wellicht prinsenvlaggen.

Gevelsteen van het pand van de voormalige Bierkaai
D20 (thans Bellamypark), bron: Zeeuws maritiem
muZEEum Vlissingen, inv.nr. 249.
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Indien de vlaggen met de Vlissingse kruik
erop geen prinsenvlaggen zijn, blijft het
echter gissen naar de kleuren die eigenlijk
aan deze vlaggen toegekend zouden moeten worden.

‘De aankomst van Frederik van de Palts en
zijn gemalin Elisabeth Stuart te Vlissingen’,
29 april 1613, olieverfschilderij door Hendrik
Cornelisz. Vroom, 1623, Collectie Frans Hals
Museum, Haarlem, inv.nr. os I-346.

Meer nauwkeurige en gekleurde voorbeelden van de Vlissingse vlag kunnen op enkele schilderijen uit het eerste kwart van
de zeventiende eeuw worden aangetroffen. Op De aankomst van Frederik V van
de Palts en zijn gemalin Elisabeth Stuart
te Vlissingen, 29 april 1613 van Hendrick
Cornelisz. Vroom uit 1623 kwam bij de
restauratie door het Frans Hals Museum
in Haarlem in 1979 aan het licht dat de
vlag van de stad Haarlem op een van de
kleinere schepen een overschildering uit

Detailopname van hetzelfde schilderij, afbeelding: Zeeland 20/3 (2011) 104. Zie ook:
https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/
zld/2011-09-01/edition/null/page/30.
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de tijd van het maken van het schilderij zelf was. Hetzelfde gold voor een sloep
met het stadswapen van Haarlem, onder
beide vlaggen was oorspronkelijk een rode
Vlissingse vlag afgebeeld, waarop de kruik,
het wapen van de stad is te zien.20
Van de aankomst van Frederik V bestaat
een tweede schilderij uit 1628 waarop
Cornelis Claesz. van Wieringen meerdere soorten Vlissingse vlaggen weergeeft,
waarvan er een bestaat uit meerdere kleuren en banen. In de tekening van Pieter van
Looy uit 1880 welke zich in de collectie van
het Rijksmuseum bevindt is bovenin een
kader gemaakt waarop alle in het schilderij getoonde vlaggen in het groot zijn afgebeeld. Hierin bevinden zich drie Vlissingse
vlaggen en een Vlissingse wimpel. Alle
voorzien van de kruik, maar, en dat is het
bijzondere, naast twee egale vlaggen bevindt zich ook een andere Vlissingse vlag.
Slechts een vlag heeft een egaal rode kleur,
met daarop het wapen. De andere vlag is
identiek op de kleur na, deze is oranje. De
hiervan afwijkende vlag is opgebouwd uit
vijf smalle gele banen met daartussen vier
dikkere witte banen. In het midden is het
wapenschild van Vlissingen (in het rood)
met de kruik afgebeeld. De y boven de vlag
refereert naar de vlag van een schip van
de Admiraliteit Zeeland dat juist aanlegt bij
het havenhoofd van de Koopmanshaven
van de stad en deze vlag aan de fokkemast
voert. 21 Ook na de Tachtigjarige Oorlog
zijn nog meerdere soorten Vlissingse vlaggen in gebruik gebleven bij de Admiraliteit
Zeeland.
Een vlaggenoverzicht uit een notitieboek
van een Engelse officier, William Downman
uit 1685 toont ook nog steeds de ‘oude’
Vlissingse vlag die Sierksma noemde: de
Nederlandse driekleur met in het midden
een gouden kruik, terwijl in een gedrukt
werk uit 1700 de rode vlag met kruik wordt
getoond, al staat daarboven wel ‘Vlissingse
geus’ (Flushing Jack) vermeld.22 Een door
een marineofficier getekend signaalboek
uit 1711 toont echter zowel de Vlissingse
als de Middelburgse vlag met een egaal rode achtergrond met daarop respectievelijk
7

de kruik en de burcht getekend en hierbij is
geen vermelding dat het om de stadsgeus
zou handelen.23

Cornelis Claesz. van Wieringen, ‘De aankomst van
Frederik V van de Palts met zijn gemalin Elisabeth
Stuart op 29 april 1613’, 1628. De vlag in de fokkemast van het schip dat afmeert aan het havenhoofd
heeft vijf gele en vier wite banen met daarop het
wapen van Vlissingen. Collectie: Frans Hals Museum,
Haarlem.

Een eerder voorbeeld van een koopvaar
dijs chip dat ook de rode vlag als stadsvlag gebruikt is te vinden bij een boeier
die aanmeert bij het Vlissingse havenhoofd
op het schilderij Gezicht op Vlissingen
van P. Segaers uit 1669.24 Een tien jaar
ouder werk toont dezelfde vlag nog als
Admiraliteitsvlag. Willem van de Velde
de Oude’s De Eendracht en andere schepen onder zeil of ten anker uit 1668
zou rechts op de achtergrond het schip
Zeelandia tonen. Volgens de beschrijving van het Maritiem Museum Rotterdam
voert dat schip de wapens van Zeeland en

Vlissingen.25 Het National Maritime Museum
in Greenwich geeft een schets van hetzelfde
schip, waarbij een grote vlag aan de achtersteven een weinig gebruikte Zeeuwse
Admiraliteitsvlag laat zien met een egaal
vlak met daarin aan de broekzijde een wit
vlak met daarin een lauwerkrans en het wapen van Zeeland. Aan de boegsprietsteng
is duidelijk herkenbaar de egale Vlissingse
vlag met de kruik zichtbaar op de plaats
waar de geus ook hoort te hangen.26 Helaas
is deze slechts voor de helft afgebeeld. De
grafiettekening van Willem van de Velde de
Oude zou dateren van 1659.

Willem van de Velde de Oude, scheepsportret
van de Zeelandia, National Maritime Museum
Greenwich, Caird Collection, PAH9342.

Op het schilderij ‘scheepsportret van de Vlis
singse slavenhaler ‘de Witte Bijle’ op de rede
van Vlissingen’ van Cornelis Louw zien we
op de boegspriet volgens de omschrijving
dezelfde vlag als geuzenvlag van Vlissingen.

Detail Vlissingse vlag op de tekening van P. van Looy (1880), Rijksmuseum RP-T-00-3617.
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Het schilderij dateert echter van tenminste
1715 of later, dus een naoorlogs jaar. Dat
maakt het opmerkelijk als de vlag een geus
zou betreffen, hoewel de positie op het schip
(de boegsprietsteng) daar weer wel op wijst.
We moeten er hier toch vanuit gaan dat de
vlag als stadsvlag wordt gebruikt.27 Tevens
is bekend dat het schip de Witte Bijle nooit
als kaperschip actief is geweest, het schip
heeft een achtergrond als koopvaardijschip,
al heeft het de bouw van een fregat en is het
voor de smokkelhandel op Afrika ingezet.
Van Louw zijn nog twee schilderijen bekend
waarop wel kaperschepen zijn afgebeeld
tijdens de Spaanse Successieoorlog (17021713). 28 Daarop is dezelfde vlag ditmaal
wel als Vlissingse geus te zien. Tijdens de
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) werd
door de Vlissingse reders niet langer de rode
stadsgeus, maar de prinsenvlag gehanteerd,
al is het mogelijk dat zich daarin de kruik
heeft bevonden. De kaper Jean Cassin, die
voor de Middelburgse reder Jan Pozoly voer,
kreeg als opdracht mee om tot een sein
van zijn top [te] laeten waaijen een princevlag met den burgt daarin. 29 Krachtens
besluit van Prins Willem V van 24 oktober
1781 werd op basis van een 75 jaar oude
resolutie van de Staten-Generaal van 8 juli
1705 besloten dat commissievaarders nog
wel werd gepermitteerd in tegenwoordigheid
van marineschepen effen rode wimpels van
de grote mast te laten waaien, maar geen
standaard of geus. Deze rechten werden aan
de marine voorbehouden.30

Cornelis Louw, Scheepsportret van de Vlissingse
slavenhaler ‘de Witte Bijle’, ca. 1715, maritiem
muZEEum Vlissingen, inv.nr. 1172.
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De Neptune François uitgegeven door Pieter
Mortier in 1693 geeft een fraaie gekleurde
weergave van diverse Zeeuwse vlaggen.31
Daarbij wordt in het geval van Middelburg
de stadsvlag (geel-wit-rood) en de stadsgeus (burcht op een rood vlak) gegeven,
maar voor Veere en Vlissingen worden alleen de vermelding ‘vlag van’ gemaakt.
Hoe dan ook lijken zowel geus als stadsvlag van Vlissingen tijdens de Negenjarige
Oorlog (1688-1697) en daarna hun vaste
vorm gevonden te hebben en komen, op de
Vierde Engelse Oorlog na, geen afwijkende
vlaggen meer voor.

Diverse Zeeuwse vlaggen in de Neptune
François (1693): Middelburgse stadsvlag
(midden boven), vlag van Veere (rechtsboven), Middelburgse geus (midden-midden),
Admiraliteit Zeeland (linksonder) en de vlag
van Vlissingen (midden onder).

Op de vlaggenkaart Schouwpark aller
scheepsvlaggen des geheelen water waerelds, uitgegeven door Gerard van Keulen
in Amsterdam in 1726 zien we wederom
twee Middelburgse vlaggen. Na de pro
vinc ievlag komt eerst de geel-wit-rode
stadsvlag van Middelburg en dan de rode
geuzenvlag van de stad. Vervolgens komen
de vlaggen van Vlissingen en Veere, beide
rood met het stadswapen er in. Bij die twee
steden wordt slechts één vlag gegeven,
maar daar staat expliciet vermeld dat het
om de geuzenvlag gaat.32

9

Schouwpark aller scheepsvlaggen des geheelen
water waerelds (1726).

De bekendste wapenkaart van Zeeland, die
uit Mattheus Smalleganges Nieuwe cronyk
van Zeeland (officieel 1696, maar pas enkele jaren later verschenen) laat er echter geen misverstand over bestaan. Daar
zitten de zes in de Zeeuwse Staten stemhebbende steden Veere, Zierikzee, Tholen,
Middelburg, Goes en Vlissingen bijeen samen met de Eerste Edele. Aan het hoofd
van het tafereel is de provinciale vlag en
het provinciale wapen zichtbaar. De stemhebbende steden houden alle zowel het wapen als de vlag van hun stad vast. Daarbij
is duidelijk te zien dat wapen en vlag bij
Vlissingen overeen stemmen, zij het dan
dat de kruik op de vlag zilver en in het

wapen goudkleurig is. Bij Middelburg verschillen vlag en wapen echter. Het wapen
geeft de stadsburcht op een rode achtergrond en de vlag laat de drie geel-wit-rode
banen zien.33 Deze kaart kan als uitermate
betrouwbaar worden gezien omdat immers de Staten van Zeeland en de stedelijke magistraten zelf de opdrachtgever van
Smallegange waren.
Besluit
Waarschijnlijk zijn na het begin van de opstand meerdere Vlissingse vlaggen gelijktijdig gebruikt, waarbij ook door Admirali
teitsschepen andere vlaggen dan de rode
bloedvlag werden gebruikt. Naast de rode
vlag zijn een Nederlandse driekleur bekend waarop een gouden Vlissingse kruik
omringd met of zonder lauwerkrans (met
oranje appelen) werd afgebeeld. Ook moeten er vlaggen met meer dan vijf banen in
onbekende kleuren met daarop de kruik in
gebruik zijn geweest. Een daarvan betrof

Zeeland veredelt, in: Mattheus Smallegange, Nieuwe cronyk van Zeeland
(Middelburg/Amsterdam, 1696).

10

Den Spiegel

een vlag waarop het stadswapen te zien
was op een achtergrond van vijf horizontale smalle gele banen en vier witte banen.
Hoewel deze vlag slechts eenmaal voorkomt, was de schilder ervan wel degelijk
bekend met de rode vlag van Vlissingen die
ook op dit schilderij voorkwam. Deze geelwitte vlag werd op een Admiraliteitsschip
gebruikt, waardoor het waarschijnlijk is dat
deze een bepaalde maritieme symboliek
vertegenwoordigde. Na de Spaanse Suc
cessieoorlog werd de rode vlag niet meer
als geus op kaperschepen gebruikt. Tij
dens de Vierde Engelse Oorlog werd de
prinsenvlag in combinatie met het stadswapen gebruikt. Zeker tot 1685 moet ook
de Nederlandse driekleur nog als geus in
gebruik zijn geweest, terwijl de rode geus
in ieder geval vanaf 1669 ook als stadsvlag op koopvaardijschepen werd gebruikt.
Deze rode vlag werd pas op 31 augustus
1973 als officiële stadsvlag vastgesteld
door de gemeenteraad.

Lieve Verschuier, Het vertrek van Abraham Crijnssen
naar West-Indië in 1666, Vaduz, Collectie van de
prins van Liechtenstein en Willem van de Velde de
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Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen, Het betreft
de inventarisnummers 8383, 8388 en 1675.

7

Gemeentearchief Vlissingen (hierna: GAV), 454
Notulen en stukken gemeenteraad Vlissingen, inv.
nr. 71, 31 augustus 1973. Brief Provinciale Griffie
18 september 1970, 3e afd. Bur. A. en J.Z. nr.
2626/45/70/207.

8

Johan Francke, Stadsvlag of stadsgeus? Middelburg
en het gesjoemel met de stadsvlag (Middelburg,
2017) 10-13.

9

GAV, 454 Notulen en stukken gemeenteraad
Vlissingen, inv.nr. 71, 31 augustus 1973. Brief gemeentearchivaris, no. 96, 6 november 1970.

10 Ibidem. Brief van B en W aan de Hoge Raad van
Adel, 13 januari 1970, A 8359/681.
11 Ibidem. Brief van de gemeentearchivaris aan B en

JOHAN FRANCKE is historicus en als
informatiespecialist van de afdeling
Kennisdiensten en Onderzoek verbonden
aan de Zeeuwse Bibliotheek te Middel
burg. Hij publiceert regelmatig over de
(maritieme) geschiedenis van Zeeland in
de Nieuwe Tijd.

W, 18 december 1972, kenmerk A 9710.
12 Ibidem. Brief van B en W van Vlissingen aan de
Hoge Raad van Adel, 30 januari 1973, kenmerk A
9710/1183.
13 Ibidem. Brief van de Hoge Raad van Adel aan B en
W van Vlissingen, 14 maart 1973, No. 73/54-13.
14 Ibidem. Brief van de Stichting voor Banistiek en He
raldiek aan B en W van Vlissingen, 14 maart 1973.

1

Met dank aan Ad Tramper voor het beschikbaar
stellen van de stukken uit de gemeenteraad van
Vlissingen, Judith Reitsma en Jasper Hillegers van
het Frans Hals Museum.

2

Ad Tramper, ‘Vlissingen de fles’, in: Den Spiegel

4

5

meenteraad, 8 augustus 1973, bijlage II-292.
16 Klaes Sierksma, Flags of the world 1669-1670. A seventeenth century manuscript (Amsterdam, 1966)
157 rechterzijde.

33/3 (2015) 26-30; J.W. Zondervan, De stad van

17 Idem.

de fles. Het stads- en gemeentewapen van Vlissingen

18 H.G. van Grol, Het beheer van het Zeeuwsche zee-

(S.l., mei 2015). Aanwezig in Gemeentearchief

wezen 1577-1587 (Vlissingen/’s-Gravenhage, 1936)

Vlissingen.
3

15 Ibidem. Brief van B en W van Vlissingen aan de ge-

214.

Zondervan, De stad van de fles. Het stads- en ge-

19 Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen, inv.nr. 249.

meentewapen van Vlissingen, 1.

20 De aankomst van Frederik van de Palts en zijn ge-

Benerson Little, The Sea Rover’s Practice. Pirate

malin Elisabeth Stuart te Vlissingen’, 29 april 1613,

Tactics and Techniques, 1630-1730 (Dulles, Virginia

olieverfschilderij door Hendrik Cornelisz. Vroom,

(Can), 2007) 113-114; Angus Konstam, Piraten.

1623, Collectie Frans Hals Museum, Haarlem, inv.

Een overzicht van begin tot heden van piraterij uit

nr. os I-346. Zie ook: Den Spiegel (juli 1998) 9-10

de hele wereld (Utrecht, 2010) 140-141.

(7-10) of https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/

Jan Abrahamsz. Beerstraten, De zeeslag in de Sont

spg/1998-07-01/edition/0/page/9

op 8 november 1658, olieverfschilderij, Collectie

21 ‘Aankomst van Frederik V en Elisabeth Stuart te

Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam;

Vlissingen, 1613, Pieter van Looy naar Cornelis

Juli 2018

11

Claesz. van Wieringen, 1880, Rijksmuseum

29 Johan Francke, ‘Zal tot een sein van zijn top laeten

RP-T-00-3617. Het schilderij van Van Wieringen be-

waaijen een princevlag met den burgt daarin.” De

vind zich in het Frans Hals Museum te Haarlem en

gevangenneming van Jean Cassin, een Franse ka-

heeft als signatuur os I-354. De legenda waarin alle

per in Nederlandse dienst, 1781-1782 ’, in: Erik van

op het schilderij voorkomende vlaggen worden ge-

der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang, Buitgemaakt en

toond, bevat helaas geen verklarende bijschriften.

teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspa-

22 Timothy Wilson, Flags at sea. A guide to the flags
flown at sea by British and some foreign ships,

pieren in een Engels archief. Sailing Letters Journaal
V (Zutphen, 2013) 234, 239.

from the 16th century to the present day, illustrated

30 Cornelis Cau, e.a., Groot placaetboeck, vervattende

from the collections of the National Maritime mu-

de placaten, ordonnantiën ende edicten van de ...

seum (London, 1986) 68-69. Aldaar: Desroches,

Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende

Dictionnaire des termes propres de marine (Paris,

van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt,

1687) en A General View of the Flags which most

mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ... Bd.

Nations bear at Sea: a flag plate printed by B. Lens

VIII (Amsteldam, 1795) en The National Archives

(S.l., ca. 1700) Plate VI.

(Kew), High Court of Admiralty, inv.nr. 164. Orders

23 Wilson, Flags at sea, 114. Aldaar: Engels manus-

van de Prins van pen en het salueren van marine-

cript signaal boek, 1711. Manuscript collection van

schepen, 25 oktober 1781 met een vertaling in het

het National Maritime Museum, ref. SIG/B/1 Figs.

Frans. Het bevel werd op 29 oktober 1781 onderte-

63, 91, 107.

kend door J.G. Schorer namens de Admiraliteitsraad

24 Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen, inv.nr. 509.
25 Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam, inv.nr.
P1552.
26 National Maritime Museum, Greenwich, Caird
Collection PAH9342.
27 Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen, inv.nr.
1172.
28 Het ene schilderij (het opbrengen van de Bourbon
door de kapers Hamers en Gerrits in 1707) bevind

van Zeeland.
31 Pieter Mortier, De Fransche Neptunus of nieuwe
atlas van de zeekaarten opgenomen en gegraveerd
door uitdrukkelyke order des konings, tot het gebruik van zyne zeemachten (…) (Amsterdam,
1693), Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie
Bodel Nijenhuis, atlas 103, 2e serie-5.
32 Schouwpark aller scheepsvlaggen des geheelen water waerelds (Amsterdam, 1726).

zich in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het

33 Mattheus Smallegange, Nieuwe cronyk van Zeeland

andere (Kaperschepen op de rede van Vlissingen,

(Middelburg/Amsterdam, 1696) na pag. 774, wa-

geschilderd omstreeks 1725) in het Zeeuws mari-

penkaart ‘Zeeland veredelt’.

tiem muZEEum Vlissingen, inv.nr. 2185.

12

Den Spiegel

De Boere-Triton,
een ‘buitengewone’ boerderij
Jaco Simons
Een boerenhuis, een varkenshuisje, een uit de
kluiten gewassen boerenschuur, een moderne
opslagloods en een groot aantal percelen bouwen weiland. Dit geheel ligt aan de Groeneweg in
Vlissingen. We krijgen echter een
overzichtelijker beeld van De Boere-Triton, want
zo heet de boerderij waar het hier om gaat,
als we met de auto rijden over de Rondweg
Koudekerke. De Boere-Triton ligt aan de
oostzijde ervan, ter hoogte van het alom
bekende Der Boede. Tot 1966 lag de
Boere-Triton op Souburgs grondgebied, vlak bij
de grens met Koudekerke. Daarna ging de
boerderij tot de gemeente Vlissingen behoren.

De boerderij werd in de achttiende eeuw
genoemd naar de destijds in de buurt liggende buitenplaats Triton. De Boere-Triton
heeft zelf nooit de status van buitenplaats
gehad. Toch bevatte deze boerderij in de
zeventiende en achttiende eeuw een bijgebouwd herenhuis, één van de hoofdkenmerken van een buitenplaats. En dat huis
werd bovendien gebruikt als buitenverblijf
ten behoeve van de toenmalige eigenaren.
We kunnen hier dus spreken van een ‘buitengewone’ situatie en die vraagt uiteraard
om nadere toelichting.
Omwille van de duidelijkheid wordt in dit
artikel steeds gesproken over de BoereTriton. Die naam duikt na 1772 op, nadat

Kaart van Walcheren, circa 1655;
uitsnede. N. Visscher/Z. Roman.
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de toenmalige eigenaar van de Koude
kerkse buitenplaats Triton de boerderij
had gekocht. De buitenplaats Triton lag
op steenworp afstand van de in 1772 verworven boerderij, direct ten zuiden van
het aanzienlijke Der Boede. Geen enkel
archiefstuk geeft antwoord op de vraag of
de Boere-Triton eerder een naam had, laat
staan hoe die dan luidde.
Lokale landbouwers
De huidige Boere-Triton stamt uit het einde
van de negentiende eeuw. De voorloper ervan was een boerderij die in de zestiende
eeuw, of zelfs veel eerder, moet zijn gebouwd. Daarover zijn helaas geen gegevens voorhanden. Die zijn er wel over de
lieden die tussen circa 1580 en 1658 eigenaren waren, hoewel we betreffende die
periode geen exacte jaartallen meer kunnen achterhalen. Dankzij zeer lijvige boekwerken als overlopers en vergaarboeken
kunnen we bij benadering aangeven wie de
boerderij in deze periode in eigendom hadden. Als we, in dit geval, de overlopers van
de Zuidwatering van Walcheren openslaan,
moeten we onze pijlen richten op het zogeheten Hubrecht Dane blok, een deelgebied
in de ambachtsheerlijkheid West-Souburg.
De wateringen van Walcheren worden beschouwd als de voorlopers van het huidige
waterschap Scheldestromen. De overloper
uit 1589 vermeldt dat een zekere Jacob
Laureijs in dat jaar eigenaar is en dat hij
zijn onroerende goederen eerder van Luenis
Pier Thuenis had gekocht. In het vergaarboek van de Zuidwatering uit 1608 treffen
we Leijn Jacobsz. Brasser. Mogelijk was hij
de Brasser die sinds 1591 gezworene, ofwel bestuurder, was van de Westwatering
van Walcheren. Tussen 1625 en circa 1640
zwaaide de weduwe van Leijn Brasser de
scepter over de Boere-Triton.
De omvang van het boerenerf en de bijbehorende boomgaard bedroeg in de zestiende eeuw 5 gemeten en 85 roeden. Later
zou deze grootte door verkoop slinken naar
4 gemeten en 60 roeden en zelfs naar 1 gemet en 59 roeden omdat de boomgaard in
handen kwam van een andere eigenaar.
14

Periode Vlissingse stadsbestuurders
Rond 1640 brak er een periode aan waarin
een reeks Vlissingse stadsbestuurders de
Boere-Triton in eigendom hadden. De weduwe of de erfgenamen van Leijn Jacobsz.
Brasser verkocht(en) de boerderij aan
Vincent Adriaensz. Ketelaer. Hij werd in
1649 benoemd tot raad van Vlissingen en
was in de periode 1650-1654 schepen, een
soort wethouder. Ketelaer was getrouwd
met Susanna Wisse.
Vanaf 1658 krijgen we, dankzij bewaard gebleven schepenakten uit het oud-rechterlijk
archief van West-Souburg, preciezere jaartallen aangereikt. In dat jaar werd namelijk
het testament opgemaakt van de op dat
mom ent oud-stadsbestuurder Ketelaer.
Daaruit blijkt dat Susanna Wisse na de
dood van haar man de rechthebbende zou
worden op zijn bezittingen. Ketelaer voelde
het einde kennelijk naderen, want hij stierf
twee maanden nadat zijn testament was
vastgelegd, op 9 juni 1658.
Na 22 jaar eigenaarschap lijkt Susanna financieel gezien in zwaar weer terecht te zijn
gekomen, want in 1680 sluit ze een lening
af van 450 Vlaamse pond, de toen gangbare valuta, bij Jan de Moor. Het vermoeden
wordt enkele jaren later bevestigd. Een akte uit 1683 geeft dan aan dat Jan de Moor
de Boere-Triton heeft overgenomen van de
weduwe. Ook Jan de Moor was een Vlis
singse bestuurder. In 1667 werd hij raad en
tussen 1668 en 1673 was hij schepen van
de Walcherse havenstad.
Jan de Moor was tevens eigenaar van een
andere boerderij. Die lag aan de westzijde van de eerder genoemde Rondweg
Koudekerke en was feitelijk de overbuur
van de Boere-Triton. Sinds 1972 is dit pand
in eigendom van de Koudekerkse fruitteler
Serier. Voor de duidelijkheid zal deze nog
altijd naamloze boerderij hier ‘Serier’ worden genoemd.
Interessant is het feit dat er in de (ver)
koopakte van 1683 betreffende de BoereTriton niet alleen wordt gesproken over een
boerenhuis, -schuur en diverse kleinere bijgebouwen op het erf, maar ook over een
herenhuis. De vraag dringt zich dan op
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faillissement terecht. Toen zijn buitenverblijf per decreet werd verkocht, verscheen
Anna ten tonele om Engelenburg te redden.
Tussen 1745 en 1764 stond de Boere-Triton
op naam van Anna’s zoon, mr. Jan Caen.
Wanneer hij actief werd in het Vlissingse
stadsbestuur is niet duidelijk, maar hij was
in elk geval in 1731 schepen van zijn stad.
Speculatieobject
De boerenschuur van de Boere-Triton.
(Foto Jurriën Tjon-a-koy)

of de Boere-Triton een buitenplaats was.
In geen enkel document wordt de BoereTriton echter beschreven als een landgoed,
aangekleed met bijvoorbeeld siertuinen,
waterpartijen en chique bijgebouwen zoals
koetshuizen en een oranjerie. De BoereTriton was evenmin een boerderij met een
zogeheten herenkamer, een fraai ingerichte, inpandige ruimte voor de eigenaar.
In plaats van een dergelijk vertrek was er
immers een geheel huis voor de eigenaar
bijgebouwd. Als we er van uit gaan dat
Vincent Ketelaer de bouwheer was van dat
herenhuis, en dat is zeer aannemelijk, kunnen we stellen dat de stadsbestuurder niet
de ambitie had om een heuse buitenplaats
op te zetten. Mogelijk was een herenkamer
hem te eenvoudig en kwam het tot een tussenvorm met de bouw van een eigen, vrijstaand huis op of vlak bij het erf van zijn
boerderij. De situatie op de Boere-Triton
was daarmee ‘buitengewoon’.
Op 20 mei 1700 overleed Jan de Moor
waarna zijn weduwe Maria Zeylmaekers
eigenaar werd. Maria was een dochter van
mr. Adriaan Zeylmaekers, alweer een Vlis
singse stadsbestuurder. Maria behield de
Boere-Triton en verkocht ‘Serier’ aan een
lokale landbouwer, Gerrit Blaase.
In 1726 kwam de Boere-Triton op naam
te staan van de dochter van Jan en Maria,
Anna de Moor. Zij was getrouwd met mr.
Andries Caen, raad vanaf 1700 en later burgemeester van Vlissingen. Anna redde eerder, in 1718, de eer van haar man. Andries
was eigenaar van de buitenplaats Engelen
burg bij Oost-Souburg, maar kwam in een
Juli 2018

Tussen 1764 en 1772 werd de periode van
stadsbestuurders als eigenaar voor enkele jaren onderbroken en dook de naam
Cornelis Oreel op, een vermogende landman uit Klein Abeele en speculant in onroerend goed. Oreel was getrouwd met
Suzanna Tapper en hij was mogelijk bemiddeld geworden als gevolg van zijn huwelijk. Zijn vrouw kwam immers voort uit
de op Walcheren destijds bekende en rijke
landbouwersfamilie Tapper. Cornelis Oreel
bezat de Boere-Triton als beleggingsobject.
Het was voor hem financieel interessanter
om het geldverslindende herenhuis te ontmantelen dan te behouden. Het sloopmateriaal kon na afbraak bovendien aardig wat
winst opleveren. Het boerenbedrijf bleef behouden, want dat was wel rendabel.
In welk jaar het herenhuis van de BoereTriton precies werd afgebroken, is niet duidelijk. In elk geval tijdens de periode-Oreel.
Die bewering wordt ondersteund als we weten dat Oreel vijf jaar eerder, in 1759, het
herenhuis van de buitenplaats Westerbeek,
gelegen op de plek waar nu tuincentrum
Intratuin zich bevindt, hetzelfde lot had laten ondergaan.
Oreel bleef steeds korte tijd eigenaar van
zijn boerderijen: van het genoemde Wester
beek in Koudekerke, van de Boere-Triton
in West Souburg en ook van Klein Weijburg
(of De Meiboom) in Kleverskerke. Kort na
zijn veertigste overleed Cornelis Oreel in
het laatstgenoemde dorpje.
Wederom een stadsbestuurder
Voordat Oreel vertrok naar Kleverskerke
had hij de Boere-Triton, nu zonder het herenhuis, in 1772 verkocht aan mr. Isaac
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Winkelman. Deze Vlissingse stadsbestuurder was op dat moment al ongeveer tien
jaar eigenaar van de direct ten zuiden van
Der Boede liggende buitenplaats Triton.
Isaac Winkelman moet de naam BoereTriton hebben geïntroduceerd. Het is echter niet duidelijk waarom hij Oreels boerderij die identiteit gaf, want er was al een
boerderij aan zijn buitenplaats verbonden,
namelijk de eerder vermelde boerderij
‘Serier’. (zie aanvulling) Feitelijk had die
Boere-Triton moeten heten. Of heette die
wellicht Klein-Triton?
Winkelman was burgemeester van Vlissin
gen in 1761-1762 en 1765-1766. Eerder
was hij diverse malen schepen geweest
en al sinds 1749 was hij actief als raad.
Hij was medeoprichter en directeur van
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen en bekleedde nog vele
andere maatschappelijke functies. Isaac
Winkelman was eerst getrouwd met Mag
dalena Johanna Schorer. Nadat zij op
37-jarige leeftijd was overleden, hertrouwde hij met Susanna Johanna de Chuy, de
dochter van oud-burgemeester Claude
Chuy. Winkelman raakte in 1771 in de
clinch met het Vlissingse stadsbestuur en
vertrok naar Middelburg. Zijn Koudekerkse
buitenplaats Triton behield hij, inclusief een

prachtig uitzicht op de stad waar hij een leidende rol had gespeeld.
Na de dood van Winkelman in 1796 bleef
zijn weduwe Susanna nog lang eigenaresse
van zowel de buitenplaats Triton als van de
Boere-Triton. Pas in 1808 verkocht zij de
Boere-Triton aan de plaatselijke landbouwer Isaac Sturm.
Susanna was een enigszins zonderling type. Aan het einde van haar leven was zij
druk in de weer met het plakken van briefjes op werkelijk al haar bezittingen, tot aan
het kleinste detail, om bij haar erfgenamen
elke twijfel weg te nemen over de verdeling
van haar nalatenschap. En bij de officiële
opening van haar testament in 1816 bleek
zelfs haar huiskat Poesie rechten te hebben. Het dier kon rekenen op een toelage
van maar liefst 600 gulden ten behoeve
van haar levensonderhoud.
Periode Bommeljé-Kodde
Isaac Sturm kon zijn naam slechts korte tijd
verbinden met de Boere-Triton. Al na twee
jaar, in 1810, kwam Abraham Bommeljé
(1778-1838) in beeld omdat Sturm het
in de toen economisch zware tijd financieel gezien niet redde. De Franse bezetting
drukte zwaar op ons land.

De boerenwoning van de Boere-Triton. (Foto Jurriën Tjon-a-koy)
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Abraham Bommeljé was de grootste
grondbezitter van de destijds zelfstandige
gemeente West-Souburg. Hij trouwde in
1807 met Cornelia Louwerse. Samen kregen zij de kinderen Jacobus en Maatje. Hun
jongste dochter Adriana werd slechts één
dag oud. In 1812-1813 ging Abraham zich
inzetten voor de belangen van zijn dorp en
werd hij gemeenteraadslid.
Na Abrahams overlijden in 1838 werden
zijn bezittingen verdeeld. De Boere-Triton
ging voor de ene helft naar de weduwe
Bomm eljé en dochter Maatje en voor de
andere helft naar zoon Jacobus. De omvang van de Boere-Triton bedroeg ruim
35 hectare. Na de dood van haar moeder
verkocht zus Maatje in 1843 haar aandeel
in de boerderij aan haar broer. Nu was
Jacobus Bommelje alleen eigenaar.
Jacobus (1808-1886) was in 1836 getrouwd met Wilhelmina Wielemaker. Zij
kregen vijf kinderen. Vier ervan stierven op
jonge tot zeer jonge leeftijd. Het vijfde kind
werd, net als één van de overleden kinderen, weer Cornelia genoemd.
In 1873 trouwde Cornelia Bommeljé (18501917) met David Kodde (1851-1933).
Kodde kwam uit ’t Zand, in zijn tijd een wijk
van het uitgestrekte Koudekerke en sinds
1941 deel uitmakend van Middelburg.
Na de dood van haar vader in 1886 was
Cornelia de enige erfgenaam. Na enkele
jaren, circa 1888, werd door dit koppel
de Boere-Triton afgebroken en werd een
gloednieuwe boerderij gebouwd onder dezelfde naam. Het geheel werd niet alleen
luxueuzer, maar ook veel omvangrijker
dan het oude exemplaar. Vooral de enorme boerenschuur, met een breedte van
15 meter en een lengte van maar liefst 60
meter, moet zeker in die tijd indrukwekkend zijn geweest. Dankzij Cornelia kon
dit project worden gerealiseerd, want zij
kwam immers uit de kapitaalkrachtige familie Bommeljé. Cornelia stierf in 1917 en
David in 1933. Beiden liggen begraven op
de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan
in Koudekerke. David Kodde legateerde
conform zijn testament de Boere-Triton aan
zijn neef Jan Simonszoon Kodde. Jan was
al sinds circa 1905 pachter op het boerenJuli 2018

bedrijf van zijn oom David. Jan Kodde werd
in 1933 dan wel eigenaar, maar verkocht
de boerderij direct door. In de heftigste crisisjaren van de twintigste eeuw wilde hij
niet het risico lopen om, net als vele andere
landbouwers, failliet te gaan.
1933 tot heden
Jan Kodde vond officieel op 1 november
1933 in Anne Marguerite Francine Sijthoff
(1902-1979) degene die, dankzij haar familiekapitaal, de boerderij kon overnemen.
Jan kreeg onder Sijthoff een nieuw pachtcontract aangeboden en kon dus blijven
wonen en werken op ‘zijn’ boerderij. Deze
constructie werd in de crisisjaren vaak toegepast. Vele boerderijen gingen in de verkoop waarbij vermogende lieden voor een
relatief laag bedrag eigenaar konden worden van een boerenbedrijf. Meestal werden
de verkopers dan pachters van hun voormalige eigendom.
De in Wassenaar wonende Anne Sijthoff
was getrouwd met de achttien jaar oudere kunstschilder Hugo Victor Benjamin
Wijnmalen. Ongeveer één keer per jaar
bracht zij een bezoek aan Walcheren en liet
zij zich informeren over het wel en wee op
haar boerderij.
Mevrouw Sijthoff overleed in 1979. Volgens
een bericht in de Provinciale Zeeuwse
Courant van 17 oktober 1980 wilde het
gemeentebestuur van Vlissingen de BoereTriton opkopen van de erfgenamen Sijthoff,
in verband met de aanleg van een rioleringscircuit ten behoeve van een nieuw geplande wijk. Het voornemen vond echter
geen doorgang. In 1985 kocht een verzekeringsmaatschappij die nu bekend staat
onder de fusienaam ASR (Amersfoortse en
Stad Rotterdam) de Boere-Triton van de
erfgenamen Sijthoff en tenslotte kocht de
huidige eigenaar, de familie Houterman, in
2014 de boerderij van ASR.
Leeuwtjes
De toegangslaan of baen van de boerderij
lag vroeger aan de Bergweg ofwel aan de
oostzijde. Toen de Rondweg Koudekerke
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een herinnering aan de parochiekerk. Een
landbouwer uit de buurt redde twee stenen
leeuwtjes, die aan de entree van het gebouw waren geposteerd, van de sloop. Ze
kwamen terecht op de Boere-Triton. Was
Abraham Bommeljé de landbouwer die zich
over de leeuwtjes ontfermde? Het is goed
mogelijk dat hij, of anders één van zijn kinderen, de ornamenten op het erf zette.
(aanvulling)
TRITON, de buitenplaats waar
de Boere-Triton naar werd genoemd
De leeuwtjes van de Boere-Triton.
(foto: Jurriën Tjon-a-koy)

werd aangelegd, kreeg het omliggende
gebied te maken met een herindeling. De
boerderij werd nu bereikbaar via een weggetje aan de noordzijde. Een groot deel van
de baen werd toen ontmanteld; een klein
deel is bewaard gebleven en nog te herkennen aan de bomenrijen. Naast de boerenwoning staat de enorme boerenschuur.
Tussen huis en schuur vinden we nog een
oud, maar nog steeds in gebruik zijnd varkenshuisje.
Aan de achterzijde van de boerenwoning
staan twee bijzondere leeuwtjes. Ze maken
een wat vervallen indruk, maar dat doet
juist authentiek aan. Aanvankelijk stonden
ze aan de voorzijde van het woonhuis.
De leeuwtjes zijn van arduinsteen, een harde blauwgrijze kalksteen. Ze dragen beide
tussen hun poten het wapenschild van
de voormalige gemeente West-Souburg.
Helaas stemmen de kleuren op het schild
niet overeen met de werkelijkheid. Het wapen bestaat namelijk uit de afbeelding van
een rode burcht op een goudkleurige achtergrond.
Tot aan 1835 waren West-Souburg en
Oost-Souburg afzonderlijke gemeenten.
Beide besloten daarna dat samenwerking
in de toekomst tot betere perspectieven zou
leiden.
Twee jaar daarvoor werd de kerkruïne, die
er sinds de Tachtigjarige Oorlog over was
van het godshuis, van West-Souburg afgebroken. Daarna vormde alleen het kerkhof
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Buitenplaats Triton was tussen circa 1717
en 1855 gelegen op het grondgebied van
Koudekerke, direct langs de grens met
(West-)Souburg. In de huidige situatie kunnen we stellen dat Triton het gebied omvatte van fruitteler Serier aan de Jacoba
van Beierenweg 2 tot aan Villa Albertine,
in de bocht die naar de Vlissingse wijk
Paauwenburg leidt. Bij Triton hoorde boerderij ‘Serier’.

Plattegrond van de buitenplaatsen Der Boede,
Anderwijk en Triton, 1771. (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)
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Gezicht op het voorplein van het Hof de Triton te Koudekerke, met personen en een hert, op de
achtergrond de stad Vlissingen; gewassen inkttekening Jan Arends, 1772.
(Collectie KZGW, Zeeuws Archief Zelandia Illustrata).

In 1717 realiseerde Johan van de Mandere
(1675-1721) zijn plannen om een buitenplaats te bouwen, direct naast het landgoed
van zijn schoonvader Jacob Nachtegael.
Van de Mandere was, zeker vóór 1705,
getrouwd met Jacobs dochter Maria. Hij
kocht eerst boerderij ‘Serier’ en een aantal percelen grond. Die waren tot dan toe in
handen van de ‘bedienaar des Goddelijken
woords tot Coudekerke’ ofwel dorpspredi
kant Gerard Baccot. Verder kocht Van
der Mandere nog stukken land net buiten
Koud ek erke, in het aangrenzende WestSouburg. Dat was aan de overzijde van de
huidige Jacoba van Beierenweg. Opmer
kelijk is, dat de boerderij van de dominee
tijdens het laatste kwart van de zeventiende
eeuw in bezit was van Jan de Moor. Met
hem maakten we al eerder kennis, als eigenaar van de Boere-Triton in de periode
1683-1700.
Na de dood van zijn schoonvader in 1718
kreeg Johan van de Mandere samen met
zijn vrouw Maria Nachtegael het voorname
Der Boede in de schoot geworpen. Van der
Mandere voegde een bij Der Boede horende
boomgaard toe aan zijn net opgezette buitenplaats Triton. Het is meest aannemelijk
Juli 2018

dat Van de Mandere de naamgever was van
Triton. Het is onduidelijk waarom hij koos
voor deze watergod uit de Griekse mythologie. Triton wordt in de Griekse mythologie
meestal voorgesteld met het hoofd en de
romp van een man en de staart van een vis
ofwel een meerman.
Na het overlijden van haar man in 1721
werd weduwe Maria Nagtegael (16711743) alleen eigenaresse en vermoedelijk
na haar dood in 1743 werd zij opgevolgd
door haar dochter Johanna Susanna van
der Mandere. Johanna trouwde in 1745 op
relatief late leeftijd met Johan Gualtherus
van der Poort, eigenaar van de buitenplaats
Huis te Oostkapelle.
In 1752 ging Van der Poort namens zijn
vrouw over tot de verkoop van Triton aan
Cornelis Evertsen (1690-1773), luitenantgeneraal en commandant van Walcheren.
Hij was niet de bekende zeeheld waarnaar één van de boulevards van Vlissingen
is vernoemd. Wel was hij familie van dit
roemruchte geslacht. Hij huwde Catharina
Elisabeth de Ridder en na haar vroegtijdige
dood hertrouwde hij met Martha Cornelia
Ockersse. In de (ver)koopakte van 1752
wordt vermeld dat de buitenplaats niet meer
19

Triton, maar Landrust wordt genoemd. Deze
naam is slechts tijdelijk in gebruik geweest.
In 1762 kwam mr. Isaac Winkelman (17231796) in beeld als bezitter van Triton.
Kunstenaar Jan Arends maakte in deze periode vier tekeningen van de buitenplaats.
Toen Winkelman in 1772 een in de buurt
liggende West-Souburgse boerderij kocht,
ontstond er een verbinding tussen de twee
onroerende goederen. De nieuw verworven
boerderij kreeg toen de naam Boere-Triton.
De verbondenheid duurde slechts 36 jaar,
want de in 1796 weduwe geworden mevrouw
Winkelman verkocht, zoals eerder gemeld,
de Boere-Triton in 1808 aan Isaac Sturm.
In 1810 verkocht de weduwe Winkelman
buitenplaats Triton aan een neef, mr. Pieter
Claude van Goethem (1766-1846), schepen en raad van Middelburg vóór de Franse
tijd en lid van de Municipale Raad tijdens
de Franse tijd. Van Goethem was getrouwd
met Johanna Pieternella van der Poort. Zij
erfde in 1794 de in de buurt liggende Hof
Papegaayenburg van Johan Ghyselin le
Sage. Van Goethem verkocht deze buitenplaats al in 1798, na het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw, aan Jan Suurmond.
Van Goethem bleef lange tijd eigenaar
van Triton, namelijk tot zijn overlijdensjaar 1846. Boerderij ‘Serier’ had hij tussen
1814-1820 al verkocht aan de toenmalige
eigenaar van Der Boede. Dat was Abraham
van Doorn of zijn zoon Hendrik Jacob.
In 1847 werden twee erfgenamen van Van
Goethem naar voren geschoven, namelijk
de broers Jean François en François Pierre
Bijleveld. Jean François was heer van
Serooskerke en was in de periode 18451849 lid van de Tweede Kamer in Den
Haag. Daarna was hij eerst wethouder en
later burgemeester van Middelburg. Broer
François Pierre was burgemeester van
Nijmegen. In opdracht van de Bijlevelds
werd Triton ontmanteld. Het afbraakmateriaal van de diverse gebouwen, waaronder
het herenhuis, werd volgens een krantenbericht uit 1855 geveild. Het einde van buitenplaats Triton was daarmee een feit.

activiteiten als musicus publiceerde Jaco
veelvuldig over diverse thema’s betreffen
de de historie van Walcheren. Zijn artike
len verschenen in de bladen Den Spiegel,
Arneklanken, Klaver Vier, Nehalennia,
Saillant en De Wete. Online te vinden op
www.lacoda.nl

JACO SIMONS studeerde kerkorgel en
piano aan het conservatorium. Naast zijn
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De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit
een Vlissings perspectief
Lezing door dr. Ruud Paesie
Aafke Verdonk-Rodenhuis
In 1790 vertaalde de in Vlissingen geboren
schrijfster Betje Wolff een boek tegen de
slavernij van de Franse predikant Benjamin
Frossard. Wolff was een abolitionist en haar
weerzin tegen de Vlissingse ‘slavenkoopers’ was
zelfs zo groot dat zij lange tijd geen stap in haar
geboortestad wilde zetten. Had Vlissingen in
de achttiende eeuw zo’n slechte naam als stad
van slavenhandelaren, dat ingeborenen er zelfs
niet meer wilden komen? Het was toch immers
Middelburg, van waaruit de grootste
‘slavencompagnie’ van Nederland opereerde.
Deze ‘slavencompagnie’ is de Middelburgse
Commercie Compagnie (MCC).
In de zogenoemde vrijhandelsperiode, eind
achttiende eeuw, zeilden enige honderden
Zeeuwse slavenschepen richting Afrika. Het
grootste gedeelte hiervan had Vlissingen
als thuishaven.

Kijken we naar de periode 1630 tot 1814
dan zien we dat er aanvankelijk sprake is
van Portugese, Spaanse hegemonie wat
betreft de handel overzee. In 1621 is de
West Indische Compagnie(WIC) opgericht,
die een verdeling in kamers kent, waarvan
die van Amsterdam de grootste is, maar
ook de Kamer Zeeland is niet onbelangrijk.
Aanv ankelijk wordt kaapvaart bedreven,
gericht op het doorbreken van de hegemonie van Spanje en Portugal.
De volgende fase is die van handel op
West-Afrika en Zuid-Amerika. Vlissingse
kooplieden nemen het initiatief. Denk aan
de familie Lampsens. Er worden kolonies
gesticht, Essequibo, Berbice. Handel ontstaat, suiker is een gewild product. Voor de
plantages zijn werkkrachten nodig en de
handel in slaven, die al eerder door de Por
tugezen werd bedreven, breidt uit.
Op de kust van Guinee, West-Afrika worden forten gebouwd, Fort Elmina bijvoorbeeld. Er is sprake van ruilhandel, katoen,

Vervoer van slaven naar gereedliggende slavenschepen op de West-Afrikaanse kust. Kopergravure.
(Particuliere collectie)
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kralen, buskruit en wapens voor goud,
ivoor en slaven. Deze worden aangevoerd
uit het binnenland. De forten doen dienst
als overslag, depot. De schepen worden
omgebouwd om de tot slaaf gemaakten
te kunnen vervoeren naar Suriname. De
trans-Atlantische slavenhandel intensiveert. Veel van de getraceerde schepen in
de periode 1674-1730 komen uit Zeeland.
Hadden de Amsterdamse kooplieden vooral het geld, Vlissingers waren thuis in de
risicovolle scheepvaart als kaapvaart en
handel op Afrika en de Zuid-Amerikaanse
kolonies. In tijden van vrede is er geen
kaapvaart en ontstaat smokkelhandel: lorrendraaiers ondermijnen het monopolie van
de WIC. Kaapvaarders schakelen als het
ware om naar lorrendraaiers en Vlissingen
nam hierin het voortouw. Jasper Jaspersen
Brasser maakt in zijn Beschrijvinge der
stadt Vlissinghe melding van dit bedrijf.
Vanaf 1730 tot 1814 kunnen we spreken
van de periode van vrijhandel. Behalve
Guinee, de bovenkust wordt nu ook Angola
aangedaan. Op deze kust worden hutten,
loges gebouwd voor de opslag van slaven.
Nadat een schip verbouwd is tot slavenverblijf wordt de oversteek gemaakt. De reis
vanuit Nederland, kust van Afrika, ZuidAmerika en weer terug naar de thuishaven
(driehoekshandel) duurde zeker anderhalf
jaar.
Voor de periode 1730-1809 kan gesteld
worden dat er zo’n 500 reizen waren, waarvan 284 voor rekening van Vlissingen
kwamen en 189 voor Middelburg. Voor 25
reizen is dit onbekend. Na 1780 zorgde de
Vierde Engelse oorlog voor een keerpunt.
Voor Vlissingen geldt dat het om grote aantallen gaat. Bedrijfsadministraties van de
Vlissingse reders zijn grotendeels verloren
gegaan, maar in het Utrechts Archief werd
een rekening-courant bewaard van een
partenrederij waarin de Vlissingse reder
Jan de Zitter en zonen had deelgenomen.
(zie Den Spiegel nummer 3, jaargang 2014.
De zeven slavenreizen van het Vlissings
fregat Magdalena Maria, 1761-1771, Ruud
Paesie)
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Gezien het grote aantal reizen en de vele
vervoerde slaven kan wel gesteld worden
dat Vlissingen boven Middelburg eindigt
wat deze handel betreft en dat Betje Wolff
misschien gelijk had.
RUUD PAESIE promoveerde in 2008 aan
de Universiteit Leiden op een onderzoek
naar de illegale goederen- en slavenhan
del op West-Afrika tijdens het handelsmo
nopolie van de West-Indische Compagnie.
Als honorary research fellow is hij nu ver
bonden aan het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
en publiceert hij over uiteenlopende ma
ritiem-historische onderwerpen.
Recent publiceerde hij:
− Geschiedenis van de MCC, Walburg
Pers, Zutphen, 2014
− Slavenopstand op de Neptunus, Wal
burg pers, Zutphen, 2016
− Societeit van Essequebo, Uitgeverij Den
Boer|De Ruiter, Vlissingen, 2017

Het Vlissingse slavenschip ‘de Witte Bijle, circa 1715;
uitsnede schilderij Cornelis Louw.
(Collectie muZEEum)
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muZEEumnieuws
Frans Naerebout – mensenredder en loods
Arthur Scheijde
Deze zomer is het precies tweehonderd jaar
geleden dat de bekende mensenredder Frans
Naerebout overleed. Hij werd als visser in 1779
bekend door het redden van de drenkelingen van
het VOC-schip Woestduyn.
Deze zomer besteedt het muZEEum aandacht
aan de Vlissingse mensenredder met een kleine
expositie
Opeens waren hij en zijn broer in het hele
land bekend na hun menslievende actie bij
het vergaan van de Woestduyn. Naerebout
werd VOC-loods en hielp door de jaren
heen nog meer schepen uit de problemen.
Doordat hij niet op tijd van boord kon,
moest hij zelfs een keer helemaal mee naar
Kaapstad. Op de terugweg werd het schip
veroverd door de Engelsen. Na maanden
ontsnapte hij en keerde terug naar Zeeland.
Later legde hij tonnen in de Deurlovaargeul
als hulp bij de navigatie. Tijdens de Vierde
Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784)
bracht hij zelfs enkele kleine schepen op.
Na zijn roemrijke loodsenperiode werd hij
wachtmeester en havenmeester in Goes.
De rasechte Walcherse Frans werd geboren
in Veere, was held in Vlissingen en ligt te
ruste in Goes. Deze held wordt bezongen in
het Zeeuwse Volkslied:
Het land, dat fier zijn zonen prijst, en ons
met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor, die blinken
zullen d’eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên, de Evertsen
en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt, den onverschrokken Naerebout.

koning in 1818 dit schilderij bezichtigde in
het ‘museum’ van het Koninklijk Zeeuws
Genootschap was hij verrast doordat Frans
Naerebout ernaast stond. De koning vond
de gelijkenis treffend. Dit portret hangt in
het muZEEum. Naerebout overleed enkele
maanden later in augustus 1818.
Expositie
Om deze bescheiden doch beroemde man
te herdenken is deze zomer (tot eind oktober) in de Tobagozaal van het muZEEum
een kleine expositie te zien met enkele
highlights betreffende Naerebout. Een familie-overzicht van zijn zeevarende voorvaderen, beeld en geluid over de redding van
de Woestduyn en in stripvorm zijn activiteiten als VOC-loods en mensenredder. Ook
wordt getoond hoe het loodsen en redden
van mensen er tegenwoordig aan toe gaat.
Een kaart van de verraderlijke zandbanken
geeft inzicht in hoe belangrijk loodsen waren èn zijn.
Uit het Gemeentearchief zijn zowel de originele documenten als een doopextract,

In 1817 gaf admiraal Jan Hendrik van
Kinsbergen de opdracht om een portret te
schilderen van Frans Naerebout. Toen de
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de toewijzing van Broederschap in de Orde
van de Nederlandse Leeuw en bladzijden uit
Frans’ eigen logboek te zien. Ook zijn foto’s en objecten van het Loodswezen en de
KNRM aanwezig. Het unieke, enige schilderij van de Woestduyn, zie Den Spiegel nummer 2, hangt er bovendien in bruikleen. Voor
kinderen zijn er een speurtocht en een bordspel. Het muZEEum organiseert activiteiten
samen met het Loodswezen en scholen.

Door het hele muZEEum bezichtigt u objecten die te maken hebben met het redden
van drenkelingen, beloodsen en de VOC.
Deze expositie wordt gerealiseerd door het
Zeeuws maritiem muZEEum in samenwerking met Arthur Scheijde en is mogelijk
gemaakt door de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij, het Loodswezen,
Stichting Moerman Promotie Vlissingen en
Stichting Van de Sande Vlissingen.

Van het bestuur
Peter
Het belangrijkste nieuws van de afgelopen
maanden was natuurlijk het bericht dat het
voortbestaan van het muZEEum door de
gemeente Vlissingen is gegarandeerd. Waar
het College van B en W zich de laatste jaren voortdurend op de vlakte hield over dit
onderwerp en onverdroten voortging op het
pad der bezuinigingen, klaarde kort voor de
verkiezingen de hemel plotseling blauw,
verscheen de zon, begonnen de vogels te
fluiten en bleek het muZEEum gered. De
verantwoordelijke wethouder sprak over de
Parel van Vlissingen die kan uitgroeien tot
één van de mooiste musea van Nederland.
Deze doorbraak kwam tot stand na langdurige en vaak moeilijke onderhandelingen
tussen de gemeente en de directie en het
bestuur van het muZEEum. Kern van de
oplossing bleek een verschuiving van een
groot deel van de subsidie naar een vaste
begrotingspost. Volgens de wet heeft elke
gemeentelijke overheid de plicht om goed
te zorgen voor het culturele erfgoed binnen haar grenzen. Onderzoek in Vlissingen
heeft uitgewezen dat de stad beschikt over
een aanzienlijke hoeveelheid historische
schatten, waaronder een groot deel van de
collectie van het muZEEum. Er is nu, voor
het grootste deel van het budget, een zogenaamde prestatie- of dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente.
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van

Druenen

Daarbovenop zijn subsidies afgesproken
van bijna een ton. Het muZEEum moet, als
tegenprestatie, wel een aantal extra diensten gaan uitvoeren, zoals het beheer van
de Oostbeer en van de collectie moderne
kunst die nu nog in de Willem III kazerne is
opgeslagen.
Ik denk dat ik namens elke vriend spreek
wanneer ik directie en bestuur een dikke
pluim geef voor hun inspanningen en creativiteit waarmee dit resultaat is bereikt!
Over de Vrienden gesproken: samen met
tuinbedrijf Jan Pouwelse Groendoeners
hebben we in het voorjaar de herinrichting
van de museumtuin mogelijk kunnen maken. De vereniging verzorgde de financiën
voor de aanschaf van materiaal, Pouwelse
verrichtte belangeloos de werkzaamheden en de activiteitencommissie van de
Vrienden zorgde voor de nodige ondersteunende spierkracht.
Tot slot nog dit (ik blijf dat gewoon elke
editie van Den Spiegel benadrukken): 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 muisk likken lid kunt worden: www.
vriendenmuzeeum.nl.
Den Spiegel

Uw innovatieve partner op het gebied van
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Maritime & Offshore Manpower Services

Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

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

Mabélis Mode

Women

Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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