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Vlissingen en Abraham Hans tijdens
de Grote Oorlog
Vlissingen, aan zee en aan Schelde, mede
dingster van ons eigen, schoone Antwerpen;
Vlissingen, levendige, rumoerige, vroolijke
zuster van het stille Middelburg;
Vlissingen, met uw geteisterd strand, met
uw door de golven gebeukte, forsige bolwerken, met uw molen op den dijk, met uw
kostelijke oude dakenpracht, met uw geweldige werven en titaneske kranen!
Vlissingen, zoo roerend mooi, gezien van
aan den voet der eerste duinen, zoo schilderachtig als ge wegdoemt in de nevelen,
voor wie u ter zee verlaat;
Vlissingen, zoo vaak geschokt door het
geweldige gebeuren van den oorlog, zoo
dikwijls in den rouw gedompeld door de
drama’s der zee;
Vlissingen, van aan den verre zee-einder
begroet door de terugkeerende gekwetste
soldaten;
Vlissingen, gelegen in het zicht van ons eigen lieve Vaderland, in het zicht van Knokke,
dat als een vesting is van Vlaanderen, in het
zicht van Zeebrugge, waar het jaren lang zoo
branden en loeien kon en waar het nu plotseling zoo doodstil is geworden!
Vlissingen, waar de geest van De Ruyter en
van Naerebout nog in de huizen leeft, waar
de menschen goed zijn en mild en dapper,
waar zooveel is gedaan voor de Belgische
uitgewekenen, voor de Belgische krijgsgevangenen, waar nooit te vergeefs werd aangeklopt, wanneer het vragen was om nood
te lenigen, om het goede te doen!
Vlissingen, aan zee en aan Schelde, toegangspoorte tot den tuin van Zeeland, het
tooverachtige Walcheren;
Vlissingen, ik heb u hartelijk lief gekregen.
Onder den oorlog pas heb ik u leeren kennen. Ik heb u bezocht in alle seizoenen, in
alle weeren, op alle uren. Ik heb u steeds dezelfde gevonden: steeds vol ijver, vol werkzaamheid en vol montere goedheid. Of de
Julizonne zong boven uw daken, of de storm
gierde door uw straten, of de ochtend over
uw haven klaarde, of de avond u zachtjes
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omhulde – steeds vond ik uw afwisselende,
eigenaardig, schilderachtig beeld aandoenlijk interessant. En wat een lieve reeks van
wegen leiden naar u toe! Ik heb uw hooge
kranen zien opsomberen van op den weg
der duinen. Ik heb uw toren zien oppunten
van op het kronkelende Koudekerksche pad.
Ik heb de massa uwer villa’s zich zien aflijnen op blauwen hemel van op den Nieuwen
Vlissingschen weg. Ik heb uw daken zien
glinsteren in het manelicht van op het jaagpad langs het droomerige kanaal. Ik heb uw
zilveren beiaard hooren zingen van op het
oude Vlissingsche pad, waar hooge bomen
staan en waar het Ronde Putje ligt. Ik heb de
toppen uwer scheepsmasten zien opspitsen
van aan het melankolieke fort Rammekens,
waar uw groene Schelde eentonig haar eeuwig liedje zong.
Vlissingen, ik zal u nooit vergeten. Omdat
gij goed zijt en schoon. Gij zijt goed geweest voor de Belgen, en uw schoonheid
heeft hen opgebeurd. Ik dank u van harte
voor al wat gij zoo mild, zoo bereidvaardig
voor ons hebt gedaan!
Gij wordt bewoond door een liefdadig, me
delijdend, spontaan meevoelend Volk. Ik
neem noode afscheid van u en van dat Volk.
Ik denk hier met erkentelijke ontroering aan
de vele, troostrijke avonden, die ik mocht
doorbrengen in het Belgische Loodswezen,
met zijn dappere loodsensociëteit, die ons
allen tot eer strekt; ik denk met dezelfde
gevoelens aan de feesten, georganiseerd in
het Concertgebouw door het moedige, het
nooit vermoeide Vlaamsche tooneelclubje,
waarvan mijn vriend Abraham Hans de ziel
was; ik denk aan de vaderlandsche stoeten, die door uw straten trokken; aan het
hoekje in “Vredehof” zoo gul afgestaan aan
onze dierbare slachtoffers van den oorlog;
aan het gunstige onthaal, dat de uitingen
van het Vlaamsch-Belgisch Verbond in
uw midden mocht vinden; ik denk aan de
Belgische scholen door u zoo gastvrij geherbergd; ik denk aan de waardige, innig
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toegenegene, steeds zoo springlevende en
belangrijke Vlissingsche Courant, die zoo
bereidvaardig zijn kolommen tot onze beschikking stelde …
Ik denk aan dat alles, en ik ben verlegen
omdat er zoo veel te danken valt dat ik onmogelijk alles zeggen kan wat ik zou moeten zeggen. Ik kan niets anders dan u danken, u en uw goede volk, dan u loven en

roemen, dan u zeggen dat wij uw beeld in
liefde bewaren, dan u alle heil, alle voorspoed, alle geluk toe te wenschen, dan, u
vaarwel zeggend, u te zegenen met de innigste woorden, die ik in mijn hart kan vinden.
Leve, aan zee en aan Schelde, het schoone,
goede Vlissingen!’

Voorwoord
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Met dit artikel in de Vlissingsche Courant
van 4 december 1918 beschrijft de Belgi
sche journalist Johan de Maegt zijn dank
aan de Vlissingse bevolking voor de hulp
aan de Belgische uitgewekenen tijdens de
Grote Oorlog, bekend als de Eerste Wereld
oorlog. In feite geeft hij op kernachtige
wijze en in bloemrijke (wellicht ‘ronkende’)

taal de inhoud van deze aflevering van Den
Spiegel weer.
Het is dit jaar precies honderd jaar geleden
dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Het
leek ons goed daar in dit nummer van Den
Spiegel aandacht aan te besteden. Het gaat
hierbij vooral om de situatie in Vlissingen.
We komen dan een heel bijzondere man tegen, Abraham Hans, een Belgische onderwijzer, journalist, schrijver, die zich met zijn
gezin in augustus 1915 in Vlissingen vestigt.
Hij schrijft artikelen voor onder andere de
Vlissingsche Courant, feuilletons, hij maakt
toneelstukken en organiseert onder meer
liefdadigheidsvoorstellingen en lezingen.
Het grootste gedeelte van de tekst van dit
nummer is geschreven door Adri Meerman,
die meer en meer gefascineerd raakte
door deze veelzijdige en zeer actieve man.
Het verhaal over Vlissingen in de Eerste
Wereldoorlog heeft dan ook Abraham Hans
als centrale figuur. We zijn niet volledig, dat
is niet echt mogelijk binnen de omvang van
ons blad en soms kwamen er meer vragen
op dan we antwoorden vonden.

Een tweetal gebrandschilderde ramen in de R.K.
kerk aan de Singel (de zogenaamde Vredes
ramen). Ze zijn in 1919 geschonken door Bel
gische parochianen ter nagedachtenis van de
veertien uit Vlissingen afkomstige Belgische sol
daten, gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog.
(Foto: Firma Hawinkel Simon)
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Johan de Maegt, met wiens citaat deze inleiding begint, was een zeer goede vriend
van Abraham Hans. Ook hij wijkt uit naar
het neutrale Nederland en wordt actief in
Middelburg. Na de oorlog is hij journalist bij
Het laatste nieuws, net als Hans.
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Nederland neutraal, maar …
De vooruitgang van Vlissingen
Ruim een jaar na het uitbreken van de oorlog vestigt de Belgische journalist Abraham
Hans zich met zijn vrouw, drie dochters en
een zoon in Vlissingen. Zij betrekken de
woning Badhuisstraat 28 (huidig nummer
38-40-42). Zijn buurman op nummer 30
is de bekende arts C.A. Duyvis, die op het
moment van de verhuizing toevallig uitstedig is. In het buurpand op nummer 26 is de
kleermakerij van J.E. Clowting gevestigd.
Deze straat, aanvankelijk aangeduid als
Badhuisweg, vormt sedert 1885 de verbinding tussen Vlissingen-stad en Vlissingenbadplaats. Aan weerszijden verrijzen monumentale panden waarvan het merendeel
nog steeds bestaat. Ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog zijn de andere buren van de
familie Hans onder meer hoofdinspecteur
van politie, officier gezondheid bij de marine, adjunct-inspecteur bij de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland, tekenaar bij De
Schelde, commies bij de posterijen, loodsen van het Nederlands Loodswezen en van

het Belgische Loodswezen. Dat Abraham
Hans niet behoort tot het arme deel van de
Belgische uitgewekenen mag blijken uit het
feit dat hij in staat is zich op een dergelijke
locatie te vestigen.
Vooruitgang
Op het moment dat het gezin Hans zich in
Vlissingen vestigt, heeft de stad sedert het
uitbreken van de oorlog al heel veel voor
de kiezen gehad. In de zomer van 1914 lijkt
het allemaal zo goed te gaan. De stad telt
dan ongeveer 22.000 inwoners. In het jaar
1875, als twee belangrijke bedrijven voor
de stad, de Koninklijke Maatschappij De
Schelde en de Stoomvaart Maatschappij
Zeeland zich er vestigen, telt Vlissingen nog
maar circa 10.000 inwoners. De werkgelegenheid neemt sterk toe met als gevolg de
vraag naar woonruimte. Stadsuitbreidingen
worden gerealiseerd en woningbouw buiten
de oude vesting en in de onmiddellijke nabijheid van de grote bedrijven wordt in snel
tempo uitgevoerd. Ook het aanzien van

De Badhuisstraat, gezien vanaf het Betje Wolffplein, circa 1915. (Prentbriefkaartencollectie
Gemeentearchief Vlissingen)
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De Boulevard Evertsen met links het uit 1886 daterende Grand Hotel des Bains en rechts het
Strandhotel uit 1910, circa 1915. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

de oorspronkelijke binnenstad verandert
sterk. De grote overstroming van 1906 en
een verouderd rioleringsstelsel zijn aanleiding voor het dempen van de Achterhaven,
Koopmanshaven en Pottekaai. Het toerisme maakt een snelle en succesvolle ontwikkeling door. In het verlengde van de
Badhuisweg en aan de Kerkhoflaan (huidige Koudekerkseweg) worden parken met
villa’s en wandelpaden aangelegd. Aan
het eind van de Badhuisstraat verrijst een
brede trap naar Vlissingen-badplaats, de
latere Leeuwentrap. De plaatsing van een
muziektent op de boulevard laat zien dat
het menens is met de ontwikkeling van de
stad tot een ware badplaats. Het uit 1886
daterende Grand Hotel des Bains had de
ontwikkeling al een flinke duw in de rug gegeven. Jarenlang heeft de bevolking de toren van de Sint Jacobskerk in de Vlissingse
binnenstad moeten missen. Door een
brand in 1911 raken zowel kerk als toren
vrijwel geheel verwoest. Daartegenover is
er een tweetal kerken in Vlissingen bijgekomen. De rooms-katholieke kerk en het
Engelse kerkje aan de Nieuwe Markt. De
Oktober 2018

plaats waar later het stadhuis zal worden
gebouwd.
De Stoomvaartmaatschappij is succesvol
met de geregelde vaart op Engeland. De
nachtdienst wordt verzorgd door de Prinses
Juliana, Oranje Nassau en Mecklenburg
en overdag varen de Koningin Wilhelmina,
Koningin Regentes en Prins Hendrik. Op
de scheepswerf De Schelde worden zowel
onderzeeboten voor de marine gebouwd
als schepen voor de koopvaardij, zoals de
Insulinde voor de Rotterdamsche Lloyd.
Bovendien vervaardigt het bedrijf machines en stoomketels. De Schelde telt in die
periode bijna 1900 werknemers. Er is een
start gemaakt met de bouw van een nieuw
hoofdkantoor, een elektriciteitscentrale en
een timmerfabriek.
Ondertussen gaat het leven in de oude bin
nenstad z’n vertrouwde gangetje met voor
velen nu nog vertrouwde namen: de schoen
fabriek van Klijberg, boekhandel De Vey
Mestdagh, bakkerij Speckens, boekdrukkerij
Van de Velde, koffiebranderij Goetheer, slagerij Gillissen, bierbrouwerij De Meiboom,
schoenmakerij Plouvier en fotograaf Dert.
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Het hoofdkantoor van De Schelde in aanbouw, 1914. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

De oorlog komt dichterbij
In Europa heerst er een gespannen situatie
na bijna honderd jaar betrekkelijke rust. De
oorzaak ligt bij het groeiend nationalisme
en gewijzigde machtsverhoudingen. De
eenwording van Duitsland heeft belangrijke
gevolgen voor het machtsevenwicht. Met
het aannemen van de Vlootwet start het
nieuwe Duitsland een wapenwedloop met
Engeland, welk land in het bezit is van de
sterkste vloot ter wereld. Er ontstaan bondgenootschappen zoals die tussen Engeland,
Rusland en Frankrijk aan de ene zijde en
een verbond tussen Duitsland, Oostenrijk/
Hongarije en Italië aan de andere kant. In
het oosten van Europa, met name op de
Balkan, lopen de spanningen verder op.
De moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand en zijn echtgenote
door een Servische nationalist wordt door
Oostenrijk gezien als een agressieve actie
van de zijde van Servië. Op 28 juli 1914
verklaart Oostenrijk officieel de oorlog
aan Servië. Dan treedt het systeem van de
bondgenootschappen in werking met als
resultaat De Grote Oorlog.
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In de Vlissingsche Courant van 29 juli 1914
wordt op de tweede pagina uitgebreid aandacht besteed aan de oorlogsverklaring.
Deze nieuwsberichten zorgen voor ongerustheid bij de Nederlandse bevolking, die
alleen maar toeneemt door het besluit van
de Nederlandse regering tot mobilisatie van
de strijdkrachten ondanks het streven naar
neutraliteit.
Geruchten
Een op volle toeren draaiende geruchtenstroom zorgt vervolgens voor paniek. De
bevolking gaat massaal levensmiddelen
hamsteren waardoor er kans op prijsstijgingen ontstaat. Om protesten en opstootjes
te voorkomen geeft een inderhaast opgestelde wet de burgemeester verregaande
bevoegdheden. Hij mag levensmiddelen en
grond- en brandstoffen in beslag nemen
om deze tegen redelijke prijzen te laten
verkopen. In Vlissingen vraagt de directie
van het postkantoor extra politietoezicht
wegens een stormloop van klanten die
hun spaartegoeden willen opnemen bij de
Rijkspostspaarbank. De Nutsspaarbank
Den Spiegel

ook, tot eenige ongerustheid. Waar zich nu
en dan geruchten voordoen, wellen die op
uit het brein van zenuwachtige personen,
voorzien van een groot vermogen tot fanta
sie, aldus de burgemeester. Vijf dagen later
wordt de provincie in staat van oorlog verklaard. In september komt Vlissingen zelfs
in staat van beleg.
Mobilisatie

Oproep aan de bevolking om de neutraliteit
niet in gevaar te brengen. (Krantenbank
Zeeland ZB-Planbureau)

aan de Nieuwstraat krijgt desgevraagd ook
extra toezicht. Veel geruchten blijken niet
waar te zijn, zoals de aankomst van een deel
van de Engelse vloot in de monding van
de Westerschelde. De spanningen hebben
overigens wel geleid tot de oprichting van
een afdeling Vlissingen van het Nederlandse
Rode Kruis. De krant bericht dat Duitsland
aan België de oorlog heeft verklaard. Dit gerucht blijkt ook niet waar te zijn. De Duitsers
trekken zelfs zonder formele oorlogsverklaring België binnen. De inwoners van het
Limburgse Maastricht merken dit als eersten
aan den lijve. Het in de nabijheid van de
grens gelegen Visée wordt door de Duitsers
aangevallen. De eerste Belgen vluchten de
grens over en zoeken hun veiligheid in de
nabijgelegen Limburgse provinciehoofdstad.
Het kanongebulder is in die stad voortdurend hoorbaar. De Vlissingse burgemeester
Jhr. Mr. A.A. van Doorn van Koudekerke
besluit vanwege de ernstige situatie zijn
verlof af te breken. Geschrokken van de
onrust laat hij een open brief plaatsen in de
Vlissingsche Courant van 6 augustus 1914
waarin hij de burgerij tot rust maant. Er be
staat geen enkele reden, hoegenaamd dan
Oktober 2018

Vanwege de mobilisatie wemelt het van de
soldaten in de grensprovincies, dus ook
in Zeeland. In verband met een gebrek
aan huisvesting worden de soldaten ingekwartierd in schoolgebouwen en andere
gemeentelijke gebouwen. De achtergebleven gezinnen van de gemobiliseerden krijgen ondersteuning van bedrijven en snel
opgerichte comités, zoals het Vlissingsch
Steuncomité 1914.
Op allerlei gebied worden de Vlissingse
inwoners geconfronteerd met de gevolgen
van de oorlog ook al is het strijdtoneel nog
ver verwijderd van de stad. Op de rede
van Vlissingen liggen talrijke oorlogsschepen zoals de kruiser Zeeland, mijnenleggers, torpedoboten en onderzeeboten. Ook
is er veel militaire activiteit in de diverse
havens van de stad. De monding van de
Westerschelde wordt versperd met mij-

Gemobiliseerde militairen blijken inventief
met het sturen van berichten aan hun familie.
(Krantenbank Zeeland ZB-Planbureau)
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nenvelden. Op 8 augustus 1914 komt het
Noorse schip Tysla in aanvaring met een
mijn. Drie bemanningsleden komen om het
leven.
In verband met de staat van oorlog moeten particulieren en de diverse schietverenigingen alle beschikbare wapens inleveren. Zelfs paarden worden gevorderd door
de militaire overheid. De aangekondigde
vordering van auto’s gaat niet meer door.
Vanwege de oorlogsomstandigheden zijn de
muziekuitvoeringen in Vlissingen-badplaats
gestaakt.
In de krant nemen de berichten over het
oprukken van de Duitse troepen in België
sterk toe. Eind augustus 1914 worden al
acties op touw gezet om geld in te zamelen
voor de slachtoffers in België. Na de berichten over Luik en Brussel verschijnen de
eerste berichten over een bombardement
op Antwerpen vanuit Duitse zeppelins. De
strijd op het grondgebied van onze zuiderburen leidt tot grote vluchtelingenstromen
richting het nog vrije westen van het getroffen land. In Vlissingen verschijnen de eerste vluchtelingen. Het Dames Comité voor
Uitgewekenen, onder leiding van de dames
Staverman en Van Raalte, doet een oproep

in de krant om een opgave van degenen
die bereid zijn om tegen een matige prijs
logies met ontbijt te verlenen aan vluchtelingen. Als op 8 september 1914 de staat
van beleg voor Vlissingen wordt afgekondigd haast de Militair Commandant van
Vlissingen in de krant te melden dat er
geen reden tot ongerustheid is. Hij waarschuwt wel dat de bevolking zich moet onthouden van sympathie- of antipathiebetuigingen jegens de oorlogvoerende landen.
Dergelijke uitingen zouden de broze neutraliteit wel eens in gevaar kunnen brengen.
Op dat moment heeft hij waarschijnlijk
geen rekening gehouden met het feit dat de
bouw van het Fort de Ruyter aan de oostzijde van de stad de Nederlandse neutraliteit daadwerkelijk in gevaar heeft gebracht.
Onder grote internationale druk besluit de
Nederlandse regering de bouw te stoppen.
Een deel van de fundering is nu nog steeds
zichtbaar in het landschap.
Hulpverlening
De bevolking van de stad ziet in de eerste
weken van augustus niet alleen de gemobiliseerde Nederlandse soldaten maar ook

Russische vluchtelingen op het marine terrein aan de Eerste Binnenhaven. Zij hopen via Engeland
naar Rusland door te reizen, 1914; foto Dert.
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Het noodziekenhuisje voor Belgische vluchtelingen in de bewaarschool aan het Bellamypark, 1914.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

veel reizigers die behoren tot de nationaliteit van de oorlogvoerende landen. Zo reizen Engelsen, Fransen, Russen en Belgen
vanuit Duitsland via Vlissingen naar hun
vaderland. Mensen afkomstig uit landen
behorend tot de Centrale Mogendheden
proberen zo snel als mogelijk via Vlissingen
naar landen als Duitsland of Oostenrijk te
komen. Het aantal bedden in de plaatselijke ziekenhuizen is nauwelijks toereikend
om de aan het front gewonde soldaten te
kunnen verplegen. In Vlissingen groeit
dan al het besef dat er behoefte is aan georganiseerde hulpverlening. In eerste instantie zijn dat voornamelijk damescomités. Als begin september 1914 het aantal
uitgewekenen sterk toeneemt, roept het
Provinciaal Comité tot Hulpverleening aan
Vluchtelingen in Zeeland alle comités en
verenigingen op tot samenwerking. Twee
weken later voorziet het comité een sterke
toename van het aantal uitgewekenen en
richt zich opnieuw tot de diverse comités.
Dit keer worden ze tot spoed gemaand om
een inventarisatie te maken van de logiesmogelijkheden in hun omgeving.
Oktober 2018

Het front
Het front in België verschuift bijna per dag.
Op 28 september bericht de krant over
bomb ard em enten op Aalst en Mec hel en.
Twee dagen later wordt gemeld dat Meche
len is bezet en dat het beleg op Antwerpen
is begonnen. Het gevolg is dat duizenden
de Nederlandse grens oversteken op zoek
naar veiligheid. Vlissingen is voor veel
vluchtelingen een belangrijk knooppunt. Er
is een goede treinverbinding naar andere
delen van het land en er is een belangrijke
bootverbinding richting Engeland. De inwo
ners hoeven niet meer de krant te raadplegen. Ze kunnen nu met eigen ogen zien
met welke ellende een dergelijke vlucht ge
paard gaat.
De verdrevenen kunnen ruwweg in drie categorieën worden verdeeld. Ten eerste zijn
er de gegoeden. Zij beschikken over voldoende middelen om door te reizen of in
de omgeving een hotel, pension of bij een
particulier een kamer te huren. Vervolgens
zijn er de gegoeden die bij hun vlucht alles verloren zijn en tenslotte de armlastigen
9

die veelal op regeringskosten naar opvangcentra in Nederland kunnen reizen zoals
Oldebroek of Veenhuizen. Na verloop van
tijd komt er nog een vierde categorie bij.
Dat zijn de gegoeden die langzaam maar
zeker hun portemonnee leeg zien raken als
gevolg van de verblijfkosten. Deze stille
behoeftigen worden aangeduid als Pauvres
Honteux.
Alles wordt pijnlijk zichtbaar voor de Vlis
singer. Ook het kleine leed. De tot de gegoeden behorende vluchtelingen die doorreizen naar Engeland komen soms een
nieuw probleem tegen. Het is verboden
om honden mee te nemen naar Engeland.
De veelal kleine viervoeters, zoals de bekende poedeltjes van de Belgische dames,
moeten hier achterblijven. Als het niet lukt
iemand bereid te vinden het hondje op te
vangen of als het diertje niet aan vreemde
handen wordt toevertrouwd, is de dierenarts het laatste alternatief.
De grote stroom
De situatie in Antwerpen wordt in de eerste
week van oktober 1914 met de dag nijpender. In Vlissingen komen honderden vluch-

telingen aan. Het schip Administrateur de
Badts vaart de sluis binnen met bijna duizend vluchtelingen. In de Buitenhaven legt
een viertal sleepboten aan die honderden
Belgen aan veilige wal zetten. De provinciale boot uit Terneuzen levert ook nog eens
honderden mensen af. Het worden er zo
veel dat de ruime loods, die met dit doel op
het haventerrein geschikt is gemaakt, geen
plaatsruimte meer heeft. Het gemeentebestuur besluit daarop de gymnastieklokalen
van de openbare scholen gereed te maken
voor de vluchtelingen. Veel Belgen zijn per
tram of trein naar Middelburg doorgezonden. Op vrijdag 9 oktober geeft Antwerpen
zich over. Dan begint de grote uittocht pas
echt en worden de grensplaatsen overspoeld met vluchtelingen. Op diezelfde
vrijdag komen er zelfs al vrachtschepen
met ongeveer 5.000 mannen, vrouwen en
kinderen in de stad aan, waarvoor onderdak en voeding moet worden gezocht. De
schepen die ’s avonds willen binnenvaren
moeten met de zich aan boord bevindende
vluchtelingen op de rede blijven wachten
tot de volgende dag. Dat geldt niet voor
de vele gewonden, vaak afkomstig uit de
gebombardeerde Antwerpse ziekenhuizen.

Belgische vluchtelingen zijn per schip aangekomen in de sluizen bij het station van Vlissingen, 1914.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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Zij vinden onderdak in een ziekenhuis in
Vlissingen of Middelburg. Het Sint Joseph
ziekenhuis in de Van Dishoeckstraat, het
Gasthuis in de Hellebardierstraat, het Mili
tair Hospitaal in de Korenstraat en de
nieuwe barak van het Rode Kruis aan de
Paard enm arkt raken al snel overbelast.
Duizenden soldaten van diverse nationali
teiten, die krijgsgevangenschap willen
voorkomen, worden via Vlissingen per trein
naar Kampen en andere plaatsen vervoerd.
Al snel moeten zelfs extra treinen worden
ingezet om vluchtelingen en geïnterneerde
soldaten naar elders te transporteren. De
vluchtelingen tonen zich uiterst dankbaar
voor de geboden hulpvaardigheid, niet alleen door de diverse Nederlandse organisaties, maar ook door honderden particulieren. In het weekend volgend op de
val van Antwerpen neemt de stroom aan
vluchtelingen extreme proporties aan. Het
Provinciaal Comité tot Hulpverleening aan
Vluchtelingen in Zeeland brengt in 1915
een uitgebreid rapport uit over deze periode. De overheden en hulpverleningsorganisaties in de provincie worden in die periode geconfronteerd met maar liefst circa
650.000 vluchtelingen. Het rapport schat
dat er in Vlissingen in die bewuste oktoberdagen 30.000 vluchtelingen zijn aangekomen. Het gemeentebestuur van de stad ziet
zich genoodzaakt alle openbare scholen en
gemeentelijke gebouwen voor de vluchtelingen beschikbaar te stellen. Ook de kerkenraden en besturen van scholen voor het
bijzonder onderwijs laten zich niet onbetuigd. Zelfs concertzalen, verenigingslokalen en havenloodsen komen beschikbaar.
Toch blijkt dit aanbod nog niet voldoende.
Veel vluchtelingen zijn genoodzaakt een
slaapplaats te zoeken op de vele schepen
die in de haven liggen. Illustratief is het verslagje in de krant over de ervaringen van
de directeur en zijn personeel van de R.K.
Jongensschool op zondag 11 oktober 1914:
Om 8 uur was het personeel in de school
bijeen en om 9 uur waren alle lokalen ver
licht en gereed voor het opnemen van re
fugiés, voor zoover ze in zoo’n korten tijd
gereed gemaakt konden worden. Om half
12 arriveerde de eerste groep en om half
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één waren we nog druk in de weer met het
ronddienen van brood en koffie. Maandag
was de school vol, dinsdag overvol en
woensdag waren niet alleen alle lokalen en
gangen, alsmede mijn kantoor in beslag ge
nomen, maar zelfs de vestibule.
De directeur prijst daarbij niet alleen zijn
personeel maar ook de Vincentiusvereni
ging en vrijwel alle bewoners van de Gla
cisstraat.
Op zoek
Vanwege de enorme drukte en verplaatsing van massa’s vluchtelingen komt het
regelmatig voor dat sommigen naarstig
op zoek zijn naar uit het oog verloren familie- of gezinsleden. Op aanplakborden,
muren en schuttingen verschijnen honder-

Belgische vluchtelingen op zoek naar familie
leden door middel van advertenties in de
Vlissingsche Courant. (Krantenbank Zeeland
ZB-Planbureau)
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Huisvesting voor Belgische vluchtelingen op de Nieuwe Markt in Vlissingen, 1914.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

den oproepen. In de Vlissingsche Courant
worden tientallen advertenties geplaatst.
Als de grootste stroom vluchtelingen uit
Antwerpen begint af te nemen komt een
nieuwe stroom op gang. Het zijn nu de
mensen uit de Belgische kuststreek die in
Zeeland hun veiligheid hopen te vinden.
Her en der in de stad zien de inwoners lange rijen vluchtelingen staan bij de diverse
gaarkeukens. Naarmate de tijd vordert en
het probleem van het huisvesten van de
duizenden vluchtelingen nijpender wordt,
besluit het gemeentebestuur van de stad
op kosten van de regering een vluchtoord
te bouwen op een terrein aan de Nieuwe
Markt, de plaats waar het huidige Vlissingse
stadhuis staat. Er komen vier woonloodsen,
een eetzaal met keuken en een wasruimte.
Iedere loods kan 220 personen herbergen.
Op allerlei manieren wordt de Belgische
vluchtelingen steun geboden.
Er komen voorzieningen op het gebied van
het onderwijs, verzorging van kraamvrouwen en pas geboren baby’s in het Moeder
huis aan de Hobeinstraat en diverse projecten op het gebied van de werkverschaffing.
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Het Leger des Heils richt een naaiatelier op
en in een barak op het vluchtoord aan de
Nieuwe Markt worden pantoffels vervaardigd.
Terugkeer
Al vrij snel probeert de regering de terugkeer van de vluchtelingen naar hun thuisland te bevorderen. In de derde week van
oktober 1914 roept de Commissaris der
Koningin de burgemeester van Vlissingen
op om een opgave te verstrekken van het
aantal vluchtelingen dat naar België terug wil keren. De commissaris van politie doet een onderzoek bij de circa 6.000
à 7.000 in de stad verblijvende armlastige
vluchtelingen. Aanvankelijk overwegen
slechts vijftig Belgen een terugkeer. Onder
de vluchtelingen wordt een circulaire verspreid afkomstig van het gemeentebestuur
van Antwerpen. Hierin geeft de nieuwe
machthebber aan dat Antwerpen dermate
veilig is dat de uitgewekenen met een gerust hart naar de stad kunnen terugkeren.
Langzamerhand keren vele Belgen inderDen Spiegel

Gezicht op de Dokhaven. Op de achtergrond ligt een schip in aanbouw op één der hellingen van De
Schelde, circa 1915. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

daad terug of reizen door naar noordelijk
gelegen provincies, maar de stad blijft geconfronteerd met een paar duizend vluchtelingen. Eind november 1914 bericht de
burgemeester aan het provinciebestuur dat
er zich nog 3.751 onbemiddelde vluchtelingen in de stad bevinden. Soms blijkt de
huisvesting van de vluchtelingen zo slecht
dat in rapportages de mogelijkheid tot het
uitbreken van besmettelijke ziekten niet
mag worden uitgesloten. In de grote loods
bij het Vlissingse station doen zich zelfs de
eerste gevallen voor van tyfus. Eind december 1914 is de diagnose al 48 maal gesteld.
In allerijl richt de gemeente een speciale
barak aan de Paardenmarkt in waar de patiënten worden gehuisvest. Op die wijze is
een eventuele epidemie tot staan gebracht.
De staat van beleg en de daarmee gepaard
gaande defensiebelangen zijn uiteindelijk
aanleiding voor de regering om in februari
1915 de gemeente Vlissingen te verplichten
de vluchtelingen naar elders over te brengen. Dat betekent tevens de sluiting van de
vluchtelingenopvang aan de Nieuwe Markt
op 21 april 1915. Ondanks het vertrek van
Oktober 2018

het merendeel der vluchtelingen kiest een
minderheid voor een langer verblijf. Vele
Belgen hebben een baan gevonden bij bedrijven zoals De Schelde, Gasfabriek of de
schoenfabriek van Klijberg en vestigen zich
voor langere tijd in Vlissingen. Volgens de
tellingen verblijven er in november 1917
nog ongeveer 2.000 en in november 1918
nog ruim 1.700 uitgewekenen in de stad.
Neutraal, maar …
Als de grote toevloed aan Belgische vluchtelingen in 1915 langzaam maar zeker afneemt zijn de Vlissingers nog niet verlost
van alle problemen. Zo heeft de Engelse
blokkadepolitiek tot gevolg dat er schaarste ontstaat aan levensmiddelen en brandstoffen. Door de prijsstijging van de eerste levensbehoeften stijgt het arbeidsloon.
Het uitbreiden van de duikbootoorlog door
Duitsland maakt het probleem nog groter.
In eerste instantie beïnvloedt deze situatie
de werkgelegenheid nog niet, maar de prijzen van materialen beginnen fors te stijgen.
In 1915 heeft het nog nauwelijks gevolgen
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voor de grote bedrijven zoals De Schelde.
Het bedrijf kan alle orders uitvoeren en
krijgt zelfs nieuwe orders, zoals voor de
kruiser Java.
Toch moet De Schelde in de loop van de
oorlog maatregelen nemen op het gebied
van werktijdverkorting. Het toenemende
gebrek aan materialen en grondstoffen ligt
daaraan ten grondslag. Tijdens de laatste
oorlogsmaanden is de aanvoer van scheepsbouwm aterialen vrijwel geheel gestopt
waard oor de onderneming wederom tot
werktijdv erkorting moet besluiten. Een
aantal werknemers krijgt zelfs toestemming
om betaald graafwerk te verrichten bij de
sloop van Fort De Nolle, een werkgelegen
heidsproject bij uitstek.
Het andere grote bedrijf in de stad, de
Stoomv aartm aatschappij Zeeland, wordt
met andere problemen geconfronteerd. In
1916 gaan maar liefst drie schepen verloren door oorlogshandelingen: de Prinses
Juliana, de Mecklenburg en de Koningin
Wilhelmina. De ondergang van laatstgenoemd schip eist mensenlevens. In februari
1917 moet de maatschappij de geregelde
dienst naar Engeland grotendeels staken
vanwege de duikbootoorlog.
Gevolgen voor de bevolking
De bevolking krijgt steeds meer te maken
met de gevolgen van de oorlog. Enerzijds
ziet ze de prijzen stijgen en anderzijds zijn
de inkomsten bij veel inwoners aanzien
lijk verminderd. Ook bij de gemeente komt
minder belasting binnen. Omdat de scheep
vaart op de Westerschelde stil is komen

Enkele militairen, gelegerd in de kazerne aan
de Weststraat in Vlissingen, probeerden op
deze wijze extra inkomsten te verwerven.
(Krantenbank Zeeland ZB-Planbureau)
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te liggen hebben de Belgische loodsen geen
verdiensten. Hun inkomen is tot een kwart
ingekrompen. Om die reden kunnen ze ook
geen hoofdelijke omslag of schoolgeld aan
de gemeente betalen.
De visserij is een bedrijfstak waar het wel
goed gaat. Dit bedrijf kan winstgevend zijn
omdat hoge prijzen worden bedongen voor
de vis en de garnalen omdat het vlees te
duur is. Er wordt zelfs van regeringswege
gestimuleerd om mosselen te gaan eten.
In die periode is er veel vraag naar woningen, maar vooral de particuliere bouw
ondern emingen durven het risico niet te
nemen in verband met de hoge prijzen
gekoppeld aan het gebrek van materialen. Alleen de woningbouwvereniging
Vere nig ing tot Verbetering van de Volks
huisvesting te Vlissingen is in staat bouw
activ iteiten op te starten. Na de bouw
van Tuindorp in West-Souburg begint de
woningcorporatie in 1916 met de bouw van
Tuindorp in Vlissingen.
Distributie
In datzelfde jaar besluit de regering levensmiddelen en brandstoffen op rantsoen te
plaatsen. Er komt een systeem van bonnen: de distributie. De uitvoering van de
distributiewet van minister Posthuma komt
in handen van de burgemeesters. Niet overal wordt hetzelfde beleid gevoerd. Vooral
in de grote steden leidt dit tot problemen.
Het bekendst is het Amsterdamse Aard
appeloproer van 1917. Daarbij vallen zelfs
doden en gewonden. Ook in kleinere plaatsen ontstaan protesten. In het voorjaar van
1918 regent het klachten in Oost-Souburg
over de distributie van levensmiddelen. Het
leidt zelfs tot een hongerbetoging. Een grote menigte verzamelt zich bij het gemeentehuisje aan het Oranjeplein, waaronder veel
vrouwen. Zij eisen brood en aardappelen.
Ook in Vlissingen komt het tot een uitbarsting. De bevolking is boos over de uiterst slechte kwaliteit van de aardappelen.
Omdat vlees te duur is trekken veel mensen richting Nieuwendijk om vis te kopen,
maar de prijs van vis is hoog en voor de
meeste inwoners is de vis te duur.
Den Spiegel

Op de Nieuwendijk is een slager bezig met
het opladen van veertig manden vis met
de bedoeling deze elders te verkopen. Dit
wordt door de boze burgers niet gepikt en
zij duwen de wagen omver. De menigte verplicht de slager daarop de vis naar de visafslag te brengen waar hij gedwongen wordt
de vis voor een redelijke prijs te verkopen.
Ook een vishandelaar in de Nieuwstraat
wordt het slachtoffer van de menigte.
Ditmaal wordt een grote hoeveelheid vis de
volgende dag publiekelijk verkocht.
De Spaanse Griep
Tegen het eind van de oorlog wordt de bevolking bedreigd met een nieuw gevaar:
de Spaanse Griep. Wereldwijd sterven miljoenen mensen. Ook in Vlissingen valt een
aantal dodelijke slachtoffers.
De bevolking ondervindt de oorlog dus
aan den lijve. Men kan de strijd in het naburige België zelfs soms met eigen ogen
aanschouwen. De boulevardbezoeker kan
op sommige avonden de lichtflitsen van

De Vlissingsche Courant prijst zichzelf aan
middels deze advertentie. (Krantenbank
Zeeland ZB-Planbureau)

de ontploffingen vanaf de Belgische kust
waarnemen. Het gedreun van geschut vanuit het front in België is nog vaker te horen.
In de Vlissingsche Courant wordt de lezer
op de hoogte gehouden van het strijdverloop en de trieste omstandigheden waarin
de Belgische burgers en geallieerde soldaten verkeren. De schrijver van deze stukken is vaak de journalist Abraham Hans.

Het onderwijs aan de uitgewekenen
De vacantie der openbare lagere scholen al
hier is door Burg. En Weth. met een week
verlengd, omdat niet eerder de beschikking
over de verschillende lokalen kan worden
verkregen. De lessen zullen nu worden her
vat op Maandag 24 Augustus.
Dit bericht verschijnt op 13 augustus 1914
in de Vlissingsche Courant. De reden dat
de scholen nog niet open gaan heeft te
maken met het mobiliseren van soldaten
in de kustprovincies vanwege de oorlogsdreiging. De verschillende scholen zijn gebruikt als onderkomen voor de manschappen en moeten weer in gereedheid worden
gebracht om de leerlingen te kunnen ontvangen. Niet lang hierna zijn de scholen
weer gesloten voor het onderwijs. Nu voor
de opvang van Belgische vluchtelingen die
Oktober 2018

in grote aantallen in Vlissingen aankomen.
Het gemeentebestuur stelt alle openbare
scholen en gebouwen beschikbaar.
Opvang
Openbare lagere scholen worden in die
tijd aangeduid met een letter: school A,
school B, tot en met F. Gemiddeld worden
per school wel zo’n 500 mensen opgevangen. Half oktober laat de burgemeester van
Vlissingen een brief uitgaan naar de hoofden van de scholen waarin hij hen verzoekt
medewerking in te roepen van het mannelijk personeel van hun school teneinde een
hulpdienst te organiseren voor toezicht en
bijstand van de Belgische vluchtelingen
in de schoolgebouwen gedurende dag en
nacht. Het hoofd van school A reageert hier
15

Schoolklassen poseren op de trappen voor het Vlissingse stadhuis aan de Houtkade, circa 19101915. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

positief op en meldt dat indien geen toezicht van militairen kan worden verkregen
het toch hoognodig is dat er altijd, dag en
nacht, twee bewakers zijn.
Onderwijs
Niet alleen opvang wordt geregeld, ook het
onderwijs der jeugd wordt niet uit het oog
verloren. Zo komt er vanuit Baarle-Nassau
een houten schoolgebouw voor het onderwijs aan de kinderen van de Belgische
vluchtelingen. Op 8 maart 1915 wordt deze
school geopend, in de Scheldestraat. Hoofd
is de heer De Bock, bijgestaan door Bel
gisch onderwijzend personeel. Er wordt
beg onnen met 175 leerlingen en 5 leerkrachten. In april 1918 wordt deze school
vervangen door een nieuw gebouw, in de
Verkuijl Quakkelaarstraat. Er hoort een woning bij voor de hoofdonderwijzer. Het geheel is ook weer van hout en zal later naar
Belgie worden vervoerd als school voor
een of ander verwoest dorp. O, er zullen
er veel noodig zijn! (A. Hans, Vlissingsche
Courant, 15 april 1918).
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Atheneum
Ook in 1915, in april, komt er een Belgisch
Atheneum, volgens het verslag van de
Centrale Commissie voor het onderwijs
aan de uitgewekenen, in de Rioolstraat.
Nu Weteringstraat. Er wordt gestart met 46
leerlingen en 5 docenten. Aan het hoofd
van dit atheneum staat directeur L. van den
Broeck, voor de oorlog werkzaam aan de
universiteit van Leuven. Onder de leerlingen zijn ook zonen van Belgische loodsen,
woonachtig in Vlissingen. Eerder volgden zij dit soort onderwijs op internaten in
België. Deze onderwijsvorm is aan jongens
voorbehouden.
De Centrale Commissie
De Centrale Commissie regelt allerlei zaken met de Nederlandse en de Belgische
overheid. Niet alleen geldzaken, salarissen
van de Belgische onderwijzers, maar ook
houdt zij toezicht op het uitvoeren van de
Belgische onderwijswet, met name op het
lesprogramma. Een apart Belgisch schoolDen Spiegel

vak vormt de koloniale leergang. Deze
dient ertoe de jeugd kennis bij te brengen
over Belgisch Congo, vooral in het voortgezet onderwijs. Een ander punt wat betreft het onderwijs, is de taal waarin wordt
onderwezen, immers zowel Vlaams als
Frans (Waals) zijn de in België gesproken
talen. Ook hier houdt de commissie de
vinger aan de pols. Uit een overzicht van
1917 blijkt dat in Vlissingen overwegend
Vlaamse kinderen onderwijs volgen. Op
de lagere school 151, naast 5 Franstalige
leerlingen. Op het atheneum 79 Vlaamse
en 26 Franstalige leerlingen. In andere delen van Nederland waar ook dit onderwijs
wordt gegeven is de verdeling anders, afhankelijk waar de vluchtelingen vandaan
komen.
Het personeel van de Belgische scholen is ook betrokken bij buiten- en naschoolse activiteiten. Zelf zijn zij verenigd
in de Algemene Federatie van Belgisch
Leerpersoneel in Nederland.

Telt de lagere school in 1917 nog 156 leer
ling en, in 1918 zijn dit er nog 60. Voor
het atheneum zijn dat er in 1917 105, in
1918, 42.
De Centrale Commissie en hare medewer
kers achten zich gelukkig op haar wijze,
namens de Nederlandsche Regeering en
het Nederlandsche volk, in de oorlogsjaren
iets te hebben kunnen doen om het oor
logsleed der Belgische vluchtelingen te hel
pen verlichten en om ten behoeve van het
Belgische volk, welks welzijn zij oprecht
verlangen, de oorlogsgevolgen eenigermate
te hebben kunnen verzachten.
(Het onderwijs aan de uitgewekenen in
Nederland, 1920)
Zien we dat de scholen in augustus 1914
een week langer dicht blijven, in het jaar
verslag van 1918 van de gemeente Vlis
singen lezen we: Wegens de Spaanse Griep
zijn de Openbare Scholen gesloten geweest
van 5 tot 23 November.

Abraham Hans
Beginjaren
Sint-Maria-Horebeke is een mooi klein
dorpje in de Vlaamse Ardennen. Het ligt
even ten zuiden van Gent en ten oosten
van Oudenaarde. Het staat in de lijst van de
vijftig mooiste dorpen van Vlaanderen. Het
gebied is met name bekend vanwege de
Ronde van Vlaanderen. De beruchte Muur
van Geraardsbergen ligt op fietsafstand.
Wikip edia leert ons dat de streek vooral
bekend is vanwege zijn panoramische ver
gezichten. Wellicht iets minder bekend is
het feit dat Abraham Hans in dit dorpje
is geboren en dat er zelfs een museum is
dat zijn naam draagt: het Protestants His
torisch Museum Abraham Hans. Het geeft
een beeld van deze Belgische volksschrijver maar tevens de geschiedenis van het
protestantisme in dit deel van het overwegend katholieke België. Het wordt De Geu
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Portret van Abraham Hans. (Fotocollectie
Protestants Historisch Museum Abraham
Hans)
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zenhoek genoemd en is de enige plaats in
Vlaanderen waar het protestantisme vanaf
de Hervorming in de zestiende eeuw continu is blijven bestaan.
Abraham Hans is er op 12 februari 1882
geboren. Hij is het zevende kind uit het gezin van Bastiaan Hans en Boukje Edelen
bosch. Het gezin telt uiteindelijk dertien
kinderen. Beide ouders zijn in Nederland
geboren. Bastiaan in Brielle op 25 april
1850 en Boukje in Hellevoetsluis op
24 november 1849. Zij trouwen in 1873 in
Nederland. Het echtpaar vertrekt naar Bel
gië waar hij hoofdonderwijzer wordt in het
protestantse schooltje in de wijk Korsele in
Horebeke. Het salaris blijkt een karig loon
te zijn. De kerkenraad besluit daarom de
opbrengst van het gras en de twee notenbomen op het kerkhof aan het inkomen
van de schoolmeester toe te voegen. Zijn
vrouw Boukje wordt regelmatig om hulp
gevraagd in geval van ziekte of geboorte.
Zij brengt de meisjes in het dorp het naaiwerk bij.
Ook de boeren in de omgeving bieden het
jonge onderwijzersgezin hulp in materiële vorm. Als een varken geslacht wordt
krijgt het gezin Hans een deel. Zij helpen
zelfs met het onderhouden van de tuin.
Het schrijven heeft Abraham niet van een
vreemde. Vader Bastiaan blijkt een goed
verteller en schrijft regelmatig in het plaatselijke protestantse parochieblad. In de periode 1874-1887 worden er tien kinderen
geboren in de schoolmeesterwoning van
Horebeke. Abraham Hans dus in 1882. De
schoolstrijd in België is mede aanleiding
voor het gemeentebestuur om het protestantse schooltje in Horebeke te sluiten. De
kleine protestantse gemeenschap is niet
meer in staat het grote gezin Hans verder te
onderhouden. Eigenlijk door armoede gedreven verhuist het gezin naar Roeselare,
waar de overige drie kinderen worden geboren.
Roeselaere
In Roeselare wordt het gezin in bescherming genomen door de industrieel Hendrik
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Tant. Abraham Hans bezoekt de lagere
school en is een goede leerling. Hij heeft
dermate goede schoolprestaties dat hij in
1894 de zilveren stadsmedaille ontvangt.
Na zijn lagere schooltijd gaat Abraham
less en volgen aan de Rijksmiddelbare
school in Menen. Hij krijgt een studiebeurs
en vertrekt naar de kweekschool in het
Nederlandse Doetinchem. Hij heeft zoveel
heimwee naar het Vlaamse land dat hij
steevast een zakje Vlaamse aarde bij zich
draagt. In 1900 behaalt Abraham in Arn
hem zijn onderwijzersdiploma, wordt onderwijzer in Sluiskil en in 1903 in Sluis.
Ondertussen heeft hij het Belgische onderwijzersdiploma behaald en in 1904 zelfs het
diploma leraar Nederlands voor het middelbaar onderwijs. Op negentienjarige leeftijd
laat hij zich tot Belg naturaliseren.
Onderwijs
In 1904 keert hij naar Roeselare terug om
zijn vader bij te staan als hulponderwijzer
in het protestantse schooltje. Daarna wordt
hij onderwijzer in Antwerpen en verhuist hij
naar Kontich.
In Antwerpen blijkt Abraham een talentvol onder wijzer. Hij onderscheidt zich
als opsteller van lees- en kinderboekjes
voor de leerlingen. Hieruit blijkt een zeker
schrijverstalent. Tijdens zijn onderwijzers
loopbaan verschijnen al de eerste bundels
vertellingen voor de jeugd. De bekende
Belgische uitgever Lode Opdebeeck onderkent zijn talent en verspreidt de jeugdboeken van Hans over geheel Vlaanderen.
Maar zijn plannen reiken verder: het schrijven van volksromans voor volwassenen.
Huwelijk
In 1907 leert hij in Sluis zijn toekomstige
vrouw Adriana van der Meulen kennen. In
datzelfde jaar trouwen ze en gaan aanvankelijk in Antwerpen wonen en vanaf 1909
in Kontich. Uit dit huwelijk wordt een viertal kinderen geboren, drie dochters en een
zoon. Zeker na zijn huwelijk gaat hij steeds
meer schrijven.
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Abraham Hans (zittend rechts op de bank) in het in Vlissingen opgevoerde toneelstuk De Vlaamse
Leeuw ten bate van liefdadige werken, 1916. (Fotocollectie Protestants Historisch Museum
Abraham Hans)

Schrijver
Zijn echte schrijversloopbaan is begonnen,
hoewel hij dat in eerste instantie nog doet
naast zijn functie als onderwijzer. Omdat
zijn werken een zeker protestants engagement bevatten laat hij zijn publicaties
verschijnen onder verschillende pseudoniemen: Van Vrijsbeke, A. van de Corseele,
Hans van Horenbeek, Jan van Contich, Jan
Verbeke, W. Freeman en Maria van Hove.
Het mag duidelijk zijn dat deze uitgaven
niet goed vallen bij de katholieke overheid
in die periode. Ook moet hij rekening houden met het stadsbestuur van Antwerpen,
in feite zijn werkgever. Sommige werken
van de schrijver komen zelfs op de lijst van
verboden lectuur in het katholieke onderwijs. Meer en meer gaat hij zich richten op
het schrijven voor de gewone man. Over
het zware leven, de armoede. Hij realiseert zich dat deze gewone man vaak niet
in staat is om boeken te kopen. De krant
echter is in die tijd bereikbaar en beschikbaar voor vrijwel iedereen. De schrijver laat
zich inspireren door zijn Franse collega’s
en gaat zijn verhalen vertellen in feuilletonOktober 2018

vorm. Dit blijkt ook in België een succesformule. Mensen knippen de verhalen uit
en lenen ze uit aan iedereen die interesse
toont. Zo weet hij op een vrij simpele en
goedkope wijze een lezerspubliek uit alle
lagen van de bevolking aan zich te binden.
Hans is een fervent reiziger. Per trein, fiets
of te voet reist hij door België en legt zijn
ervaringen vast in reisverhalen die gretig
aftrek vinden. De uitgever van het dagblad
Het Laatste Nieuws is graag bereid de verhalen in zijn krant te plaatsen. De oplage
stijgt hierdoor enorm.
Oorlogsdreiging
Ondertussen begint het te gisten in Europa.
De oorlogsdreiging wordt werkelijkheid.
Op 28 juli 1914 breekt de Grote Oorlog
uit. Zonder formele oorlogsverklaring valt
Duitsland België binnen. Hans blijft zijn artikelen in de krant schrijven, maar zijn toon
wordt feller. Zeker richting Duitse bezetter,
die hij beticht van wreedheden, begaan
tijdens de inval in België. Voor het Neder
landse dagblad De Telegraaf beschrijft Hans
de situatie in België tijdens het oprukken
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van het Duitse bezettingsleger. De Duitsers
plaatsen hem op een zwarte lijst. In oktober
1914 ontvangt Hans een telegram waarin
hij gewaarschuwd wordt voor een mogelijke arrestatie door de Duitsers. Hij vlucht
aanvankelijk naar Knokke maar snel daarop steekt hij met zijn gezin de grens over
naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, waar hij
in eerste instantie wordt opgevangen door

familie van zijn echtgenote. De exacte datum van vestiging in Sluis is niet bekend
omdat de bevolkingsregisters tijdens de
Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan.
Het bevolkingsregister van Vlissingen is gelukkig behouden en vermeldt dat het gezin
Hans zich op 1 augustus 1915 in de stad
heeft gevestigd.

Abraham Hans in Vlissingen
Op 18 oktober 1914 begint de bloedige
slag bij de IJzer in België. Vier jaar later
vindt in Vlissingen een herdenking plaats
van deze voor de Belgisch-Franse troepen
zo belangrijke slag. Het vormt die avond
het thema van de Vlaamsche Lezingen.
Deze lezingencyclus wordt geopend in de
Belgische Loodsensociëteit De Unie, gevestigd in een fraai pand aan de Boulevard
de Ruyter. Niemand van de aanwezigen
kon vermoeden dat een kleine drie weken
daarna, op 11 november 1918, de Eerste
Wereldoorlog eindigt met het tekenen van
de wapenstilstand.
Het is die avond echter geenszins Abraham
Hans, de oprichter van de lezingencyclus,
die het hoogste woord voert. Hij is het die
het belangrijkste onderwerp van gesprek
zal zijn. Hem wordt meegedeeld dat de rollen dit keer omgedraaid zijn. De verraste
Belg wordt vriendelijk maar dringend verzocht te gaan luisteren naar de stem uit het
hart die in deze zaal tot hem spreken zal.
Diverse sprekers loven Abraham Hans als
spreker, als schrijver, als vertrooster, als
helper, als steun voor de geïnterneerden,
voor de vluchtelingen, voor de krijgsgevangenen, voor de soldaten aan het front. Het
is zijn boezemvriend Johan de Maegt die
het verslag van de avond in de Vlissingsche
Courant publiceert. Tussen de lovende
woorden van de sprekers worden Vlaamse
liederen gezongen. Er is zelfs een speciaal
lied voor hem gecomponeerd: Aan Hans.
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Johan de Maegt beschrijft Hans bij de aanhef van diens dankwoord in de voor hem zo
tekenende stijl: Hans dankte voor de hulde
met bevende stem, zijn oogen waren voch
tig, en zijn van de vele tochten in bevrijd
België vermoeid gelaat was van aandoe
ning vertrokken.

Advertentie voor het toneelstuk Het Graf aan
de Zee. Geschreven door Abraham Hans.
(Krantenbank Zeeland ZB-Planbureau)
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Belgische Loodsen Sociëteit De Unie aan de Boulevard de Ruyter, circa 1915.
(Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Verslaggever
Tijdens zijn verblijf in Sluis vertoeft Hans
vaak tussen de terugtrekkende Belgische
soldaten en weet hij voortdurend in contact te treden met vluchtelingen uit de
IJzerstreek. Hij stuurt zijn verslagen naar
De Telegraaf en wordt in feite oorlogscorrespondent. Via deze krant krijgen zijn verslagen, die zeer bezwarend voor de Duit
sers zijn, bekendheid in de Europese pers.
Zoals eerder vermeld vestigt Hans zich in
Vlissingen op verzoek van De Telegraaf
en begint ook verslagen te schrijven voor
de Vlissingsche Courant. Het in december
1914 te Vlissingen opgerichte Algemeen
Belgisch Vluchtelingen Comité Troost in
Nood houdt zich bezig met de hulp aan
vluchtelingen, zoals het verstrekken van in
lichtingen, het verzorgen van de briefwisse
ling met België, het verdelen van kleding
en het wisselen van geld. Ook heeft het de
beschikking over een afdeling bibliotheek
en voordrachten. Voordat Abraham Hans
daadwerkelijk in Vlissingen gaat wonen,
krijgt hij al contact met deze organisatie.
Ze weten den achtbaren Vlaamschen schrij
ver al in maart 1915 te strikken voor een
Oktober 2018

lezing. Zijn naam komt echter vanaf het
vroege voorjaar van 1916 steeds frequenter voor in de Vlissingsche Courant. Bij
een schilderijententoonstelling treedt hij op
als spreker namens de pers en eind maart
1916 geeft hij een lezing voor de Chris
tel ijke Jongelingsvereniging Gelijk aan
het Mosterdzaad. Hij beschrijft het gebied
rond De IJzer in de periode voorafgaand
aan de oorlog, maar maakt tevens van de
gelegenheid gebruik om uitgebreid stil te
staan bij Guido Gezelle. Naar zijn zeggen
één der grootste mannen die Vlaanderen
ooit heeft voortgebracht. Een paar dagen
later houdt hij deze lezing nogmaals in de
Belgische Loodsensociëteit. Op die avond
gaat in het Vlissingse Concertgebouw zijn
toneelstuk Voor de vrijheid in première, een
vaderlands drama in drie bedrijven. De uitvoering van het stuk wordt wegens succes
een aantal malen herhaald. Er verschijnen
lovende kritieken in de pers: De schrijver
heeft blijkbaar een open oog, een groote op
merkingsgave en een gevoelig hart en be
schikt over de capaciteiten om zijn indruk
ken in de meest welgekozen bewoordingen
weer te geven niet alleen, maar daarbij
geheel te blijven in den stijl en binnen het
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Begrafenis van W. Vader, commandant van Loodsboot no. 14. Eén der slachtoffers van een aanva
ring met een zeemijn in februari 1918. Abraham Hans schreef een verslag van deze begrafenis in
de Vlissingsche Courant, 1918; foto J. Prins. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

bereik van de krachten, die zijn geestespro
duct aan het publiek zullen voortzetten. De
toneelen laten een diepe indruk achter en
houdt de aandacht der toehoorders voort
durend in aangename spanning. Abraham
Hans besluit zich breed in te zetten voor
de hulp aan zijn onfortuinlijke landgenoten. Hij start een succesvolle geldinzameling en voor de Belgische Vakvereniging
in Vlissingen geeft hij kosteloos les in de
Engelse taal. De opbrengst van deze cursus
bestemt hij voor de Belgische krijgsgevangenen in Duitsland.
Vlissingsche Courant
Maar Hans’ naam verschijnt vanaf die tijd
niet alleen in de krant wanneer hij een lezing geeft, een liefdadigheidsfeest organiseert of weer een toneelstuk heeft geschreven. Zijn naam wordt nu ook gevestigd als
journalist voor de Vlissingsche Courant.
Dit gebeurt voor de eerste keer op 27 juli
1916. Van zijn hand verschijnt er een ver22

slag in de krant van de begrafenis van
Willem Adrianus van Orsouw, een 16-jarige
schepeling van het stoomschip Maas, dat
voor de Nederlandse kust tot zinken is gebracht. Voor Abraham Hans is het niet de
laatste keer dat hij de Vlissingse begraafplaats Vredehof betreedt. Mede vanwege
zijn welbespraaktheid en zijn medeleven
ten opzichte van de oorlogsslachtoffers zal
hij bij menige uitvaart als spreker optreden. Er verschijnen verslagen van zijn hand
over de begrafenis van de ettelijke oorlogsslachtoffers op de Vlissingse begraafplaats
in de voor hem zo vertrouwde stijl:
De stoet schrijdt voort, ernstig, onder den
indruk van al de tragiek, en ’t is of de na
tuur zelve meerouwt en klaagt. Daar ligt
de doodenakker. De wind giert door de
boomen, over de graven, de regen slaat
neer. Laag hangen de wolken over de zee,
nu twee kinderen der zee ten grave zullen
dalen, laag hangen ze over de duinen, die
grauw afsteken tegen de donkere lucht,
laag hangen ze over de stad Vlissingen...
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Liefdadigheid
Ten bate van zijn liefdadigheidsdoelen
aarzelt hij niet om ingezonden stukken te
schrijven, zoals in oktober 1916 waar hij de
lezer verzoekt om boeken ten behoeve van
de vluchtelingen. Meestal gaan zijn bijdragen in de krant over de vreselijke situatie
waarin zijn landgenoten verkeren, de moeders met hun achtergebleven kinderen, de
armoede, de verwoesting, het lijden in de
loopgraven. Tegelijkertijd geeft hij de lezer een beeld over de ontwikkeling van de
strijd aan het westelijke front.
Behalve over een enorme werklust beschikt Hans over een grote veelzijdigheid.
Geschiedenis speelt een belangrijke rol
in zijn leven en zijn belangstelling voor
de heemkunde toont hij in de vele beschrijvingen van zijn reizen door ZeeuwsVlaanderen en langs de dorpen en steden
van Walcheren, zoals Souburg, Veere en
Koudekerke. Over de geboorteplaatsen van
zijn ouders, Brielle en Hellevoetsluis, maar
ook over de plaatsen waar hij zelf woonde,
zoals Antwerpen en Roeselaere, schrijft hij
boeiende verhandelingen.

Als hij een sfeervolle reportage schrijft over
het schaatsenrijden bij Zwanenburg kan hij
het niet laten zijn gedachten over de duinen
te laten gaan en zich te realiseren dat daarginds dezelfde kou heerst, maar dan in de
vele loopgraven. Ook dan roept hij de lezer
op om donaties in welke vorm dan ook.
Feuilleton
In de Vlissingsche Courant van 31 januari 1917 schrijft Hans niet alleen over het
schaatsenrijden in Vlaanderen voor de oorlog waarbij hij uiteraard een vergelijking
maakt met de oorlogssituatie. Op dezelfde
pagina deelt hij de lezer mee welke gaven
er zijn ontvangen voor de Belgische krijgsgevangenen. De naam van Abraham Hans
prijkt die dag namelijk ook op de voorpagina waar de tweede aflevering van zijn
99-delige feuilleton De Stem van ’t Hart is
geplaatst. Het verhaal speelt zich af tijdens
de strijd in België. Op 26 mei 1917 besluit
hij het verhaal met:
En hier eindigt ’t verhaal dat geen einde
hebben kan. Duizenden vragen blijven
beantwoord tot de vrede komt. En dan

De kunstschilder Gerard Jacobs (zesde van links) figureert in een toneelstuk met een Belgisch
gezelschap, circa 1915-1918. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
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nog zal er op veel vragen geen bescheid
volgen. België lijdt meer en meer, maar ge
dood wordt het niet. Een nieuwe geest zal
het schooner, reiner en kloeker maken, hoe
donker de toekomst soms schijnt. Ja, de
heerlijke hope blijft in al de beproevingen
en door de diepe, moeilijke wegen. En wie
hopen kan, is sterk. In 1917 verschijnt het
feuilleton De Witte Vrouw in 105 afleveringen en in 1918 Verbroken banden in 102
afleveringen.
De Vlissingsche Courant kan in april 1917
zonder risico Abraham Hans inschakelen
wanneer een tentoonstelling wordt geopend
in een paviljoen op de Vlissingse boulevard.
Er zijn werken te zien van leerlingen van de
in 1914 uit Antwerpen gevluchte kunstschilder Gerard Jacobs. Drie jaar later richt
deze kunstenaar De Vlissingse kunstkring
Het Zuiden op.

het Vlissingse Troost in Nood, dat zich al
in december 1914 met liefdadigheidswerk
bezighoudt, voelt zich achtergesteld, onder
meer vanwege het officiële karakter van het
nieuwe comité. Dagenlang verschijnen er
ingezonden stukken over deze kwestie die
vervolgens uitmondt in een polemiek waar
de redactie uiteindelijk een punt achter zet.
Vaste medewerker Abraham Hans krijgt
overigens wel het laatste woord. Zijn strijdlust voor de Vlaamse zaak zal zeker hebben
meegespeeld bij de volgende polemiek in
de krant. In november 1917 reageert hij fel
op een toespraak van kanunnik Heynssens
in het Concertgebouw ter gelegenheid van
de verjaardag van de Belgische koning. De
taalstrijd komt hier ter sprake. Het is wederom zijn vriend Johan de Maegt die Hans
hierbij openlijk steunt.
Wapenstilstand

Polemiek
In het begin van 1917 wordt Hans benoemd tot lid van het uitvoerend comité
van het Internationaal Liefdeswerk voor
gewonden en krijgsgevangenen, afdeling
Zeeland. Wanneer hij in Vlissingen invulling gaat geven aan deze functie ontstaan
er problemen. Met name het bestuur van

Ook in 1918 gaat hij schijnbaar onvermoeibaar door met het schrijven van artikelen
voor de krant, het houden van lezingen,
het organiseren van liefdadigheidsavonden, collecten en het schrijven van toneelstukken. Niet al zijn stukken handelen over de verschrikkelijke situatie aan
het Belgische front. Hans waagt zich zelfs

Abraham Hans (vierde van links) op een liefdadigheidsfeest in Vlissingen voor de Belgische krijgs
gevangenen, 1917. (Fotocollectie Protestants Historisch Museum Abraham Hans)
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aan het schrijven van blijspelen, waarvan
Wittebroodsweken de eerste is.
In oktober 1918, een paar weken voor
het tekenen van de wapenstilstand, waagt
Hans zich weer op Belgisch grondgebied en
schrijft erover in de krant:
Neen, lezer, u beschrijven wat er in mijn
gemoed omging, toen ik zaterdagavond en
zondagmorgen op eigen vrijen grond onze
Belgische soldaten ontmoette en begroette,
kan ik u niet naar waarheid beschrijven…
De macht van de draad is vernield. ’t Is of
de duivelsche versperring, dat gansche tra
liewerk van het gevangen Belgische volk
brok na brok ineenstort. Met welk een vol
doening kroop ik er verleden zaterdag door.
De beroemde elfde november betekent ook

bijna het einde van het verblijf van Hans in
Vlissingen. Er verschijnen nog een paar artikelen van zijn hand, de laatste op 24 januari 1919. Voordat hij naar België verhuist
schrijft hij over zijn bevindingen in het pas
bevrijde gebied getiteld In ’t Puinenland.
Er verschijnen in de periode 1916-1918
circa 150 artikelen van Abraham Hans in
de Vlissingsche Courant. Hij schrijft een
drietal feuilletons en zijn naam wordt ook
genoemd bij de talloze inzamelingen en toneelstukken. Hij geeft lezingen en vestigt
zijn naam als spreker bij uitvaarten.
Een bijzondere Vlissinger tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

Hans – Zijn loopbaan na de Grote Oorlog
Schrijver
Na de oorlog keert Abraham Hans terug
naar zijn geliefde België. Hoewel het gezin
in het bevolkingsregister van Vlissingen
pas op 14 april 1919 wordt uitgeschreven
naar Kontich, geven andere bronnen aan
dat het gezin misschien eind 1918 al richting België is afgereisd. Hij zegt zijn onderwijzersloopbaan vaarwel en wordt fulltime
journalist bij Het Laatste Nieuws. De krant
publiceert zijn eerste naoorlogse feuilleton
Het woud van Houthulst al in januari 1919.
Het schrijven bezorgt hem een dermate
vermogen dat hij in staat is een mooie villa
te kopen in Kontich. Dat hij het Houthulst
noemt mag geen verrassing zijn. Naast zijn
journalistieke loopbaan ontwikkelt hij zich
als romanschrijver. Na de oorlog schrijft
hij een aantal romans, die door verschillende uitgeverijen worden gepubliceerd.
Meestal staat de mens centraal met zijn
conflicten, maar tevens de zoektocht naar
geluk, macht en rijkdom. Steevast kennen
zijn verhalen een ‘happy end’. De uitgaven
worden aanvankelijk in wekelijkse afleveringen gepubliceerd. Ze worden op goedOktober 2018

koop krantenpapier gedrukt en voorzien
van eenvoudige tekeningen. De bevolking
is bereid er een redelijke prijs voor te betalen. Voor een aflevering van 32 bladzijden
moet de lezer vijftig centimen betalen. Het
eerste nummer wordt vaak gratis aangeboden, als lokkertje. Later worden de meeste
van zijn verhalen in boekvorm uitgegeven.
Op deze wijze verschijnen er meer dan 250
romans.
Vlaamse Beweging
Tijdens de oorlog is Hans al actief voor de
Vlaamse Beweging. Na de wapenstilstand
van 11 november 1918 zet hij zich wederom krachtig in. Zo voert hij in 1919 het
woord bij de heroprichting van het standbeeld van Albrecht Rodenbach, schrijver/
dichter en promotor van het gebruik van
de Vlaamse taal binnen het onderwijs. Hij
wordt lid van het IJzerbedevaartcomité en
raakt uit dien hoofde betrokken bij de bouw
van de eerste IJzertoren. Hij behoort tot de
oprichters van de Vlaamse Toeristenbond.
Hij toont zich een begaafd spreker op vele
bijeenkomsten van het Willemsfonds, een
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organisatie die zich sinds 1851 inzet voor
de verdediging van de Nederlandse taal.
Het is zijn boezemvriend Johan de Maegt,
die een voorbeeld geeft van Hans’ sprekerstalent: Dan sprak Hans de tafelrede uit, die
aan alle ogen touwtjes vastknoopte en ze
aan hem bond, terwijl een oud vrouwtje
voor een deurspleet kwam luisteren en haar
kruiwagen liet wachten. Hans sprak van
zeldzame dingen: Van waarheid en trouw;
van de pers die een onderwijzende moeder
van het volk moet zijn, één van die moeders
met een wereldhart, zoals die Brugse moe
der die zei, toen ze haar koperen kruisbeeld
aan de Duitsers overleveren moest: Gij zijt
wreder dan de joden, want die vroegen aan
Maria toch de spijkers niet van het kruis
en gij vraagt mij het koper voor de grana
ten die mijn kind zullen doden. Toen Hans
zweeg, braken de touwtjes, klapten de han
den en piepte een kruiwagen.
De grote werken
Zoals eerder geschetst houdt Abraham
Hans zich tijdens de oorlog uitgebreid bezig
met de strijd in België. Hij volgt nauwgezet
de strijd, de troepenbewegingen, de verwoestingen, de afschuwelijke getuigenissen. In de jaren 1919 tot 1921 schrijft hij
zijn grote werken, die vandaag de dag lastig te verkrijgen zijn. Vraag een boekhandelaar op een willekeurige boekenmarkt in
Vlaanderen naar het boek De Grote Oorlog
van Abraham Hans en hij zal u meewarig
aankijken. Grote kans dat hij zegt: Mocht
ik in het bezit zijn van een mooi exemplaar,
hetgeen al bijna onmogelijk is, ik ga het u
niet verkopen.
Het boek verschijnt in 121 afleveringen in
de periode 1919-1920 en wordt daarna
gebundeld. Het boek telt in totaal 1830
bladzijden en wordt beschouwd als een
standaardwerk. In 1919 verschijnt Ons
Heldenboek, een verzameling verhalen uit
de oorlog, in zestien delen verschenen. Het
bloedig IJzerland, een oorlogsroman wordt
in 1920 gepubliceerd. Een romantisch verhaal wijzigt langzaam in een oorlogsverhaal
met alle kenmerken van dien, zoals strijd
en ontbering, maar ook de discriminatie
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van de Vlaamse soldaten. Zijn volksromans
kunnen inmiddels bogen op een zeer grote
belangstelling. De Antwerpse bibliotheek
leent zijn werken 647.065 keer uit. Dat
komt op maar liefst 1.725 uitleningen per
dag.
De Hanskes
Tijdens zijn reizen en het vervaardigen van
zijn enorme hoeveelheid werken ondervindt
Abraham Hans dat het de jeugd ontbreekt
aan vlot leesbare en aantrekkelijke boeken.
Ook de prijs van de boeken moeten zijns
inziens drastisch worden verlaagd om de
jeugd aan het lezen te krijgen.
Met dit gegeven start hij zijn Kinderbiblio
theek. Vanaf 1922 verschijnt er elke week
een boekje van ongeveer dertig bladzijden.
Het heeft een gekleurde kaft en de prijs
bedraagt niet meer dan zestig centimen.
Het eerste Hanske, getiteld Drie maanden
onder de sneeuw, is een regelrecht succes
en wordt diverse malen herdrukt. Volgens
de website van het Protestants Historisch
Museum Abraham Hans verschijnen er tijdens het leven van Hans 865 werkjes. Zijn
zoon Willem, die evenals twee dochters van
Abraham het schrijversvak gaat uitoefenen,
zet de traditie voort. De Kinderbibliotheek
bevat uiteindelijk 1580 boekjes.
De boekjes blijken ook succesvol bij de
katholieke jeugd, hetgeen de nodige ongerustheid bij de katholieke overheid teweegbrengt. Het gaat zelfs zo ver dat op een
aantal scholen de werkjes van Hans verboden worden. Het resultaat van deze maatregelen is logisch: de katholieke kinderen
gaan ze nog meer lezen. Als tegenwicht tegen de protestantse Hanskes wordt in 1930
een katholieke kinderreeks gestart: de
Vlaamse Filmkens. Abraham Hans is kennelijk zeer vlot van pen. In eerdergenoemde
website staat vermeld dat het schrijven van
een deeltje niet meer tijd in beslag neemt
dan het roken van een sigaar.
Knokke
Het inkomen van Abraham maakt het mogelijk een villa te kopen in Knokke, de badDen Spiegel

plaats in opkomst waar de gehele familie
graag vertoeft. Daar blijft hij werken aan
zijn steeds verder uitdijende oeuvre. Zijn
gezondheid is altijd broos geweest en dat
wordt er niet beter op wanneer hij steeds
meer geconfronteerd wordt met het wegvallen van vrienden en familie. Wanneer zijn
grote vriend en medejournalist Johan de
Maegt in 1938 overlijdt, spreekt Abraham
de grafrede uit. Het is echter het overlijden
in het kraambed van zijn jongste dochter
op 28-jarige leeftijd dat hij nooit heeft kunnen verwerken. Ook daar spreekt hij de
grafrede uit. In Het Laatste Nieuws schrijft
Ward Vervaeke:

Nog zien we voor ons die geknakte gestalte
die steeds meer gebukt ging onder de lo
den last van het leven en dat mager, hoe
kig gelaat waarin de lijnen van het lijden
koninklijk lagen gegroefd. En toen wisten
we reeds met ontstellende zekerheid dat de
grote Hans uit de zonnige gloriedagen ver
loren was.
Abraham Hans overlijdt op 6 juli 1939 in
zijn villa Marion in Knokke.
Hij wordt begraven op het kerkhof in Kon
tich. Op de grafzerk staat de Bijbeltekst:
Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop geëindigd.
Ik heb het geloof behouden.

Abraham Hans en de literatuurgeschiedenis
De arbeid van Abraham Hans is geboren
uit de ellende van zijn volk. Zo een schoon
land is Vlaanderen; zo een schoon verleden
kende het; zo een gevoelig en begaafd volk
bezit het; en toch kende het zo een achter
uitstelling. Het werk van Abraham Hans is
een daad. Geen daad van jammer en ver
twijfeling, maar van dienstbare overgave,
levensmoed en liefde. Hij troost, beurt op
en maakt het leven dat wij dragen schoner
voor groot en klein.
(Herman Teirlinck, 1939)

de oplage van Het laatste Nieuws en bekendheid voor de auteur. Hans wordt wel
een vergeten schrijver genoemd. Wellicht
komt dit omdat hij vooral schrijft voor het
volk, voor de gewone man. Literaire ambities lijken hem vreemd. Hij gebruikt taal
die iedereen begrijpt en vertelt de verhalen
uit de Vlaamse geschiedenis. Hij benoemt
onrecht en komt op voor de verdrukten in
de maatschappij. Zijn werk heeft een sterk
protestantse inslag en dat in een overwegend katholiek Vlaanderen.

Dit citaat van Teirlinck staat in een artikel van Marcel Ryssen in het tijdschrift
Tiecelijn, jaargang 16, 2003. Waarom kennen wij over het algemeen wel Herman
Teirlinck en niet Abraham Hans als schrijver. In overzichten van de literatuurgeschiedenis komt Abraham Hans niet voor, terwijl
hij een omvangrijk oeuvre heeft achtergelaten. Hij is de auteur van volksromans,
gedeeltelijk oorspronkelijk als feuilleton in
de krant Het laatste Nieuws en later uitgegeven als volksboeken. Deze feuilletons,
een literaire traditie uit de negentiende
eeuw, ook Couperus publiceerde werk op
deze manier, zorgen voor een stijging van

Hanskes

Oktober 2018

Opvallend is dat veel bewonderaars van
Hans en zij die over hem hebben gepubliceerd, als kind in aanraking kwamen
met de al eerder genoemde Hanskes.
De boekjes uit de kinderbibliotheek die
hij in 1922 start. Zijn literair debuut is al
eerder, in 1901. Dan publiceert hij in het
Christelijk Volksblad het verhaal Kerstmis
in Vlaanderen. Naast zijn werk als onderwijzer schrijft hij zijn boeken. Zijn onderwerpen haalt hij uit de geschiedenis van
Vlaanderen, bijvoorbeeld Jan de Lichte en
zijn zwarte roversbende dat in 1908 onder
27

het pseudoniem Hans van Horenbeeck verschijnt. In 1911 publiceert hij Een helden
strijd of de kapitein der bosgeuzen. Het gaat
hier om een groep protestanten die zich in
1554 tegen Philips II verzet en waarvan de
afstammelingen wonen in de Geuzenhoek
in het gehucht Sint-Maria-Horebeke, waar
Abraham Hans geboren is. In 1913 verschijnt De Vlaamse boskerel, deze volksroman heeft veel succes, maar valt in het
katholieke Vlaanderen niet zo goed en het
werk van Hans belandt op de index, verboden op scholen en in bibliotheken.
Zijn jeugdboeken en ook toeristische leesboeken worden aanvankelijk uitgegeven
door L. Opdebeeck in Antwerpen en later
door de uitgever van Het laatste Nieuws,
J. Hoste in Brussel. Vanaf 1920 is hij voltijds journalist bij deze krant en schrijft hij
naast zijn journalistiek werk zijn feuilletons.
Van nu en straks
Terug naar de eerder genoemde Herman
Teirlinck. Hij hoort bij de auteurs van het
tijdschrift Van Nu en straks, opgericht in
1893, waarin hij debuteerde met gedichten
en proza. Andere namen rond dit tijdschrift
zijn Cyriel Buysse, August Vermeylen,
Prosper van Langendonck. In de twintigste eeuw wordt de taak van het tijdschrift
overgenomen door Vlaanderen, Vlaamsche
Arbeid, De Boomgaard, om maar enkele te noemen. Veel literaire bedrijvigheid
rond andere bekende schrijvers als Stijn
Streuvels, Karel van de Woestijne.
Het naturalisme is de literaire stroming in
deze periode, naast het realisme. Bij het
naturalisme gaat men niet alleen uit van
de werkelijkheid, maar ook hoe die zo geworden is. Aandacht voor erfelijke aanleg,
milieu en de tijd waarin men leeft. We zien
dan familieromans, psychologische romans. In het verhalende proza is ook veel
belangstelling voor de rijke Vlaamse geschiedenis. In dat opzicht wordt de schrijver Hendrik Conscience (1812-1883) wel
als wegbereider gezien. Zijn De leeuw van
Vlaanderen of de Slag der Gulden Sporen
heeft wellicht ook Abraham Hans geïnspi28

Artikel VC 8-12-1914, waarin wordt beschreven
hoe en waar de vluchtelingen zijn gehuisvest.
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reerd. Teirlinck noemde Hans eens ‘de vernieuwer van Conscience’. Hans heeft ook
over deze schrijver gepubliceerd: Het leven
van Hendrik Conscience aan het volk ver
teld (1912).
Dit geeft aan waar het Abraham Hans om
te doen is: aan het volk vertellen, in duidelijke, voor die tijd gewone mensentaal.
Het maakt hem een aparte figuur in de
geschiedenis van de literatuur. Populair bij

zijn lezers, maar in geen literair overzicht
terug te vinden. Ook door zijn geloof, protestant in het katholieke Vlaanderen neemt
hij waarschijnlijk een aparte plaats in.
Dat Abraham Hans wel contacten heeft
gehad met genoemde schrijvers geven verschillende foto’s aan, onder andere in de
biografie Wie was toch die Abraham Hans,
van Daniel Walraed. Ook het bovenstaande
citaat geeft duidelijk aan hoe bekend deze
‘vergeten’ volksschrijver was in zijn tijd.
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Aanplakbiljet waarin het gemeentebestuur van Antwerpen de uitgewekenen verzoekt om naar de
stad terug te keren (Ingekomen stukken burgemeester, 1914)
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muZEEumnieuws
Karin Kroese

Voor een keer in de schijnwerpers
Momenteel wordt een groot deel van de
gemeentelijke collectie in het muZEEum
opnieuw geïnventariseerd. En dan kom je
objecten tegen die verrassen en verbazen.
Daarom op deze pagina objecten die eigenlijk nooit zijn te zien, maar die met zorg zijn
opgeslagen in het open depot. Voor deze
keer zetten we de schijnwerpers op ze.
De collectie van de gemeente Vlissingen bestaat uit circa 12.000 voorwerpen en heeft
al een lange geschiedenis. In 1889 besluit
de gemeenteraad Vlissingen om de ‘zilver
schat’, de enige curiosa overgebleven na de
brand van het stadhuis in 1809, voor 18.000
gulden te verkopen aan het Rijksmuseum.
Dit stuit op verzet van de Vlissingse bevolking. Uiteindelijk wordt op initiatief van
amateurhistoricus en verzamelaar Willem
van Os in 1890 de Oudheidskamer opgericht, waar voorwerpen worden bijeengebracht die eigendom blijven van de gemeente Vlissingen. In de periode daarna vindt er
collectievorming plaats door aankopen, legaten en schenkingen. Het muZEEum beheert deze collectie voor de gemeente.
Amfoor uit de tweede eeuw
In de uiterste hoek van het open depot –
op rek 6, plank B – is dit bijzondere object
uit de Gemeentelijke collectie altijd te zien.
Het is een amfoor, vermoedelijk uit het
midden van de tweede eeuw. Hij komt uit
de Scheldvallei; mogelijk Bergen op Zoom.
De amfoor is puntgaaf en
onbeschadigd gevonden,
zo meldde de Vlissingse
courant al op 29-051929 én de op 31-051929. Over de vindplaats
geven het registratiesyOktober 2018

steem, de documentatie en de krantenartikelen weinig prijs behalve: Gevonden in
veenlaag op 10 m diep. In de buurt van
Vlissingen. Mogelijk tijdens het graven van
de verbeterde buitenhaven en sluiswerken?
Zaag van zaagvis als uithangbord
Op rek 25, plank E, ligt de zaag van een
zaagvis. Door het dier gebruikt om de bodem om te woelen, door de apothekers
familie Baert gebruikt als uithangbord in
hun Apotheek op Walstraat nummer 54.
Apotheker C.G. Baert schonk het object in
1915 aan het Stedelijk Museum.

De familie Baert heeft een lange geschiedenis vanaf de 17e eeuw waren zij in Vlissin
gen actief in functies van chirurgijn, dokter
en apotheker. Coosje Busken, ook een bekende Vlissingse, is verwant aan deze familie. Zij was de dochter van Jacoba Baert
(1729-1784).
Stemkastje van de Vrijmetselarij
Dit bijzondere stemkastje van de vrijmetselarij met maçonnieke tekens, met 34
houten stemballetjes is ook altijd te zien in
het open depot. Het kastje is in twee compartimenten verdeeld (links: voor, rechts:
tegen). De stemgerechtigden kregen een
houten balletje. Door
de hand in het kastje
te steken was onzichtbaar voor anderen aan
welke zijde hij het balletje liet vallen. Het is een
schenking van mogelijk
voor 1912.

31

Uit de schelpencollectie
Een schelp met een uitsnede van twee vissen.
De andere schelp draagt
de afbeelding van een arend met een vlag
met twaalf rood/witte strepen en twaalf
sterren.
Dit object is uit de collectie schelpen van
de heer C.A. Kalbfleisch, gemeenteraadslid van Vlissingen vanaf 1881, wethouder
vanaf 1901 en onder andere directeur van
het gemeentemuseum.

haar bezoek aan het Stedelijk Museum Vlis
singen in 1894. Ook door H.M. Koningin
Juliana is de pen gebruikt om haar naam
in het gastenboek te schrijven bij haar bezoek aan Vlissingen op 19 augustus 1950.
De vergulde pen is gemaakt door Leroy W.
Fairchild.

Ganzenveer met gouden pen

Open depot

H.M. Koningin Wilhelmina heeft deze ganzenveer met gouden pen gebruikt om haar
naam in het gastenboek te schrijven bij

Deze objecten zijn naast vele andere, te
zien in het Open Depot van het Zeeuws
maritiem muZEEum.

Van het bestuur
Peter
Eind juni was ik aanwezig bij de opening
van de tentoonstelling over Frans Naerebout in de Tobagozaal van het muZEEum.
Deze opening was zeer bijzonder en dat
kwam voornamelijk door degene die de
tentoonstelling mocht openen, de kinderdirecteur van het muZEEum Bo Hoogesteger,
en door de samenstelling van het publiek,
dat voor de helft bestond uit de leerlingen
van groep 7 en 8 van de Frans Naerebout
school. De andere spreker, de kersverse
wethouder van Cultuur Rens Reijnierse,
was ook enigszins verrast door de jeugdige
samenstelling van het publiek. Hij had een
mooie toespraak op papier voorbereid, het
was zijn openbare debuut als wethouder,
maar frommelde die al snel weer terug in
zijn binnenzak. Waarschijnlijk stonden er
zeer wijze woorden in, maar hij bedacht dat
een meer spontaan verhaal, waarbij ook de
kinderen werden betrokken, beter zou aanslaan. En dat lukte hem prima!
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van

Druenen

De tentoonstelling vertelt het levensverhaal
van Frans Naerebout in woord en beeld.
Huisillustrator Arthur Scheijde had een
grote inbreng: hij schreef en tekende een
prachtig stripverhaal en maakte een fraaie
animatiefilm. Kinderen die het muZEEum
bezoeken krijgen de strip cadeau. Ze moeten daarvoor wel de speurtocht doen, maar
dat blijkt in de praktijk meer een extra beloning dan verplicht huiswerk.
Frans Naerebout en zijn broer Jacob staan
ook centraal in de lezing van prof. dr. Dirk
Kolff op 26 september 2018 in de Tobago
zaal van het muZEEum. Wij zijn zeer verheugd dat deze vooraanstaande wetenschapper dit voor de Vrienden heeft willen doen.
Tot slot nog dit: 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
kunn en maken en verwijs ze naar onze
website waar je met een paar muisklikken
lid kunt worden: www.vriendenmuzeeum.nl.
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Uw innovatieve partner op het gebied van
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hijswerkzaamheden en onderhoudsprojecten
offshore.
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
Tel: +31(0)113 – 785408
Mobiel: +31(0)6 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK
BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

Speciale gelegenheid?
Wij bieden u stijlvol en comfortabel vervoer
voor groepen vanaf 16 personen.

reisadvies@amz.nl
www.amz.nl
0113-351551
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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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