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Vlissingen als geboortestad, toneel van 
onrust en toevluchtshaven

AAfke Verdonk-rodenhuis

Deze aflevering van Den Spiegel begint 
met het artikel Opgroeien in armetierige 
rijkdom door Ron de Jonge. Het zijn her-
inneringen, opgetekend door een Kind van 
de binnenstad. De schrijver vertelt hoe het 
was om kind te zijn in het Vlissingen van de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 
Over schoolopleiding en sportcarrière, hoe 
handbal voor hem de springplank werd 
naar het Nederlands team. Maar ook hoe 
Vlissingen in zijn leven bleef. De tekst is 
geschreven naar aanleiding van de reünie 
van de Jacobsschool in april 2018. Delen 
daarvan vormen de basis voor dit artikel. 
In 2009 besteedden wij al aandacht aan de 
bundel Vlissingen; grandeur in perspectief 
van Ron de Jonge met prachtige tekenin-
gen van Hein Naerebout. Een deel van de 
opbrengsten van dit boekje ging naar het 
aankoopfonds van onze vriendenvereni-
ging. 
Geboren in Vlissingen – Gemaakt in Am-
ster dam door Jaco Simons is het verhaal 
over Frederik Cornelis Tromp, geboren in 
Vlissingen. Later maakte hij naam als po-
liticus. Eerst in Amsterdam en daarna in 
Den Haag. Het gaat in dit artikel niet over 
een zeeheld. Het is de eerste aflevering in 
een serie van drie. Jaco Simons schrijft de 
eerste twee, zijn dochter Amanda het laat-
ste.
In Den Spiegel van april 2018 schreef Jan 
Kaljouw, trouwe bezoeker van het gemeen-
tearchief Vlissingen tijdens de Belgische op-
stand. In dit nummer, april 2019 verschijnt 
deel 2. Het handelt over de onlusten in onze 
stad en de maatregelen die nodig waren 

tot handhaving van de veiligheid, rust en 
orde. Het eindigt met de totale afscheiding 
in 1839. Ook merkt de auteur op dat er op 
het oude kerkhof van Vlissingen nog enkele 
grafstenen herinneren aan de gevechten tij-
dens de Belgische opstand.
Jules Braat verhaalt in Enkele reis naar 
Vlissingen over de uitwijziging van on-
gewenste personen uit Zuid-Afrika, rond 
1900. Het gaat hierbij om personen die 
door de Engelsen gedwongen waren het 
land te verlaten. Vlissingen fungeerde in 
eerste instantie als opvanghaven voor deze 
mensen. Jules Braat geeft informatie over 
de historische achtergrond van deze situ-
atie en komt dan tot de verhalen over ver-
schillende schepen die bij deze reizen be-
trokken waren. 
Het muZEEumnieuws door Karen Kroese 
gaat in op de deelname van het muZEE-
um aan het Canonnetwerk. Na een eerdere 
aankondiging wordt een en ander nu nader 
uitgelegd en toegelicht. De grote rol hierin 
voor Michiel de Ruyter behoeft geen be-
toog.
Gekoppeld aan het muZEEumnieuws is 
een oproep u aan te melden als vrijwilliger 
voor de Kazematten of de Oranjemolen. 
Peter van Druenen doet hiertoe eveneens 
een oproep in de rubriek Van het bestuur. 
Ook de muzikale zondagochtendactiviteit 
brengt hij onder de aandacht. Een activiteit 
die zich mag verheugen in een zekere con-
stante belangstelling van onze leden.

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen 
met dit nummer van Den Spiegel.
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Opgroeien in armetierige rijkdom
ron de Jonge

Opgegroeid 
met de klank van de misthoorn 
zonnebrandgeur en maritieme sporen 
waar mensen en de zee elkaar verstaan 
daar kom ik vandaan 
kind van Vlissings binnenstad 
begin van een levenspad 

Teer, touw en trouw 
Vlissingen innige liefde 
ik kom altijd terug naar jou 

Opgroeien in de Vlissingse binnenstad re-
latief kort na de Tweede Wereldoorlog, was 
niet doorsnee. Eerder een boeiend verhaal. 
De grond onder de voeten was er anders 
van samenstelling. Dat besef krijg je later. 
Wellicht pas als je er vertrokken bent. De 
samenstelling van Vlissingse grond is uniek 
en bevat veel geschiedkundige sporen. Die 
zijn te herleiden en herkennen aan de mi-
litair strategische ligging van de stad en 
het maritieme karakter. De handelsgeest, 
oorlogsgeweld, architectuur, scheepsbouw, 
visserij en Vlissingse helden die in de ge-
schiedenis nog steeds met respect worden 
genoemd en geroemd. Michiel de Ruyter, 
Jacobus Bellamy, Betje Wolff, Jean Louis 
Pisuisse, Geert van Oorschot, zijn daarvan 
sprekende voorbeelden. Zelfs het tennis-

Toch was het heerlijk op te groeien in de 
boezem van bouwvallige glorie. Tijds ge-
wricht van verval, vernieuwing en her-
nieuwd elan. Een jeugd als een spannend 
jongens boek. Keizersbolwerk, boulevard, 
kaze matten, verpaupering, markante men-
sen, havens en de zee. Een mooiere speel-
plek? Nauwelijks denkbaar! 

Karel V betitelde Vlissingen door zijn stra-
tegische ligging als Koningin en sleutel der 
Nederlanden. Het geeft de rol en het belang 
van onze stad weer door de eeuwen heen. 
Ik wil beginnen met een gedicht dat naast 
een tijdsbeeld ook de sfeer ademt van toen:

Teer, Touw en Trouw 

Opgegroeid 
met die bedwelmende geur 
van teer, touw en grandeur 
van zilt en zout 
haven en drijfhout 
viswijven die schreeuwen 
en krijsende meeuwen

Opgegroeid 
met overslaand water 
kroegen en kater 
aan de zee verwant 
glooiing en Klein zand 
schepen en “De Schelde” 
en Vlissingse helden 

Vlissingen in de tweede helft van de vorige 

eeuw. Gehavende havenstad, overeind 

krabbelend. Verloren iconen als de wandelpier, 

het treinstation in renaissancestijl en  

Grand Hotel des Bains. 

Tragiek van oorlog en rampspoed. Grandeur  

en allure weggevaagd tot een kleurloos  

grijzig pallet. 

Spelende kinderen in de Branderijstraat, 1963. 
Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto PZC.
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walhalla in New York, Flushing Meadow is 
vernoemd naar onze stad. Hoeveel steden 
kunnen dat zeggen! 
In de jaren vijftig tot eind zeventig was op-
groeien in de schoot van de Vlissingse bin-
nenstad spelen en leven in de vergetelheid 
van een historische havenstad. De gran-
deur was verdwenen. Gesloopt door tijd en 
oorlog. Afbraakpanden en bordjes ‘onbe-
woonbaar’ versierden het straatbeeld. Maar 
wat was het geweldig om er op te groeien.

Voor Vlissingse kinderen en jongeren uit 
die periode zal onderstaande bloemlezing 
daarom herkenbaar zijn. 
Het heerlijke gemis aan auto’s, spelen op 
straat en sleeën van de boulevard, voetbal-
len bij het landingsmonument, paard en wa-
gen van Jo de schillenboer (echte naam Jo 
van Gemert), een brandglas als speelgoed, 
touwtjes uit brievenbussen als teken van 
vertrouwen en welkom, melkflessen voor de 
deur met in de flesopening een bestelbriefje, 
aanleg van de glooiing, storm, springtij en 
overslaand water, houten botters die iede-
re morgen verse vis brachten, visvrouwen 
die harder krijsten dan de schelste meeu-
wen, klauwtje garnalen jatten, massaal op 
de fiets naar werk en school, schaatsen op 
De Kom, geschiedenisles over de schaduw 
die Nederland vijf jaar bedekte, moffen en 
NSB-ers, oorlogstrauma’s en druk bezochte 
aubades op de grote en oude markt, het 
‘stempelen’ van ‘blikken’ (zeevaartscho-
lieren), schoolvoetbal op de velden bij de 
Keersluis, school zwemmen in het kanaal in 
die heerlijke zomermaand april, stormge-
weld en overslaande golven op het Keizers-
bolwerk, wit uitgeslagen schoenen van het 
zoute water, kolenkachels, kolenkit en ko-
lenboer, vervallen Bomvrije, kazematten die 
toegankelijk waren, geen tv, voor 5 cent in 
zwart-wit naar Pipo kijken bij een vriendje, 
geen vervuiling maar verzuiling, als goed 
katholiek biechten, eerste en tweede com-
munie, zondags naar de hoogmis en het 
lof, Eurovisie uitzendingen, Zundapp en 
Kreidlers, meesters die tikken uitdeelden, 
thuis geen douche en centrale verwarming, 
op zaterdagochtend naar werk of school, 
enzovoorts. 

Vlissingen was in de jaren zestig het brui-
sende centrum van Zeeland. La Cave op 
de Nieuwendijk was in het uitgaansleven 
geliefd. 
Er traden internationale popidolen op als 
The Scorpions, Dave Berry en The Motions. 
Het optreden van Pink Floyd in het Concert-
gebouw was een hoogtepunt. Beat groepen 
uit Vlissingen als Flying Arrows, Formation 
en Dragon Fly waren eveneens succesvol. 
Helaas was er ook geweld. Bekend zijn 
de ‘veldslagen’ tussen de ‘Sky Riders’ en 
Ambonese jongeren. Een andere jongeren-
groep in die tijd was de DOP. Lange haren 
en brommers met hoge sturen. 
Bekende kroegen waren Atlanta, Astoria, 
Victoria (de Vic), de Boemerang, Hoppit en 
De Concurrent. Roken was in die jaren heel 
normaal. Sigaretten, sigaren, shag, pijpta-
bak en pruimtabak kon je op iedere hoek 
kopen. 
Vlissingen was een stad van werkvolk en 
overalls, het geluid van klinkhamers, repa-
ra ties in het ‘dokje van Perry’ (Steenen 
Beer), een prachtig post- en telegraafkan-
toor, blauw flikkerende laslichten op de 
scheeps helling, kranen en scheepsrompen 
die imaginair de stad en huizen doorklief-
den, het gat dat bij iedere tewaterlating in 
de stad viel, de Griekse kolenboot Spyros 

Boulevard Bankert 92, café-bar-dancing Victoria,  
‘de Vic’, 1959.  
Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert.



April 2019 5

Arme nakis die zonk op de Nolleplaat en 
waarvan jarenlang alleen de mast boven 
water stak, de geur van teer, touw, vis en 
zilte zeelucht en nog zo veel meer, zoals 
armoe, maar geen honger, verval maar 
geen dak lozen, werkloos maar niet uit-
zichtloos, maat schappelijke onrust maar 
geen ontwrich ting. Er was een verande-
ringsgolf, maar geen anarchie. Nederland 
was op zoek naar herstel en een nieuwe 
balans. In Vlis singen waren de wonden van 
de oorlog nog lang niet geheeld. Je zou 
bijna zeggen gelukkig niet. Overal zag je 
nog de beschadigingen van beschietingen. 
Met grote regelmaat werd er ergens muni-
tie gevonden en zocht je in de duinen naar 
hulzen en kogels. Oorlogsprocessen waren 
in volle gang en Bevrijdingsdag was jaar-
lijks een Natio nale feestdag. Er is volgens 
kenners in Nederland niet één stad te noe-
men die door de eeuwen heen zoveel is 
gegeseld. Dat komt voornamelijk door de 
eerder genoemde militair strategische lig-
ging. Fransen, Engelsen, Spanjaarden of 
Duitsers, allemaal hadden ze het in de ge-
schiedenis wel een of meerdere keren op 
ons gemunt. Ook de elementen laten de 
stad tot vandaag niet ongemoeid. Het ge-
dicht ‘inktzwart’ over een op handen zijnde 
zware storm beschrijft dit gevoel… 

‘MEEUWEN zoeken beschutting 
kotters komen naar binnen 
loodsboten schieten weg 
de wind steekt op 

SLUISDEUREN worden gesloten 
inktzwart onheil 
mensen vluchten in hun kraag 
Vlissingen maakt zich op 
voor het zoveelste pak slaag’ 

Het waren niet alleen oorlog, rampen en 
weerselementen die de stad raakten en 
telkens op de proef stelden. De groot-
ste dreiging ging misschien wel uit van 
de stadsvernieuwing. In de jaren zestig 
was er de niet te stillen annexatiedrift van 
Scheepswerf De Schelde. Deze laatste 
heeft de stad werkgelegenheid en welvaart 
gebracht, maar (te)veel genomen. Het wa-
ren sloopkogels die domineerden. 
Wat nog steeds pijn doet is het verdwijnen 
van een van de meest karakteristieke delen 
van het oude Vlissingen. 
De straten en huizen rondom de Steenen 
Beer, de Houtkade, en het Dokje van Perry. 
Aanvankelijk was het Dokje van Perry op 
de monumentenlijst geplaatst, maar de 
directie van de Schelde heeft in een brief 
aan het gemeentebestuur verzocht dit in 

Demping van het 
Droogdok in 1974. 
Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen.
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verband met uitbreidingsplannen tegen 
te gaan. Dat is gelukt want in 1974 is het 
‘kleine dokje’ gedempt. Niet gesloopt, 
want we kunnen het zo weer uitgraven. 
Dat laatste is inmiddels een aantal jaren 
geleden gebeurd. Wat niet meer kan is het 
herbouwen van dat prachtige postkantoor, 
de huizen aan de Houtkade en het Van 
Dishoeckhuis. Wat is dat jammer. Een au-
thentiek stukje Vlissingen is hier verloren 
gegaan. Niet de stadsvernieuwing stel ik ter 
discussie, maar het ontberen van enige be-
houdzucht van de toenmalige ‘gezagvoer-
ders’. Gedane zaken nemen geen keer en 
ik heb de hoop dat de huidige bestuurlijke 
top met historisch besef te werk zal gaan. 
Van gemaakte fouten moet je immers leren.

Met name de jaren zestig hebben heel wat 
los gemaakt in de wereld. Jongeren keer-
den zich geleidelijk tegen autoriteit en ge-
zag. Dat was ook in Vlissingen het geval. 
Veranderen is nu eenmaal van alle tijden. 
Alles gebeurde binnen acceptabele gren-
zen al werden verbale en fysieke borders 
verkend. Recalcitrant gedrag en het afzet-
ten tegen bestaand (ouderlijk) gezag en 
het establishment werden gemeengoed. 
Jongeren kwamen in ‘opstand’. Het was de 

periode waarin voor het eerst werd getornd 
aan de poten van de verzuiling en lang-
zaam de kerkelijke en politieke verkokering 
werd doorbroken. Vanaf mijn tweede le-
vensjaar woonde ik op Bellamypark, num-
mer 24, telefoonnummer 3673, vier cijfers, 
wel zo overzichtelijk. Sigarenmagazijn De 
Jonge met in de zomer additionele souve-
nirverkoop. 
Mijn vader was door het verlies van beide 
benen bij een spoorwegongeval in 1951 
in Goes, invalide geraakt. De spoorwe-
gen maakte het mogelijk om het pand en 
deze winkel over te nemen. Een geluk bij 
een ongeluk zeiden wij altijd. De zaak liep 
goed, de fysieke en mentale belasting was 
groot. Open van 7 uur ’s morgens tot 7 uur 
’s avonds 6  dagen per week. Gelukkig 
was dat in de zomer nog een dag meer; 
7 dagen, de zondag kwam er dan bij van 
twaalf tot vier uur. De plezierboot Flandria 
uit Antwerpen meerde zondags aan in 
de Koopmanshaven. Belgische toeristen 
stroom den de binnenstad in en brachten 
veel welkome franken naar winkeliers en 
horeca. 
De winkel liep snel vol en ik had de op-
dracht om op te letten dat er niet proleta-
risch werd gewinkeld. Niet alles is dus ver-
anderd. Warm eten deden we altijd onder 
de middag zoals dat heette en verschilde in 
temperatuur niet van het ontbijt en avond-
maal. Talloze malen ging de winkelbel en 
dan moest je naar voren, klanten helpen. In 
de keuken staakte dan het eten met als ge-
volg een koude warme maaltijd. Als goede 
katholieken werd er door ons vóór en na de 
maaltijd gebeden. Vader zegende het brood 
routinematig door met zijn mes een kruiste-
ken aan de onderkant van het brood te ma-
ken. Hoe dat ging toen we gesneden brood 
kregen is mij helaas ontschoten. 

Ons huis had naast de begane grond nog 
twee verdiepingen en een grote oude zolder 
met van die zware houten balken. De eerste 
twee verdiepingen werden bewoond door 
andere families. Ik schat dat het huis tus-
sen 1600-1650 is gebouwd. Alles was van 
hout, dus veel kraken en piepen. Toen die 
families waren vertrokken en wij het huis 

Boot van de rederij Flandria in de Voorhaven. Tijdens 
de zomermaanden vaart deze boot enkele dagen per 
week van Antwerpen naar Vlissingen en terug, circa 
1972. Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen.
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helemaal konden bewonen las ik in de lege 
kamers stukjes beschadigde en vergeelde 
kranten uit de jaren dertig. Die zaten ge-
plakt op jute waarover weer vele lagen be-
hang zaten. Ik zag dan sepiakleurige foto’s 
van streng ogende mannen, vaak met 
snorren en baarden, en las hardop de krant 
voor in vreemde oude spelling. Vele uren 
heb ik daar doorgebracht. Mogelijk dat hier 
de interesse naar ‘wat is geweest’, is ont-
staan, wie zal het zeggen.

Een uiterst markant plekje in het huis was 
de situering van het toilet. 
Waarom markant zul je denken? Omdat het 
was buiten aan de straatkant, in het Groene-
woud. Vooral in de winter was het een koude 
belevenis, een soort poolexpeditie. Er hing 
zo’n zware gietijzeren spoelbak, met een 
ketting waaraan je een schip kon ankeren. 
Het spreekt voor zich dat het water in de 
winter was bevroren en dan was het em-
mers water sjouwen. Vaak was het als kind 
schrikken als je op het toilet zat en in het 
weekend dronken mannen tegen het pot-
huis schopten en schreeuwden. Het moet 
ook gênant zijn geweest als toeristen vroe-

gen of ze gebruik mochten maken van het 
toilet. Ik herinner mij ook de grote diepe 
kelder. Met angst en beven ging je naar 
beneden. Steile stenen trap. Er lagen veel 
lege ver pakkingsdozen van sigaren en siga-
retten. Prachtig om in te spelen en ravot-
ten. ’s Avonds was het minder. Een donkere 
kelder, die liep tot onder het trottoir op het 
Bellamy park. Toen ik oud genoeg was om 
kolen te halen, zeg maar zo’n 7 jaar, kon 
ik alleen die donkere kelder in met de ko-
lenkit om kolen te scheppen. We hadden 
sloffen/briketten, eierkolen en antraciet. 
Jaarlijks werd de voorraad aangevuld door 
de kolenboer uit de Helle bardierstraat. 
Jaar lijks een soort ‘vroege zwarte Piet’. In 
huis hadden we na verloop van een aantal 
jaren ook een zogeheten lavet. Dat moest 
het midden houden tussen een douche en 
een ligbad, maar was geen van beiden. Het 
was meer de stenen opvolger van de zinken 
teil waarin mijn zus en ik wekelijks een keer 
door moeder werden gewassen. Eerst mijn 
zusje en daarna was het mijn beurt. Prettig 
in haar sop werd ook mijn haar gewassen. 
Maar dankzij het lavet hoefden we niet meer 
op tafel in de teil.

Het Bellamypark, 1957. Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto Dert.



8 Den Spiegel

De middenstand op het Bellamypark was 
goed vertegenwoordigd. We hadden Jansen 
de viswinkel, Renaissance de meubel zaak, 
Dockheer de opticien, Grool de snoep-
winkel, Heystek de kleding, Jansen pru l  - 
a ria, Kees in het Bellamypark (fietsen-
zaak) Schouwenaar de keurslager, juwelier 
Weijens, Volmer de kruidenier, stoffenhuis 
De Hond, Van den Berg elektro, De Vey 
Mes  dagh boekhandel en drukkerij aan de 
noord zijde en nog enkelen. Bijna allemaal 
nog met die fraaie zware houten etalage-
kozijnen en kelderluiken voor het pand. 
En verder veel kroegen. Bekende namen 
als De Witte Ballons (nu blauw gekleurd), 
Michieltje, Nouts Cafetaria, Café Bellamy, 
Hotel Goes, Café de Vriendschap, Corner 
House en de snackbar Van Dunnes op de 
hoek van de Breestraat. Daar stond een 
jukebox (Rock Ola) waar je voor een stuiver 
de laatste hits kon horen. 
Café Oostende was op de hoek van het 
Groene woud, waar de brand begon die ons 
in 1967 alles afnam. 
Zelf heb ik de nodige stapuren in de be-
nen zitten. Vooral de Boemerang aan de 
Nieuwen dijk was favoriet. Ik heb er nog ge-
werkt tijdens mijn diensttijd in Middelburg, 
waar ik met de eigenaar Moos Vogelaar ge-
legerd was.

In Vlissingen horen kroegen en nachtleven 
onlosmakelijk bij elkaar. 
Het was en is als een haat-liefde verhou-
ding. Je kunt niet met en ook niet zonder. In 
die periode was kroeglopen een intensieve 
bezigheid. Heel veel jongeren kwamen met 
name op zaterdagavond naar de binnen-
stad. Dat zorgde nogal eens voor het nodige 
tumult. Maar er gebeurde tenminste iets!

Terugkomend op die verwoestende brand. 
In de nacht van zondag 15 op maandag 
16 januari 1967 sloeg de vlam in de pan 
en waren we als gezin alles kwijt. De brand 
begon in het café naast ons, bij eigenaar 
Bliek. Naar achteraf bleek in een prullen-
bak waarin een sigarettenpeuk was gedepo-
neerd. Het raam in mijn slaapkamer spatte 
door de hitte in tienduizenden stukjes uit el-
kaar. Het was een soort inferno. 
De sirenes, het vuur, oorverdovend geraas 
van vlammen, vallend puin, ontploffende 
gasfles, schreeuwende brandweermen-
sen…. een nacht in het geheugen gegrift. 
Hartverwarmend was het medeleven van 
de Vlissingers. Er werd geld ingezameld in 
de kerken, scholen en bij verenigingen om 
de gedupeerden te helpen. Ook vanuit de 
gemeente werd alle medewerking verleend 
aan het verzorgen van vervangende woon-

De tabakswinkel van  
J. de Jonge,  

Bellamypark 24,  
1958. Fotocollectie 

Gemeentearchief  
Vlissingen; foto Dert.
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ruimte, het neerzetten van een noodwinkel 
en het verlenen van vergunningen voor de 
nieuwbouw .

Op dat moment bleek hoe hecht een ge-
meenschap kan zijn en ook is als het er 
werkelijk op aan komt. Vlissingers zijn 
nuchtere mensen zonder poeha, maar in 
moeilijke tijden kun je op ze rekenen. 
School en sport namen in die tijd een be-
langrijke plaats in. Veel ouders zagen de 
mogelijkheid hun kind zoals dat genoemd 
werd door te laten leren. Iets waartoe velen 
van hen niet de mogelijkheid hadden gekre-
gen in hun jeugd (mede door crises en oor-
log). Het paste in het tijdsbeeld van herrij-
zenis en welvaart. De eerste keuze ging om 
naar welke middelbare school je zou kun-
nen. Gymnasium, HBS (RHBS Vlis singen of 
Willibrord College in Goes voor het katholie-
ke deel), de MULO of LTS/Huis houd school.
Op de Jacobschool hadden diverse kin-
deren al extra les gekregen. Met name de 
Franse les was populair. Eén uur in de week 
naar ik meen. Met de opgebouwde vocabu-
laire moest de overgang naar het vervolg-
onderwijs geruisloos verlopen. Dat was in 

elk geval de bedoeling. Curieus in de zesde 
klas was de indeling van de rijen schoolban-
ken. Beter gezegd, welke kinderen mochten 
in welke rij plaatsnemen. Die rijen waren in-
gedeeld naar de richting en keuze van het 
vervolgonderwijs.

Voor de doorstromers naar gymnasium, 
HBS, MMS, MULO en een aantal rijen voor 
de theoretische en praktijkgerichte opleidin-
gen als ambachtsschool en huishoudschool. 
In die tijd zei men gekscherend de ‘spinazie-
academie’. Daar werden de meisjes opge-
leid tot ‘keukenprinses’ om het gezin en de 
man des huizes te verzorgen. Het onderwijs 
was er gericht op vakken als koken, kleding 
maken, bijhouden van het huishoudboekje, 
hygiëne, en zo meer. Een onderwijsvorm 
waar wij ons vandaag weinig of niets meer 
bij kunnen voorstellen.

De verdeling in de klas markeerde de ‘intel-
lectuele’ scheidslijn. Die liep dwars door het 
lokaal. 
Dat de inschaling niet altijd klopte blijkt 
wel uit mijn neergaande schoolcarrière. 
Begonnen in de rij HBS/MULO, ging ik eerst 
naar de Paulus Mulo. Na een jaar mocht ik 
mij LTS-er noemen. Zonder enig technisch 
inzicht, gevoel of affiniteit. Maar zo ging 
dat. In die tijd boeide sport mij aanzienlijk 
meer dan school. Daarmee zijn mijn povere 
schoolresultaten verklaard. Uiteindelijk is 
alles goed gekomen. 

Het verenigingsleven in Vlissingen was 
bloei  end te noemen. Zeker met de komst 
van sporthal Baskensburg namen de zaal-
spor ten een vlucht. Handbal, basketbal, 
volley bal en badminton werden populair. 
Tot die tijd was het veelal turnen of voetbal. 
Zelf voetbalde ik bij KSV Walcheren. Onze 
tegen standers kwamen allemaal van het 
eiland Wal cheren. Uitwedstrijden gingen op 
de fiets. Een leider voor en een leider ach-
ter de groep. Geen gezeur, soms gebeurde 
het dat als we aankwamen de wedstrijd was 
afgelast. 
Dan had je pech en kon je door de regen 
weer terug fietsen. Na het voetbal maak-
te ik de overstap naar Walcheren hand-

De brand van 15 op 16 januari 1967; tekening 
Frans Maas. Historisch Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen.



10 Den Spiegel

bal. Voor mij is het handbal uiteindelijk de 
springplank geworden naar de top en het 
Nederlands team. 
Fietsen was een andere sportieve bezigheid 
in Zeeland en dus ook in Vlissingen. Vlis-
singers Bram Versluys en Maarten Ducrot 
(nu wielercommentator bij de NOS) waren 
bekende wielrenners. Naast het wielrennen 
kenden wij een aantal jaren de Ronde van 
Walcheren. 
Lagereschoolkinderen reden in teams. 
Naar ik meen van school of zoals ik in 
een team van de fietsenwinkel Kees in het 
Bellamypark (onze buurman). De fiets was 
van het bekende merk Locomotief. De out-
fit bestond uit zo’n mooi oud wielershirt. 
Fietsen moest in een rustig tempo en vol-
gens de verkeersregels. Punten werden 
gegeven voor beleefdheid, punctualiteit en 
verkeersveiligheid. Ik herinner mij dat het 
een hele happening was, met motorpolitie, 
reclamekaravaan en dergelijke. We reden 
dan een drietal avonden door de diverse 
Walcherse dorpen. Voor de plaatselijke 
bevolking was het een heel evenement. 

De Ronde van Walcheren voor schooljongens fietsend over het Bellamypark, 1961.  
Fotocollectie Gemeentearchief  Vlissingen; foto Dert.

Jammer dat je na afloop die mooie fiets 
met wel drie versnellingen weer moest inle-
veren. Gelukkig kon je na een jaartje weer 
meedoen. Iets om naar uit te kijken.

Zoals gezegd was het Bellamypark het hart 
van de stad en uitgangscentrum bij uitstek. 
Maar het herbergt ook de nodige geschie-
denis en betekenisvolle inwoners, zoals:  
Jacobus Bellamy (1757-1786), schreef on-
der het pseudoniem Zelandus diverse poëti-
sche werken. Zijn bekendste vertelling is de 
ballade van Roosje, waarin het verhaal staat 
opgetekend van de geschiedenis van een 
Vlissings meisje, dat volgens volksgewoonte 
in zee werd gedragen door haar geliefde. Zij 
komen helaas samen in een draaikolk en 
verdrinken. 
De fontein, een eerbetoon aan Betje Wolff 
en Aagje Deken. Literaire vriendinnen die 
samen de brievenroman Sara Burgerhart 
schreven. De fontein voor de vroegere St. 
Anna Kleuterschool is een monument en 
eerbetoon aan deze twee literaire groothe-
den.
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Geboren te Vlissingen – Gemaakt in 
Amsterdam

JAco simons

Hoewel ze zeer uiteenlopende persoonlijkheden 

waren, hadden ze toch een aantal speerpunten 

gemeen: alle drie werden ze geboren in het 

negentiende-eeuwse Vlissingen en brachten 

hun jeugd door in de Walcherse havenstad. 

Vervolgens verwierven ze nationale bekendheid, 

voornamelijk als gevolg van hun werkzaamheden 

in Amsterdam. Tot slot lieten ze het leven in de 

eerste helft van de twintigste eeuw. In een korte 

serie artikelen gaan we nader kennis maken  

met de vergeten Frederik Cornelis Tromp  

(1828-1900), de voortvarende  

Florentinus Marinus Wibaut (1859-1934) en  

de vrijgevochten Jean-Louis Pissuisse  

(1880-1927). 

De eerste twee bijdragen zijn geschreven door 

Jaco Simons, het laatste artikel door zijn 

dochter Amanda Simons.

Vergeten Vlissinger - Frederik Cornelis 
Tromp (1828-1900)

Bij de naam Tromp denk je al gauw aan 
een zeeheld. Frederik Cornelis Tromp was 
dat niet, maar we kunnen hem wel dege-
lijk rekenen tot de markante Vlissingers. 
Hij begon zijn carrière als marineofficier, 
moest na enkele jaren noodgedwongen af-
zwaaien en maakte vervolgens naam als 
politicus, eerst in Amsterdam en daarna in 
Den Haag.

Voorouders

Voordat we kennis maken met Frederik 
richten we ons eerst op zijn voorzaten.
Vader August Elisa Tromp was tijdens 
Fre de riks geboorte hoofdingenieur bij de 
Rijks marine werf in Vlissingen. Hij was 
eind ver antwoordelijke voor de bouw van 
oorlogs schepen. August Elisa werd geboren 

in Zie rik zee, trouwde met de Delftse Maria 
Anna Elisabeth Hartogh Heys en werk te bij 
de Rijksmarinewerf in Rotterdam. De over-
plaatsing naar Walcheren vond plaats in 
1825.
Ook Frederiks grootvader Cornelis Tromp 
was niet de minste. Naast zijn activiteiten 
als succesvolle wijnkoopman bekleed-
de hij de hoge functie van dijkgraaf van 
Schouwen. 
Niet alleen August Elisa en Cornelis, maar 
ook eerdere generaties van deze tak van 
de Trompfamilie waren afkomstig van de 
Zeeuwse eilanden Schouwen of Duiveland. 
Ze werden namelijk geboren in Haamstede, 
Renesse of Zierikzee. Aan het einde van de 
zestiende en in het begin van de zeventien-
de eeuw waren Leendert, Adriaen en Job 
de eerste namen die getraceerd konden 

Frederik Cornelis Tromp (bron: Beeldbank 
Gemeentearchief Ede, GA 34859)
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worden betreffende deze familietak; een tak 
die overigens geen directe familie was van 
de beroemde zeehelden van weleer. 

Geboortehuis

Vanaf 1826 huurden de ouders van Fre-
derik een huis in het centrum van Vlis-
singen. De voorzijde van het huis lag in 
de Beursstraat, aan de achterzijde keek je 
uit op de Koopmanshaven. Feitelijk was 
het een dubbel pand met een voorhuis 
en een achterhuis. Als je naar het tweetal 
puntdaken kijkt, kun je dat nog altijd zien. 
De eigenaar van het volledige pand was 
Joseph van der Borgt, een vermogende 
Antwerpenaar. De begane grond van het 
huis maakt tegenwoordig deel uit van een 
Japans restaurant.
In dit huis, tegenwoordig Beursstraat 12, 
werd op 13 maart 1828 het eerste kind van 
August en Maria geboren, zoon Frederik 
Cornelis. Lang heeft het jonge gezin Tromp 
hier niet gewoond, want al in mei 1829 ver-
huisde het naar een huis aan de Houtkade 
in Vlissingen, niet ver van het verdwe-
nen Van Dishoeckhuis. Tot zijn vijftiende 
jaar bleef Frederik aan deze kade wonen. 
Daarna vertrok hij naar Holland.

Opleiding

Frederik verliet Vlissingen na zijn schooltijd 
omdat hij ging studeren aan de marine op-
leiding in Medemblik. Die staat nu bekend 
als het Koninklijk Instituut voor de Marine 
te Den Helder.
Dankzij gegevens van de Nationale Militie 
Ge meente Vlissingen uit 1847 weten we 
een aantal uiterlijke kenmerken van Fre de-
rik. Hij had bruin haar, bruine ogen, bruine 
wenkbrauwen, een plat voorhoofd, een 
ronde kin en een ovaal gezicht, aldus dit 
archief. We kunnen tevens concluderen dat 
Fre derik in het genoemde jaar voor korte 
tijd weer in Vlissingen woonde. Waar hij 
toen precies verbleef is niet bekend. In elk 
geval niet bij zijn ouders. Dat staat immers 
vermeld bij de bijzonderheden. 
Al snel ging Frederik naar de vervolgoplei-
ding van de marine, wederom in Medem-

blik. Na het afronden ervan kreeg hij een 
baan bij de Amsterdamse marine. Vanaf 
zijn tweeëntwintigste jaar voer hij naar zo-
wel de Oost als de West, in de rang van 
luite nant-ter-zee der tweede klasse. Als 
hij niet op zee was, woonde Frederik aan 
de chique Herengracht, in het huis van 
zijn ouders. Vader August was in februari 
1850 overgeplaatst van Vlissingen naar 
Am ster dam, wederom als hoofdingenieur 
scheepsbouw, nu echter bij de hoofdstede-
lijke Rijkswerf.

Leveraandoening

Frederiks carrière verliep ongetwijfeld ge-
heel anders dan hij zich had voorgesteld 
want het einde ervan kwam abrupt. Op 
25-jarige leeftijd, in januari 1854, werd bij 
hem een leverkwaal geconstateerd. Gezien 
de lange zeereizen en de beperkte medi-
sche voorzieningen aan boord was het niet 
meer mogelijk om te blijven dienen voor de 
marine. 
Noodgedwongen moest Frederik zich rich-
ten op een geheel ander werkzaam leven. 
Op 1 februari 1854 kreeg hij een baan bij 

De achterzijde van Beursstraat 12 komt uit op de 
Smalle Kade van waaruit je op het Bellamypark kijkt. 
Tegenwoordig maakt de begane grond van het pand 
onderdeel uit van een Japans restaurant. Foto Jaco 
Simons.
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het onder de Algemeene Lloyd vallende 
assurantiekantoor Veritas in zijn woon-
plaats Amsterdam. Hij werd inspecteur 
en agent van buitenlandse assuradeuren. 
Wellicht verkreeg hij de snelle benoeming 
via zijn vader, want die had ondertussen in 
Amsterdam een netwerk van contacten op-
gebouwd. 

Politiek

Naast zijn baan had Tromp politieke am-
bities en die leverden hem een bekende 
naam op in de hoofdstad, aanvankelijk als 
raadslid, maar later vooral als wethouder 
van publieke werken. Dat laatste ambt be-
kleedde hij in de periode 1877-1879. 
Zijn werk bij het verzekeringswezen zegde 
hij pas op in 1887 omdat hij in dat jaar 
werd gevraagd om naar Den Haag te ko-
men, nadat de minister van Marine naar 
huis was gestuurd. Zo ging Tromp, zij het 
voor slechts een jaar lang, deel uitmaken 
van het kabinet Heemskerk. Daarnaast was 
hij in die periode voor één maand ad in-
terim minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

Na zijn ministerschap trok Tromp zich te-
rug uit het openbare leven. In 1900 over-
leed hij in Den Haag. 

Bennekom

In zijn vrije tijd vertoefde Frederik vaak 
op zijn buitenplaats in Gelderland. Villa 
Prinsen hof aan de Dorpsstraat in Benne-
kom, van de burgemeestersfamilie Prins, 
kwam in handen van het echtpaar Tromp 
als gevolg van hun huwelijk. Frederik 
trouwde in 1855 met Simonetta Arnolda 
Johanna Prins, de burgemeestersdochter 
uit Ede. De Trompen kregen twee kinderen, 
dochter Augusta Elise en zoon Theodorus 
Marie. Net als zijn vader ging Theodorus 
naar de marine opleiding, maar hij moest 
nog tijdens zijn studie om gezondheidsre-
denen afhaken. Wat dat betreft herhaalde 
de geschiedenis zich jammerlijk. Ondanks 
dat schopte Theodorus Marie Tromp het 
toch tot secretaris van de Transvaalse pre-
sident in Zuid-Afrika. 
Villa Prinsenhof bestaat niet meer. Het sta-
tige herenhuis werd in 1923 afgebroken.

Villa Prinsenhof aan de Dorpsstraat in Bennekom in 1906.  
(bron: Beeldbank Gemeentearchief Ede, GA 34869)
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Frederik Cornelis Trompweg?

Het is algemeen bekend dat de Vlissingse 
boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter 
naar Vlissingse zeehelden of zeehelden-
families zijn genoemd. Er is een haaks 
op Boulevard Bankert staand straatje dat 
Trompweg heet. Deze weg is genoemd naar 
de zeehelden Tromp, ondanks het feit dat 
die familie geen persoonlijke band had met 
Vlissingen. 
Aanvankelijk lag de Trompweg, of beter 
gezegd de Trompstraat, op het zogehe-
ten Eiland aan de Vlissingse binnenhaven. 
De Trompstraat was een zijstraatje van de 
Kanaalstraat, de huidige Piet Heinkade. 
Ook andere straatjes in die wijk werden 
naar zeehelden genoemd. Dat werd bij 
raadsbesluit op 21 december 1906 be-
krachtigd naar aanleiding van het voor-
stel van burgemeester Van Doorn van 
Koudekerke en zijn wethoudersploeg. 
De woonwijk op ‘t Eiland werd door het 
geweld van de Tweede Wereldoorlog zo 
zwaar getroffen dat alle huizen na de oorlog 
werden afgebroken. Als gevolg van de ver-
woestingen verdween de Trompstraat zelfs 
in zijn geheel, om in 1987 weer tot leven te 
worden gewekt en als Trompweg een plek 
te krijgen bij Boulevard Bankert. Feitelijk is 
de weg een doorsteek tussen de woontoren 
Residence Admiraal Tromp en de voorma-
lige Zeevaartschool, beide aan diezelfde 
boulevard. 
Het was historisch meer verantwoord ge-
weest als de qua omvang bescheiden weg 
in 1987 niet naar de zeeheldenfamilie was 
genoemd, maar naar die andere Tromp. 
Natuurlijk was die geen zeeheld, zoals De 
Ruyter, de Bankerts en de Evertsens. Maar 
in tegenstelling tot de zeventiende-eeuwse 
Trompen was Frederik Cornelis wel een ge-
boren Vlissinger, die hier vijftien jaar lang 
opgroeide en die een man was die zijn spo-
ren tot op nationaal niveau heeft verdiend. 
Misschien kan de Vlissingse straatna-
mencommissie zich eens buigen over een 

naamswijziging van deze weg. Er zijn aan 
de weg geen woon- of postadressen ver-
bonden en dus zal een tijdrovende ingreep 
niet aan de orde zijn. Een eerbetoon aan 
Frederik Cornelis Tromp zou zeker op zijn 
plaats zijn.

JACO SIMONS, studeerde kerkorgel en  
piano aan het conservatorium. Naast het 
docentschap muziek houdt hij zich bezig 
met archiefonderzoek. Hij publiceerde in de 
bladen Den Spiegel, Arneklanken, Klaver 
Vier, Nehalennia, Saillant en De Wete. 
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Trompweg in Vlissingen, met links de voormalige 
Zeevaartschool en rechts de woontoren Residence 
Admiraal Tromp, die net als de weg werd genoemd 
naar de bekende zeeheldenfamilie. Foto Jaco Simons.
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Vlissingen tijdens de Belgische Opstand
(Deel 2)

JAn kAlJouw

Begin November 1830 kwam er een order van 

de koning dat in verband met de onlusten in 

de zuidelijke provincies strikte waakzaamheid 

geboden was. Al eerder had de Gouverneur van 

Zeeland ook een oproep gedaan tot het bewape-

nen van de burgers. Het Gemeentebestuur van 

Vlissingen was ook al begonnen met het nemen 

van maatregelen tot handhaving van de veilig-

heid, rust en orde. Er was al een nachtwacht in-

gesteld en door de plaatselijke Schutterij moest 

er dagelijks door de stad gepatrouilleerd worden. 

Waakzaamheid

Er moest goed gelet worden op vreemde-
lingen en speciaal degenen die uit de zui-
delijke provincies kwamen. In het bijzonder 
ook of er geen opruiende gesprekken ge-

voerd werden. Hotels en pensions moesten 
vóór zes uur ‘s avonds aangifte doen van de 
vreemdelingen die hen bezochten. Deden 
ze dat niet dan riskeerden ze een boete van 
tien tot honderd gulden. Er waren toen ook 
al veel van dergelijke overnachtingsplaat-
sen in Vlissingen, met welluidende namen 
zoals Duc Wellington, Lord Nelson, Seven 
Stars, Du Commerce, Bellevue, Gouden 
Appel en het Veerhuis van Breskens. De 
herbergen moesten ’s avonds om tien uur 
gesloten zijn. De poorten werden niet al-
leen ’s nachts gesloten, maar ook overdag. 
Een veiligheidspasje was nodig om in of 
uit te gaan. De havenmonding werd afge-
sloten met een zware ijzeren ketting. Toch 
kwamen er later nog klachten dat sommige 
schippers er gewoon over heen voeren. Dat 
zal niet zo best voor de ketting geweest  
zijn en uiteraard ook niet voor de houten 

Gezicht op de Voorhaven met Beurs, Beursbrug en Rondeel, circa 1830; aquarel H. Speeleveldt. 
Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen.
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schepen. Schippers en scheepskapiteins 
moesten ook over de vereiste papieren be-
schikken om binnen te komen. Verdachte 
ladingen werden onderzocht en als er zich 
wapens aan boord bevonden werden die 
in beslag genomen. Op de wallen en mu-
ren werden kanonnen in stelling gebracht; 
43 stuks aan de landzijde en 16 stuks zwa-
re kustartillerie aan de zeekant. Het man-
keerde alleen nog aan de mannen om die  
te bedienen. Er werden althans  mannen 
uit de burgerij voor gevraagd. Het zal ook 
een hele klus geweest zijn om die stukken 
op hun plaats te krijgen. Soms werden er 
wel acht span paarden voor gevraagd. Op 
de Sint Jacobstoren werd een torenwachter 
gezet om samen met de loodsvaartuigen 
te kijken of er gevaar dreigde. Later werd 
dat een seinwachter en konden er vanaf de 
verlichte torens van Breskens en Vlissingen 
seinen gegeven worden. In de Franse tijd 
had men ook zo’n systeem, om van toren 
naar toren seinen te geven. Dat reikte van 
Parijs tot Amsterdam. Er moest ook op-
gave gedaan worden van het aantal huizen 
waarvan de kelders geacht werden bomvrij 
te zijn. Vijftig kwamen daarvoor in aanmer-
king. Men zal in dit verband gedacht heb-
ben aan het bombardement door Engelse 
schepen in 1809, waardoor veel schade 
werd aangericht aan huizen en andere ge-
bouwen.

Versterkingen

Toen de eerste berichten over de onlusten 
de Noordelijke provincies bereikten, ont-
stond er vooral verontwaardiging en onbe-
grip. De koning had toch zoveel goeds ge-
daan voor de Belgen. Het had tot gevolg dat 
er aan de oproep van de koning te wape-
nen op grote schaal gevolg werd gegeven. 
Duizenden vrijwilligers, vooral uit de grote 
steden, meldden zich aan. Dat kwam goed 
van pas, want als gevolg van een massale 
desertie onder de Belgische militairen, was 
versterking van het leger zeer gewenst. Bij 
de infanterie werden vrijwilligers gevraagd, 
bij de artillerie, bij de marine en ook nog 
bij de schutterij. Door de oorlogstoestand 
ontstond ook nog veel werkgelegenheid op 
de scheepswerven. Er moesten maar liefst 
zestien nieuwe kanonneerboten gebouwd 
worden, waarvan vier op de marinewerf te 
Vlissingen. Dat leverde ook nog eens het 
nodige bijwerk op, zoals het maken van 
sloepen en andere scheepsbenodigdheden. 
Hoewel er in eerste instantie geen verster-
king voor het Vlissingse garnizoen verkre-
gen kon worden, werd er wel gewerkt aan 
de opleiding van twee compagnieën voor 
de schutterij. Er was vanuit Den Haag  be-
loofd om versterking te zenden door mid-
del van vaartuigen van oorlog. En dat was 
geen loze belofte, want ze werden uit al-

Dokhaven met zicht op de  
hellingbaan, circa 1825;  
aquarel. Historisch 
Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen.
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lerlei streken en landen aangevoerd. Uit 
Amsterdam, Rotterdam, Hellevoetsluis en 
zelfs nog van de Middellandse Zee. Onder 
andere uit Genua, een havenstad in Noord-
Italië, dat toen nog onder Nederlands be-
heer was. Ja zelfs ook nog uit West-Indië.
De 17de afdeling infanterie was met ze-
ventien schepen vanuit Bergen op Zoom 
naar Vlissingen komen varen. Het groot-
ste deel van de troepen moest doorvaren 
naar Zeeuws-Vlaanderen, maar een kwart 
van de manschappen mocht toch nog in 
Vlissingen blijven. Ze waren opgesloten ge-
weest in de citadel van Gent, maar hadden 
weten te ontkomen. In Den Haag was de af-
deling opnieuw samengesteld en gezuiverd 
van verraders.

De Middelburgsche Courant van 9 Februari 
1831 meldde:
Hedenmorgen is deze schoone afdeling op 
Vlissingen gemarcheerd om het vijfde dis-
trict (Oost-Zeeuwsvlaanderen) te gaan be-
zetten en op onderscheidene plaatsen gede-
tacheerd te worden. Deze troepen welke bij 
de burgerij ingekwartierd zijn geweest heb-
ben zich gedurende hun kort verblijf elks 
goedkeuring waardig getoond en waren 
over hun ontvangst uiterst tevreden aange-
komen.

De Schutterij

In Vlissingen hadden zich talrijke perso-
nen aangemeld voor het leger, de marine 
en de schutterij. Wat de laatste groep be-
treft, de gemeente moest voor vijfentach-
tig onvermogende schutters de kleding of 
het uniform betalen. De schutterij bestond 
meestal uit personen uit de hogere stand of 
uit ambachtslieden. Het was voor velen een 
soort erebaantje, hoewel het soms ook een 
dienstplicht was. Aangezien zich vijfentach-
tig onvermogenden aangemeld hadden, 
mogen we aannemen dat er zich minstens 
evenveel vermogenden aangemeld zullen 
hebben. Voor de Mobiele Schutterij hadden 
zich althans ook honderdzestig personen 
aangemeld. Dat was een afdeling uit de 
plaatselijke schutterij die ook elders ingezet 
kon worden.

Alleen ‘zachte mannen’ kwamen er voor in 
aanmerking, dus geen vechtersbazen. Er 
was ook een bureau voor de Opper bevel-
hebber, de heer Gobius, ingericht en voor 
de meubilering moesten er vijftien stoe-
len vanuit het stadhuis naar zijn kantoor 
overgebracht worden. Op ‘s konings be-
vel moest ook de stoomboot De Schelde 
in vlot water gehouden worden, evenals 
de steigerschuiten om op bevel direct in-
gezet te kunnen worden. Die mochten dus 
niet achter bruggen of in een sluis blijven 
liggen. Stoomboten waren toen nog héél 
modern en alleen nog maar bij overheids-
instanties of andere grote bedrijven in ge-
bruik.
De stoomboot deed ook wel eens dienst op 
de veerdienst Vlissingen/Breskens, samen 
met de steigerschuiten. Steigerschuiten wa-
ren net als hoogaarzen, schepen met een 
platte bodem, waarmee ook landingen uit-
gevoerd konden worden.

Hoog bezoek

Bij een grondige opknapbeurt van een 
vesting kreeg men natuurlijk ook wel eens 
inspectie en controle van hogerhand, in 
dit geval het Ministerie van Oorlog in Den 
Haag. Dat gebeurde ook in Vlissingen 
en wel door niemand minder dan prins 
Frederik, de tweede zoon van koning 
Willem de Eerste. Hij was in eerste instan-
tie door de koning benoemd als opperbe-
velhebber van land- en zeemacht. Prins 
Willem Karel, de oudste zoon werd toen 
benoemd tot kolonel generaal. Of Frederik 
niet voldaan heeft in zijn nieuwe functie is 
niet bekend maar al na enkele maanden 
verwisselden zij van functie. Toen werd 
Willem Karel, de latere koning Willem de 
Tweede, benoemd tot opperbevelhebber.
Na eerst Terneuzen bezocht te hebben 
kwam Prins Frederik der Nederlanden 
’s avonds op 20 Mei 1831 met het stoom-
jacht (!) in de Dokhaven te Vlissingen aan.

De Middelbursche Courant schreef:
– Gisterenavond ten 8 uuren, arriveerde 

alhier Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Frederik der Nederlanden, gevolgd van 
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eenen talrijken staf, aan boord van het 
Koninklijke stoomjacht. Zijne Koninklijke 
Hoogheid stapte aan de constructiewerf 
aan wal (de latere K.M.S).

– De luide en herhaalde vreugdekreten 
der vergaderde volksmenigte met die 
vriendelijkheid beantwoordende die 
de telgen van Oranje Nassau eigen is. 
Hedenmorgen ten zes uuren nam Zijne 
Koninklijke Hoogheid de in het marine-
dok liggende schepen in oogenschouw, 
inspecteerde ten zeven uuren het garni-
zoen hetwelk te dien einde op het glacis 
buiten de stad in slagorde stond, en gaf 
hoogstdeszelfs bijzondere tevredenheid 
te kennen over de voortreffelijke houding 
der troepen en over de juiste uitvoering 
der manoeuvres.

De totale kosten voor de gemeente be-
droegen zevenentwintig gulden en zeve-
nendertig en een halve cent. Dat was dus 
geen zware kostenpost, zeker niet voor een 
stad als Vlissingen. In deze zorgelijke tijds-
omstandigheden zullen er vast geen dure 
banketten of andere versnaperingen ge-
geven zijn. De gemeente had toch al veel 
extra en onvoorziene uitgaven gehad. Voor 

het opknappen van de bruggen had ze al 
veel geld moeten uitgeven. Alleen al voor 
de Beursbrug zevenhonderd gulden.
Bovendien moest er onder aan de brug 
voor 3400 gulden stortsteen aangebracht 
worden, anders dreigde de haven dicht te 
slibben. Doordat er vanuit het zuiden ook 
veel geïsoleerde militairen en andere vluch-
telingen Vlissingen binnenkwamen of door-
trokken moest ook het politiebureau extra 
mensen aantrekken. De agent van inkwar-
tiering, die anders maar een deeltijdbaan 
had, moest overuren maken. Evenals de 
aannemer van het vuilnis en de mestspe-
ciën, die meer tijd nodig had om afval en 
fecaliën te verwerken.
De begroting van de gemeente zag er als 
volgt uit;
Opknappen Beursbrug ƒ 700
Het aanbrengen van stortsteen ” 3.400
Vijfentachtig uniformen voor
de schutterij à ƒ 25,– ” 2.125
Extra uitgaven politiebureau ” 225

Totaal ƒ 6.450

Bovendien vroegen burgemeester en wet-
houders ook nog aan de gemeenteraad om 
drieduizend gulden als reserve voor even-
tuele nieuwe uitgaven. Geweldige kapitalen 
voor die tijd. Men hoopte maar dat er nog 
wat van terug zou komen van hogerhand. 
Maar het moest wel eerst voorgeschoten 
worden. Besloten werd om eerst zoveel 
mogelijk uit de kas te betalen en de rest 
maar door te schuiven naar de begroting 
van 1831.

Tiendaagse Veldtocht

Doordat er in de loop van 1831 meer troe-
pen in Zeeuws-Vlaanderen gelegerd wer-
den, werd het daar ook wat rustiger wat de 
vijandelijke invallen betreft. Er vonden nog 
wat schermutselingen plaats aan de grens, 
hoewel een deel van het gebied nog steeds 
bezet was door de Belgen. Toen in de zo-
mer van 1831 een bevel van de koning 
kwam om met een groot leger België bin-
nen te vallen nam de spanning echter weer 
flink toe. Vanuit Brabant trok een leger 

Prins Frederik; olieverf. Publiek domein.
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richting Brussel met als doel het oude ge-
zag weer te herstellen. De beroemde tien-
daagse veldtocht. Het leek een zegetocht te 
worden; men behaalde de ene overwinning 
na de andere. Maar bij Leuven kwam men 
tegenover een groot Frans leger te staan. 
Zover wilde de koning het niet laten komen 
en het zegevierende leger moest zich terug-
trekken.
In Zeeuws-Vlaanderen vonden er gelijktijdig 
gevechten plaats bij Het Verlaat, een strate-
gisch gelegen plaats bij de Braakman. Het 
was de enige verbindingsweg tussen Oost- 
en West-Zeeuws-Vlaanderen.
Na een vier uur durend gevecht, waarbij 
volgens De Middelburgsche Courant aan 
de zijde van de vijand zware verliezen ge-
leden werden, kon het gebied op de vijand 
veroverd worden. Ook vonden er gevech-
ten plaats bij Sluis waar een grote groep 
rebellen (400 à 500 man) de grens over-
gekomen was. Bij Hulst vonden eveneens 
gevechten plaats. De krant vermeldde nog 

dat bij één van die gevechten de vijand zo 
verrast werd dat een officier in zijn hemd 
en onderbroek wegvluchtte. Vanwege de 
ernst van de toestand vaardigde de ko-
ning op zondag 14 augustus 1831 een al-
gemene bededag uit om de zegen van den 
Allerhoogste af te smeken, met de bepaling 
dat op die dag alle nering en hantering ver-
boden zouden worden en alle sociëteiten, 
herbergen en koffiehuizen gesloten moes-
ten blijven. Aan de gevechten in Zeeuws-
Vlaanderen werd ook door troepen uit 
Walcheren deelgenomen, ook door de 
schutterijen van Vlissingen en Middelburg. 
Volgens de krant waren die met veel geest-
drift en vuur en onder luid gejuich en ge-
roep van Leve de Koning naar het front ver-
trokken. Dat er gevochten werd, was ook 
te merken in het Middelburgse Ziekenhuis. 
Er werden wel tweehonderd zieke en ge-
wonde militairen verpleegd. Aan mede-
leven van de bevolking was geen gebrek. 
Een lijst met gaven vermeldt onder andere: 
385 kannen wijn, 300 pakjes tabak en ver-
der ook nog veel fruit en snoep. Wijn werd 
overigens ook wel als medicijn gebruikt. 
Door die oorlogshandelingen was er door 
Vlissingen ook een gestage stroom van 
militairen van en naar Zeeuws-Vlaanderen. 
Ook krijgsgevangenen en Belgische de-
serteurs trokken door de stad. Die werden 
behoorlijk gevoed en behandeld. Ze wer-
den wel zo gauw mogelijk doorgestuurd 
naar overvolle kazernes in Kampen en 
Harderwijk. Uiteraard onder geleide van 
een afdeling Nederlandse militairen be-
staande uit een luitenant, twee sergeants 
en een dertigtal gewone soldaten. Op den 
duur raakten de kazernes zo vol dat er een 
groot kamp in de bossen aangelegd moest 
worden. De meesten  van hen verbleven 
daar tot er in 1839 een vredesakkoord ge-
sloten werd. Soms werden groepen krijgs-
gevangenen wel eens uitgewisseld met 
Nederlandse krijgsgevangenen. 

Vastlopen onderhandelingen

Na de Tiendaagse Veldtocht werd het in 
Zeeuws-Vlaanderen ook weer rustiger.  Van 
enige ontspanning was evenwel geen spra-

Gezicht op de Beurs en vestingwal, circa 1840; aqua-
rel J.C. van Hulsteijn. Historisch Topografische Atlas 
Gemeentearchief Vlissingen.
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ke. Integendeel; het conflict dreigde inter-
nationale proporties aan te nemen. Vanaf 
het begin van het conflict hadden de grote 
mogendheden, overigens op verzoek van 
de koning, zich er al mee bemoeid. Zij had-
den er op aangedrongen en min of meer 
ook toe verplicht om twee staten tot één 
te maken. Allerlei voorstellen waren al ge-
daan om tot een oplossing te komen. Twee 
voorbeelden; een administratief gescheiden 
staat met koning Willem als vorst, of een 
totale scheiding met kroonprins Willem als 
koning over België. Er waren ook eindeloze 
debatten gevoerd over eventuele nieuwe 
landsgrenzen, de verdeling van de staats-
schuld en niet te vergeten de vrije door-
vaart over de Schelde. De koning wilde 
geen afstand doen van de troon ten be-
hoeve van zijn zoon Willem Karel. Hij wilde 
geen concessies doen ten opzichte van de 
landsgrenzen. De Belgen eisten notabene 
héél Zeeuws-Vlaanderen en ook nog eens 
héél Limburg op. Hij kreeg de schuld van 
het vastlopen van de onderhandelingen. 
Met als gevolg dat de grote mogendheden 
Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen 
en Rusland een dreigende toon begonnen 
aan te slaan. Er gingen al geruchten dat 
er in Londen twintig oorlogsschepen klaar 
lagen voor een aanval op Holland. Ook 
werd gedreigd met een blokkade van de 
Nederlandse havens. En of dat allemaal 
nog niet genoeg was; aan de Pruisische 
grens werden ook nog eens honderd-
veertigduizend man klaar gemaakt om 
Nederland binnen te vallen. 

Nieuwe dreigingen

Dat het geen bangmakerij was, bleek enige 
tijd later, toen er een Engelse vlootexpeditie 
op de Noordzee gesignaleerd was. Donkere 
wolken pakten zich weer samen boven 
Vlissingen en de rest van Walcheren. En 
deze keer was het niet zomaar een groep 
rebellen, maar een gezamenlijke actie van 
de grote mogendheden. Blijkbaar was men 
van hogerhand ook overtuigd van de ge-
vaarlijke situatie, want in de loop van 1832 
kwam er van verschillende kanten hulp op-
dagen. Vanuit Brabant kwam een bataljon 

schutters het garnizoen versterken. Vanuit 
Antwerpen kwamen driehonderd kolonialen 
(Indiëgangers) de gelederen versterken, die 
daar bijzondere moed en dapperheid aan 
de dag gelegd hebben. En uit Willemstad 
kwam ook nog een bataljon vrijwilli-
gers van de artillerie. Ook aan de vesting 
Vlissingen werd het nodige gedaan en ver-
beterd. Het fort De Nolle werd versterkt met 
de zwaarste vuurmonden. In totaal stonden 
er zo’n honderdvijftig kanonnen op de wal-
len en in de forten. Voor al dat geschut en 
die militairen was natuurlijk ook veel mu-
nitie nodig. Er vonden dan ook regelmatig 
transporten met buskruit plaats binnen en 
buiten de stad. 
Het is meer dan eens gebeurd dat er als 
gevolg van ontploffingen in buskruitmolens 
of magazijnen halve of bijna hele steden 
ernstig verwoest werden. Daarom werden 
buskruitmolens liefst zover mogelijk buiten 
de stad gezet. Die van Vlissingen stond in 
de buurt van Fort de Ruyter, op het grond-
gebied van Souburg en die van Middelburg 
helemaal in de Mortiere, bij de latere hof-
stede De Eendracht. Het buskruitmagazijn 
van Vlissingen stond buiten de Westdijk, 
in de buurt van de Spuikom. Vandaaruit 
werden de bastions van de nodige munitie 
voorzien en moesten ook de oorlogssche-
pen die in de marinehaven  lagen bevoor-
raad worden. Er vonden regelmatig trans-
porten plaats van zo’n twee- à drieduizend 
pond. Veiligheidshalve zal men met de 
paarden en wagens een beetje buitenom 
de stad gereden zijn; bijvoorbeeld langs de 
singels. Maar voor de bastions moest men 
wel door de stad rijden. De aanvoer zal in 
verband met de toenemende spanning flink 
opgevoerd zijn want op het laatst moest er 
maar liefst vijftienduizend pond buskruit 
vervoerd worden van de buskruitmolen 
naar het magazijn aan de Westdijk.
Aan een voldoende voorraad voedsel was 
ook gedacht. Er werd een voorraad aange-
legd voor drieduizend militairen. Dat moest 
voldoende zijn voor een tijdvak van twee 
maanden.
De toegang tot de havens werd voor vaar-
tuigen gesloten tussen zonsondergang 
en zonsopgang. Alleen in speciale geval-



April 2019 21

len, zoals militaire transporten, kon men 
ontheffing krijgen. De blokkade van de 
Schelde was wel wat versoepeld, maar dat 
gold voornamelijk voor voedseltransporten. 
Andere transporten werden streng gecon-
troleerd, bijvoorbeeld op grondstoffen voor 
de industrie en dergelijke en natuurlijk ook 
op wapens of andere contrabande. Soms 
bleven er nog maanden aan een stuk sche-
pen in de Vlissingse havens liggen. Dat 
gebeurde ook met drie Franse koopvaardij-
schepen.

Totale afscheiding

Tot een aanval vanuit zee is het gelukkig 
nooit gekomen, anders was er van de stad 
vermoedelijk niet veel over gebleven. Wel 
werd de kust bij Holland nog een tijdje ge-
blokkeerd. Ondertussen sleepten de on-
derhandelingen in Londen zich voort. Pas 
in 1839, negen jaar na het begin van de 
onlusten, kwam er een afscheidingsver-
drag tot stand. Dat hield een totale schei-
ding van noord en zuid in, met onder meer 
eerbiediging van de oude landsgrenzen 
en de verdeling van de staatsschuld. Ook 
kwam er een tractaat voor de Schelde 
tot stand; het thans nog steeds beruchte 
Scheldeverdrag van 1839, waardoor vrije 
doorvaart gewaarborgd werd. In al die tijd 
moest er een kostbaar leger in stand ge-
houden worden, al zal het wel een beetje 
afgeslankt zijn. En duizenden militairen en 
schutters leidden een vrij saai en doelloos 
leven in kazernes en kampen. 
Op het oude kerkhof van Vlissingen (bij 
het ADRZ ziekenhuis) herinneren nog en-
kele grafstenen aan de gevechten tijdens 
de Belgische Opstand. Ondermeer van 
Jonkheer Lewe van Aduard, Schout bij 
nacht en Kommandant van de 2de defen-
sielinie bij Antwerpen. Hij is gesneuveld 
op Zijner Majesteits Euridice tijdens een 
gevecht in de omgeving van Antwerpen. 
Héél opzienbarend en ook wel een beetje 
komisch is het dat bijna negentig jaar na 

dato de door de Belgen zo verguisde ko-
ning Willem de Eerste alsnog gerehabi-
liteerd wordt; althans in Gent. Een aantal 
Gentenaren vond het hoog tijd om de be-
langrijke rol die de vorst heeft gespeeld, 
ondermeer de aanleg van het kanaal Gent–
Terneuzen, zichtbaar te maken in de stad. 
In opdracht van het comité Willem Bedankt 
is er al een kade naar hem vernoemd; de 
Koning Willem I-kaai en in de loop van dit 
jaar zou er ook nog een levensgroot stand-
beeld geplaatst worden op de Bisdomkaai. 
Het kan verkeren.

Jan Kaljouw is geboren Souburger, Groot 
Abeele. Hij heeft een grote interesse in 
heemkunde en genealogie en publiceerde 
meerdere artikelen in onder andere De 
Wete.

Grafmonument voor Jan Evert Lewe van Aduard in het 
park aan de Koudekerkseweg, 2003; foto A. Tanghe. 
Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen.
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Enkele reis naar Vlissingen
Jules BrAAt

De uitwijzing van ongewenste personen uit  

Zuid-Afrika rond 1900. 

Via de media worden we geregeld  

geconfronteerd met vluchtelingen. Als gevolg 

van oorlogsgeweld of vervolging proberen  

talloze mensen een veilig land te bereiken. Er is 

echter niets nieuws onder de zon, ruim 100 jaar 

geleden fungeerde Vlissingen als opvanghaven 

voor mensen uit Zuid-Afrika. Het ging daarbij 

om personen die door de Engelsen gedwongen 

waren het land te verlaten. Om die situatie te 

begrijpen eerst iets over de historie  

van Zuid-Afrika. 

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie

In 1652 stichtte Jan van Riebeeck in het 
zuiden van Afrika een verversingspost voor 
de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 
VOC-schepen konden daar op hun reizen 
naar en van Oost-Indië voorraden aanvul-
len en zieke bemanningsleden aan land zet-
ten en vervangen.

Het gebied bleef bijna 150 jaar in Neder-
landse handen maar werd in 1795 door 
de Engelsen bezet. Na een korte periode 
van opnieuw Nederlands bestuur kwam 
het in 1806 definitief in Engelse handen. 
Daarmee begon een verengelsing die bij de 
bewoners van Nederlandse komaf (ook wel 
Boeren genoemd) gevoelens van achter-
stelling opriepen. 

Grote Trek

De ontevredenheid onder de Boeren liep 
in de loop van de tijd hoog op en leidde 
in 1835 tot de Grote Trek. Zij trokken met 
hun gezinnen in ossenwagens noord- en 
oostwaarts waarbij het tot gevechten met 
de daar wonende Zoeloebevolking kwam. 
Na een aanvankelijke nederlaag wisten de 
Boeren de Zoeloes te verslaan. 
Later stichtten de Boeren in het noorden 
twee onafhankelijke republieken te weten 
Oranje Vrijstaat, hoofdstad Bloemfontein en 
de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal), 
hoofdstad Pretoria.

Spotprent op Paul 
Kruger als David en 
John Bull (Groot-
Brittannië) als Goliath 
tegenover elkaar in de 
Transvaal. Verschenen 
in de bijvoegsel van ‘De 
Kroniek’ van 10 mei 
1896. Litho Marius 
Bauer;  
Collectie Rijksmuseum.
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Oranje Vrijstaat/Transvaal

Een rustige opbouw zat er voor deze twee 
staten niet in. Engeland probeerde zijn 
invloed uit te breiden en annexeerde in 
1877 Transvaal. Onder leiding van vice-
president Paul Kruger protesteerde een 
Boerendelegatie in Londen maar dat had 
geen effect. De Boeren verzetten zich 
daarna door het weigeren van belastingbe-
taling, later met gewapend verzet (Eerste 
Boerenoorlog 1880-1881). De Engelsen 
werden in februari 1881 bij Majuba beslis-
send verslagen en erkenden daarna onder 
bepaalde voorwaarden de zelfstandigheid 
van de Zuid-Afrikaanse Republiek.

Jameson raid

In 1886 werd bij Witwatersrand goud ge-
vonden waardoor veel immigranten (uit-
landers) toestroomden. Deze invasie werd 
door de Boeren met argwaan bekeken. 
Ook het optreden van Cecil Rhodes die het 
gebied ten noorden van Transvaal onder 
Engelse invloed bracht, droeg niet bij aan 
vertrouwen, Transvaal en Oranje Vrijstaat 
werden daardoor ingesloten.
Vanaf einde 1895 werd het echt spannend 
toen Jameson, gesteund door Rhodes, 
een raid op Johannesburg ondernam. De 
Engel sen hoopten daarmee een opstand 
onder de ontevreden uitlanders te ontkete-
nen en de regering van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek omver te werpen. De raid mis-
lukte en Jameson werd gevangen geno-
men. 

Tweede Boerenoorlog

Voor de Transvaalse regering was de over-
val aanleiding in het buitenland wapens 
aan te schaffen onder andere in Duitsland, 
wat slecht viel bij de Engelsen. Toen on-
derhandelingen over stemrecht voor de 
uitlanders mislukten en Engeland troepen-
versterkingen naar het naastgelegen Natal 
stuurde was voor de regering van Transvaal 
de maat vol. Kruger en de Volksraad eis-
ten in een ultimatum terugtrekking van 
die troepen, Engeland reageerde daar niet 

op en in oktober 1899 brak de Tweede 
Boerenoorlog uit waaraan ook door Oranje 
Vrijstaat werd deelgenomen. 
Aanvankelijk behaalden de Boeren enkele 
successen maar na de komst van Engelse 
versterkingen keerde het tij: op 13 maart 
1900 werd Bloemfontein bezet, 30 mei 
Johannesburg en op 5 juni Pretoria. Het 
was voor veel inwoners van Transvaal en 
Oranje Vrijstaat aanleiding om al of niet 
gedwongen hun land te verlaten, onder wie 
veel personeel van de Nederlands Zuid-
Afrikaanse Spoorweg Maatschappij. 
De Boeren gingen over tot een guerrillaoor-
log die door de Engelsen op harde manier 
werd beantwoord. Vrouwen en kinderen 
van Boeren werden in concentratiekam-
pen opgesloten, krijgsgevangenen overge-
bracht naar Ceylon en Sint Helena, boerde-
rijen platgebrand, kortom een echte vuile 
oorlog. Het duurde nog twee jaar voor de 
Vrede van Vereniging (1902) werd geslo-
ten. 

Nederlands Zuid-Afrikaanse Spoorweg 
Maatschappij (NZASM)

Deze maatschappij werd in 1879 in Amster-
dam opgericht met als doel de exploitatie 
van spoorlijnen in Transvaal. De afgesloten 
ligging van de Boerenrepublieken en de 
afhankelijkheid van de Engelsen voor ver-
voer naar de kust bijvoorbeeld Kaapstad 
was, gelet op de moeilijke verhoudingen, 
een probleem. Voor Kruger was het aan-
leiding een spoorlijn te laten aanleggen 
via Portugees Oost-Afrika naar Lorenzo 
Marques aan de Delagoabaai. Voor dat om-
vangrijke werk werden veel arbeidskrach-
ten uit Nederland aangetrokken.
Toen in 1899 de Tweede Boerenoorlog 
uitbrak gaf de directie instructies aan het 
personeel wat te doen als een spoorlijn of 
een gedeelte daarvan door de vijand werd 
bezet. In dat geval moest het werk worden 
gestaakt en de lijn of het station worden 
verlaten. Ook mocht het geen werk voor 
de vijand uitvoeren. Als men daartoe ge-
dwongen werd dan mocht dat bevel worden 
opgevolgd maar men moest proberen zich 
aan dat werk te onttrekken.
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Onzekerheid

Na de bezetting van Pretoria verkeerde de 
NZASM-directie te Amsterdam in onzeker-
heid over de toestand in dat gebied. Op 
20 juni 1900 kreeg Buitenlandse Zaken be-
richt van de consul in Kaapstad. Die had 
uit Johannesburg vernomen dat op bevel 
van de militaire autoriteiten 1400 NZASM-
ambtenaren met gezin naar East London 
zouden worden overgebracht om van 
daar naar Europa te worden vervoerd. Uit 
Lorenzo Marques werd een soortgelijk be-
richt ontvangen. Buitenlandse Zaken lichtte 
de directie daarover in.

Bericht uit Pretoria

Op 20 juli 1900 deelde de directeur in 
Pre to ria jhr.ir. J.A. Kretschmar van Veen 
mee dat de Engelsen de spoorlijn hadden 
bezet en geen gebruik wilden maken van 
NZASM-personeel, zij vertrouwden dat niet 

en hadden genoeg vervangers. De werk-
weigering van het personeel in Johannes-
burg was zeker van invloed geweest op die 
beslissing. 
Al het personeel, voor zover geen burger 
van de Zuid-Afrikaanse Republiek, zou met 
gezin naar Nederland worden overgebracht.

Schepen/aanloophaven.

Voor de deportatie zetten de Engelsen vijf 
schepen in te weten Arundel Castle, Brae-
mar Castle, Hawarden Castle (Castle Line), 
German (Union Line) en de Man hat tan, die 
in opdracht van de Engelse marine voer.
Daarnaast vervoerden ook andere sche-
pen mensen die het in Zuid-Afrika voor 
gezien hielden, zoals de SS Kanzler, Kaiser 
en Reichstag van de Deutsche Ost Afrika 
Linie.
De schepen van de Castle en Union Line 
hadden in het algemeen Londen of South-
ampton als bestemming, maar maakten 

Twee soldaten onder een ossenvel bij Ladysmith, tijdens de Tweede Boerenoorlog, 1899-1902.  
Foto Jan van Hoepen; Collectie Rijksmuseum. 
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voor dit bijzondere vervoer een ommetje 
via Vlissingen.
Schepen van andere nationaliteiten zetten 
ook passagiers af in Amsterdam, Bremen, 
Triest en Marseille 

Vervoer naar de inscheephaven

De Engelsen zetten vaart achter de depor-
taties. Na de bezetting van Pretoria weiger-
den vrijwel alle NZASM-ambtenaren voor 
de Engelsen te werken.
Al na bekendmaking van het officiële uit-
zettingsbevel werden zij na drie uur op de 
trein naar East London gezet. Onderweg 
regende het hard en de bannelingen werden 
doornat. Op de derde dag werden eindelijk 
zeilen over de open wagens gespannen.
Het eten was schaars en slecht, niets warms,  
harde beschuit en blikjes corned beef, dat 
was het.
Er was ook niets te koop, alleen een beetje 
whisky tegen de kou. Na 87 uur werd East 
London bereikt en werd ingescheept op de 
Arundel Castle.
Ook uit Standerton moesten mensen ver-
trekken. Begin juli vertrokken daar onge-
veer 200 NZASM-ers met gezin. De man-
nen liepen voorop, begeleid door soldaten, 
sommigen droegen strikjes met Trans vaal-
se kleuren en zongen Transvaalse en va-
der landse liedjes. 
Achter de mannen volgden de vrouwen, 
ook te voet maar zonder geleide. Nadat 
bij het station afscheid was genomen van 
bekenden vertrokken ook zij naar East 
London.

SS Arundel Castle

Dit schip vertrok op 5 juli uit East London 
met ongeveer 500 mannen en 260 vrou-
wen en kinderen. Op 9 juli passeerde het 
Kaapstad en seinde ‘alles wel aan boord’.
De NZASM-directie in Amsterdam werd 
door Buitenlandse Zaken zoveel moge-
lijk op de hoogte gehouden van de positie 
en verwachte aankomsttijd in Vlissingen, 
daarover heerste nogal verwarring, ge-
noemd werden onder andere 29 juli, 1, 8 en 
zelfs 29 augustus. 

In de nacht van 1 op 2 augustus arriveer-
de de Arundel Castle op de rede van Vlis-
singen min of meer gelijk met het SS Calais 
met aan boord de Prins van Wales die op 
weg was naar een begrafenis in Coburg (D).  
Bij de Boeren zal dat niet al te vriendelijke 
gevoelens hebben opgeroepen.
Om zes uur lag het schip voor de sluis en 
nadat een arts had geconstateerd dat aan 
boord geen besmettelijke ziekten heersten 
kon worden binnen gevaren. 
Wegens de verwachte drukte was fami-
lie van de opvarenden aangeraden niet 
naar Vlissingen te komen. Het terrein rond 
de Binnenhaven was afgesloten en alleen 
toegankelijk met een speciaal toegangs-
bewijs. Na ontscheping werden de repatri-
anten toegesproken door de directeur van 
de NZASM, de heer Van den Wall Bake. Hij 
bedankte hen voor hun houding tijdens het 
conflict, zij hadden de eer van Nederland 
hooggehouden. 
Hierna konden de passagiers het haven-
terrein verlaten en naar de gereedstaande 
extra trein gaan waarvoor zij een gratis ver-
voerbewijs kregen.
De melding ‘alles wel aan boord’ bleek 
zwaar overdreven te zijn. De passagiers 
klaagden over het slechte eten, de Engelse 
regering had bepaald dat zij als krijgsge-
vangenen moesten worden behandeld, 
extra voeding kon alleen tegen hoge prij-
zen worden gekocht. Vooral vrouwen en 
kinderen leden onder het voedselgebrek. 
Gelukkig deden zich geen ernstige ziekten 
voor, wel stierven onderweg vier baby’s, 
die een zeemansgraf kregen. 
Slapen was een verschrikking, in hangmat-
ten benedendeks waar het bloedheet was 
en stonk, gewoonweg niet uit te houden. 
Veel passagiers sliepen dan ook aan dek. 
Ondanks deze klachten was er lof voor de  
gezagvoerder. Hij probeerde er voor de 
passagiers het beste van te maken en ver-
strekte de kinderen soms fruit. Ook de be-
manning was schappelijk, het scheepsor-
kest speelde bij voorbeeld ’s avonds eerst 
Wien Neerlands bloed en daarna het Engel-
se volkslied. 
Na ontscheping van de passagiers vertrok 
de Arundel Castle naar Londen onder borg-
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stelling van £ 75 wegens beschadiging van 
de sluizen.

SS German

Een dag later kwam het SS German in Vlis-
singen aan. De ontscheping verliep vrijwel 
gelijk aan die van de Arundel Castle met 
een toespraak door de directeur van de 
NZASM.
De meeste passagiers kwamen uit Pretoria 
en hadden over de reis naar East London 
vier dagen gedaan. Toen zij daar arriveer-
den werden ze uitgescholden. Het waren 
niet allemaal NZASM-ers, er waren ook 
Zuid-Afrikaanse burgers bij die bevel had-
den gekregen het land te verlaten. 
Er waren klachten over de voeding maar 
ook waardering voor kapitein Sylvester en 
zijn bemanning, Tijdens de reis had een 
commissie de kapitein schriftelijk gevraagd 
om beter voedsel, bereiding/verdeling en 
meer voeding voor kinderen. Ook vroeg 
men om schoner bestek, meer wasgelegen-
heden en schonere toiletten. Dat verzoek 
kreeg wel aandacht.
Tijdens de reis werden twee kinderen gebo-
ren, een kreeg de namen Maria Germana 
Oceana, en een passagier was overleden. 
Om 12 uur vertrokken de repatrianten met 
een extra trein richting Roosendaal. 

Nummer drie

Dat was de Hawarden Castle die op 22 au-
gustus arriveerde. Het schip had de qua-
rantainevlag in top want onderweg was on-
der de kinderen mazelen uitgebroken. Een 
meereizende Amerikaanse arts had hen 
goed behandeld, op zijn advies kregen de 
kinderen en hun moeders extra eten. 
Nadat de quarantainedokter het schip had 
vrijgegeven kon het de haven in. Het de-
barkeren verliep vlot. Een aantal werkne-
mers van de firma Van den Wall Bake en 
Co was al eerder aan boord gegaan en had 
zich over de bagage ontfermd. De passa-
giers hoefden alleen een adres op te ge-
ven waar hun bagage heen moest worden 
gezonden. Bovendien had de minister van 
financiën vrijstelling van visitatie verleend.

De passagiers vormden een gemengd ge - 
 zel schap: NZASM-ers, overige Neder lan ders  
onder andere enkele Zeeuw en, Bel gische 
en Nederlandse Rode Kruis mede werksters 
en een groep vreemdelingen.
Een van de passagiers was de kleinzoon 
van president Paul Kruger die met zijn gezin 
om gezondheidsredenen naar Nederland 
was gekomen.
De Nederlandse Rode Kruiszusters werden 
door een bestuurslid van deze organisatie 
toegesproken en kregen bloemen.
Het Foreign Office had de Engelse consul 
in Vlis singen opgedragen voor vreemdelin-
gen de thuisreis te regelen. Hij was ter 
plaatse aanwezig voor het verstrekken van 
reis biljetten en zo nodig enig reisgeld. 
Een aantal Nederlanders beschikte bij aan-
komst niet over geld. De gemeente Vlis sin-
gen betaalde hun treinkaartje en verstrek te 
zakgeld, in totaal ongeveer 300 gulden.
Een aantal Italianen, Oostenrijkers en Rus-
sen weigerde van boord te gaan, zij wilden 
naar Londen om te protesteren tegen hun 
behandeling. Zij waren van hun bed ge-
licht of willekeurig op straat aangehouden, 

Portret van Paul Kruger, circa 1900.  
Collectie Rijksmuseum.
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uitgewezen en hadden al hun bezittingen 
moeten achterlaten. 
’s Middags vertrok de Hawarden Castle 
naar Londen met onder anderen de weiger-
achtige vreemdelingen. 

Het verdere verloop

Einde augustus waren twee schepen on-
derweg naar Vlissingen, de Manhattan en 
Braemar Castle. 
Na een reis van 39 dagen arriveerde op 
9 september als eerste de Manhattan, een 
stoom-/zeilschip van 8000 ton, tot dusver 
het grootste schip dat Vlissingen had aan-
gedaan. Aan boord een mini-vreemdelin-
genlegioen: Amerikanen, Belgen, Duitsers, 
Fransen, Italianen en nog andere nationali-
teiten, verder 46 NZASM-ers met gezin plus 
nog 70 overige Nederlanders.
De ontscheping kostte meer tijd dan nor-
maal, het schip lag erg hoog en door een 
misverstand had de Maatschappij Zeeland 
de loopbruggen en trossen opgeborgen.
Ook deze keer het gebruikelijke ontvangst-
ritueel met toespraken, verder was er een 
telegram van koningin Wilhelmina waarin 
zij bedankte voor het felicitatietelegram 
dat zij op haar verjaardag, 31 augustus, uit 
Madeira had ontvangen. 
Toen de passagiers eenmaal van boord wa-
ren, regende het klachten: de Manhattan 
had paarden vervoerd wat niet bijdroeg aan 
een frisse atmosfeer. Op de rede van East 
London waren de passagiers in manden 
aan boord gehesen, het personeel gedroeg 
zich onbeschoft, de slaapruimten waren be-
nauwd en vuil, kortom er was grote onte-
vredenheid die bijna tot opstand had geleid.
Bij een tussenstop op St. Vincent was 1500 
kilo vlees ingekocht. Toen dat werd opge-
diend was het bedorven en werd de steward 
er mee bekogeld. De scheepsarts greep 
in: het bedorven vlees werd overboord ge-
gooid en in plaats daarvan werd soep met 
vuistgrote meelballen geserveerd maar die 
werden naar de commandobrug gegooid. 
Na deze incidenten verbeterde de voeding 
enigszins maar had nog niet over. Ook de 
medische verzorging was beneden peil.

Een aantal passagiers stuurde dan ook na 
aankomst in Vlissingen een protest naar de 
Engelse regering. 
Prof.Dr. Mansveld, onderwijsinspecteur in 
Transvaal en eersteklas passagier, vertelde 
aan journalisten dat hij correct was behan-
deld. De kapitein was zelfs zo humaan om 
na het overlijden van een kind de familie de 
vlag te laten kiezen die de baar moest dek-
ken, de Nederlandse of Transvaalse en hij 
was bij de plechtigheid aanwezig.
De klachten over de voeding vond Mans-
veld niet overdreven, althans voor een 
groot deel van de passagiers, dus de lagere 
klasse. 

Het kon ook anders

Vijf dagen na de Manhattan was de Brae-
mar Castle in Vlissingen met 250 NZASM-
ers en 250 overige passagiers waaronder 
een aantal ex-krijgsgevangenen die in 
Durban aan boord waren gekomen. Zij had-
den gevangen gezeten op het gevangenis-
schip Catalonia en waren slecht behandeld. 
De Braemar Castle lag in East London bijna 
drie weken op de rede wat protest van de 
passagiers uitlokte, hen was toegezegd snel 
naar Europa te worden overgebracht. Om 
onrust tijdens de reis te voorkomen deelde 
kapitein J.J.W. Creaghe bij vertrek mee de 
verdrevenen als passagiers en niet als ge-
vangenen te beschouwen. Ook weigerde hij 
Engelse soldaten aan boord te nemen en 
nam hij klachten serieus.
Op een enkele uitzondering na was men 
over de accommodatie, behandeling en 
voeding tevreden. Koninginnedag was 
gevierd met kinderspelen, sport, muziek 
en zang. Bij aankomst in Vlissingen had 
Creaghe toegestaan dat handelaren in kle-
ding, schoeisel en rookwaren aan boord 
kwamen.
Er was nog wel een incident op de wal. 
Agent van politie 1e klas v. G., had dienst 
bij de ontscheping maar moest wegens 
dronkenschap worden afgevoerd. Omdat 
hij al drie keer eerder dronken was geweest 
stelde de commissaris van politie aan de 
burgemeester voor hem terug te stellen tot 
agent 2e klas.
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De Daily Mail van 17 september 1900 be-
steedde ook aandacht aan de ontscheping. 
Door goede afspraken tussen de Engelse 
consul en de politie was die vlot verlopen. 
Nadat de Nederlanders van boord waren 
gegaan, volgden de buitenlanders waar-
voor de consul het verdere vervoer regel-
de. Daaronder bevond zich ook een Duitse 
vrouw die twee dagen voor aankomst van 
een zoon was bevallen en die zij Julius 
Braemar had genoemd. Ook waren enkele 
Nederlandse en Russische verpleegsters 
meegekomen waarvoor in Transvaal geen 
werk meer was en die een dankbetuiging 
hadden gekregen van de Engelse bevel-
hebber lord Roberts.
Tijdens de verjaardag van koningin Wilhel-
mina was drie dagen feest gevierd, overdag 
met sport en ’s avonds met bal en concer-
ten, alles in volledige harmonie!

Een bijzondere passagier

Als laatste arriveerde op 11 oktober de 
Arun del Castle nog een keer in Vlissingen 
met ongeveer 480 passagiers: NZASM-ers 
met gezin, overige Nederlanders en enkele 
andere nationaliteiten.
Over de behandeling waren nauwelijks 
klach  ten, wel had men bij de keerkring ge-
leden onder ondraaglijke hitte. In Las Pal-
mas was vertien uur gebunkerd en konden 
de passagiers van boord. 

Na aankomst werden de NZASM-ers deze 
keer verwelkomd door directielid Bruchner. 
Personeel dat na 1 januari 1897 in dienst 
was getreden kreeg daarna de teleurstellen-
de mededeling dat het ingaande 30 novem-
ber werd ontslagen... welkom in Hol land!
In Vlissingen waren twee Engelse recher-
cheurs aanwezig die interesse hadden voor 
passagier Kurt von Veltheim, een pseudo-
baron van Duitse afkomst, afperser, valse 
munter die in 1898 in Johannesburg de 
Joodse diamantair Woolf Joel had dood-
geschoten en, met een beroep op zelfver-
dediging, was vrijgesproken. Na allerlei 
omzwervingen belandde hij in 1899 weer 
in Transvaal maar werd in 1900 uitgewezen 
en op de boot gezet.
Von Veltheim had te horen gekregen dat de 
Engelse politie in hem geïnteresseerd was 
en kreeg advies op de rede van Vlissingen 
overboord te springen. Hij bevond zich dan 
niet op Engels grondgebied en kon zich 
zo aan arrestatie onttrekken. Hij waande 
zich blijkbaar onaantastbaar ‘mij maken ze 
niets’ en reisde met de Arundel Castle door 
naar Engeland.

De hekkensluiter

Zes schepen waren toch niet voldoende 
om alle bannelingen naar Nederland te 
vervoeren, er werd nog een schip ingezet, 
de Guelph van de Union Line. Dat vertrok 

Plattegrond van Vlissingen, circa 1895; litho. 
Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen.
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8 oktober met een restant NZASM-ers uit 
Kaapstad. Het was een afscheid in mineur, 
geen vrienden om uit te zwaaien, geen 
muziek of hoera voor Paul Kruger en geen 
volks liederen. Wel werd volop schande ge-
sproken over het optreden van de ‘bescha-
ving brengende’ Britten.
De reis verliep voorspoedig, klachten wa-
ren er niet en 7 november arriveerde de 
Guelph in de namiddag op de rede van 
Vlissingen. Vanwege ongunstig tij bleef het 
daar liggen tot de volgende morgen, bo-
vendien konden de passagiers die dag hun 
bestemming toch niet meer bereiken.
De ontscheping verliep gladjes, het was 
inmiddels een routineklus, om 10.30 uur 
vertrok een extra trein uit Vlissingen, de 
Guelph verliet Vlissingen om 12 uur.
Enkele dagen eerder was trouwens ook het 
Duitse SS Herzog in Rotterdam aangeko-
men met, volgens de dagbladen, het aller-
laatste contingent NZASM-ers.

Een onzekere toekomst tegemoet

De deportaties via Vlissingen waren begin 
november 1900 afgerond, ongeveer 4000 
bannelingen waren toen in de Scheldestad 
aangekomen. Door goede samenwerking 
van douane, Staatsspoorwegen en de 
Maatschappij Zeeland verliep het ontsche-
pen en verdere vervoer probleemloos.
De repatrianten gingen een onzekere toe-
komst tegemoet en worstelden met vragen 

over arbeidsbemiddeling, dienstverband, 
inkomen, schadevergoeding en eventuele 
terugkeer naar Transvaal. Hopelijk is voor 
hun problemen een bevredigende oplossing 
gevonden.

JULES BRAAT, geboren in Vlissingen. 
Was werkzaam bij NS te Utrecht. 
Geïnteresseerd in geschiedenis, volgde 
in vrije tijd opleiding Geschiedenis MO. 
Publiceert regelmatig in Den Spiegel 
en De Wete van de Heemkundige Kring 
Walcheren.
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muZEEumnieuws
kAren kroese

In het Canonnetwerk werken musea in heel 
Nederland samen om de veelzijdigheid van 
de Nederlandse geschiedenis voor het voet-
licht te brengen. De Canon van Nederland 
neemt je in vijftig vensters mee langs de 
belangrijkste gebeurtenissen, personen 
en voorwerpen die Nederland hebben ge-
maakt tot wat het nu is.
In het muZEEum maken deze objecten 
vanaf nu deel uit van het Canonnetwerk:

Michiel de Ruyter: de grootste zeeheld

Michiel Adriaenszoon de Ruyter wordt in 
de Gouden Eeuw redder van het vaderland 
genoemd. Zijn rol in zeeslagen bepaalt het 
lot van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Bestevaêr is zijn koosnaam: 
beste vadertje – omdat hij zo goed is voor 
zijn bemanning. De Ruyter is zoon van een 
zeeman, later bierdrager. In zijn tijd is het 
bijzonder als je van eenvoudige kwajongen 
uit Vlissingen opklimt tot admiraal.

Anna van Gelder. Zakenvrouw uit 
Vlissingen

In 1652 trouwt Michiel de Ruyter met de 
Vlissingse Anna van Gelder, zijn derde 
vrouw. De twee houden veel van elkaar. Hij 
schrijft haar uitgebreide brieven als hij op 
zee is. Zij gaat met hem mee op belangrijk 
bezoek, bijvoorbeeld naar raadspensionaris 
Johan de Witt. Van Gelder is een zaken-
vrouw. Zij regelt alle financiële zaken van De 
Ruyter aan de wal, zorgt voor scheepsbe-
voorrading en betaalt de zeemansvrouwen.

 

Het Wiel van Michiel

Het verhaal gaat dat Michiel de Ruyter als 
opstandige jongen van school is gestuurd. 
Hij wil varen. Dus gaat hij in dienst bij de 
rijke Vlissingse reder Cornelis Lampsins. 
Als arme jongen moet hij onderop begin-
nen: op de lijnbaan, als touwslagers leer-
ling. Als Michiel elf jaar is, gaat zijn diepste 
wens in vervulling: hij mag als scheepsjon-
gen mee naar zee. 

Vlaggenschip De Zeven Provinciën

De Zeven Provinciën is het bekendste oor-
logsschip van de Gouden Eeuw. Het speelt 
een grote rol in veel zeeslagen, zoals de 
Tocht naar Chatham. De Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden en Engeland 
strijden in de zeventiende eeuw om han-
dels- en zeeroutes. Tijdens de zeeslag bij 
Chatham in 1667 breken Nederlandse 
schepen door een zware ketting op de zee-
bodem en verslaan zo de vijand. Dit leidt 
tot de Vrede van Breda. Engelse schepen 
worden als buit mee naar huis genomen.

Het Zeeuws maritiem muZEEum maakt  

vanaf 11 april officieel onderdeel uit van  

het Canonnetwerk, in de vensters  

Michiel de Ruyter, VOC en slavernij.

Het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter; 
foto muZEEum. Bruikleen van het KZGW.
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Leven op het VOC-schip Rooswijk

Meer dan 250 jaar lagen de objecten op 
de zeebodem. Het is een wonder dat ze zo 
goed bewaard zijn gebleven. Het mosterd-
potje is gevonden met de lepel er nog in. 
De bril is compleet met een setje lenzen. Dit 

Gastheer/-vrouw De Kazematten

Word jij vrijwilliger op één van de meest 
bijzondere plekjes in Vlissingen: De Kaze-
matten?
– Je ontvangt bezoekers en verkoopt 

kaartjes
– Je hebt geen voorkennis nodig, enthou-

siasme is genoeg
– Je werkt in een team met andere vrijwil-

ligers
– Je werkt één dagdeel per week en onge-

veer eenmaal per maand in een week-
end

Het muZEEum vertelt de geschiedenis van 
Vlissingen in De Kazematten. De Kaze-
mat ten bestaat uit vijf gewelven, onder het 
beeld van Michiel de Ruyter, en is onder-
deel van het Keizersbolwerk. Het muZEE-
um is een leuke, sociale en veilige werk-
omgeving, waar je je snel thuis voelt. Onze 
zeventig vrijwilligers wonnen vorig jaar de 
Frans Naereboutprijs voor vrijwilligers!

Wil je eerst meer weten? Kom gerust eens 
praten. Neem contact op met het muZEE-
um via info@muzeeum.nl.

Gastheer/-vrouw Oranjemolen

Word jij vrijwilliger in één van de meest bij-
zondere plekjes in Vlissingen: de Oranje-
molen?
– Je ontvangt bezoekers en zorgt dat de 

ruimte er netjes uitziet
– Je hebt geen voorkennis nodig, enthou-

siasme is genoeg
– Je werkt in een team met andere vrijwil-

ligers
– Je werkt één dagdeel per week en onge-

veer eenmaal per maand in een week-
end

Het muZEEum vertelt in de Oranjemolen 
het verhaal van de Slag om de Schelde, 
de bevrijdingsactie aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. De molen ligt in het 
herdenkingsgebied Uncle Beach, onderdeel 
van de Groene Boulevard. 
Het muZEEum is een leuke, sociale en vei-
lige omgeving, waar je je snel thuis voelt. 
Onze zeventig vrijwilligers wonnen vorig 
jaar de Frans Naereboutprijs voor vrijwil-
ligers!

Wil je eerst meer weten? Kom gerust eens 
praten. Neem contact op met het muZEE-
um via info@muzeeum.nl. 

waren luxe voorwerpen in bezit van de offi-
cieren op het schip. Onderwaterarcheologie 
leert ons veel over het leven aan boord tij-
dens de lange zeereizen. 

Een Zeeuws slavenschip. Delisabetgaly

Vanaf de achttiende eeuw speelt Zeeland 
een grote rol in de slavenhandel. Vanuit de 
havens van Middelburg en Vlissingen va-
ren schepen uit die lijken op het model van 
Delisabetgaly uit 1762. Ze gaan naar West-
Afrika om mensen te kopen. De tot slaaf 
gemaakte personen worden naar Amerika 
gebracht en daar verkocht. Ze moeten voor 
hun nieuwe eigenaren werken op planta-
ges. De schepen keren naar Europa terug 
met handelswaar. 

Een bril en een setje lenzen afkomstig uit het 
VOC-schip Rooswijk; foto muZEEum.
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Van het bestuur
Peter VAn druenen 

Ik heb in mijn digitale agenda een taken-
lijstje waarin ik alles opschrijf wat ik beloof 
om te gaan doen, met de datum erbij. Een 
van die taken is het schrijven van deze pa-
gina in het beste en mooiste tijdschrift van 
Vlissingen: Den Spiegel. Soms is er slechts 
één onderwerp waarover ik een verhaal 
kan schrijven met een kop en een staart. 
Sommigen van u weten dat ik dat het liefst 
doe. Soms echter is er in drie maanden tijd 
een hele lijst ontstaan met losse puntjes die 
ik graag onder uw aandacht wil brengen. 
Bij dezen dus.

In de eerste plaats wil ik u met nadruk vra-
gen om mij uw e-mailadres toe te sturen 
wanneer dat nog nooit is gedaan of wan-
neer u de laatste jaren een nieuw e-mail-
adres bent gaan gebruiken. U kunt dat zelf 
controleren: ik stuur regelmatig een e-mail 
naar de Vrienden met aankondigingen van 
lezingen of andere activiteiten. Wanneer 
u die niet (of al een tijdje niet) ontvangt, 
hebben wij geen actueel e-mailadres in ons 
bestand. U kunt dat makkelijk doen door 
een mail te sturen naar petervandruenen@
gmail.com, met als onderwerp: Vriend. Een 
tekst is niet nodig (mag wel natuurlijk!).

In de tweede plaats wil ik u de nieuwe mu-
zikale zondagochtendactiviteit in het mu-
ZEEum onder de aandacht brengen. Nou 
ja, nieuw, de tweewekelijkse klassieke 
concerten zijn er nu ruim een half jaar en 
velen van u zijn al een of meerdere keren 
geweest. Zij hebben daar kunnen genieten 

van muziek van wereldklasse, uitgevoerd 
door jonge, maar gelauwerde professio-
nals. Tijd: 11.30 – 12.30 uur. Plaats van 
handeling: de pakhuizen in het muZEEum. 
Speciaal voor de concerten is daar vorig 
jaar een sublieme vleugel geïnstalleerd 
waarover de musici zeer enthousiast zijn. 
Meer informatie: 
www.concertenvlissingen.nl.

In de derde plaats wil ik u graag wijzen op 
een groot aantal festiviteiten die in 2019 
gaan plaatsvinden in Vlissingen rondom 
de herdenking van de Slag om de Schelde, 
75 jaar geleden. De Vrienden doen mee 
aan de festiviteiten met een speciale editie 
van Den Spiegel in november. Die krijgt u 
vanzelf in uw brievenbus. Voor de andere 
festiviteiten: zie de advertentie elders in dit 
blad. 

Tot slot een dringende oproep. Zoals u weet 
hebben de vrijwilligers van het muZEEum 
in 2018 de Naereboutprijs voor de vrijwil-
ligersorganisatie van het jaar gewonnen. 
Wij wisten natuurlijk al jaren dat het mu-
ZEEum niet kan draaien zonder hun inzet 
in het muZEEum zelf, in de Oranjemolen 
en in de kazematten. Vooral voor de laatste 
locatie zoeken we nieuwe vrijwilligers die 
sleutelhouder, gastvrouw of gastheer wil-
len worden. Heeft u belangstelling of wilt u 
meteen een afspraak maken voor een ken-
nismakingsgesprek? Mail dan naar 
info@muzeeum.nl.
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Uw innovatieve partner op het gebied van 
ontmanteling van platformen, andere 
hijswerkzaamheden en onderhoudsprojecten 
offshore.

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

, uw reis verzorgd van A tot Z!, uw reis verzorgd van A tot Z!

Dagtochten

Beurzen

Kerstreizen

Stedentrips

Musicals

www.amz.nl • 0115-351551 • Quistenburg 8 Borssele
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Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

Maritime & Offshore Manpower Services

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

Mabélis Mode

Women Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl





mr. Guido HerwiG
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30

www.notarisherwig.nl

voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling




