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MIDDELBURG - Í816 is een woelig iaar in de geschiedenis van Nederland. Napoleon was net verslagen en onder
leiding van Willem I moest het land opnieuw worden opgebouwd. Dat had zijn weerslag op het leven van de inwoners. Historicus Ruud Paesie stapt dit jaar elke maand twee eeuwen terug in de tiid om het leven op Walcheren in
1816 te beschriiven. Deze maand laat hii ziin licht schiinen op de iaamarkten in Middelburg en Vlissingen.
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decennia lang begint de Vlissingse
kermis ergens in de tweede helft van

juli. Mocht je die gemist hebben, niet

ge-

stadsbestuur van Middelburg door middel
treurd. De kermis in Middelburg volgt gelijk van aanplakbiljetten bekend dat de jaardaarna, begin augustus. 200 jaar geleden lijkse kermis oí jaarmarkt op maandagmidwas dat precies andersom. Zo maakte
dag 22 juli 1816 om precies 12 uur van

het

start ging en met klokkenspel zou worden
ingeluid. Twee weken later liep die om middernacht af, waarna de jaarmarkt te Vlissingen de volgende dag begon. Ook liet het
stadsbestuur weten dat kansspelen, zoals
dobbelen, loterijen en het rad van fortuin,
toen'draaibordén' genoemd, verboden waren. Bovendien zouden bedelaars, gooche-

laars,'horoscooptrekkers en kwakzalvers'
worden geweerd.

Meerdere plekken

Dit

jaar kunnen líefhebbers vanaf 5 augustus terecht in alle attracties, ABCHtEFFOTI
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uit dezelfde stad berichtte dat zij een grote
collectie van mejuffrouw Ficq van Baarll
had overgenomen en die tijdens de kermis
zou showen. Kennelijk was dat niet geheel
- juíst. Want drie dagen later adverteerde ile
genoemde juffrouw in de krant dat alleen
de.opslag in Rotterdam was overgenomen,
maar niet de collectie. Deze bestond uit
een geheel nieuw assortiment van 'Engelsche en Fransche mode-goederen'die in de
laatste kermisweek te bewonderen waren.

'De entree hedroeg
dertien stuivers'

zijn overheerlijke warme koeken met

moest zelfs een schriftelijke vergunning
worden aangevraagd. Omdat de kermis
het feestelijk hoogtepunt was van het jaar

belofte van 'eene prompte bediening' en
verzocht een bekende bontwerker diegenen die'pellerinen, palatinen, randen en

kwamen velen daarop af. En dat trok weer

andere bontwerkerswaren.naar de laatste
smaak'wilden hebben om zich bij hem te
vervoegen.

anderen aan die hun slag wilden slaan.

kernis op de Markt in Middelburg in vroeger tíjden.
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Anders dan nu, vond de kermis toen op
meerdere plekken in Middelburg plaats.
Zowel op de Markt, kaaien en het Plein
mochten kooplieden hun tenten en kramen
opzetten. Wel moesten zij daarvoor toestemming hebben van de marktmeester.
Voor het geven van 'bals en vauxhallen'

koopIeden, marskramers, winkeliers en

De
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Verder bood een Brusselse hoedenmaker
een nieuwe partij mannenhoeden en 'cas-

ketten'aan, bakte een Friese wafelkraam
de

Brillenmaker

logement

Zo maakte een brillenmaker uit Dordrecht
bekend dat hij niet alleen brillen verkocht
voor bijziende, geopereerde en zwakke
ogen, maar ook venekijkers, microscopen

0p de laatste avond konden de bezoekers
zich nog vermaken op een bal, dat in het

en leesglazen. Een Rotterdamse schoenenmaker had de eer de darnes'te annoceeren'

den en in de zaal zou een goed orkest spelen. De entree v00r een heer, met of zonder

en de kledingzaak van Madame A. Bauduin

dame, bedroeg slechts dertien stuivers.

Logement van Middelburg werd gehouden.
De tuin zou die avond prachtig verlicht wor-
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Burgerlijke Stand ingeschreven en is de
scheiding deÍinitief.

KofÍiehuishouder
Begin augpstus 1816 dagvaardt procu-

ïpie

reur Johan Benjamin Steenwijk de Raad,
namens zijn cliënt Genit Pieter Maassen
diens vrouw Maria Lucas. Middels een
advertentie in de krant roept hij Lucas op
0m v00r het N/iddelburgse gerecht te verschijnen.

van de sluier

Helaas weet ik nu nóg steeds niet wat de
reden voor echtscheiding ls. 0m daar achter te komen raadpleeg ik de 200 laar oude
stukken van de Middelburgse rechtbank.

Teleurgesteld constateer ik dat de rechter geen tipje'van de sluier licht. Zowel in
de processtukken als in het vonnis staat

koÍfiehuishouder wil namelijk 'uit hoofde
van een bepaalde oorzaak'van zijn vrouw

slechts 'wegens bepaalde oorzaak' en
daarmee moet ik het doen. Wel lees ik dat

scheiden. Deze oorzaak wordt helaas
niet vermeld en mijn nieuwsgierigheid
is gewekt. Een speurtocht in Zeeuwse
archieven levert al snel informatie op. Zo
blijkt de Z?-iarige Genit in 1806 met de

de rechter de 'zorg, directie en alimentatle'
over het enige kind aan Maassen toewijst.

vier jaar jongere Maria in Zierikzee te ziin
getrouwd. Het echtpaar verhuist vervolgens naar Vlissingen, krijgt drie kinderen,
waarvan er tvvee al na enkele maanden
komen te overlijden. Verder ontdèk ik dat

Maassens echtscheidingsverzoek bij de
Middelburgse rechtbank het eerste van
Vlissingen is na invoering van de Burgerlijke Stand. 0p 22 oktober 1817 doet de
rechtbank uitspraak en wijst het verzoek
tot echtscheiding aan Maassen toe. Die
moet dan nog wel even geduld hebben,

want Maria Lucas heeÍt een half jaar

De dagvaarding voor Maria Lucas uit augustus 1816.
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rechtbank daar welgeteld 26 huwelijken.

Maassen, een Vlissingse herbergier en
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om in beroep te gaan. Zij laat dat echter
achterwege en op 24 april 1818 wordt de
rechtbankuitspraak in de registers van de

Bevalling

De herbergier heeft dus lang moeten
wachten, maar zit ondertussen niet stil.
Terwijl het proces in gang is gezet, 'ontÍermt'hij zich over deZ?-iarige, ongehuwde Pieternella van 0pstal, die in venruach-

ting is. 0Í Maassen de vader is, weten we
niet. Want na de bevalling in Íebruari 1817
doet een Vlissingse vroedvrouw de ge-

boorteaangiÍte en daarbij wordt de naam
van de vader niet vermeld. Een half jaar
later raakt Pieternella opnieuw zwanger
en bevalt in mei 1818 van een dochter. Ditmaal doet Maassen aangifte en verklaart

dat hij als'vader het kind erkent'. 0p 20
januari 1819 trduwen Gerrit en Pieternella
en krijgen in de daaropvolgende jaren nog
enkele dochters.
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te beschtiiven. Deze maand laat hij zijn licht schijnen op de commissie tot uitdeling van spijzen.
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ken zware wissels op de bevolking.

Vaak

de

Nederland weer worden opgebouwd. Ook

zijn de minstbedeelden het kind van
Middelburg stond voor een zware taak.
Langdurige oorlogen en de daaropvol- rekening. Zo ook 200 jaar geleden. Nadat Van de eens zo belangrijke handelsstad,
gende wederopbouw van een land trek- Napoleon in 1815 was verslagen, moest waar de VOC en andere handelscompag-
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nieën haar welvaart omhoog hadden gestuwd, restte weinig. De stad verpauperde
en de armoede was groot.
ln navolging van enkele andere Nederlandse gemeenten richtten enkele Mid-
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een goed beeld van de organisatie. Voor

de financiering van de gaarkeuken bijvoorbeeld verkocht,de commissie kaarten
met bonnen die recht gaven op soep aan

81 6 de

welgestelde Middelburgers. De kopers
verdeelden deze bonnen weer aan behoeftigen en die ontvingen daarvoor een

Uitdeeling van Spijs aan Minvermogende'
op. Het doel van de commissie was om de
grootste nood van armlastigen te lenigen

portie. Omdat de verdelers van de bonnen
van elkaar niet wisten aan wie zij de bonnen gaven, z0 verneem ik uit de notulen,

door aan hen 'eene gezonde en voedzame
soep' gedurende de koude wintermaanden

5 bonnen. Ook tref ik het recept aan van de

te verstrekken.

verstrekte soep en lees dat op 40 emmers

delburgse notabelen in september
'Commissie tot

1

bezaten sommige armoedzaaiers wel 4 oÍ

water '70 pinten blaauwe erwten', drie
Vermogend
Drijvende kracht achter dil lovenswaardige initiatief was Daniël Jacques de
Superville, een vermogende koopman die
net buiten de Middelburgse stadspoorten
op Slot ter Hooge woonde. Voor de bereiding en uitdeling van de soep kocht hij
het Oude Simpelhuis aan, net achter het
Middelburgse stadhuis. ln de volksmond
nog altijd het'soepuus'ggheten. Ter herinnering aan zijn rol als Íilantroop is een
gedenksteen in de buitenmuur gemetseld
van het nog steeds bestaande Simpelhuis.

De administratie van de commissie

is

deels bewaard gebleven en wordl door het
Zeeuws ArchieÍ beheerd. Benieuwd wat ik

daarin zal aantreffen, vraag ik de stukken
aan.

De notulen van vergaderingen blijken
De oorspronkelijke gevelsteen van het Middelburgse Sinpelhuis
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nauwgezet

te

zijn bijgehouden en geven

zakken aardappelen, een halve zak gort en
60 pond 'van vet dooregeld osse vleesch
van beenen ontdaan' worden toegevoegd.

0m fle soep verder op smaak te brengen
doen de aangestelde koks er nog '18 bossen selderij en 10 pinten zout'bij.

LieÍdadigheidswerk

ln december 1816 worden in de eerste
week 550 soepmaaltijden uitgedeeld. Een
week later zijn dat er al 800. ln de daaropvolgende jaren worden jaarlijks tiendui.
zenden porties erwlensoep uitgedeeld en
rond 1850 bereikt dat aantal bijna 78.000
verstrekkingen per jdar. De commissie
heeft meer dan eeri eeuw haar liefdadigheidswerk venicht. Pas in de Tweede
Wereldoorlog kwam hier aan een einde en
daarmee aan de voedselhulp aan armlastigen.

