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Vlissingen, oeverlichten langs de
Westerschelde, slaven en de VOC en het
verhaal van een grootvader
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Vlissingers vind je over de hele wereld,
wordt wel gezegd. Dat geldt kennelijk ook
voor de naam Vlissingen. Ons avontuurlijke, maritieme verleden heeft daar wellicht mee te maken. Jaco Simons vertelt
in Verre van Vlissingen, een serie van vier
artikelen over ‘Vlissingens’ in het buitenland. Hij neemt ons mee naar Engeland, de
Verenigde Staten en zelfs Afrika. De eerste
aflevering gaat over het dorpje Flushing in
Cornwall, Engeland: A Flushing settlement
of het dorpje Vlissingen in Engeland. Jaco
Simons heeft intensief speurwerk verricht
en doet de geschiedenis van deze plek uit
de doeken.
Honderdvijftig jaar oeverlichten langs de
Westerschelde is het verhaal over de lichtjes langs de Schelde, veel bezongen als
symbool van veilig thuiskomen. Gertjan
de Boer gaat uitgebreid in op de historie
van deze lichten, maar maakt ook op zeer
begrijpelijke wijze de werking van de zogenoemde lichtenlijnen duidelijk. Dat het stelsel van lichten het varen op deze gevaarlijke rivier veiliger maakte, mag duidelijk
zijn. De schrijver houdt ook een pleidooi
voor behoud van enkele lichtopstanden,
tenslotte gaat het hier om bijzondere historische objecten, die niet bij het oud ijzer
horen te belanden.
Bij het begrip slaven en slavenhandel ontstaat waarschijnlijk een associatie met
Afrika, de West-Indische Compagnie. Ook
Azië kende een omvangrijk en wijdvertakt
slavernijsysteem. Ruud Paesie onderneemt
aan de hand van enkele documenten een
zoektocht naar de herkomst van deze akten en het verhaal erachter: ‘Slave ola’.
Slavenadministraties onder VOC-bestuur.
Door recente ontsluiting van archieven van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie in
Azië en onderzoek daarvan wordt duidelijk
2

dat ook in dat deel van de wereld slavernij
bestond. Paesie maakt het verschil tussen
de trans-Atlantische slavenhandel en die
waarbij de VOC was betrokken duidelijk.
G-Jan Derksen vertelt in Abraham Gilles
Jongman (1886-1970) het verhaal van zijn
grootvader, een opa die een groot verteller was. Jongman tekende in 1905 voor
de marine en bracht een groot deel van
zijn tijd bij de marine door in Oost-Indië.
De schrijver gaat in op de Vlissingse achtergrond van zijn opa, overgrootouders
woonden op het Eiland en de Maatschappij
Zeeland bezorgde ook deze familie werk.
De schrijver heeft niet alleen aandacht voor
het verhaal van zijn grootvader, maar ook
voor de taak van de marine in de Oost. Dat
een en ander niet altijd even soepel verliep
is duidelijk. G-Jan Derksen heeft over zijn
grootvader en de marine in de Oost een
boek geschreven.
Het muZEEumnieuws bevat deze keer een
bijzondere bijdrage van Arthur Scheijde
over de jubileumexpositie ‘Tocht naar
Chatham’. Het zal u niet ontgaan zijn dat
het dit jaar 350 jaar geleden is dat deze
tocht plaats vond. In de afgelopen maand
zijn er al allerlei activiteiten en herdenkingen geweest in Nederland en ook in
Engeland. De expositie in het muZEEum is
in samenwerking met Arthur Scheijde ingericht, dus wie kan beter het verhaal achter
deze tentoonstelling vertellen.
Het Verenigingsnieuws door François Huls
bergen geeft het verslag van de tocht naar
Antwerpen op 21 april van dit jaar. Dat het
een geslaagde excursie was, wordt duidelijk. Foto’s van deze reis zijn te vinden op
de website van de Vrienden, het zijn er veel,
dus zeker de moeite waard om even te kijken.
Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier
met deze aflevering van Den Spiegel.
Den Spiegel

Verre van Vlissingen
Jaco Simons
In een serie van vier artikelen in Den Spiegel
maken we kennis met de naam Vlissingen, of
Flushing, in het buitenland. Na intensief
speurwerk wist auteur Jaco Simons in dit kader
eilandjes, stadjes, dorpjes, straten, forten en
plantages te traceren. Ook een stadswijk, een
plein, een boerderij en zelfs een café komen aan
bod. Hoewel ze dezelfde naam dragen, zijn alle
Vlissingens uniek; er is geen Vlissingen
identiek, ‘verre van’.
De reeks start met een bijdrage over het dorpje
Flushing in Cornwall, Engeland. Daarna volgen
het drietal Flushings in de Verenigde Staten en
het duo Vlissingen Noord en Suid in Namibië.
Dat ‘in den verre’ de plaatsnaam Vlissingen
vaak verband houdt met het (Zeeuwse)
koloniale verleden, blijkt in de afsluitende
bijdrage.
A Flushing settlement of het dorpje
Vlissingen in Engeland
De zuidwestelijke kustlijn van het Engelse
landstreek Cornwall staat bekend als de
Engelse Rivièra. Terecht, want de talrijke,
in de luwte gelegen baaien in dit prachtige

gebied hebben opmerkelijk weinig hinder
van de doorgaans uit het westen waaiende
wind. Bovendien dragen de milde winters
bij aan het aangename, mediterraans aandoende klimaat. Aan het begin van de twintigste eeuw had het predicaat Rivièra alleen
betrekking op het charmante Flushing. Dat
is tegenwoordig een ongeveer 700 zielen
tellend plaatsje met een, voor ons althans,
opvallende naam.
Nankersis
Voor de eerste vermelding van Flushing,
moeten we op zoek naar de oorspronkelijke
naam van dit dorp en dat blijkt Nankersis
te zijn. We vinden die naam op een oude
Engelse kaart en Nankersis heeft dan betrekking op slechts één herenhuis. De uit
1595 daterende kaart maakt deel uit van
de Atlas van William Cecil, Lord Burghley.
William Cecil was onder koningin Elizabeth I
van Engeland eindverantwoordelijk voor de
buitenlandse betrekkingen van het hof.
De betekenis van de naam Nankersis heeft
men in het verleden geïnterpreteerd als ‘the
winding valley ‘(de gebogen vallei) en the
valley’ of the reed swamp’ (de uit rietmoeras bestaande vallei). Aan het einde van de

Een deel van Zuidwest-Engeland. Flushing ligt vlakbij het stadje Falmouth.
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zestiende en het begin van de zeventiende
eeuw werd in de vallei, in de buurt van het
genoemde herenhuis, een groepje huizen
en herbergen gebouwd en zo ontstond er
een buurtschap die luisterde naar de naam
Nankersis en later Nankersey. De settlement lag aan de zuidwest zijde van Trefusis
Land, een gebied waar een vermogende
familie eeuwen lang invloedrijk was. Leden
uit die familie waren gedurende vele generaties de lords of the manor of Trefusis ofwel de heren van de ambachtsheerlijkheid
Trefusis. Hun achternaam is voortgekomen
uit de naam van de heerlijkheid.
Flushing
Lord John Trefusis was de grondlegger van
de nieuwe buurtschap. De opzet van een
dergelijke kern was niet alleen statusverhogend, maar betekende ook een versterking
van de machtspositie binnen het rechtsgebied. Bovendien leverde de woonkern door
middel van opgelegde belastingen de nodige inkomsten op.
Op initiatief van Lord Trefusis werd, door
nood gedwongen, een aantal Nederlandse
waterbouwkundigen naar Nankersey gehaald. Van hen werd verwacht dat zij tegen de zee beschermende muren en kades
gingen bouwen aan de baai waar de buurtschap lag. De Penryn, de rivier of beter gezegd zeearm die langs het Trefusisgebied

stroomde, dreigde Nankersey steeds weer
te overspoelen.
Waarschijnlijk nog vóór het uitbreken van
de Engelse burgeroorlog in 1642 begonnen
de ingehuurde ingenieurs uit het Walcherse
Vlissingen met hun project aan de kust van
het Trefusisgebied. Het verhaal gaat dat er
voor hen een aantal huizen werd gebouwd
en dat die er nog steeds staan. Bewijs voor
deze theorie heeft men tot op heden echter niet kunnen leveren. In elk geval bleven de ingenieurs gedurende enkele jaren
in Nankersey wonen en werken. Zij kregen
toestemming, we mogen aannemen van
John Trefusis, om deze plek Vlissingen of,
in de verengelste vorm, Flushing te noemen. Lange tijd werd het dorp met zowel
de oude als nieuwe naam aangeduid. Uit
eindelijk verdween Nankersey en bleef
Flushing over. En zo heet het dorp tot op de
dag van vandaag.
De invloedrijke Lord John Trefusis (circa 1586-1647) was onder meer lid van
het Engelse parlement voor de regionale

Oude kaart van Falmouth Haven,
uit ‘Atlas van William Cecil, Lord
Burghley’ (1595). De kaart staat
als het ware op zijn kop, want het
zuiden ligt boven.
Op het inzetkaartje, rechtsonder,
Nankersis.
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hoofds tad Truro in Cornwall. Over zijn
zoon is weinig bekend. Johns kleinzoon
Francis Trefusis kon niet veel bewerkstelligen voor de verdere ontwikkeling van
Flushing want hij overleed op slechts dertigjarige leeftijd. Voor hem werd er in het
toenmalige parochiekerkje van Mylor een
herdenkingsmonument in de vorm van een
epitaaf opgericht. Achterkleinzoon Samuel
Trefusis zorgde rond 1700 voor welvaart
en uitbreiding van het dorp van zijn voorvader. Flushing kreeg namelijk de functie
van voorhaven van de stad Penryn. Samuel
wilde aanvankelijk dat de toen voor communicatie zo belangrijke pakketboten in de
haven van Flushing gingen afmeren, maar
die eer werd gegund aan het belangrijkere
Penryn. Samuel kreeg het wel voor elkaar
dat het personeel van de pakketschepen in
Flushing gingen wonen. Dat betekende een
toename van de bevolking en bedrijvigheid.
Deze ontwikkeling zorgde voor een stimulans voor de lokale economie.
Grappig is het feit, dat de naam Trefusis
in onze tijd weleens in ficti wordt gebruikt.
Mogelijk is dat onder invloed van de spookverhalen die over het familiekasteel op
Trefusis Land de ronde doen. Zo voert bij
voorb eeld de bekende schrijfster Agatha
Christie de amateurdetective Miss Emily
Trefusis op in haar boek The Sittaford Myst
ery. Christies verhaal speelt zich af op een
niet ver van Flushing gelegen locatie en
met Trefusis geeft ze ondubbelzinnig een
knipoog naar deze familie.
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Dubbelzinnig?
Enkele tientallen kilometers ten zuiden
van Flushing bevindt zich een Flushing
Cove, maar die naam van deze grot annex buurtschap heeft niets te maken met
het Walcherse Vlissingen. Flushing is in dit
geval een gerundium of deelwoord van ‘to
flush’ en heeft hier de betekenis van ‘stromend water’.
By the way, we weten dat de ingenieurs uit
Vlissingen hun muren en kades opwierpen
om bescherming te bieden tegen een iets
te enthousiast stromend water. Zou de door
hen gegeven nieuwe identiteit Flushing
destijds een dubbelzinnige lading hebben
gehad en waren de woorden Flushing en
flushing per ongeluk een wel erg toepasselijke combinatie?
Over de auteur: JACO SIMONS, stu
deerde kerkorgel en piano aan het con
servatorium. Naast het docentschap
muziek houdt hij zich bezig met archief
onderzoek. Hij publiceerde in de bladen
Den Spiegel, Arneklanken, Klaver Vier,
Nehalennia, Saillant en De Wete.
Bronnen
Zeeuwse Bibliotheek
−

U.M. Redwood, The story of Flushing, Flushing
1971.

Gemeentearchief Vlissingen
−

U.M. Redwood, Trefusis Territory, Flushing 1987.
(Bibliotheek, nr. 4556)
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Honderdvijftig jaar oeverlichten langs
de Westerschelde
Gertjan
Licht in het donker. Staat u er nog bij stil?
Eeuwenlang betekende de vallende avond het
einde van de dag. Ook in de scheepvaart was dit
zo: zodra de avond viel ging het anker uit. Met
de komst van oeverlichten vond er een revolutie
plaats. Door deze lichtopstanden konden
waterwegen bij nacht bevaren worden. Ook op
de oevers van de Westerschelde werden precies
150 jaar geleden oeverlichten geplaatst.
In dit artikel zal ik de nautische werking en
ontwikkeling van het stelsel van verlichting
in de Westerschelde uit de doeken doen.
Het zal duidelijk worden waarom deze lichten juist vandaag bedreigd worden. Maar
eerst ga ik in op een de historische context.
In navolging van de concurrenten
Er varen anno 2017 dagelijks honderdvijftig schepen over de Westerschelde. Het
grootste deel hiervan heeft als bestemming
de Antwerpse dokken. Deze Belgische haven groeit zelfs sneller dan de Rotterdamse.

de

Boer

Dit was eeuwenlang heel anders. De afsluiting van de Schelde in 1585 luidde tweehonderd jaar van verval in. De komst van
Napoleon was nodig om de haven te heropenen.
Direct na de heropening in 1795 herpakte
de Antwerpse haven zich. In een mum van
tijd werden concurrenten bijgebeend. Rond
1850 dreigde de groei echter opnieuw te
stokken. De reden: het ontbreken van verlichting. Waar concurrenten al druk bezig
waren met het plannen van oeververlichting, was dit voor Antwerpen een utopie. De
toegangsrivier – de Westerschelde – meandert immers 88 kilometer over Nederlandse
bodem.
Na jarenlang gesteggel en internationale
druk, gaf Nederland in 1867 haar verzet
op.1 De oeververlichting mocht er komen,
mits Nederland hier nooit een cent voor
hoefde te betalen. De Belgen moeten hier
menig glas op geklonken hebben. De haven van Antwerpen zou niet opnieuw achter
raken. Hoewel: zou het wel lukken om deze

Eind negentiende eeuw was
de helft van de vuurtorens
wereldwijd door Britten gebouwd. De ingenieur achter
de meeste Britse lichten was
ingenieur Alexander Gordon.
Ingenieurs op het vasteland
van Europa gebruikten zijn
constructieboek uit 1863 als
leidraad. Op deze plaat presenteert hij twintig van zijn
gietijzeren creaties.2
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gevaarlijke rivier bevaarbaar te maken met
oeverlichten?

terwerk dat meer aandacht verdient dan
het heeft gekregen.

De kennis over de Westerschelde

De Belgen wilden geen half werk leveren.
Om er zeker van te zijn waar men de lichten moest plaatsen, onderzochten zij waar
de Westerschelde het diepst was. Na een jaar
meten – bij eb en vloed, zomer en winter –
waren de locaties bepaald. In de Permanente
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
werd besloten dat er elf lichtopstanden, een
vuurtoren en zes lichtschepen nodig waren
om de veiligheid te garanderen.5

Door de afsluiting van de Westerschelde
(1585-1795) was de nautische kennis erover gebrekkig. Dit kwam omdat er tussen
de zestiende en achttiende eeuw nauwelijks
nauwkeurige metingen waren gedaan. In
1802 kwam de eerste betrouwbare kaart
van de beroemde Fransman CharlesFrançois Beautemps-Beaupré op de markt.
In de Hollandse periode (1815-1830) zagen
nog twee (geografisch beperkte) kaarten
het licht.3
In 1866 volgde de eerste Belgische hydrografische kaart. Deze waanzinnig gedetailleerde kaart – van circa twee bij een meter
– kwam van de hand van August Stessels.4
Door zijn achtergrond als hydrograaf was
Stessels de aangewezen persoon om een
plan te maken voor oeververlichting. Zijn
stelsel van lichten was een nautisch mees-

Ik kan mij maar moeilijk voorstellen hoe
gespannen August Stessels was toen voor
het eerst alle lichten werden ontstoken. Hij
besefte als geen ander wat er deze nacht
op het spel stond: de economische voorspoed van Antwerpen. En dat niet alleen.
Wat als het mislukte, en schepen op de
oevers zouden varen? Dat kon mensen
levens kosten. Gelukkig ging het niet mis.
Na enkele nachten voeren al meerdere
schepen per nacht over de Westerschelde.

Kaart van den loop der Beneden-Schelde, door ingenieur-hydrograaf Beautemps-Beaupré (1799,
uitgeven in 1802).6 Er zit meer achter deze kaart dan het oog ziet. Rond 1800 was revolutionair
Frankrijk in oorlog met Engeland. Napoleon vreesde een Engelse invasie. Om hen te misleiden gaf
hij opdracht alle metingen met vier voet te verhogen. Zo zouden de Engelsen – bij een invasie – de
vaargeul niet kennen, en op een van de vele zandbanken varen.7
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De werking van het eerste stelsel van verlichting (1868-1873)
Maar hoe deden de loodsen en schippers
dat? Hoe gebruikten zij de lichtopstanden
op de oevers en lichtschepen om over de
rivier te navigeren? Allereerst is het goed
om te weten dat lichtopstanden niet werken
zoals vuurtorens. Het licht draait niet rond.
Fresnel-lampen bundelen de lichtstralen;
denk aan het licht uit een zaklamp. Deze
felle lampen waren vanaf honderden meters zichtbaar.
Ik zal de werking uitleggen met een voorbeeld. U bent ’s nachts buiten met twee
vrienden. Vriend één schijnt met zijn zaklamp op u. Vriend twee schijnt zijn licht
net voor vriend een langs. Om vriend twee
te vinden volgt u eerst de lichtbundel van
vriend een. Vlak voor hem ziet u het licht
uit de zaklamp van vriend twee. U stelt uw
koers bij, en voilà, u komt aan bij vriend
twee. U begrijpt dat het een zeer geconcentreerde en spannende bezigheid was om
in het pikdonker op deze manier het schip
over de rivier te loodsen.
Koersen met lichtenlijnen (1873-1890)
De Belgen waren opgetogen over de werking van het stelsel van lichten. Zij wezen
hun Nederlandse collega’s op de uitmuntende werking. Ondanks het succes lieten
zij het stelsel al na vijf jaar grondig wijzigen door achter elk licht een tweede licht
te plaatsen. De reden hiervoor was een
nautische innovatie genaamd lichtenlijnen.

Een lichtenlijn bestaat uit twee achter elkaar geplaatste oeverlichten. Wanneer deze
precies boven elkaar zitten vaar je in de
vaargeul.
U vraagt u misschien af waarom dit nodig
was. Denk opnieuw aan het zaklampvoorbeeld. Stel u wijkt per ongeluk af. Met een
licht is het lastig bepalen hoe u uw koers
moet bijstellen om weer in de lichtstraal te
komen. Een misrekening kan het schip op
een zandbank doen varen. Met twee lichten boven elkaar is dit heel gemakkelijk.
Wanneer het achterste licht meer naar links
staat, stelt u koers naar rechts.
Perfectionering door sectorlichten
(na 1890)
Lichtenlijnen maakten het varen over de rivier veiliger. Men bleef echter zoeken naar
meer perfectie. Dit werd gevonden in het
plaatsen van sectorlichten. U kent ze waarschijnlijk wel: de rode en groene glasraampjes voor de lampen. Sectorlichten werden
op veel bestaande lichtopstanden geplaatst
om loodsen en schippers een beter idee te
geven van waar zij zich in de rivier bevonden.
De kaart hiernaast is gemaakt na introductie van deze sectorlichten, en diende als
lesmateriaal voor de loodsen. De kaart legt
uit hoe sectorlichten werkten: voer je in het
witte licht, dan bevond je je in de diepste
vaargeul. In het groene licht was het veilig,
maar niet het diepst. Rood gaf aan: pas op,
je bevindt je in een relatief ondiep deel van
de vaargeul.

Lichtenlijn van Kaapduinen. Hier zien
we de lichtenlijn van Kaapduinen vandaag de dag. In het geval van de situatie van de foto zou de stuurman de
wielman iets naar rechts laten sturen
om de lichten boven elkaar te krijgen.
Dan weet hij dat het schip zich veilig
in de vaargeul bevindt.8
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Sectorlichten in de Westerschelde, 1890.9

Van primair naar secundair hulpmiddel
(1900-1945)
Vanaf ongeveer 1900 waren oeverlichten
niet langer onmisbaar. Een technische innovatie was hier debet aan: gas. Gas bestond al langer, maar in 1890 slaagde de
Duitse chemicus Hermann Blau erin om
gas in vloeibare vorm op te slaan in stalen
flessen. Onder lichte druk gingen de moleculen over in gasvorm. Dit maakte het
mogelijk om drijvende boeien van licht te
voorzien. Al snel bleek het veiliger en makkelijker om tussen verlichte boeien te varen.
Hoewel oeverlichten na 1900 niet meer
onmisbaar waren, wilde geen loods zonder ze de rivier bevaren. De lichten dienden namelijk nog altijd als controlemiddel.
Een gasboei kon losraken of leegraken.
Oeverlichten brandden daarentegen altijd.
Daarnaast hadden ze een functie die gasboeien lastig konden overnemen: oriëntatie. Een loods kon – en kan – aan de positionering van de oeverlichten zien waar hij
zich bevond.
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De teloorgang (1945-heden)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd radar
uitgevonden. Na de Oorlog bleek radar een
goed alternatief voor traditionele boeien en
oeverlichten. Jaren later werd GPS uitgevonden. In de schepen resulteert dit in het
AIS-bestuderingssysteem. Met dit systeem
kan de loods over elke rivier navigeren zonder naar buiten te hoeven kijken. U begrijpt
dat dit een bedreiging vormt voor oeverlichten.
Een net zo grote bedreiging is lichtvervuiling. Door oases van licht in havens en
steden zijn oeverlichten nog nauwelijks
zichtbaar. Alleen ervaren loodsen onderscheiden de oeverlichten nog. Dit alles
maakt dat er nog nauwelijks gebruik wordt
gemaakt van het stelsel van lichten. Het
verbaast dan ook niet dat vele lichtopstanden reeds verdwenen zijn.
Slotwoord
Hoewel er elk jaar een handvol lichten
wordt afgebroken, betaalt Brussel nog altijd
voor het onderhoud van het grootste aantal
lichtopstanden. Dit zal niet tot in lengte van
9

Eén van de lichten bij Borssele.
Onder andere dit lichtopstand
staat momenteel op de slooplijst.
Het mist reeds haar lamp en
sectoren. Op de foto lijkt het een
klein opstand, maar als je er voor
staat zie je dat hij minstens vijf
meter hoog is.

dagen doorgaan. Het is een kwestie van
tijd totdat zij opdracht geven tot afbreken.
Wanneer dit gebeurt zullen bijzondere historische objecten bij het oud ijzer belanden.
Tegelijkertijd verdwijnt dan het bijzondere
verhaal erachter. Ik pleit er daarom voor
om een deel van dit stelsel te beschermen.

Over de auteur: Gertjan de Boer is als
bouwh istoricus recent afgestudeerd op
dit onderwerp aan de Universiteit Ant
werpen. Voor vragen kun je mailen naar
gertjandeboer1989@gmail.com.
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‘Slave ola’
Slavenadministraties onder VOC-bestuur
Ruud Paesie
Bij slavenhandel en slavernij denk je niet gelijk
aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC). Dat roept eerder associaties op met de
trans-Atlantische slavenhandel van de
West-Indische (WIC) en de Middelburgse
Commercie Compagnie, plantages in Suriname
en andere Nederlandse kolonies in het
Caribische gebied. Niets blijkt minder waar te
zijn. Recente ontsluitingen van VOC-archieven
in Azië en voorlopige onderzoeksresultaten
schetsen de contouren van een omvangrijk en
wijdvertakt slavernijsysteem in Azië, waarbij
niet zozeer de Compagnie, maar vooral haar
personeel betrokken was.

Bijzondere documenten
Als historicus en verzamelaar van documenten die gerelateerd zijn aan het
Nederlandse koloniale verleden, loop ik
geregeld een antiquariaat binnen. Zo’n
tien jaar geleden bood een gerenommeerd
Nederlands antiquariaat mij een zestal
handschriften aan van de VOC, met betrekking tot de slavernij op de Malabarkust van
India. De zes documenten zijn alle gedateerd in de periode 1785-1794 te Cochin,
de hoofdvestiging van de VOC op de genoemde Malabarkust. Bovendien zijn ze genummerd en van VOC-stempels voorzien.
Vier met een VOC-C(ochin) stempelafdruk
van 12 stuivers en twee met die van 6 stuivers.
Aanvankelijk kon ik de stukken moeilijk
duiden en ook onderzoek in Nederlandse
VOC-archieven bracht me niet veel verder.
Wel begreep ik dat het om officiële documenten handelde, voorzien van handtekeningen van hooggeplaatst compagniepersoneel, die grote gelijkenis vertonen met
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notariële eigendomsakten. In dit geval van
slaven, waarin de genoemde fiscaal van het
gouvernement verklaart dat de betreffende
lijfeigen een ‘weezentlijke slaaf’ is en dat
de ‘possessie van den komparant wettig en
naar behoren is’. Ook de namen en leeftijden van de veelal jonge slaven, alsmede
de kasten, waartoe zij behoorden, worden
in de VOC-akten vermeld.
Meer inzicht in de documenten kreeg ik na
de verschijning van een boekje, getiteld:
Kleurrijke Tragiek, De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC van Matthias
van Rossum.1 Van Rossum, historicus en
senior researcher bij het Internationaal In
stituut voor Sociale Geschiedenis te Am
sterdam, ontving in 2015 een beurs van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschap
pelijk Onderzoek (NWO) en onderzoekt
nu samen met drie studentassistenten de
VOC-archieven in verschillende Aziatische
landen. Een belangrijk archief in India waar
zij zich op richten is dat van de staat Tamil
Nadu te Chennai, de vroegere hoofdstad
Madras van de Coromandelkust. Dit staatsarchief beheert de bewaard gebleven administraties van de VOC-factorijen in Malabar,
Coromandel, Suratte en Bengalen. Jammer
genoeg zijn deze zeer onvolledig en verkeren zij veelal in slechte staat. Maar er is ook
goed nieuws te melden. Een paar jaar geleden zijn deze archieven door medewerkers
van het Nationaal Archief te Den Haag gescand, geïnventariseerd en daarna digitaal
toegankelijk gemaakt.2
Deze digitale ontsluiting bood perspectief
voor nader onderzoek. In de categorie:
‘Certificaten, transporten en andere stukken betreffende slaven, 1753-1801’, vond
ik waarnaar ik op zoek was. Tussen 1 januari 1785 en eind december 1794 trof ik
weliswaar vele honderden akten met doorlopende nummering aan, maar dit serieel
bronnenmateriaal bleek helaas verre van
11

Slave-ola, nummer 5238. (Collectie Paesie)

compleet te zijn. Volgens de nummering
zouden er in de genoemde periode 7.000
akten zijn opgemaakt, waarvan slechts
1.760 (25%) documenten bewaard zijn
gebleven. Bovendien waren dat nagenoeg
uitsluitend VOC-akten met een stempel, in
ambtstaal zegel genoemd, van 12 stuivers.
Welgeteld trof ik slechts tien stukken aan
met een zegel van 6 stuivers. Het aantal
aktenummers, afgegeven over de genoemde tien jaar, gaf wel een behoorlijke indruk
hoeveel slaven er alleen al te Cochin waren
geregistreerd. Gemiddeld zo’n 700 per jaar
of bijna twee per dag. Extrapolatie voor de
tweede helft van de achttiende eeuw levert
een schatting op van zo’n 35.000 slavencertificaten van de VOC.
Johan Hendrik Vogt
Benieuwd of ik een van de twee 6-stuiverakten uit mijn collectie in de bronnen
zou aantreffen, ging ik op zoek. Het betreffende document, met aktenummer
12

5238, was op 19 januari 1791 door de
‘eerst gezwoorende’ klerk van politie van
Cochin Andreas Heinrich Schacht opgesteld in bijzijn van twee getuigen voor comparant Catarina de Silva, weduwe van de
toepas, of vrije inlandse christen, Michel
de Sa. Volgens de verantwoordelijke fiscaal Jan Willem Hendrik van Rossum
had de weduwe op wettige wijze aangetoond dat haar 18-jarige lijfeigen jongen,
in het ‘Mallabaars genaamd Ramen’, kaste
‘Kanaka heiden’ en ‘nu hernaamt Lakaij’,
door een met naam genoemde Indiër aan
haar was verkocht en tot slaaf was verklaard. Het document was vervolgens door
Schacht ondertekend en door commandeur
Jan Lambertus van Spall geparafeerd. Op
de achterzijde treffen we de tweede verkoop aan van de genoemde slaaf Lakaij,
gedateerd 10 maart 1791. Ditmaal aan de
uit Duitsland afkomstige Johan Hendrik
Vogt, kapitein luitenant der artillerie van
de Compagnie. Daarin verklaart De Silva
dat zij Lakaij heeft verkocht en ‘overgeDen Spiegel

transporteerd’ aan Vogt. De akte is ondertekend met een kruisje, met vermelding dat
‘dit merk eijgenhandig is gesteld’ door De
Silva’.3
Mijn zoektocht wordt beloond. Aktenummer
5238 tref ik aan tussen de archiefstukken
van Malabar. Het document komt bijna
volledig overeen met het stuk uit mijn eigen collectie. Met dit verschil dat het gewaarborgd is met een VOC-stempel van
12 stuivers en het ontbreken van de overdrachtsverklaring van De Silva aan Vogt.
Bovendien vermeldt mijn document op
de achterzijde nog iets bijzonders: ‘De
minute deezes is behoorlijk geteekend en
geschreeven op een zegel van twaalf stuivers’. Dat betekent dat de klerken van politie alleen bij de eerste verkoop een minute
opmaakten, die als slaaf- en eigendomsregistratie op het secretariaat van de VOC in
bewaring bleef. De eigenlijke verkoop- of
originele akte, gewaarmerkt met een zegel
van 6 stuivers, werd aan de slaveneigenaar
meegegeven. Bij iedere volgende verkoop
werd op deze originele akte de nieuwe en
getekende overdracht vermeld, waarna het
document met de verkochte slaaf aan de
nieuwe eigenaar werd overgedragen. Op
sommige van de tien aangetroffen eigendomsakten trof ik wel vijf of zes opeenvolgende transporten aan van een bepaalde
slaaf of slavin. Deze transportakten noemde men een ‘ola’ of ‘slave ola’ en als bewijs
van registratie bewaarde de VOC de minuten van de tot slaaf verklaarde certificaten.4

slavenhandel, maar claimde geen monopolie en ontwikkelde deze niet tot kernactiviteit, zoals bij haar zusterorganisatie de WIC.
Naar schatting heeft de VOC zo’n 38.000
tot 53.000 slaven vervoerd.5
De intra-Aziatische slavenhandel liet de
Compagnie over aan het particuliere initiatief. Wel hief zij belastingen, reguleerde
de slaventransacties binnen haar territoria
en trachtte de plakkaten en voorschriften
zoveel mogelijk te handhaven. Een van die
bepalingen luidde bijvoorbeeld dat christenen geen slaven mochten verkopen aan
niet-christenen. In een andere verordening
legde zij het verbod op de uitvoer van slaven vast.6
Door de vrijheid die de Compagnie haar
personeel verleende, nam dat de slavenhandel letterlijk en figuurlijk voor zijn rekening. Zij kochten, transporteerden en verkochten de tot slaaf gemaakte Aziaten. De
bron van slavernij was divers. Soms waren
het krijgsgevangen die als oorlogsbuit werden verkocht of leidden bepaalde tegenslagen, droogte en honger tot schuldslavernij.
Maar ook regelrechte rooftochten en ont-

Slavernij in Azië
In Azië was slavernij een eeuwenoud en
wijdverspreid verschijnsel. Toen de Euro
peanen daar vanaf de vijftiende eeuw verschenen, kwamen zij al snel in aanraking
met het Aziatische slavernijsysteem en
maakten daarvan dankbaar gebruik. Ook
de VOC. Zo zette deze Bengaalse slaven in
bij de productie van nootmuskaat en foelie
op de Banda eilanden, werkten er slaven
op de scheepswerven en in de pakhuizen
op Java en Ceylon of werden zij tewerkgesteld op de landerijen van Kaap de Goede
Hoop. De Compagnie nam dus deel aan de
Juli 2017

VOC-pakhuis in Cochin. (foto Ruud Paesie, 1999)

13

Slaaf met Pajoeng of zonnescherm. (Collectie
Brandes, Rijksmuseum Amsterdam)

voeringen kwamen voor. In India was het
lijfeigenschap bovendien gekoppeld aan
het kastesysteem, waarbij personen uit
hoofde van hun geboorte verbonden waren
aan bepaalde diensten en werkzaamheden. Vooral mensen uit de laagste kasten,
de kastelozen of ‘onaanraakbaren’, waren
vaak het bezit van landheren uit hogere
kasten.7
De veelal jonge slaven, soms kinderen van
nog geen tien jaar, werden ingezet als bedienden in de huishoudens, als arbeids
krachten in tuinen en werkplaatsen of
leefden in concubinaat. Ook verhuur van
slaven vond plaats, bijvoorbeeld aan de
VOC. Voor het hogere compagniepersoneel
was het gebruikelijk om er grote huishoudens op na te houden, met veel slaven.
Zo kocht de eerder genoemde Johannes
Hendrik Vogt ten minste elf jonge slaven.8
Intra-Aziatische slavenhandel
Zoals in iedere ‘slave-ola’ expliciet stond
vermeld, mocht de eigenaar zijn slaven
niet zonder toestemming het land uitvoe14

ren. Daarvoor moest een ‘speciaal konsent van de hooge overigheid’ of export
vergunning aangevraagd worden die
VOC-functionarissen gelegenheid gaf om
zich met de intra-Aziatische slavenvaart
in te laten. Zowel met particulier uitgerede
schepen als compagnieschepen. Vooral
scheepsofficieren kochten slaven in om
die vervolgens elders in Azië voor een
goede prijs te verkopen. Kennelijk was dat
een lucratieve handel, want vaak werden
er enkele tientallen door hen gekocht. Zo
ging de Concordia, een groot Zeeuws compagnieschip, in april 1780 op de rede van
Cochin voor anker en kochten officieren
en onderofficieren 46 slaven, waarvan de
ondermeester de helft voor zijn rekening
nam. Daarna zeilde het schip naar Batavia
waar de slaven te gelde werden gemaakt.
Een half jaar later ankerde de Amsterdam
en wederom kocht het personeel veel slaven. Ditmaal waren het er 53, waarvan de
schipper er 33 kocht. Daarna vervolgde het
schip zijn reis, met bestemming Ceylon.
Veel scheepsofficieren hielden zich overigens niet aan de opgelegde regels van de
Compagnie en er was sprake van grootschalige slavensmokkel. Hoewel de exacte
omvang van de particuliere slavenhandel
op VOC-schepen door gebrek aan bronnenmateriaal moeilijk te reconstrueren is,
moeten deze activiteiten aanzienlijk zijn
geweest. Naar schatting zijn er gedurende
de zeventiende en achttiende eeuw tussen
de 175.000 en 225.000 slaven door VOCpersoneel verhandeld. 9 Een eenvoudige
rekensom van de door de VOC en haar
personeel vervoerde slaven levert een aantal op van tussen de 213.000 en 278.000
slaven in Azië.
De slavenpopulaties in de door de VOC beheerde gebieden waren echter veel groter.
Batavia telde bijvoorbeeld rond 1780 alleen
al zo’n 40.000 slaven en ook in Cochin bestond meer dan de helft van de bevolking
uit slaven. Volgens een recente inschatting van de gehele slavenbevolking in de
Nederlandse gebieden in Azië over de zeventiende en achttiende eeuw zouden dat
er 660.000 tot 1.135.000 zijn geweest. Dat
betekent dat het merendeel van de aangeDen Spiegel

voerde slaven in de door de VOC beheerde
gebieden via Aziatische en Euro-Aziatische
handelslijnen verliep.10
Tot slot
Waren bij de Nederlandse trans-Atlantische
slavenhandel vooral bedrijven betrokken
en voerde het personeel de opdrachten van
de directie uit, bij de intra-Aziatische slavenhandel liet de VOC dat vooral aan het
particulier initiatief over en waren haar personeelsleden zelfstandige actoren. Voerden
de Nederlandse slavenondernemingen bij
de Atlantische vaart haar particuliere administraties, bij de Aziatische vaart regu-

leerde de VOC de slavernij middels algemene registraties en verordeningen. Deze
slavenadministraties zijn veruit de belangrijke bronnen voor fundamenteel historisch
onderzoek naar de rol van de VOC en haar
personeel bij de slavernij in Azië. Het onderzoek van Van Rossum zal tot nieuwe inzichten leiden.
Over de auteur: dr. RUUD PAESIE (1956)
is maritiem historicus in Middelburg. Hij
publiceert over uiteenlopende maritieme
onderwerpen. Recent verschen en Ge
schiedenis van de MCC en Slavenopstand
op de Neptunus.
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Abraham Gilles Jongman (1886-1970)
G-Jan Derksen
Marineman in de kombuis. Het is ontzettend
leuk wanneer je opa een groot verteller is.

Opa Jongman geboren op 17 maart 1886
in Hoofdplaat, wist ons, kleinkinderen,
enorm te boeien met zijn verhalen over
Nederlands-Indië. Hij had in 1905 getekend voor de marine en diende tot in 1930.
Veruit de meeste tijd verbleef hij in OostIndië. Wat hij daar zag en meemaakte werd
door hem verwoord in prachtige verhalen. Opa wist wellicht soms ‘Dichtung und
Wahrheit’ niet geheel te scheiden maar wij
als kleinkinderen hingen aan zijn lippen.
Ik moet wel toegeven dat oma Levina zo
nu en dan ingreep met de opmerking: ‘Gij
moet zo overdrijven’….
De verhalen uit Oost-Indië gingen over
grondzeeën, schepen, kaaimannen, Japan,
kokosnoten, enorme kevers, malaria en het
Maleis. We leerden dan ook tot vijftig tellen in het Maleis. Doordat hij altijd kok was

geweest bij de marine, kregen we ook les in
het bereiden van talrijke lekkernijen zoals
spekkoek, nasi, saté en croquetten. In die
tijd waren dit exotische hapjes. Maar er was
ook drama, zoals het verspelen van zijn
schip de Hr. Ms. Hydra in februari 1921.
Het gezin Jongman-Elve kwam rond 1885
vanuit Hoofdplaat naar Vlissingen. Die stad
bood veel werkgelegenheid zodat het voor
overgrootvader Johannes en zijn vrouw
Adriana, een prachtige start bood om de
eerste stappen te zetten op de maatschappelijke ladder. De mailboten van de Maat
schappij Zeeland bezorgden de familie
Jongm an werk. Johannes werkte er als
dekknecht en kruier. Drie zonen van hem
werden eveneens personeel op de mailboten. Een andere zeer belangrijke werkgever
was de Koninklijke Marine. Zij had vanouds
een belangrijk deel van de binnenhaven tot
haar beschikking voor de schepen die de
zeegaten en kust van Zeeland moesten verdedigen.

De Buitenhaven met de mailboot van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, circa 1905.
(Prentbriefkaartencolletie Gemeentearchief Vlissingen)

16

Den Spiegel

Abraham Jongman in Soerabaya, 1914.
(Privécollectie)

Abraham Jongman tekende zoals gezegd
voor de marine in 1905. Die stap was niet
zo moeilijk. Tot dan toe had Abraham bij de
zeevisserij gewerkt. De marine bood zekerheid.
Omdat Abraham met zeer goed gevolg de
lagere school had doorlopen, kwam hij bij
de marine al snel in de keuken waar het
veel wikken en wegen was. Hij doorliep
zelfs als matroos 1ste klas de huishoudschool om gediplomeerd bakker te worden.
Kort daarna werd hij korporaal kok.
Zijn vader Johannes (men zegt soms Jan
nis, Zeeuwse uitspraak) had naast zijn werk
voor de mailboten, een eigen rederij. De
familie Jongman woonde op het Eiland
aan de binnenhaven. Dit stadsdeel werd
bewoond door mensen die veelal werkten
bij de mailboten of het kopstation van de
Nederlandsche Spoorwegen. Jannis zette
hen op bestelling over met een roeiboot.
Met de Schelde als broodheer, had de familie Jongman niets van doen. Het Eiland
was een klasse apart!
Het verhaal van Abraham Jongman gaat
vooral over het wel en wee van een minJuli 2017

dere in rang bij de Koninklijke Marine. De
man begon als matroos en sloot zijn car
rière af als sergeant chefkok. Ik volg hem
in zijn loopbaan met behulp van zijn Zak
boekje en het Conduiteboekje.
Abraham maakte deel uit van het verhaal
van de marine in de oorlog van 1914 en
in de jaren twintig met krimp en bezuinigingen.
Het ver van huis zijn voor vrouw, kinderen
en vaderland, moet een geschiedenis zijn
van sterke persoonlijkheden. De post was
in die tijd de boodschapper van dat bestaan.
Levina’s broer: Abraham van den Ameele,
gaf ook gehoor aan de slogan voor WestVlaanderen: wil je wat bereiken…trek de
wereld in…! De familie Van den Ameele
had daar al veel ervaring mee. Velen van
hen emigreerden naar de USA. De broer
van oma tekende in 1916 voor het KNIL
en bouwde in de Oost een carrière op als
vliegtuigbouwer en schopte het tot adjudant onderofficier.
Minder rooskleurig verliep het voor opa’s
broer Gilles. Ook hij tekende bij de marine.
Zijn werkplek werd de onderzeeër. Gilles
zat gedurende de Tweede Wereldoorlog in
Engeland en maakte de torpedering van SS
Columbia mee.
Naast dit persoonlijk relaas verdient de
eigenlijke taak van de marine in de Oost
aandacht.
Uit de vakliteratuur ontstaat een onthutsend
beeld. Er blijkt binnen de marine totaal
geen eenduidige opvatting te zijn geweest
over de vraag hoe en met welk materieel
wij de kolonie Oost-Indië moesten verdedigen. Laat staan dat de politiek in Den Haag
de portemonnee wilde trekken om dat deel
van het Koninkrijk die middelen ter verdediging te geven waar men mee uit de voeten kon. Er heerste binnen de marine een
ware stammenstrijd over hoe de kolonie
te verdedigen. Er waren er die met zware
oppervlakteschepen een strategie wilden
uitzetten. Anderen propageerden het duikbootwapen. De marine bleef zwalken in het
bepalen van een definitieve strategie.
Dat de politiek van Den Haag en Batavia
hierbij ontegenzeggelijk aan de touwtjes
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trok, is zonneklaar, maar dat er vaak met
twee maten werd gemeten met bovenal een
derde agenda, blijkt wanneer de neutraliteitspolitiek vaak ingehaald wordt door grote belangen van het bedrijfsleven. Tijdens
de oorlog bestelde men bij Duitse werven
moderne kruisers en het Koninkrijk haalde
vlak na 1918 veel personeel, kennis en
kunde uit de Duitse oorlogsindustrie, naar
Nederland. Het Fokkerverhaal is slechts
één van de vele voorbeelden.
De marine van rang en stand als een bolwerk van tradities en trouw, gaf niet altijd
blijk van kameraadschap, takt en begrip.
Maar als je op tijd je mond wist te houden
en beleefd te zijn, was het goed toeven aan
boord. In die sfeer zien we veel onbeschreven reuring en activisme in Oost-Indië bij
minderen, waar de marineleiding en het koloniale bestuur nauwelijks raad mee wisten.
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Over de auteur: drs. G-Jan Derksen is
oud-geschiedenisdocent en staat zoals hij
zegt meer in het verleden dan het heden.
Hij gaat in zijn verhalen graag van het
verleden naar het heden, zeker als zijn
grootvader daarbij een bescheiden rol
speelt. Hij wil de geschiedenissen van de
kleine man in het spectrum van de ge
schiedschrijving plaatsen.
Het boek over Abraham Gilles Jongman
bevat naast het verhaal foto’s, archiefdo
cumentatie en ansichtkaarten om zo een
beeld te geven van zijn leven bij de ma
rine.
Voor inlichtingen: gerr.derksen@planet.nl
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muZEEumnieuws
Jubileumexpositie ‘Tocht naar Chatham’
Arthur Scheijde
Het muZEEum wijdt van 2 juni tot en met
1 oktober een speciale jubileumexpositie aan de
beroemde ‘Tocht naar Chatham’ die deze
zomer 350 jaar geleden plaatsvond. Sinds 1665
woedde de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
tussen Groot-Brittannië en de Republiek der
Zeven Verenigde Provincies. Om een einde te
maken aan deze oorlog stak opperbevelhebber
Michiel de Ruyter in 1667 met de Nederlandse
oorlogsvloot in het geheim het Kanaal over naar
Engeland. Op de Medway, een zijrivier van de
Theems, zetten zij de Britse vloot in lichterlaaie
en veroverden het prestigieuze vlaggenschip de
‘Royal Charles’. Deze vernielende ‘Tocht naar
Chatham’ dwong de Britten ertoe om in de
zomer van 1667 de Vrede van Breda te
ondertekenen.

Herdenkingsmunt 350 jaar ‘Tocht naar
Chatham’. (Stichting Michiel de Ruyter,
foto: Arthur Scheijde)

Brits feest
Het vieren van het jubileum van de Tocht is
een initiatief van de Britten zelf. De steden
Chatham en Gillingham aan de Medway riJuli 2017

vier zijn kort geleden de gemeente ‘Med
way’ gaan heten. Vandaar dat de gemeente
graag de ‘Battle of Medway’ samen met
Nederland viert. De aanval op de Medway
zien ze als hun ‘Most Glorious Defeat’, hun
‘Meest Glorieuze Nederlaag’. Het feit dat ze
het liever een ‘Battle’ (zeestrijd) noemen
dan een ‘Raid’ (vernieltocht), zoals het in
de geschiedenisboeken bekend staat, geeft
aan dat ze het nog niet helemaal hebben
verw erkt. Prins Charles weigert bijvoorbeeld aanwezig te zijn, terwijl hij toch de
beschermheer is van de Chatham Dock
yards. Van Nederlandse zijde zal prins Mau
rits van Oranje namens Nederland acte de
présence geven. Aan Britse zijde zal een lid
van het koninklijk huis van gelijke stand
aanwezig zijn.
In het vaderland
In Nederland zijn in verschillende musea
educatieve programma’s, symposia en exposities over deze gedenkwaardige Tocht.
Stichting Michiel de Ruyter coördineert een
en ander, brengt een herdenkingsmunt uit
en heeft door Strip2000 een speciaal De
Ruyterstripalbum laten maken. In het Rijks
museum is een expositie en een symposium. Het Scheepvaartmuseum richt zich op
de Tocht en alles wat met Michiel te maken
heeft. Het Vaderlands Fonds voor de bevordering van ’s Lands Zeedienst heeft een animatie gemaakt, gebaseerd op schilderijen
van Schellinks in het Rijksmuseum. Hierin
legt men op eigentijdse wijze uit hoe de
Tocht plaatsvond. Het Vlissingse muZEEum
bezit een behoorlijk grote collectie van De
Ruyter objecten en staat recht tegenover
het huis waarin Michiel woonde tijdens zijn
Zeeuwse jaren. Vanzelfsprekend sluit het
muZEEum zich met de jubileumexpositie
aan bij dit samenwerkingsverband van musea en organisaties.
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Deze grote ramp aan Nederlandse zijde
hakte diep in het angstgevoel onder de bevolking. De handelsbeurs in Amsterdam
werd enkele dagen stilgelegd om een landelijke financiële ramp te voorkomen. De
belangrijkste man in Nederland, raadspensionaris Johan de Witt, zinde op wraak en
zette een plan dat hij al in 1666 had gesmeed in werking. Hij stuurde zijn broer
Cornelis de Witt als zijn vertegenwoordiger
met Michiel de Ruyter als opperbevelhebber in het geheim op de Nederlandse oorlogsvloot naar Engeland. Opdracht was de
totale destructie van de Britse oorlogsvloot.
Michiel was geen groot voorstander van
deze gevaarlijke actie, maar voerde plichtgetrouw zijn orders uit.

De Ruyters vlaggenschip de ‘Zeven Provinciën’.
(tekening Arthur Scheijde)

De oorlog
Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog vonden de Vierdaagse Zeeslag (juni 1666) en de Tweedaagse Zeeslag (augustus van hetzelfde jaar) plaats. Tijdens
de eerstgenoemde zeeslag overleed de
Vlissingse luitenant-admiraal van Zeeland
Cornelis Evertsen de Oude aan boord van
het Zeeuwse vlaggenschip de ‘Walcheren’.
Zijn broer Johan Evertsen de Oude nam
zijn functie over en overleed tijdens die
tweede genoemde zeeslag aan boord van
hetzelfde schip. Zij liggen samen in een
marmeren praalgraf begraven in de Wan
delk erk in Middelburg. Het wrak van de
later gezonken Walcheren ligt voor de
Oranjemolen nog deels in het water.
Slechts twee weken na de Tweedaagse
Zees lag voer de Britse schout-bij-nacht
Robert Holmes met een deel van de Britse
oorlogsvloot naar Terschelling en Vlieland.
Hij zette hier in opdracht van de Britse koning ongeveer 160 Nederlandse schepen
in brand. Op Terschelling plunderden zijn
mannen huizen en staken die in brand. Ze
mishandelden en verk rachtten vrouwen.
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Detail uit de kaart die deel uitmaakt van de muZEEum
jubileumexpositie (muZEEum).

De Tocht in het kort
Londen had al veel te lijden gehad in
1666 doordat de bakker van de Britse koning Charles II ‘s nachts vuur in zijn oven
had laten branden. Een enorm deel van
de binnenstad met allemaal houten panden brandde hierdoor af. De Nederlandse
kunsten aar Wenceslaus Hollaer maakte
hier destijds een gedetailleerde tekening
van. Doel van de Nederlandse vloot in
1667 was om naar Londen te varen en daar
opn ieuw brand te stichten. Bij Blackwall
was de Theems echter afgesloten door afgezonken schepen.
De Ruyter besloot om een eskader de Med
way zijrivier op te sturen, richting de Dock
yards van Chatham. Vlakbij de monding
van de rivier lag Fort Sheerness. De Neder
landse vloot opende het vuur en vernietigde
Den Spiegel

Het enorme deel van Londen dat in 1666 verbrandde, Wenceslaus Hollaer, 1666

het fort. Het pas opgerichte Korps Mariniers
ging aan land en vocht intensief. In hun en
thousiasme trapten ze ook de deur in van
een kerkje. De Ruyter, vroom als hij was,
stuurde zijn scheepstimmerman ernaartoe
om de deur van de kerk te repareren. Hij
strafte ook een aantal mannen vanwege
plunderpraktijken, waaronder kapitein Jan
van Brakel. De Ruyter had duidelijk het bevel gegeven het gedrag van de Britten een
jaar eerder niet te kopiëren. Er mocht absoluut niet worden geplunderd.
Bij de Mosselbank een stuk verderop
maakten zeemannen de koers vrij tussen
nog meer afgezonken blokkadeschepen.
De vastgezette Jan van Brakel offerde zich
op en voer met zijn schip en twee branders
recht op de ketting af, terwijl hij van Britse
zijde onder kanonvuur werd genomen. Eén
van de twee branders brak door de ketting
heen, waarna ze de Britse schepen Unity
en Royal Charles wisten te veroveren. An
dere schepen werden in brand gestoken en
zonken.
Tot dit moment was De Ruyter met de
zwaarst bewapende schepen aan de monding van de rivier gebleven om de vluchtweg te beveiligen tegen van zee terugkerende Britse oorlogsschepen. De Zeven
Provinciën en de andere zware schepen
konden moeilijk de rivier opvaren en bleJuli 2017

ven liggen aan de monding. Per sloep voer
De Ruyter nu naar de veroverde schepen
en nam concreet de leiding over de verdere
aanval. Hij, Aert van Nes en kolonel der
mariniers Willem Joseph van Ghent leidden
vanuit sloepen de heftige aanval op Kasteel
Upnor. Vanaf het kasteel en vanuit batterijen vanaf de oever verdedigden de Britten
zich hevig. Toch lukte het de Nederlanders
om voorbij het kasteel nog drie grote oorlogsschepen in brand te steken. Nog verder
oprukken was gezien de ondiepte van de
rivier niet verstandig, dus keerde men terug
naar de monding.
Veel mensen denken dat alleen deze aanval de ‘Tocht naar Chatham’ inhield. In de
realiteit heeft de Tocht vele maanden in
beslag genomen. Tijdens de aanval op de
Medway was het Zeeuwse eskader bijvoor
beeld niet aanwezig. Het was gedwongen
om de Zeeuwse kust te blijven bew aken
totdat de eerste aanval was ingezet. Onder
leiding van luitenant-admiraal van Zeeland, Adriaan Banckert, voer de Zeeuwse
vloot erna naar Engeland, verkende het de
Theems verder en hielp het andere forten
aan te vallen en te vernielen. Raadspen
sionaris Johan de Witt wilde niet alleen dat
de Britten de Vrede van Breda ondertekenden, maar ook dat de Britse vloot zoveel
mogelijk werd vernietigd. Maanden na het
tekenen van de Vrede van Breda voer De
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Het in brand zetten van schepen op de Medway, Willem Schellinks (Rijksmuseum SK-A-1393-00).

Ruyter nog om de Zuid langs Isle of Wight
naar de zuidwestpunt van Engeland op
zoek naar Britse schepen om ze aan te
vallen en de stuipen op het lijf te jagen.
Pas in oktober keerde hij met de Neder
landse vloot terug naar huis. In 1667 was
Amsterdam al meer dan een decennium
zijn thuishaven. Het huis in Vlissingen bezat
hij vermoedelijk nog.
De muZEEumexpositie
De ‘Tocht naar Chatham’ zien velen als het
grootste wapenfeit van Michiel. Deze expositie over de Tocht is te zien in de Pak
huizen van het muZEEum. Heel toevallig is
dit precies tussen de huizen van een aantal
Zeeuwse zeehelden die actief waren tijdens
de oorlog en de Tocht. De twee huizen in
de Nieuwstraat recht naast de pakhuiszalen aan de oostzijde werden in de 17e-eeuw
bewoond door de genoemde Johan Ever
tsen. Michiel de Ruyter woonde tegenover
de Pakhuizen op nummer 13. Om de hoek
in de Sarazijnstraat was het huis van Cor
nelis Evertsen de Jonge.
In de expositie hangen reproducties van
schilderijen van Schellinks uit het Rijksmu
seum die de Tocht goed weergeven. Deze
schilderijen komen voor in de genoemde
animatie van het Vaderlands Fonds die u er
ook kunt bezichtingen. Een speciale kaart
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toont welke stappen zijn doorlopen tijdens
het brandstichten op de Medway. Een stuk
journaal van De Ruyter en zijn brief aan
Evertsen de Jonge geven een indruk hoe
het werd ervaren. In citaten uiten meerdere
betrokkenen wat ze tijdens de Tocht beleefden. In de zalen staan modellen van het
Hollandse vlaggenschip Zeven Provinciën
en haar zusterschip, het Zeeuwse vlaggenschip Walcheren. Een bijzonder detail is
dat dit model van de Zeven Provinciën is
gebruikt in de film Michiel de Ruyter. Het
is in de film te zien vlak voordat de Britse
koning Charles II ertegenaan schopt, nadat

De Ruyter stripalbum 4, ‘De Tocht naar Chatham’.
(Uitgeverij Strip2000)
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hij te horen krijgt dat de Nederlanders zijn
vloot tijdens de Tocht hebb en verbrand.
Tijdens de trap zelf is een replica gebruikt.
Het maakt de aanwezigheid in deze expositie gedenkwaardig. In de expositie hangen
ook scheepsportretten van de veroverde
Royal Charles en de Walcheren. Over de
spiegels van de Royal Charles en de Zeven
provinciën is bovendien uitleg. Beide spiegels staan tevens op de herdenkingsmunt.
Voor jonge mensen zijn de spellen ‘Wie is
het?’ en een kwartet gemaakt, die de gezichten tonen van veel betrokkenen aan
zowel Britse als Nederlandse zijde. Met uitleg over wat hun rol was. In het gemaakte
kwartet komen enkele wetenswaardigheden spelenderwijs aan bod. Zo zijn onder
andere vier spionnen geïdentificeerd en
wordt uitleg gegeven over verschillende
souvenirs die aan de Tocht zijn overgehouden.
Een toelichting op het speciaal voor de herdenking vervaardigde stripalbum laat onder
andere zien dat Ferdinand Bol in 1667 in
de strip het portret van De Ruyter schildert.
In het muZEEum hangt een kopie van dit
Bolportret in het trappenhuis. Een ander,
origineel Bolportret is boven in het muZEEum te zien. Naast de uitleg over de strip
hangt een reproductie uit het Rijksmuseum
van de Krijgsraad van Michiel de Ruyter die
ook in de strip is verwerkt.
Kunstboek
De bekende Vlissingse kunstschilder Jan
de Quelery heeft een nieuw kunstboek het
licht doen zien. Hierom zijn enkele reproducties van zijn werken in de Pakhuizen
van het muZEEum te bezichtigen. Het zijn
vooral doeken van zeeslagen die plaatsvonden tijdens de oorlog waar de Tocht een
einde aan maakte. De Quelery’s kunstboek
heeft een voorwoord van Michiels nazaat
Frits de Ruyter de Wildt en de huidige topman van de marine, generaal der mariniers
en command ant zeestrijdkrachten Rob
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Het nieuwe kunstboek van Jan de Quelery, door Jan
zelf en Graddy Boven. (Uitgeverij Dokmar)

Verkerk. Verkerk is de Michiel de Ruyter
van onze tijd. Het korps mariniers werd in
1665 opgericht. De aanval op de Medway
was één van de eerste grote amfibische
landingsacties van het korps. In de nabije
toekomst opent in Vlissingen de Michiel de
Ruyter marinierskazerne bij de buitenhaven.
Kortom, genoeg aanleiding om deze expositie en de collectie van het muZEEum te
komen bewonderen ter gelegenheid van dit
jubileummoment.
Deze expositie over de ‘Tocht naar Chat
ham’ is gerealiseerd door het muZEEum
in samenwerking met De Ruyter- en Chat
hamkenner Arthur Scheijde en met medewerking van het Rijksmuseum en Jan de
Quelery.
Over de auteur: Arthur Scheijde is schrij
ver van De Woestduynschipbreuk nader
Ontr afeld, Mysterieuze Schipbreuken in
de Gouden Eeuw en In de Naam van de
Ruyter. Als bestuurslid van Stichting
Michiel de Ruyter ontwierp hij de Chat
ham herdenkingsmunt en begeleidde de
histor ische correctheid van de strip De
Ruyter: de Tocht naar Chatham, waarin
zes pagina’s historisch dossier van hem
zijn opgenomen.
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Verenigingsnieuws
François Hulsbergen
Excursie naar Antwerpen 21 april 2017
Sinds de oprichting van de vereniging in
1982 is het gebruikelijk om jaarlijks een
excursie te maken. Om het jaar naar het
zuiden, veelal naar België, en dan weer
naar het noorden.
Dit jaar ging de reis per bus naar Antwer
pen. Van de koffie met apfelstrudel in
het Stadscafé aan de Suikerrui naar het
Eugeen van Mieghemmuseum is het maar
enkele stappen. We werden gastvrij onthaald door conservator/directeur Erwin
Joos en gids David. Na een film over het
leven van de schilder Van Mieghem was er
gelegenheid de vele schilderijen te bezichtigen. Daarnaast is het museumgebouw
Het Redershuis zeer de moeite waard. In
diverse stijlen in 1896 ingericht met zowel kenmerken van Arts & Crafts als Art
Nouveau. De architect van het gebouw is
Joseph Hertogs.
De lunchpauze was vrij voor eigen initiatief.
Vervolgens met de bus naar het volgende
programmapunt: een bezoek aan het Red
Star Line Museum. Het museum is relatief
jong, september 2013 en het is gehuisvest
in loodsen die in het verleden dienst hebben gedaan als boekingskantoor en opstapplaats voor passagiers die emigreerden
vanuit Europa naar de andere kant van de
Atlantische Oceaan.
In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers
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die met de Red Star Line naar Amerika
reisden op zoek naar geluk en een beter
bestaan. Het zijn al die verhalen samen die
het verhaal van de Red Star Line vormen.
Als de muren konden spreken, stonden we
versteld van hun verhalen. Twee miljoen
passagiers maakten met de stoomschepen
van Red Star Line de oversteek.
In combinatie met het Van Mieghemm u
seum een indrukwekkend stuk geschiedenis, waarvan de schilder Van Mieghem de
beelden op doek en papier heeft vastgelegd.
Per bus de stad door op weg naar Huis
brouw erij ’t Pakhuis aan de Zuidkaai in
Antwerpen voor een drankje en het diner.
Het Pakhuis dateert uit 1850, echter de
brouwerij werd eerst in 1996 gesticht. De
brouwerij produceert verschillende bieren,
hoofdzakelijk voor eigen huis.
De gerechten zijn uiteraard sterk beïnvloed
door de omgeving: biersoep en Vlaamse
stoof met bier bereid. Dit alles viel prima
in de smaak.
Veel vrienden hebben geproefd en genoten
van de bieren met uiteenlopende alcoholpercentages: Antwerps blond en Antwerps
bruin en Den Bangelijken (tripel) met 9½ %.
Na een voorspoedige busreis waren we
rond 21.30 uur weer in Vlissingen.
Joke den Exter en Heleen Peters hebben
ons verrast met een mooi programma en
we kunnen terugzien op een zeer interessante en geslaagde excursie.
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muZEEumnieuws
Karen Kroese
Zeeuws maritiem muZEEum 15 jaar
In september 2017 is het 15 jaar geleden
dat het Zeeuws maritiem muZEEum is geopend op de Nieuwendijk 11 in Vlissingen.
En dat moet natuurlijk worden gevierd!
Dus noteer vast in uw agenda:
− woensdag 20 september: officieel programma 15 jaar muZEEum met lezingen, rondleidingen en andere activiteiten.

Juli 2017

− Zaterdag 23 en zondag 24 september: de Michieldagen met een feestelijk
programma binnen en buiten het muZEEum, met muziek, verhalen, theater,
kraampjes, demonstraties, rondleidingen
en andere festiviteiten.
We hopen u dan allemaal te begroeten!
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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
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info@amz.nl

www.amz.nl
Den Spiegel

Maritime & Offshore Manpower Services

Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

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

Mabélis Mode

Women

Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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een registerloods vaart op
honderden verschillende schepen

mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

