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Kaart van de kust bij Duinkerken en van de Vlaamse kust van Walcheren tot Boulogne, 1631 (kaart Pieter Codde 

van Enchuysen, Rijksmuseum, Amsterdam).  

In mijn lezing op 30 mei 2017 na de algemene ledenvergadering van het KZGW heb ik in 10 tableaus 

narratif geprobeerd een beeld schetsen van de relatie tussen Middelburg en Vlissingen door de 

eeuwen heen: van 1135, het ontstaan van het dorp Vlissingen (Middelburg bestond al honderden 

jaren) tot nu, 2017. De lezing was gebaseerd op de onderstaande tekstfragmenten uit mijn boek 

Vissers, Kapers, Arbeiders uit 2015. Het boek is nog steeds te koop in de boekhandel en online te 

bestellen op www.vlissingen700.nl.  

 

  

http://www.vlissingen700.nl/
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Kaart van Vlaanderen en een deel van Zeeland uit 1617, getekend door L. Van Thuyne in 1617 voorstellende het 

zelfde gebied omstreeks 1274.  

(1) Proloog: Vlissingen contra Middelburg 

In de eerste eeuw dat Vlissingen als stad bestond, waren er nauwe banden met de buurstad 

Middelburg. De steden hielpen elkaar waar nodig in de harde strijd om het bestaan, waarbij 

overstromingen en vijandelijke aanvallen van buiten het eiland aan de orde van de dag waren. 

Inwoners van Middelburg hielpen de Vlissingers de gaten in hun dijken te dichten en de Vlissingers 

sprongen op hun beurt weer bij wanneer Vlaamse troepen het voorzien hadden op Middelburg. Beide 

steden hadden daar natuurlijk voordeel bij: een goede buur was ook toen al beter dan een verre 

vriend. 

Middelburg had veel meer macht dan Vlissingen: de stad was ouder, groter, rijker, voornamer. Het 

was een van de bestuurlijke centra van de Vlaamse graven. Vlissingen was voornamelijk een 

vissersstad, de grootste van Zeeland. Maar de Vlissingers wilden meer. Zij wilden ook handelen in 

wijn, textiel en wol. Dat was niet naar de zin van Middelburg. Er bestaan in de archieven zeker tien 

brieven waarbij de Middelburgers zich beklaagden over de Vlissingers. Dat kwam in 1441 tot een 

climax. Middelburg probeerde Vlissingen op te kopen. Dat hadden ze eerder succesvol gedaan met 

Arnemuiden. Maar ook de familie Van Borssele aasde in die tijd op Vlissingen. En die waren nóg 

handiger, waardoor de Middelburgers het nakijken hadden. 

Met de relatie tussen de steden is het daarna nooit meer goed gekomen. In 1485 was er een kerkelijk 

conflict waarbij zelfs de hulp van de paus in Rome werd ingeroepen en in 1546 wilde Vlissingen een 

haven waarvan de aanleg door Middelburg werd tegengehouden. Keizer Karel V vond dat goed, op 

voorwaarde dat er alleen in haring werd gehandeld. Een streek van de Middelburgers, die bang waren 

dat de Vlissingers in veel meer zouden gaan handelen dan in haring. De haven ging dus niet door. 
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Maar er waren ook momenten dat Middelburg het onderspit delfde, zoals in 1572. Vlissingen had de 

Spanjaarden de stad uit gezet en zich daarmee oranjegezind getoond. Dat werd door Willem van 

Oranje beloond met een nieuwe haven en een groot aantal handelsrechten. Pas twee jaar daarna, in 

1574, werd het Spaansgezinde Middelburg ontzet. Willem van Oranje gaf de stad hoge boetes en 

ontnam haar, tot groot genoegen van de Vlissingers, de meeste rechten. Maar Middelburg was zó rijk 

dat ze er al gauw weer bovenop kwamen. Nog geen tien jaar later waren ze alweer de tweede stad 

van de Nederlanden. 

De irritaties bleven. Alle officiële handel verliep via de Merchant Adventurers, een sjiek handelsgilde 

uit Engeland dat een kantoor had in Middelburg. Daarbuiten ontstond echter ook een levendige 

handel, die als smokkel werd bestempeld. De Vlissingers deden daar vrolijk aan mee. Het 

hoofdkantoor van de Merchant Adventurers in Londen gaf Middelburg daarom de opdracht de 

Vlissingers in het gareel te houden. Maar ja, de Middelburgers droegen witte kragen en hadden niks te 

zeggen over het ruige volk in Vlissingen. De Engelsen zijn uiteindelijk wel uit Middelburg vertrokken, 

maar alleen omdat het er volgens hen stonk. 

Er was ook onenigheid over de vestiging van de Zeeuwse Admiraliteit. Dit instituut, dat de kaapvaart 

moest reguleren, vestigde zich in Vlissingen. Maar ook Middelburg wilde het kantoor hebben en dus 

begon de stad een georganiseerde campagne tegen Vlissingen. De beschuldiging luidde dat de 

Vlissingse kaperkapiteins niet de volledige lading opgaven, en dus een deel achterover drukten. 

Middelburg had gelijk, daar is geen twijfel over, maar Vlissingen raakte wel de admiraliteit kwijt. 150 

jaar later, in 1769, werd in Vlissingen het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen opgericht, dat na 

30 jaar in Middelburg terechtkwam. Een klein gloriemomentje kende de Vlissingers in 1813 toen ze 

een paar weken de hoofdstad van Walcheren mochten zijn. Daarna nam Middelburg het stokje weer 

over. In de jaren zestig van de 20e eeuw waren de beide steden actief aan het hoogste landelijke 

voetbalfront. Waar Vlissingen echter drie keer de finale om het landskampioenschap verloor, slaagde 

Middelburg er een paar jaar later in om die drie keer te winnen. 
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De 30e graaf van Zeeland, Philips de Goede (Bron: Boxhorn, M.Z., Chronijcke van Zeeland, Middelburg 1644, 2 

delen). 

(2) Ruzie tussen Vlissingen en Middelburg 

In 1441 kregen Vlissingen en Middelburg voor het eerst echt ruzie. In de honderd jaar daarvoor 

hadden de twee steden nog volop samengewerkt. Er was wederzijdse hulp wanneer er dijkdoorbraken 
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waren en wanneer er grote werken moesten gebeuren aan de zeeweringen. Ook militair gezien was er 

vriendschap. Zo trok op 17 september 1404 een legertje Middelburgers naar de zeedijk ten oosten 

van Vlissingen om daar te helpen een grote groep vijandige Vlamingen te verjagen. Dat veranderde 

dus in 1441. Aanleiding was het voornemen van de toenmalige graaf Philips de Goede om Vlissingen 

een aantal rechten op de haringhandel te schenken. Vlissingen was al de grootste vissersstad in 

Zeeland en zou daardoor nog meer macht krijgen. Ook toen kostten dit soort procedures veel tijd en 

het zou nog drie jaar duren voordat alles was geformaliseerd. De Vlissingers echter eigenden zich al 

in 1441 de rechten toe en lieten tol betalen door alle vissers en handelaren van buiten de stad, 

waaronder ook de Middelburgers, die dat niet leuk vonden. Dit werd nog versterkt door een aantal 

incidenten. Zo lukte het de Vlissingers in november 1441 om een groep Schotse kooplieden zover te 

krijgen dat ze naar hun haven kwamen om te lossen. De Middelburgers pikten dit niet en stuurden 

twee afgevaardigden en tien stevige begeleiders naar Vlissingen. Hoe deze ruzie werd opgelost is niet 

bekend, maar vanaf dat jaar ondernamen de Middelburgers nog een aantal pogingen om Philips de 

Goede over te halen Vlissingen niet de haringrechten te geven. In 1441 probeerden ze zelfs om 

Vlissingen te kopen. Ook in 1443 waren er incidenten. Zo moest de baljuw van Vlissingen naar 

Middelburg komen om daar ten overstaan van de burgemeesters en de schepenen, tekst en uitleg te 

geven over het heffen van onwettige tol. Korte tijd later reisde een zware delegatie van het 

Middelburgse stadsbestuur naar Brugge om Philips de Goede ertoe over te halen de Vlissingers aan 

banden te leggen. Tevergeefs. Vlissingen kreeg de haringrechten en zou uitgroeien tot een van de 

grootste visserssteden van Holland en Zeeland. Het begin van de veertiger jaren van de vijftiende 

eeuw markeerden met deze kleinschalige handelsoorlog het begin van een lange periode van 

vijandschap tussen de twee steden, zowel commercieel als militair, die tot in de zeventiende eeuw zou 

duren.  

Te koop: Vissersstad 

Hendrik II van Borsele was in de eerste helft van de vijftiende eeuw de grondlegger van de macht van 

de familie van Borsele in Zeeland en vooral op Walcheren. In 1427 wist Hendrik de rechten op 

Vlissingen, Domburg en Westkapelle te verkrijgen. De heersende graaf, Philips de Goede, had geld 

nodig en deed een beroep op zijn vertrouweling. Hendrik leende hem 550 pond en kreeg in ruil 

daarvoor de rechten op de drie steden. Het nieuwe bezit van Hendrik, die al eigenaar was van Veere, 

gaf hem de feitelijke macht over heel Walcheren, behalve Middelburg en haar satelliethaven 

Arnemuiden. Deze waren niet van hem, maar hij had wel de mogelijkheid om de scheepvaart naar 

vooral Middelburg te controleren omdat nagenoeg de hele Walcherse kust tot zijn bezit behoorde. Een 

jaar later verkocht hij Vlissingen alweer terug aan de graaf maar zorgde er wel voor dat hij het nog 

steeds voor het zeggen had in de Scheldestad die bezig was het  belangrijkste visserscentrum van 

Zeeland te worden. En zo ging het nog een tijdje door. In 1440 kocht Hendrik Vlissingen weer terug 

om het een jaar later weer te verkopen. Ook nu was Philips de Goede de koper. Deze gaf de stad aan 

zijn bastaardzoon Cornelis. Hendrik ontving hiervoor een aanzienlijke som geld: bijna duizend pond. 

Cornelis droeg de titel “Groot-bastaard van Bourgondië” en zou tot aan zijn dood in 1452 heer van 

Vlissingen blijven. In dat jaar kocht Hendrik de stad weer terug, voor 2.000 pond. Ook nu had Philips 

het geld hard nodig voor het neerslaan van een opstand. De prijs van de stad was in precies 25 jaar 

bijna verviervoudigd. Hendrik van Borsele is voor Vlissingen van groot belang geweest. Hij zorgde 

ervoor dat er een grote nieuwe haven werd aangelegd: de huidige Vissershaven en hij kreeg het voor 

elkaar dat de stad het alleenrecht kreeg op het verhandelen van haring in het zuidelijk deel van 

Walcheren. 
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Brief van Paus Sixtus van 13 januari 1484 waarin hij de abt van het klooster te Middelburg opdracht geeft om het 

geschil tussen de pastoor en het karmelietenklooster in Vlissingen op te lossen (Zeeuws Archief). 

(3) De broeders van Vlissingen 

Op 13 januari 1484 kreeg de abt van Middelburg, Johannes de Westcapellis, een brief uit Rome. 

Onderwerp: ruzie in Vlissingen. Afzender: niemand minder dan paus Sixtus IV, vooral bekend omdat 

hij in zijn regeringsperiode de Sixtijnse kapel liet bouwen en versieren door schilders als Botticelli en 

Michelangelo. De paus stond ook bekend om zijn corruptie en nepotisme en - meer positief – zijn 

bemoeienis met de wereld buiten Rome en de kerk. De brief die hij in 1484 naar Middelburg stuurde 

was daarvan een mooi voorbeeld. 

Wat was er aan de hand? In Vlissingen stond in 1484 op de huidige Grote Markt, de plaats waar nu de 

Frans Naereboutschool staat, een karmelietenklooster. De monniken beheerden in het gebouw een 

klein ziekenhuis en zorgden voor het afnemen van de biecht en het organiseren van begrafenissen. 

Ook droegen zij van tijd tot tijd een heilig mis op in het stadhuis. Met deze diensten verdienden ze wat 

geld dat werd besteed aan de armen- en ziekenzorg in Vlissingen, hun eigen levensonderhoud en 

voorkomende werkzaamheden aan het gebouw. Het klooster stond los van de officiële katholieke 

parochie die kon beschikken over de Onze Lieve Vrouwe kerk (de latere Sint-Jacobskerk) en een 

cureit (pastoor). In 1484 werd die laatste functie vervuld door Antonius Mast die bekend stond om zijn 

daadkracht en regeldrift. Deze pastoor nu had het plan opgevat om de inkomsten van het klooster ook 

ten goede te laten komen van de parochie, een idee dat niet in goede aarde viel bij de kloosterlingen. 

Een geschil was geboren en blijkbaar zo geëscaleerd dat de paus zelf zich ermee ging bemoeien. En 

dat was bijzonder omdat de heilige man bepaald niet om werk verlegen zat. Zo’n beetje iedereen in 

het vijftiende-eeuwse Europa was rooms-katholiek en viel onder de paus. Hij regeerde over een 

slordige 50 miljoen mensen.  

De brief was ook bijzonder omdat het postverkeer in die tijd nogal beperkt was en er echt iets aan de 

hand moest zijn voordat je daar een brief over ging schrijven. Boodschappers te paard of te voet 

moesten de documenten over grote afstanden vervoeren en waren maanden onderweg, met alle 

gevaren die daarbij hoorden. Waarschijnlijk had de paus pas na lange tijd gehoord van de ruzie in 

Vlissingen en vond hij dat er iets moest gebeuren. Daarom kreeg de abt in Middelburg een brief 

waarin de paus hem opdroeg een uitspraak te doen in het Vlissingse conflict. De abdij viel in 1484 

rechtstreeks onder de paus en de leidinggevende was in het kerkelijk leven van de vijftiende eeuw 
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waarschijnlijk een hooggeplaatst persoon. Het is aannemelijk dat de heren elkaar kenden van eerdere 

correspondentie of zelfs ontmoetingen. 

De brief zelf was op zijn zachtst gezegd tendentieus van aard. De abt werd weliswaar opgedragen om 

uitspraak te doen in de kwestie, maar de formulering van de paus liet aan duidelijkheid niets te 

wensen over. Hij vroeg zich namelijk af of de prior van het klooster zich bevoegdheden had 

toegeëigend die eigenlijk bij de pastoor hoorden.  

Hoe het spel verder is gespeeld, is niet helemaal duidelijk, maar een week eerder, om precies te zijn 

op 8 januari 1484, had de prior van het klooster in Vlissingen ook al een brief gekregen van zijn 

hoogste baas Marchus Cathinensis, vice-generaal van de orde van de karmelieten, waarin deze hem 

letterlijk opdroeg zich te onderwerpen aan de pastoor, Antonius Mast. Met andere woorden: Mast kon 

beslissen welke werkzaamheden de karmelieten in Vlissingen mochten uitvoeren en tegen welke 

voorwaarden. Dat deze voorwaarden vooral met geld te maken hadden zal geen verrassing zijn. Mast 

vond het prima dat de karmelieten de biecht afnamen, begrafenissen regelden en af en toe een heilige 

mis opdroegen, als er maar voor werd betaald. Zo speelde in dezelfde periode ook de vraag wie de 

kerkelijke functionarissen van de parochie in Vlissingen mocht aanstellen. Het recht op kerkelijke 

benoemingen was een instrument geworden om macht en dus geld te vergaren: men kon familieleden 

van zakelijke relaties een functie geven en dat had dan weer zo zijn voordelen bij latere transacties. 

Het was daarom belangrijk om dit recht te vergaren zolang de opbrengsten maar hoger waren dan de 

kosten. Deze strijd was kenmerkend voor de positie van de kerk in de tweede helft van de 

middeleeuwen en speelde zich af op regionaal niveau zoals in Vlissingen, maar ook op het niveau van 

bisschoppen, graven en hertogen en zelfs op dat van pausen, koningen en keizers. In dat licht moet 

ook het opgaan van de Vlissingse parochie in de abdij van Middelburg worden gezien. In een 

overeenkomst van 30 oktober 1484 werd vastgesteld dat Anthonius Mast - hij weer - hiervoor jaarlijks 

een bedrag van 20 ponden zou kunnen krijgen van de abt. Ook de adel zou in de daarop volgende 

jaren profiteren van het afstaan van dit recht op benoeming. Zo is er een overeenkomst van 18 juni 

1500 waarin werd geregeld dat de heer van Vlissingen, Claes van Bourgondië, van de abt in 

Middelburg jaarlijks 700 gulden zou gaan ontvangen in ruil voor het benoemingsrecht in zijn stad. 

De karmelieten trokken aan het kortste eind onder de druk van bovenaf. Dat wil niet zeggen dat de 

zaak was afgedaan. De onderhandelingen zouden nog ruim twintig jaar duren. Pas in 1505 werd de 

kwestie definitief geregeld. De overeenkomst, die werd getekend door de prior van het 

karmelietenklooster Henricus Hexs en de abt van Middelburg Petrus de Capella, inmiddels ook 

pastoor van Vlissingen, ging inderdaad vooral over geld. Niet de uitvoering van de kerkelijke diensten 

werd verdeeld, maar de opbrengst ervan. In feite gingen de monniken een kerkelijke belasting betalen 

over het geld dat zij verdienden met hun werk. 
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Het gat in de dijk dat Maximiliaan van Bourgondië-Beveren in 1545 liet maken ter voorbereiding van de nieuwe 

haven  (detail van de Zelandia Descriptio van Antoon van den Wijngaerde uit ca. 1550). 

(4) Stadsheer steekt zeedijk door 

Op 29 september 1545 gaf de toenmalige heer van Vlissingen, Maximiliaan van Bourgondië, tevens 

heer van Beveren, opdracht om de zeedijk ten oosten van de stad, net buiten de Altenapoort waar 

tegenwoordig de Oranjedijk begint, door te steken. Maximiliaan had bij zijn aantreden in 1541 al het 

plan opgevat om op die plek een nieuwe haven te laten aanleggen, officieel ten behoeve van de sterk 

toegenomen vloot van Vlissingse en Westkappelse vissersschepen, officieus ook voor de handel in 

andere goederen. Maximiliaan voerde een actieve politiek om de stad in economisch opzicht te laten 

groeien. Hiervoor was een forse uitbreiding van de infrastructuur nodig en in het geval van Vlissingen 

was dat natuurlijk vooral de beschikbare havencapaciteit. De laatste nieuwe haven dateerde alweer uit 

1443 en in de tussentijd was de stad fors gegroeid: er waren acht keer zoveel inwoners, het aantal 

vissersschepen oversteeg de capaciteit van de havens en de bedrijvigheid als gevolg van de 

bloeiende visserij was groter dan ooit tevoren. 

Voor dit soort grote infrastructurele werken was toestemming nodig van de keizer, Karel V. Deze had 

echter meer te doen dan alleen de zorg voor Vlissingen. Omdat ook Middelburg dwars lag vanwege 

de dreigende concurrentie, bleef het verzoek van Maximiliaan vier jaar liggen. Vooruitlopend op een 

voor Vlissingen gunstige beslissing van de keizer, dacht Maximiliaan dat het goed was om alvast te 

beginnen met het doorsteken van de dijk. Door deze maatregel kwam Maximiliaan aan alle kanten 

onder vuur te liggen. De dijk viel weliswaar onder zijn beheer, het gebied van de toekomstige haven 

was eigendom van West-Souburg. Daarnaast protesteerden de Staten van Walcheren tegen de 

doorbraak vanwege de grote gevaren die dit voor de waterstaat van het eiland zou hebben. Zij 

gelastten onmiddellijke reparatie. Toch kreeg Vlissingen in 1546 toestemming van Karel de Vijfde om 
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de haven aan te leggen, op voorwaarde dat ze alleen plaats zou bieden aan vissersschepen. Zo had 

ook Middelburg haar zin gekregen. 

De nieuwe haven is er uiteindelijk toch niet gekomen omdat het de stad aan voldoende financiële 

middelen ontbrak om de plannen tot uitvoering te brengen. Ook bleven de Middelburgers actief in het 

aandragen van steeds weer nieuwe bezwaren, die natuurlijk door het hof in behandeling genomen 

moesten worden, waardoor de werkzaamheden weer konden worden uitgesteld.    
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Derde folio van de brief van Willem van Oranje aan de Vlissingers waarin hij hen bedankt voor het verslaan van 

de Spanjaarden en en passant zegt dat Vlissingen de eerste stad is die dit heeft gedaan pagina 1 (Bron: 

Nationaal Archief Den Haag, kopie in Gemeentearchief Vlissingen). 

(5) Waarom Vlissingen (en niet Den Briel) de eerste was 

Vlissingen was op 6 april 1572 de eerste stad in de Noordelijke Nederlanden die zich op eigen kracht 

van de Spanjaarden wist te bevrijden. Een brief van Willem van Oranje die is te vinden in het 

Gemeentearchief in Vlissingen, toont dat aan. De prins bedankt daarin de Vlissingers, zegt dat de stad 

de eerste is en spreekt de hoop uit dat de andere steden in Nederland dit voorbeeld zullen volgen. 

Over Den Briel, dat een paar dagen eerder door de Watergeuzen werd bevrijd, rept hij met geen 
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woord. En dat is merkwaardig, omdat in de officiële vaderlandse geschiedschrijving Vlissingen zelden 

of nooit wordt genoemd. Het gaat altijd over Den Briel en hooguit over “… een aantal Zeeuwse 

steden…” die het voorbeeld van de Hollandse stad zouden hebben gevolgd. De brief van de prins aan 

Vlissingen bewijst dat deze zienswijze Vlissingen ernstig tekort doet. De feiten rondom de inname van 

Den Briel tonen dat ook aan. Eind maart 1572 lag de ongeveer twintig schepen tellende vloot van de 

Watergeuzen in de Engelse rivier de Medway, een vertakking van de Thames, toen ze van de Engelse 

regering te horen kregen dat hun vertrek onvermijdelijk was geworden. De Engelsen wilden hun relatie 

met de Spanjaarden verbeteren en het huisvesten van een Hollandse roversbende droeg daar niet 

bepaald aan bij. Op 1 april voeren de schepen de Noordzee op zonder precies te weten waar ze naar 

toe zouden gaan. Bij toeval raakten ze voor de kust van Den Briel en vernamen daar dat de stad kort 

ervoor was verlaten door een garnizoen Spaanse soldaten. Omdat de groep toch op zoek was naar 

een nieuwe vaste basis, namen ze de stad meteen maar in. De zogenaamde verovering van Den Briel 

kun je daarom geen revolutionaire daad noemen en van enige opstand was al helemaal geen sprake. 

En dat was wel wat Willem van Oranje wilde: opstand tegen de Spanjaarden. Geen wonder dat 

Vlissingen de eer kreeg zich de eerste stad te mogen noemen waar de vijand door een opstand van 

de stedelingen zelf werden verdreven. Na 6 april zouden vele steden in Zeeland en Holland het 

Vlissingse voorbeeld volgen, precies zoals de prins het had gehoopt. 

Epiloog 

Vlissingen had de Spanjaarden de stad uit gezet en zich daarmee oranjegezind getoond. Dat werd 

door Willem van Oranje beloond met een nieuwe haven en een groot aantal handelsrechten. Pas twee 

jaar daarna, in 1574, werd het Spaansgezinde Middelburg ontzet. Willem van Oranje gaf de stad hoge 

boetes en ontnam haar, tot groot genoegen van de Vlissingers, de meeste rechten. Maar Middelburg 

was zó rijk dat ze er al gauw weer bovenop kwamen. Nog geen tien jaar later waren ze alweer de 

tweede stad van de Nederlanden. 
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Het wapen van de Admiraliteit van Zeeland in de 17e eeuw (kussenovertrek, Rijksmuseum, Amsterdam). 

(6) De Vlissingse Admiraliteit 

(of: Hoe Vlissingen haar vooraanstaande positie verknalde) 

Vlissingen werd na de gebeurtenissen van 6 april 1572 door Willem van Oranje ruim beloond voor de 

voortrekkersrol die de stad speelde in de opstand tegen de Spanjaarden. Er mocht een nieuwe haven 

worden gebouwd, de stad kreeg een stem in de vergaderingen van de Staten van Zeeland en het 

recht op de civiele en criminele rechtspraak over zuidelijk Walcheren. Er kwamen gunstige tolrechten 

en er werden officiële instellingen gevestigd binnen de stadsmuren. 

Twee van die instellingen waren de Zeeuwse Admiraliteit en het Prijzenhof, een rechtbank die de 

kaapvaart in goede banen moest leiden en zou gaan beslissen over de bestemming van de 

buitgemaakte schepen, de opvarenden en de ladingen. Vlissingen had dus in korte tijd een zeer 

eervolle en vooraanstaande positie weten te bemachtigen in de oorlog tegen Spanje en in de 

machtsstructuur die bepaalde op welke manier de inkomsten uit de kaapvaart moesten worden 

verdeeld. Die inkomsten waren voor Zeeland een economische factor van betekenis geworden omdat 

de handel en de visserij in deze eerste jaren van vrijheid nagenoeg tot stilstand waren gekomen. De 

inkomsten waren zo belangrijk dat al in 1575 aan de reguliere koopvaardij werd gevraagd om ook een 

steentje bij te dragen aan de kaapvaart. Deze vraag was niet aan dovemansoren gericht. Door de 

oorlog viel er niet veel of alleen met gevaar, handel te drijven. Veel reders besloten daarom in te gaan 
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op het verzoek van de Admiraliteit. Zij zagen ook in dat het veroveren en verkopen van een vijandelijk 

vrachtschip en haar lading lucratiever was dan het op reguliere wijze vervoeren van producten van de 

ene havenstad naar de andere. En daarmee werd de kaapvaart een legale en geaccepteerde 

economische activiteit. Het Prijzenhof, dat er een jaar eerder was dan de Admiraliteit, heeft slechts 

twee jaar bestaan, van april 1575 tot april 1577. In die periode werden er over maar liefst 258 

gekaapte schepen vonnissen geveld. Aan belastingen hierover kon 72.000 pond worden 

geïncasseerd. Daarnaast had men 85.000 pond verdiend aan het heffen van tol over de handel met 

de vijand. In 1585 kwam de Admiraliteit weer terug in de stad. De Vlissingse bestuurders gingen 

echter steeds vaker hun eigen weg en pleegden weinig overleg met de Staten van Zeeland. De leden 

neigden nogal eens naar het bevoordelen van zich zelf en hadden vaak financiële belangen in de 

kaperschepen. Bovendien werden er steekpenningen aangenomen. Ook zou de Vlissingse kaapvaart 

personeel van laag allooi aantrekken: lieden die weinig op hadden met regels en het liefst alles in 

eigen zak staken. De kaapvaarders van Vlissingen neigden dus nogal eens naar de kant van de 

zeeroverij en de buitgemaakte schepen werden niet zelden in vreemde havens te gelde gemaakt. 

Onder meer door een sterke lobby van Middelburg werd de Zeeuwse Admiraliteit in 1586 weggehaald 

uit Vlissingen en gevestigd in de buurstad.   
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Wapen en spreuk van de Merchant Adventurers: Dieu Nous donne bonne adventure. 

(7) Handel en avontuur in Vlissingen omstreeks 1600 

De Hanzesteden, die nog steeds sterk waren in de landen rond de Oostzee, zochten aansluiting bij de 

Spanjaarden en vroegen hen om de Merchant Adventurers buiten spel te zetten. Dat kostte weinig 

moeite omdat de Engelsen de kansen op een bloeiende handel met de Noordelijke Nederlanden 

hoger inschatten dan de handel met de gebieden die onder Spaans gezag stonden. De Engelsen 

kozen partij tegen de Spanjaarden en boden de toekomstige Republiek een sterk bondgenootschap 

aan. Vlissingen werd in 1585 een Engelse vesting, Rammekens een Engels fort en Middelburg 

kandidaat om het hoofdkantoor van de Merchant Adventurers te mogen huisvesten. Dat laatste was 

geen vanzelfsprekendheid. De Engelsen wilden van Middelburg een stapelplaats maken en hadden 

geen behoefte aan al teveel bureaucratie. Stapelen was het opslaan van exportproducten in een 

havenstad om ze later te kunnen doorverkopen. In die tijd hadden de Staten Generaal verordonneerd 

dat alle ingevoerde stapelgoederen nauwkeurig moesten worden gekeurd op “..fauten ofte 

gebreecken..” alvorens ze mochten worden verhandeld. Het stadsbestuur van Middelburg was echter 

genegen om hun gedroomde handelspartners uit Engeland van dienst te zijn en eventueel “..bedrogh” 

door de vingers te zien. De Engelsen lieten zich echter niet makkelijk overtuigen van deze goede 

bedoelingen en gingen ook naar andere mogelijkheden op zoek. Inmiddels hadden ook Rotterdam, 

Amsterdam, Delft en zelfs Groningen zich gemeld als kandidaten. In Londen buitelden de 
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handelsdelegaties van deze steden over elkaar heen in de strijd om de gunsten van de Engelse kroon 

en de personen die macht over de handel hadden. Het schijnt dat de Middelburgers uiteindelijk het 

handigst waren in dit lobbywerk van hoog niveau, daarbij geholpen door een van de machtigste 

instanties in de Republiek: de Staten van Zeeland. Het zou desondanks nog tot 1599 duren voordat 

de Merchant Adventurers zich definitief in de Zeeuwse stad vestigden. Er was namelijk nog één ander 

vuiltje weg te werken. Waren de Merchant Adventurers in de vijftiende eeuw de luizen in de pels van 

de Hanzesteden, in de tweede helft van de zestiende eeuw was de situatie omgekeerd. De vrijbuiters 

van weleer hadden de economische macht naar zich toegetrokken en het wachten was op nieuwe 

avonturiers. Dat werden niet de Hanzesteden, want die hadden niets te vertellen in de Republiek, 

maar handelaren uit Engeland zelf, die de regels van de Engelse koning en zijn protegés probeerden 

te ontduiken. Zij werden `enterlopers` genoemd: `zij die valse handel dreven`, smokkelaars. Er was 

natuurlijk niets vals aan deze handel, behalve dan dat ze plaatsvond buiten de invloedsfeer van de 

Adventurers. De enterlopers zochten voor hun activiteiten naar steden die in de buurt lagen van de 

officiële vestigingen van de legale handel en werden daar meestal met open armen ontvangen. Dat 

gebeurde ook in Vlissingen, de vroegere concurrent van Middelburg, maar inmiddels veel minder 

belangrijk als haven- en handelsstad. Met de komst van de smokkelaars nam de handel van en naar 

Vlissingen in deze jaren weer toe, tot grote ergernis van de buren. Uit de reisverslagen van de 

Middelburgse handelsdelegaties komt dit probleem duidelijk naar voren. Tijdens hun gesprekken in 

Londen, die al die jaren alleen maar tot doel hadden het hoofdkantoor van de Merchant Adventurers 

binnen de Middelburgse stadsgrenzen te krijgen, werd voortdurend benadrukt dat alles in het werk 

zou worden gesteld om de smokkelaars uit Vlissingen te verdrijven. Dat lukte niet. Sterker nog: die 

niet-officiële handel in Vlissingen gedijde uitstekend gedurende het Fin de siècle van de zestiende 

eeuw en de plaatselijke autoriteiten deden weinig om dat tegen te gaan. Desondanks besloten de 

Engelsen in 1599 om hun kantoor toch maar in Middelburg te vestigen. De omstandigheden waren 

gunstiger dan elders en het zou dom zijn om het niet te doen. Omstreeks 1619 zou Amsterdam de 

belangrijkste uitvalsbasis worden van de niet-officiële handel, gevolgd door de Merchant Adventurers 

zelf die zich in Delft zouden vestigen. De reden van vertrek uit Middelbrug die werd opgegeven was 

nogal ontnuchterend: “… soo om de ongesontheydt der lucht aldaer …”. De echte redenen waren 

natuurlijk ook hier de betere handelsmogelijkheden in het noorden en het kleinere risico om schade op 

te lopen in het oorlogsgeweld. Vlissingen en Middelburg lagen dichter bij de Spaanse gebieden dan 

Delft en Amsterdam.   
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Zilveren penning uit 1801 van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen (Rijksmuseum, 

Amsterdam).  

(8) Vlissingen: stad van de wetenschap 

In de achttiende eeuw bevond de Vlissingse economie zich, net als die van het gehele land, in zwaar 

weer. Het wonderlijke was dat er, met dit sombere decor op de achtergrond, vanaf 1740 een 

wetenschappelijk en cultureel klimaat ontstond dat landelijk de aandacht trok. De grondleggers waren 

de leden van een vrij omvangrijke en hechte groep reders, stadsbestuurders, predikanten, artsen en 

juristen die met elkaar activiteiten ontplooiden. Tussen 1739 en 1765 werden er maar liefst vier 

leesgezelschappen opgericht: de Klimmende Leeuwerik (1739), het Taal- en Dichtlievend 

Kunstgenootschap(1753), het Nederduitsche Leesgezelschap (1764) en het Fransche 

Leesgezelschap (1765). De belangrijkste initiatiefnemer was steeds Jean Guépin. De groep rondom 

deze reder stond tevens aan de basis van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dat werd 

opgericht in 1769, een gebeurtenis die, in het licht van de Vlissingse geschiedenis, misschien wel de 

meest bijzondere is geweest van de hele achttiende eeuw.  

Het Genootschap in Vlissingen was, na Haarlem, het tweede in Nederland. De bijeenkomsten werden 

aanvankelijk in het stadhuis gehouden, maar verhuisden later naar het Groote Heerenlogement in de 

Hellebaardierstraat. In 1791 kocht men zelfs een eigen pand aan de Oostzijde dat we tegenwoordig 

kennen als de oostelijke kant van het Bellamypark. En zo kon het gebeuren dat Vlissingen tussen 
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1769 en 1794 kon uitgroeien tot een nationaal centrum van deskundigen, wetenschappers en 

denkers. Het Genootschap had een tijdschrift, organiseerde lezingen en schreef prijsvragen uit onder 

de Zeeuwse bevolking waarin oplossingen werden gevraagd voor maatschappelijke problemen op het 

gebied van landbouw, nijverheid, strafrecht en religie. 

Het Genootschap groeide en bloeide in die eerste jaren. In 1784 werd een onderafdeling opgericht in 

Middelburg. Dit departement moest volledig rekenschap afleggen aan de hoofdvestiging in Vlissingen. 

Het is opmerkelijk dat de buurstad het hierbij al die tijd liet  zitten. Er was in Middelburg veel meer 

intellect, macht en rijkdom aanwezig dan in Vlissingen en men moet zich toch regelmatig in de arm 

hebben geknepen met de vraag hoe het ooit zover had kunnen komen. Dat het Genootschap in de 

negentiende eeuw uiteindelijk toch in Middelburg terechtkwam, dankte de stad aan de Fransen die 

Vlissingen volledig zouden uitwonen met het gevolg dat de eerste vijftien jaren van de achttiende 

eeuw voor de Scheldestad de waarschijnlijk meest deplorabele aller tijden werden. Onder deze 

omstandigheden was het voor Middelburg niet moeilijk om het Genootschap  definitief binnen haar 

grenzen te krijgen.   
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Gezicht op Vlissingen (gravure van Gaetano Testolini, Jules Vernet, Universiteitsbibliotheek Leiden). 

(9) Hoofdstad Vlissingen 

De macht van Napoleon in Europa werd in oktober 1813, tijdens de slag bij Leipzig, definitief 

gebroken. Zijn pogingen om Rusland te onderwerpen waren mislukt en de coalitie van tegenstanders, 

waaronder Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden, werd steeds groter en sterker. De veldslag, die 

vier dagen zou duren, eindigde in een nederlaag voor de Fransen, waarop het merendeel van de 

bezette gebieden de zelfstandigheid afgekondigde. 

In Nederland was op 17 november 1813 een commissie van wijze mannen benoemd die  moest gaan 

uitzoeken hoe het land zo snel mogelijk van een regering voorzien kon worden. Zij besloot om de 

zoon van de naar Londen gevluchte stadhouder Willem de Vijfde, Willem Frederik, Prins van Oranje-

Nassau, te vragen om koning van Nederland te worden. Dat lukte en op 1 december 1813 had 

Nederland een nieuwe koning. Op een paar gebieden na. Een daarvan was Walcheren. Vanwege de 

geïsoleerde ligging waren de berichten over de Franse overgave nog niet doorgedrongen tot het 

eiland. Bovendien wemelde het er van de uit Holland gevluchte Fransen die tegen de plaatselijke 

bevolking zwegen over de machtswisseling.  Deze situatie leidde er al in de eerste dagen van 

december 1813 toe dat het eiland werd afgesloten van de buitenwereld, onder andere door een 

Engelse blokkadevloot die in de Schelde voor anker was gegaan. Dat dit bij de Fransen niet echt tot 

paniek leidde, bewijst het grootse feest dat ze op 5 december organiseerden voor de bevolking om de 

kroning van Napoleon tot keizer, negen jaar eerder, te herdenken. Vanaf 12 december begonnen de 

Fransen zich echter wel zorgen te maken en in hoog tempo werden er extra voorzieningen getroffen 

om een eventuele invasie in de kiem te kunnen smoren. De Fransen hadden vijf toegangsbruggen 

naar de stad gesloopt en batterijen met geschut geïnstalleerd. Bosjes en parken werden met de grond 

gelijk gemaakt, alles met het doel om de vijand van verre te kunnen zien naderen en ze het 

binnenvallen van de stad onmogelijk of in ieder geval moeilijk te maken. 

In de omgeving van Vlissingen waren het de dorpen en de boeren die verzet boden. Er waren 
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verschillende opstanden die met harde hand werden neergeslagen. Gevangen genomen 

opstandelingen werden naar Vlissingen gebracht, berecht en geïnterneerd. De Fransen hadden in de 

loop van de voorgaande twee maanden, dus na de bevrijding van de rest van Nederland, van 

Vlissingen hun regeringscentrum gemaakt. Als sluitstuk verhuisde op 13 februari 1814 de zetel van 

het bestuur van Zeeland, inclusief de ambtenaren, naar Vlissingen dat zich de hoofdstad van het 

eiland mocht noemen. Pas op 30 april 1814 kwam in deze situatie verandering. Op die dag arriveerde 

er vanuit Parijs een Franse generaal die aan zijn landgenoten kwam vertellen dat de bezetting erop 

zat en dat men zich moest gaan opmaken om naar het vaderland terug te keren. Diezelfde dag werd 

vanaf de kerktoren van Vlissingen de Nederlandse vlag uitgestoken en op 6 mei waren alle Fransen 

vertrokken.   
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Uit de Middelburgse Courant van dinsdag 18 februari 1896 (Bron: Krantenbank Zeeland).  

(10a) Voetbalsteden 1 

De eerste voetbalwedstrijden waarvan verslag werd gedaan komen we tegen op dinsdag 11 februari 

1896. Het was de tijd dat voetbal nog als een gewelddadige sport werd gezien en er ook af en toe 

doden vielen. Kort daarvoor waren in Engeland maar liefst 21 mensen in één jaar verongelukt tijdens 

het spelen van het spelletje. Zover kwam het in Vlissingen gelukkig niet. Het berichtje uit 1896 maakt 

melding van een wedstrijd tussen de elftallen van de Vlissingse club "Uit spanning na inspanning" en 

de Middelburgse rivaal “Olympia". Er bestonden nog geen competities, maar er werd wel regelmatig 

vriendschappelijk gespeeld, meestal tussen steden en dorpen die elkaars buren waren. Het partijtje 

tussen de tweede grootste gemeenten van Walcheren eindigde gelijk: 1-1. Beide doelpunten werden 
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gescoord na de rust, toen nog "half-time" genoemd. Ook het voetbalveld zelf had een rol gespeeld in 

de wedstrijd: "... het helde, jammer genoeg, naar één kant erg af, waardoor de bal aan die kant meer 

uit was dan aan de andere ...". Na afloop, om tien over drie, gingen de Middelburgers weer naar huis, 

maar moesten wel door de Vlissingers worden begeleid tot Souburg. Waarschijnlijk was dat hard 

nodig. 
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Uit: de Stem, 18 juli 1966 (Bron: Krantenbank Zeeland). 

 

(10b) Voetbalsteden 2 

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw speelde het eerste elftal van de Voetbal Combinatie 

Vlissingen een prominente rol bij het landskampioenschap van de amateurs. Vlissingen werd 

kampioen van de eerste klasse in 1956, 1962 en 1964, maar moest het in de play-offs tot drie keer toe 

afleggen tegen net iets sterkere tegenstanders: respectievelijk VV Hengelo, Xerxes Rotterdam en 

Mercurius Rotterdam. De grootste concurrent van Vlissingen werd echter Middelburg, dat vanaf 1963 

in dezelfde klasse speelde. De wedstrijden tussen de twee waren echte derby’s en werden zelfs 

rechtstreeks uitgezonden op de landelijke radio. Wat Vlissingen steeds op het nippertje niet lukte, 

maakten de Middelburgers later wel waar: zij werden landskampioen in 1966, 1967 en 1969. 

Terug naar 1962. De Vlissingse voetballers, met sterspelers als Wim Groenewegen, Rob Moens, 

Johnny Lilipali en Jo de Waal,  hadden tot aan de voorlaatste wedstrijd uitzicht op het 

landskampioenschap. In de beslissende fase werd echter twee keer verloren en bleek de vierde plek 

het hoogst haalbare. Het Rotterdamse Xerxes trok uiteindelijk aan het langste eind. Hoe vreemd het 

ook klinkt, er waren Vlissingers die opgelucht ademhaalden. In die tijd kon de amateurkampioen 

namelijk direct promoveren naar het betaalde voetbal. Xerxes deed dat in 1962 ook. Voor Vlissingen 

had een dergelijke promotie, die overigens vrijwillig was, een enorme investering tot gevolg in spelers, 

veld, tribunes en organisatie. Hoewel de club niet te klagen had over de toestroom van supporters, 

waren de aantallen nog lang niet genoeg om financieel rond te kunnen komen. Bovendien was het 

nog maar de vraag of het meedraaien in de kelder van het betaalde voetbal te prefereren was boven 

een jaarlijkse rol in het landskampioenschap bij de amateurs. Gelukkig voor Vlissingen hoefde de 

keuze in 1962 niet te worden gemaakt en kon men zich ieder jaar verheugen op de streekderby der 

Zeeuwse streekderby’s: Vlissingen tegen Middelburg.  
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Kaart van Vlaanderen en een deel van Zeeland uit 1617, getekend door L. Van Thuyne in 1617 voorstellende het 

zelfde gebied omstreeks 1274.  

 

Epiloog: terug naar de samenwerking zoals die ook was in de dertiende en veertiende eeuw 

De twee steden zijn nog steeds zeer verschillend: keurig tegenover ruig, Anton Pieck en Karel Appel, 

The Beatles en de Stones, gerestaureerd en nieuwbouw, de Lange Delft en de Walstraat. Zoek de 

tien verschillen. En toch zou het goed zijn wanneer we gaan werken aan één grote gemeente 

Walcheren. De recente geschiedenis geeft daarvoor de argumenten: de streken die zijn uitgehaald 

met het ziekenhuis konden niet worden bestreden door de drie Walcherse gemeentes afzonderlijk. 

Een gefuseerde gemeente van 115.000 inwoners had dat wel gekund. 

 


