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R. (Roosanne) Goudbeek

Een geslaagde ontsnapping aan s laverni j

Een geslaagde ontsnapping aan slavernij

Schipper Jan Bijl kreeg op 18 november 1732 in 
de Caribische Zee, een etmaal varen van Curaçao, 
de schrik van zijn leven. Tot zijn grote ontsteltenis 
kwam er een gekleurde vrouw voor de dag. Haar 
naam was Leonora. 

Jan Bijl uit Zierikzee werkte als schipper voor 
de in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie 
Compagnie. De compagnie vervoerde goederen 
in opdracht én handelde voor eigen rekening. 
Veel reizen gingen aanvankelijk naar Europese 
bestemmingen, terwijl tegelijkertijd actief 
gezocht werd naar nieuwe markten, bijvoorbeeld 
in Afrika en in de Caraïben. Zo kreeg Bijl, die 
vanaf 1728 zo’n vijftien reizen naar havens als 
Bordeaux in Frankrijk en Livorno in Italië had 
gemaakt, in 1732 de opdracht koers te zetten naar 
Curaçao.

Bijl voer op de twaalf jaar oude Maria 
Elisabeth, een hoeker met een grote mast en 
een bezaansmast, 21,2 meter lang en maximaal 
5,9 meter breed. De afstand tussen het tussendek 
en de kiel bedroeg 3,1 meter en ze kon een lading 
van 57 lasten, zo’n 112 ton, vervoeren.1 Het schip 
was bewapend met vier kanonnen voor kogels 
van drie pond. 

Voor de reis naar Curaçao werd de bemanning 
uitgebreid naar 13 ‘koppen’. Behalve de schipper 

bestond die uit opperstuurman David la Granje 
uit Vlissingen, tweede stuurman Leendert Jansen 
uit Zierikzee, bootsman Meerten Teunis, timmer-
man Jan Allard uit Oostende, kok Jan Schaare 
uit Vlissingen, matrozen Jan van der Brugge en 
Jacobus du Pree uit Vlissingen, Adriaan van Dam 
en Jonas Pieterse uit Gothenburg en Cent Foul-
jaart uit Vlissingen, en scheepsjongen Bruijnhout 
(Bruno) Maartensen. 

Linnen en rode dakpannen 

Toen de Maria Elisabeth op 29 april 1732 vanuit 
Middelburg vertrok had ze een gevarieerde 
handelslading of ‘cargazoen’ aan boord. Voor 
een groot deel bestond die uit verschillende 
soorten textiel. Osnabrugs en Vlaams linnen, 
beide in twee kwaliteiten, Elberfelds gestreept en 
Elberfelds geblokt linnen, witte en groene wollen 
dekens, Silezische ‘Rouaan’ (katoen), katoenen 
‘Hollandillas’, rode sitsen (bedrukte katoen), 
‘brede en gemengde Carad’oro’, blauwe ‘barcanen’ 
en ‘Noordse bree baaien’. 

Veel textiel was bestemd voor het kleden van 
de slaafgemaakten op de plantages. De export 
voor de slaafgemaakten vormde zelfs de basis 
voor de productie van de weverijen in het Duitse 
Elberfeld. De Elberfeldse bonten en strepen 
(geblokte en gestreepte weefsels) kwamen voor in 

IJkbrief uit Amsterdam met de afmetingen van de hoeker 

Maria Elisabeth van de MCC uit Middelburg, 1729.  

(Zeeuws Archief, Archief MCC inv.nr 715 volgnr 112)

Een staaltje ‘Elberfeldse bonten’ in een brief aan Pieter de 

Jongh, kapitein voor de MCC, d.d. 5 september 1731.  

(Zeeuws Archief, Archief MCC, inv.nr 64.1 volgnr 72 e.v.)
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blauw en wit, en rood en wit. Ook het sterke, vaak 
ongebleekte Osnabrugse linnen uit het Duitse 
Osnabrück werd gebruikt voor de kleding van 
slaafgemaakten.2

De Maria Elisabeth was verder geladen met: 
Rijnwijn, oude meikaas, jonge kaas, komijnekaas, 
Westfaalse hammen, Delftse boter, gort, anijs-
zaad, komijnzaad, rozijnen uit Smyrna, bruine 
peper, witte wijn, Franse brandewijn, ‘Oost-In-
dische’ meuselaar (bier), zeep, zwartsel, lijnolie, 
stijfsel, loodwit-verf, gele en rode verf, blauwe 
smalt (verf), menie, Spaans groen (verf), spijkers, 
houwelen, hagel en buskruit. Tot ballast dienden 
30.000 gele klinkers en 7.000 rode dakpannen.

Voor de retourlading die, zo wensten de di-
recteuren, vooral uit cacao zou bestaan, waren er 
ter verpakking 36 pakken zegeldoek en 129 lege 
cacaobalen aan boord. De totale lading vertegen-
woordigde een inkoopwaarde van 4040 ponden 
Vlaams, omgerekend zo’n 242.500 euro.3

Bijl moest zich na aankomst op Curaçao 
vervoegen bij koopman Juan Schuurman. Deze 
was op de hoogte van zijn komst. De directeu-
ren van de MCC correspondeerden al langer met 
Schuurman en hadden hem per brief ingelicht.4 In 
de brief hadden zij de goederen aan boord van de 
Maria Elisabeth aangeprezen als ‘een cargazoen-
tie van de courantste waren’, die op het eiland 
spoedig zouden verkopen, ‘soo van consumable 

als vivres & behoeftens alsmeede van de cou-
rantste & meest getrockene (verkochte) manufac-
tuuren voor de cust’. 

Met ‘de cust’ werd de kust van Spaans 
West-Indië bedoeld; de koopwaren zullen be-
doeld zijn geweest voor een deel van het huidige 
Venezuela, met Caracas als belangrijkste stad. 
Het assortiment was samengesteld op advies van 
kapitein Ackervelt, die voor de MCC Curaçao had 
aangedaan en nog maar net was teruggekeerd in 
Middelburg. 

De directeuren vroegen Schuurman de goede-
ren – tegen een bescheiden provisie – te verko-
pen. Ze wisten dat de kapiteins uit Amsterdam 
hun goederen zelf aan de man brachten, maar de 
directeuren riepen de hulp van Schuurman in. Ze 
stelden hem een opgave van de inkoopprijzen in 
het vooruitzicht zodat hij op basis daarvan naar 
eigen inzicht kon verkopen. De directeuren waren 
ervan overtuigd dat hem dat geen enkele moeite 
zou kosten, vanwege de beperkte hoeveelheid en 
de grote verscheidenheid van de goederen. 

Bij Juan Schuurman op Curaçao 

Op 27 juni 1732 bereikten de Maria Elisabeth en 
haar bemanning veilig de haven van Curaçao. 
Onmiddellijk na aankomst wendde Jan Bijl zich 
tot zijn contactpersoon, die op het eiland een 

Kaart van Curaçao uit 1715 door 

Gerard van Keulen.  

(Nationaal Archief VEL590A)
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bekende figuur was. Juan Schuurman was raad, 
kapitein van de burgerij (burgerwacht) en (mede)
eigenaar van een aantal plantages. 

Schuurman ging voortvarend aan de slag, zo-
dat Bijl in zijn brief van 1 juli aan de directeuren 
schreef: ‘(ik) denke soo verre ik hoore dat wij ons 
op de regte tit gekome ben en het grootste partie 
van ons kerge (cargazoen) wel zal getrokke zijn’.5 
De directeuren hadden de schipper gevraagd hen 
uitvoerig te informeren over de situatie ter plekke 
en daar hield hij zich aan. 

Zo schreef Bijl in dezelfde brief over de aan-
wezigheid van ‘Biscayers’ of Spaanse schepen die 
het drijven van handel op de vaste wal belem-
merden. 

Ook meldde hij dat vijf weken eerder een 
‘slavenhaler’, een schip met 200 slaafgemaak-
ten, uit Angola was gearriveerd. Het ging om de 
driemast-hoeker Hoogelant van kapitein Boter 
uit Amsterdam. De kapitein had 280 tot slaaf 
gemaakte Afrikanen aan boord gehad, maar de 

oversteek had drie in plaats van twee maanden 
geduurd en 80 mensen waren gestorven. Ook 
de prijzen die voor de slaafgemaakten waren 
betaald, deelde Bijl aan de directeuren mee: ‘van 
150 stuk tot 190 het stuk’. 

Poeders en aderlatingen 

Bijl schreef in zijn brief niets over zijn beman-
ning, behalve dat zij allen ‘in goede order en 
gezont heijt’ waren. Een week later was daarvan 
geen sprake meer en was Bijl genoodzaakt 
meerdere chirurgijns te consulteren. 

Verschillende bemanningsleden bleven lange-
re tijd ziek; de stuurlieden, de timmerman, enkele 
matrozen en de jongen. Meester Jan Abel Bouman 
schreef op 9 en 12 juli onder andere een drank te-
gen de koorts, een ‘sweet drank’, en een purgatie 
voor. De poeders, aderlatingen, een ‘glaesje hert-
starkingh’ en een ‘glaesije droppen’ van meester 
Andries Wodick konden niet verhinderen dat 
twee opvarenden stierven. Matroos Jacob du Pree 
overleed 16 juli en timmerman Jan Allard 20 juli. 
Beiden werden op het eiland begraven. 
De opperstuurman kreeg van meester Jan Abel 
Bouman op 15 september onder andere een 
lavement voor een ‘opstruxie’ in zijn heup en 
tweemaal een ‘sweet drank’. In oktober diende 
meester Gerrit van Leeuwen zijn rekening in voor 
de medicijnen aan de onderstuurman ‘welks met 
de roode loop en swaar gal brackinge is beset 
geweest’.6 Rode loop was de gangbare benaming 
van dysenterie, een besmettelijke darminfectie 
die gepaard gaat met zware diarree met bloed in 
de ontlasting.

Model van een hoeker uit 1756, h 120 cm × l 72 cm × b 33 cm. 

(Rijksmuseum NG-NM-12047-A)

Afsluiting brief en handtekening van Jan Bijl, schipper van de 

Maria Elisabeth. (Zeeuws Archief, Archief MCC, inv.nr 718  

nr 118 e.v.) “Verder niets bijsonders als hertelijk de groete-

nijsse, waermede blijve uwer aller verplijgte dienaer en 

schijpper, Jan Bijl”

Rekening van meester of chirurgijn Gerrit van Leeuwen voor 

medicijnen voor opperstuurman Jan Allard. Curaçao,  

13 oktober 1732. (Zeeuws Archief, Archief MCC, inv.nr 740.3  

nr 30)
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Het overlijden van de twee bemanningsleden 
meldde Bijl aan de directeuren in zijn brief van 
6 september. Het was gelukt twee mannen in hun 
plaats te huren; timmerman Adriaan Robbe en 
matroos Jan van Loo.

Retourlading

De Maria Elisabeth had inmiddels 530 ciroenen 
(manden) cacao aan boord, terwijl Bijl op 
nog 300 manden wachtte, die van de kust bij 
Caracas moesten komen. Er was echter op ont-
houd ontstaan omdat er een schip met 200 slaaf-
gemaakten was gearriveerd en de kapitein 
ervan ook cacao had ingekocht. Bijl schreef in 
oktober te willen vertrekken. In over leg met Juan 
Schuurman had hij alvast voor ballast pok- en 
geelhout ingeslagen.

Uiteindelijk bestond de retourlading uit 
596 manden en 9 zakken cacao met een totaal-
gewicht van ruim 55.000 pond, 20 vaten suiker 
wegende bijna 20.000 pond, 32 ton geel- en pok-
hout, huiden en tabak. Voor particulieren nam 
de kapitein voor vracht 140 mark zilvergeld en 
1575 stukken ‘hartgeld’ in ontvangst. En tenslotte 
gingen enkele onverkochte handelsgoederen mee 
terug: een vat gele verf, 3 vaten komijnzaad en 
11 vaten met spijkers ter waarde van zo’n 143 
ponden Vlaams. 

De directeuren hadden de wens geuit hun 
hoeker in november in Middelburg terug te zien. 
Die wens ging niet in vervulling. Kapitein Bijl 
schreef op 15 november 1732 aan de directeuren 
dat hij elke dag nu kon vertrekken en inderdaad 

liet hij op 17 november het anker lichten.7 Een 
etmaal later kregen hij en zijn medebemanning 
de schrik van hun leven.

Leonora 

Er kwam een vrouw met een donkere huidskleur 
tevoorschijn. Een ‘slavin’ zoals Jan Bijl later 
verklaarde. Daarmee gaf hij aan te beseffen dat 
zij niet vrij was, maar het bezit van een ander. 
Haar naam was Leonora, vertelde ze, en ze had 
zich ’s nachts aan boord verstopt om haar vrijheid 
te herwinnen. 

Bijl bevond zich op dat moment op 24 uur 
varen vanaf Curaçao, had een reis van twee 
maanden voor de boeg en een kostbare retour-
lading in het ruim van zijn schip. Wat te doen? 
Daar, op de Maria Elisabeth in de Caribische 
Zee, besloot kapitein Jan Bijl koers te houden en 
verder te zeilen. Het werd geen gemakkelijke reis, 
want de elementen werkten niet mee; gedurende 
een maand kregen de opvarenden uiterst slecht 
weer en zware stormen te verduren.

De bemanning van 13 koppen en Leonora 
bereikten zondag 18 januari 1733 de rede van 
Rammekens in de Westerschelde. De hoeker, die 
11 voet (3,3 meter) diep lag, werd de volgende 
dag door twee koppels van twee paarden door het 
kanaal van Welzinge van de Westerschelde naar 
Middelburg gesleept.8 De directeuren belegden 
direct een extra vergadering. De klerk noteerde 
die maandag 19 januari: 

‘Dewijl schipper Jan Bijl te kennen geeft dat 
sig in zijn schip zeekere slavin heeft verborgen 
gehouden die sig eerst 24 uren na sijn vertrekken 
geopenbaard heeft & tot groote onsteltenis van 
hem & zijn officieren voor den dag gecomen’. De 

Hollandse hoeker op het water. Ets door Adolf van der Laan, ca. 

1710, 17,7×20,6 cm. (Rijksmuseum RP-P-1907-2365)

Notulen vergadering directeuren 19 januari 1733.  

(Zeeuws Archief, Archief MCC, inv.nr 34 volgnr 153)
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schipper oftewel de Commercie Compagnie trof 
geen blaam, daarover waren de directeuren het 
eens. Zij besloten dat er een notariële verklaring 
moest komen, waaruit zou blijken dat de vrouw 
buiten kennis van de schipper aan boord was 
gegaan.9

Overigens ging de aandacht van de directeu-
ren vooral uit, mede gezien het zware weer, naar 
de staat van de lading. Zo ook de volgende dag 
tijdens de gewone vergadering. ‘Geleesen de brie-
ven van Juan Schuurman van Curacao dato den 
14 october & 15 november, met Capteijn Jan Bijl 
aangbragt. Waarop zijnde gedelibreedt, is gere-
solveert deselve ten spoedigsten te laaten beant-
woorden. En te zegge dat gem. Capteijn Jan Bijl 
op voorgaande zondag hier wel is gearriveerd, 
dat bezig zijn de ladinge te lossen, maar nadien 
hij exstra swaar weer & storm wel 1 m. lang heeft 
uijt gestaan, wij niet buijten becommeringe zijn 
al waat schade aan de ladinge zal veroorzaakt 
hebben, nochtans dewijl ’t geluk hebben de cacao 
in ciroenen, zijn wij in hoop dat de schade niet 
groot & zal zijn.’10

Leonora kwam opnieuw ter sprake in de 
vergadering van 23 januari, maar nu werd zij in 
de notulen beschreven als ‘negerin’, als zwarte 
vrouw. ‘Dat met genoemde hoeker is overgeko-
men sekeren negerin die sig buijte kennis van 
Capteijn, officieren, matroosen is aan boord ge-
comen bij nagte & sig verborgen heeft gehouden 
tot dat se 24 uuren in zee zijn geweest, wanneer 
tot groote onsteltenis is voor den dag gekoomen. 

Waarvan wij goed gevonden hebbe verklaringe 
te neemen & de copie hiernevens van sende tot 
decharge.’11 Hier blijkt de functie van de notariële 
verklaring: die van een niet-aansprakelijkheids-
verklaring. 

Bericht aan Curaçao 

In de notariële akte verklaarde Leonora opnieuw 
zich aan boord te hebben verstopt om haar 
vrijheid te herwinnen. En ze voegde een tweede 
reden toe: ze werd slecht behandeld door haar 
eigenaren. 

De verklaring werd meegestuurd bij de vol-
gende brief aan Juan Schuurman op Curaçao. Die 
brief werd met zorg opgesteld door twee van de 
directeuren, Caspar Ribaut en Hendrik Boursse, 
en op 27 januari 1733 verstuurd. Allereerst ging 
de brief over de handel, in dit geval het slechte 
weer onderweg, de mogelijke gevolgen voor de 
goederen en eventuele schade. 

Daarna volgde het nieuws over Leonora. 
‘Verders moeten Ue bekent maken, hoe dat sig op 
onse hoeker genaemt de Maria Elisabeth, (nadat 
hij 24 uuren in zee hadde geweest & van Cura-
co was vertrokken,) heeft ondekt een negrinne 
voorgevende genaamt te sijn Leonora, wien, om 
haar vrijheijt te bekoomen, sig stil sonder ijmants 
weeten aan boord heeft weten te begeeven, waar 
van wij goedgevonden hebben een verklaeringe 
te nemen, van den schipper met al zijn volk onder 
eede gesterkt, tot onse dechargement, ook gaet 

Advertentie voor de verkoop op 12 maart 1733 van ‘Caracques cacao’ door de Commercie Compagnie in Middelburg. Een groot deel 

hiervan was met de Maria Elisabeth aangevoerd. (Amsterdamse Courant, 17 februari 1733)

Detail uit de kopie van de brief van directeuren MCC aan Juan 

Schuurman, 27 januari 1733. (Zeeuws Archief, Archief MCC, 

inv.nr 88, volgnr 235)

Handtekening van Juan Schuurman, correspondent van de 

MCC op Curaçao. (Zeeuws Archief, Archief MCC, inv.nr 56.1 

volgnr 63)
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hier in een verklaeringe dat de geheele esquipagie 
van gemelde hoeker uijt geen ander manschap 
heeft bestaen, als er de eed hebbe gedaen.’12

‘… om haar vrijheijt van slaafsen dienst te verkrij-
gen’ 

Zoals te verwachten viel, werd er vanaf Curaçao 
protest aangetekend tegen de ontsnapping van 
Leonora en de rol van de compagnie. Juan 
Schuur man verwoordde het standpunt van 
de eigenaar van de vrouw in zijn brief aan de 
directeuren van 20 juli 1733. ‘Wijders hebbe ont-
fangen de verclaringe die U Edele Agtbare hebt 
laaten beleggen van Captein Jan Bijl, benevens 
al sijn volk, die in dier tijt met hem hebben 
gevaaren, wegens ’t wegloopen met voornamelijk 
Captein Bijl van de negerin ge naamt Leonora. 
Dewelke meede heeft verclaard vanuijt eijgen 
beweginge is geresolveert wegh te loopen. 
Eens deels om daardoor haar vrijheijt van slaaf-
sen dienst te verkrijgen & ten anderen om het 
quaa lijk tractement & mishandeling van haar 
meestresse.’ 

Van mishandeling kon volgens Schuurman 
geen sprake zijn, volgens hem werd de eige-
naar ‘door haar ten onregten beschuldight & ter 
contrarie wanneer op haar pligt soo als slaven 
moeten doen geen beeter meestres soude kunnen 
vinden. Waarvoor sij bij haare buurlieden bekent 
staat & niet voor ’t vloeken nogh zweeren is.’ 
Schuurman koos duidelijk partij. ‘Dese luijden 
sijn door haar weghloopen ten eenemaal buijten 
staat gesteld. Dewijl alhier de slaven ’t cappitaal 
van veele menschen sijn door ’t wegloopen soude 
werden geruineert. ’t Welk een harde saak soude 
zijn indien sulx niet werde geremedieert.’

Van slavernij naar vrijheid 

Schuurman verzocht Leonora terug te sturen: ‘Nu 
is mijn versoek, van haarent wegen bij U Edele 
Agtbare instantelijk aan te houden & versoeken 
indien mogelijk sijnde om deese voornoemde 
weggeloopene negerin Leonora weder per her-
waarts soeken te laten transporteeren op dat 
alsoo den eijgenaar de selve wederom magh 
krijgen.’ 

Hij was zich ervan bewust dat Leonora, een-
maal in Nederland, haar vrijheid had herwonnen 

en niet langer het bezit van een ander was. Toch 
was hij het niet eens met de wijze waarop dat was 
gebeurd, en hij nam niet zomaar genoegen met de 
notariële akte. Hij wees daarbij op de werkwijze 
van de West-Indische Compagnie (WIC) die eerder 
slaafgemaakten had teruggestuurd. ‘’t Is waar 
wanneer in Europa sijn vrij sijn, maar als men 
anmerkt op wat wijse daar coomen werd, daar 
na andere mesures genomen. ’t Is wel gebeurd 
dat er slaven van van hier naar Amsterdam sijn 
wegh geloopen & haar in de scheepen verstooken 
hadden, deselven wederom sijn gesonden door 
de Edele Agtbare Heren Bewinthebberen van de 
Westindische Compagnie aan wien deselve weg-
gelopen slaven werden aangedient en alsoo den 
Captein met wien deselve mogte sijn gecoomen, 
daarmeede gedechargeert vinden.’ 13

De directeuren ontvingen de brief van Juan 
Schuurman op 14 september 1733 en beantwoord-
den deze luid en duidelijk per brief van 16 okto-
ber: ‘Belangende de slavin Eleonora, bevind sig 
nog hier in dienst van goede menschen, en staet 
in het kort lidmaet onser gereformeerde gemein-
te te worden. Soo dat het onmogelijk is haer na 
costij [aldaar] te beschikken.’14

Leonora was blijkbaar dienstbode of dienst-
meisje geworden in een huishouden in Middel-
burg. Bovendien werd ze binnenkort ingeschre-
ven als lidmaat van de Nederduits-gereformeerde 
gemeente. Kortom, terugkeer naar Curaçao was 
onmogelijk. Door zich te verstoppen aan boord 
van een MCC-schip dat naar Middelburg voer, 
was het de slaafgemaakte Leonora uit Curaçao 
gelukt haar vrijheid te herwinnen. Een daad van 
verzet van een onvoorstelbaar dappere vrouw. 

Dat de directeuren niet meewerkten aan de te-
ruggave van Leonora had niets te maken met een 
afkeer van slavenhandel en slavernij. De com-
pagnie had slechts één oogmerk en dat was winst 
maken, of zoals de directeuren het zelf verwoord-
den: ‘wij navigeren op het ’t fortuin van nego-
tie’.15 Wanneer zich lucratieve kansen voordeden, 
handelde de compagnie ook in mensenlevens. 
Dat had ze in eerdere jaren al gedaan aan de kust 
van West-Afrika. De daar aangekochte Afrikanen 
waren aan de kust opnieuw verkocht aan andere 
handelaren.

Sterker nog, terwijl de directeuren zich 
over de kwestie Leonora bogen, maakte in hun 
opdracht kapitein Jan de Moor voor de com-
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pagnie de eerste trans-Atlantische slavenreis. 
De tot slaaf gemaakte Afrikanen aan boord van 
zijn schip Hof van Zeeland zouden in juni 1733 
worden verkocht, de meeste van hen op Curaçao, 
waarbij de verkoop gebeurde in het huis van de 
belangrijkste koper: Juan Schuurman.16 

Tot slot 

De notariële verklaring die Jan Bijl en de direc-
teuren lieten opstellen is niet bewaard gebleven, 
althans nog niet gevonden. De zoektocht wordt 
bemoeilijkt doordat notariële archieven, doop-, 
trouw- en begraaf- en lidmatenregisters van 
Middelburg en Vlissingen verloren zijn gegaan. 

Onbekend blijft wie Leonora’s eigenaar was én 
waar Leonora vandaan kwam. Was ze geboren op 
Curaçao of was ze verkocht aan de kust van Afri-
ka en had ze de reis over de Atlantische Oceaan 
gemaakt? Wist ze dat het schip van Jan Bijl naar 
Middelburg ging en dat in Europese landen geen 
mensen in slavernij gehouden mochten worden? 
En hoe is het haar vergaan in Zeeland? Bij wie 
kwam ze in dienst? Hoe zag haar toekomst eruit? 
Een ding lijkt zeker, haar familie en haar plaats 
van geboorte zal ze niet hebben weergezien. 

Als Leonora in mei 1733 langs de kaaien in 
Middelburg heeft gewandeld, heeft ze wellicht de 
Maria Elisabeth zien liggen. Die had haar langste 
tijd gehad en lag klaar om voor afbraak verkocht 
te worden. Haar laatste reis had de compagnie 
een winst van 1748:16:8 ponden Vlaams of bijna 
105.000 euro gebracht en Leonora de vrijheid.17

Archief over slavenhandel

De gegevens over de ontsnapping van Leonora 
zijn bewaard gebleven in het archief van de 
Middelburgse Commercie Compagnie, in beheer 
bij het Zeeuws Archief te Middelburg en online te 
raadplegen via www.zeeuwsarchief.nl.

R. Goudbeek (1972) volgde een opleiding journalistiek. 

Ze werkt bij het Zeeuws Archief als webcoördinator. Zij 

is ook coördinator van het weblog over de slavenreis 

van het schip De Eenigheid. Met dit weblog wordt 

aandacht gevraagd voor het archief van de Middelburgse 

Commercie Compagnie, wereldwijd een belangrijke 

bron voor het onderzoek naar de trans-Atlantische 

slavenhandel in de achttiende eeuw. Ook maakte zij de 

Google Arts-expositie ‘Handelaar in slaven’, in 2019 

bekroond met de Juryprijs van de Geschiedenis Online 

Prijs. 

Affiche van de verkoop van het schip Maria Elisabeth door 

de Commercie Compagnie van Middelburg. (Zeeuws Archief, 

Archief MCC, inv.nr 740.3, volgnr 101)
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Noten

1 Gemeten over de stevens, 75 Amsterdamse voeten lang, 

breed 21 voet, hol in ’t ruim 11 voet. Het schip kon 57 

lasten vervoeren; 1 last = 4000 Amsterdamse pon-

den, circa 1976 kilogram. Gegevens uit de ijkbrief uit 

Amsterdam voor de hoeker Maria Elisabeth van de MCC 

uit Middelburg, 1729. ZA, Archief MCC inv.nr 715 volgnr 

112.

2 Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit 

oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissen-

schaften, Künste und Gewerbe vol. 17 (Altenburg 1843), 

p. 330. Knapp, J.F., Regenten- und Volks-Geschichte der 

Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg vol. 3 

(Krefeld 1836), p. 354.

3 Opgave cargazoen, getekend door Jan Bijl voor ont-

vangst 24 april 1732. ZA, Archief MCC, inv.nr 717 volgnr 

65.

4 Kopie van uitgaande brief van de directeuren aan Juan 

Schuurman in Curaçao, 8 april 1732. ZA, Archief MCC, 

inv.nr 88 volgnr 191.

5 ZA, Archief MCC, Brieven gezagvoerders, inv.nr 718, 

volgnr 118 e.v.

6 Rekeningen van de chirurgijn of meester. ZA, Archief 

MCC, inv.nr 740.3 volgnr 30.

7 ZA, Archief MCC, Brieven gezagvoerders, inv.nr 718, nr 

120 e.v. Brief van Juan Schuurman aan de directeuren, 

15 november 1732, inv.nr 56.1 volgnrs 53, 54. Notulen 

directeuren, 19 januari 1733, inv.nr 34 volgnr 152.

8 Betaling voor het binnenloodsen van het schip in Mid-

delburg. ZA, Archief MCC, inv.nr 740.3 volgnr 3.

9 Notulen vergadering directeuren 19-1-1733. ZA, Archief 

MCC, inv.nr 34 volgnr 152.

10 Notulen vergadering directeuren 19-1-1733. ZA, Archief 

MCC, inv.nr 34 volgnr 153.

11 Notulen vergadering directeuren 20-1-1733. ZA, Archief 

MCC, inv.nr 34 volgnr 154.

12 Kopie van uitgaande brief van de directeuren aan Juan 

Schuurman in Curaçao, 27-1- 1733. ZA, Archief MCC, 

inv.nr 88 volgnrs 233 en 235.

13 Brief van Juan Schuurman, Curaçao, aan de directeuren 

van de MCC, 20-7-1733. ZA, Archief MCC, inv.nr 56.1 

volgnr 61.

14 Kopie uitgaande brieven directeuren, 16-10-1733. ZA, 

Archief MCC, inv.nr 89 volgnr 50.

15 Kopie uitgaande brieven directeuren, 12 augustus 1756. 

ZA, archief MCC, inv.nr 96, volgnrs 230, 231.

16 Logboek van het schip Hof van Zeeland van de Middel-

burgse Commercie Compagnie. UB Gent, pag. 39, volgnr 

40.

17 Scheepsboek hoeker Maria Elisabeth. ZA, Archief MCC, 

inv.nr 716 volgnr 30.

Gezicht op de stad Middelburg, vanuit het noorden, ca 1790  

(Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel II, nr 2428)
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Het Committimus was een gebied in het noorden 
van Vlaanderen, waarvan het bestuur in 1588 
werd opgedragen aan de Gecommitteerde Raden 
van de Staten van Zeeland. De reden hiervan 
verklaren is de eerste aanleiding tot deze studie. 
De tweede reden is: in het kort beschrijven wat 
er met dit Committimus is gebeurd zowel tijdens 
als na de Tachtigjarige Oorlog.1 Tenslotte zal 
worden nagegaan of er heden nog tekenen zijn die 
verwijzen naar deze periode.

Wat er aan voorafging tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog.

De oorlog was begonnen in 1568. Na de land-
voogdij van Alva, Requesens en don Juan werd 
in 1578 Alessandro Farnese (later hertog van 
Parma) benoemd als opvolger. Hij was een 
kundig Spaans veldheer, maar ook een geslepen 
diplomaat. Nadat hij in 1579 Maastricht had 
veroverd om de verbinding met het Duitse Rijk 
te verbeteren, begon hij een actie in Vlaanderen. 
Als voorbereiding had hij op 6 januari 1579 
Hene gouwen, Artesië en Waals-Vlaanderen weer 
onder het gezag van de Spaanse koning gebracht. 
Om de grote opstandige steden in de zuidelijke 
Nederlanden niet te hoeven belegeren wilde hij ze 
isoleren. Daarom trok hij, na het bezetten van o.a. 
Menen, Nieuwpoort en Veurne, naar het noorden 
van Vlaanderen. Daar kon hij Brugge isoleren en  
later door het bezetten van Sas van Gent ook Gent.

Op 21 oktober 1583 werd door de Staten van 
Zeeland een brief gestuurd naar Antwerpen over 
ontvangen berichten. De voorhoede van het leger 
van Farnese was aangekomen in Eekloo. Daarom 
waren Staatse soldaten vanuit Vlissingen naar 
Breskens gestuurd om de bevolking bij te staan. 
Ze hadden een aantal Spaanse ruiters ontmoet, 
twee waren gedood en één gevangengenomen. Na 
verhoor kwam men te weten dat kolonel Mondra-
gon werd gevolgd door Farnese met 8000 man 
voetvolk en 2000 paarden. Hij zou via het Land 
van Waas naar Brabant gaan, mogelijk om Bergen 
op Zoom en Steenbergen aan te vallen.2 Dat werd 
medegedeeld aan Antwerpen.

Op 26 oktober kwam er antwoord. Aan Wil-
lem van Oranje en de Staten-Generaal zou advies 
worden gevraagd. Ook werd in deze brief het 
probleem van de verseeckerheit van de Riviere 
aangekaart en daarvoor werden genoemd Neuse 
ende andere daeromtrent gelegen plaetsen.3

Er was namelijk gevaar voor de Antwerpse 
scheepvaart. De schepen konden veilig langs 
de Zuid-Bevelandse kust varen, maar daarna 
moesten de grotere schepen oversteken om langs 
Neusen verder te gaan.

De Staten van Zeeland bleken goed op de 
hoogte te zijn van de vorderingen van de vijand. 
Die was het Land van Waas ingetrokken. Aan 
Antwerpen werd gevraagd alle schepen op de 
Vlaamse kust te versekeren zodat de vijand daar 
geen gebruik van zou kunnen maken.

Voor maatregelen aan de Westerscheldekust 
zocht Antwerpen contact met het Axelambacht. 

Dit verzoek werd door de baljuw van Axel 
Joos van Leene doorgegeven aan de Staten van 
Zeeland. Die zegden steun toe met oorlogssche-
pen. Krijgsvolk konden zij niet missen, want ze 
waren bezig Zuid-Beveland te versterken. Als 
Antwerpen in alle stillichheit, eert den vijand 
can vernemen, pioniers en krijgsvolk bijeen zou 
brengen om bij Neusen een fort te bouwen, dan 
zou Zeeland het werk bevorderen.4 Er was in 
Neusen wel een Spaans fort, maar dat was gericht 
op de zeezijde.5 Nu zou het gevaar komen van de 
landkant.

De verantwoordelijkheid voor de maatrege-
len in Vlaanderen werd duidelijk bij Antwerpen 
gelegd. 

Mogelijk is op 26 oktober vanuit Antwer-
pen een brief gestuurd naar Willem van Oranje 
en is daarin melding gemaakt van het project 
fort bij Neusen. Mogelijk heeft de prins daarna 
zijn luitenant-generaal Philipp von Hohenlohe 
opdracht gegeven alles gereed te maken voor een 
landing aldaar. Deze brieven zijn niet bekend.6 
Waarschijnlijk kenden de Staten van Zeeland de 
plannen, want in een brief op 31 oktober werd 
gemeld: Van de schepen van oorloghe van die 
van Hollandt en hebben wy noch nyet vernomen. 

P.W. (Piet) Stuij

Het Committimus van begin tot eind
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Maar op 3 november bleek Philipp von Hohenlohe 
met een aantal scheepjes klaar te liggen. Deze 
informatie werd verstrekt aan Antwerpen. Joos 
van Leene zou worden gevraagd met Hohenlo-
he mee te gaan als loods, omdat hij ter plaatse 
bekend was.7 Daarop landden in de nacht van 6 
op 7 november 1583 meerdere scheepjes met 1000 
man Duitse keurtroepen aan boord.

Meteen werd ongeveer 800 m ten zuiden van 
Neusen een schans gebouwd. Naar de Duitse bou-

wers kreeg deze al snel de bijnaam Moffenschans. 
Een huis dat later op de restanten van deze 
schans werd gebouwd en dus hoger staat, draagt 
nog steeds die naam. 

Dat Farnese door deze actie volkomen werd 
verrast blijkt uit zijn brief aan de Spaanse ko-
ning.8 Hij reageerde door er Mondragon op af te 
sturen, maar deze kon de invallers niet verdrij-
ven.

Op 11 november stuurde Zeeland spaden, 
schoppen en munitie naar Neusen en vier dagen 
later werd een bericht gestuurd naar Antwerpen. 
Men had voldaan aan de vraag van die stad, dus 
konden zij deze versterking nu overnemen.9 

Antwerpen beperkte zich echter tot het sturen 
van buskruit en lonten, maar liet het aan de 
bondgenoten over de positie te verdedigen. Zelfs 
op verzoeken om financiële steun van 3000 of 
4000 gulden werd niet gereageerd. Overigens 
voelde Antwerpen de Spaanse dreiging toenemen 
en in september 1585 zou de stad capituleren.

Zeeland had het moeilijk met de zaak Neusen, 
die zich immers afspeelde buiten de provincie. 
De grote kosten daarvan drukten zwaar op de 
Zeeuwse begroting. Tevens had deze situatie on-
aangename gevolgen. De uitbetaling van de soldij 
was onregelmatig en dat leidde tot wangedrag 
van de soldaten, waartegen de leiding aanvan-
kelijk nauwelijks was opgewassen. Bovendien 
waren er problemen met de ravitaillering omdat 
vele omliggende poldertjes waren geïnundeerd en 
dus geen voedsel konden voortbrengen.

Het Staatse bruggenhoofd werd belegerd, 
maar na een uitval van het garnizoen werden de 
Spanjaarden met zware verliezen verdreven en 
kon het dorpje Neusen worden versterkt. 

Er werden maatregelen genomen om de positie 
bij Neusen te behouden. In mei 1584 werd de 
zeedijk bij Campen doorgestoken, waardoor het 
Hellegat ontstond en In juli werd de zeesluis bij 
Nieuw-Othene vernield, waardoor de Otheense 
kreek werd gevormd.10

In 1586 werd Axel overrompeld door de En-
gelse gouverneur van Vlissingen Philip Sidney en 
prins Maurits. Daarna werd de Landdijk door-De hedendaagse Moffenschans. (foto auteur)

‘terstonts ghenoechsaem crijchsvolck derwaerts te sturen.’ (foto auteur)



30.1Zeeland

11Het Committ imus van begin tot e ind

gestoken bij Buucxgate.11 Ook de ten oosten van 
Axel liggende Schoordijk werd vernield zodat 
het water van de nieuw gevormde Axelse kreek 
verbinding kreeg met het Hellegat.

Verder werd Biervliet versterkt, want in 1587 
bouwde Farnese tegenover dat stadje de vesting 
IJzendijke. Om deze dreiging het hoofd te bieden 
werd in 1588 het Mauritsfort gebouwd.

De wording van het Committimus.

Zeeland was ongewild betrokken geraakt bij deze 
actie buiten de provincie. Daarom werd aan de 
Staten-Generaal machtiging gevraagd tot het 
nemen van bestuurlijke maatregelen.
Omdat de Engelse graaf van Leicester na zijn 
mislukte optreden definitief was vertrokken, 
reageerden de Staten-Generaal zelfstandig en 
gaven zij op 13 augustus 1588 deze toestemming 
in de Acte van Committimus.12

Daarin kreeg de provincie het recht in het be-
zette deel van Vlaanderen besluiten te nemen op 
het gebied van de openbare orde, het burgerlijk 
bestuur en de bescherming van het landschap.

Deze toestemming was hoognodig. Biervliet 
moest verder worden versterkt. Dat zou in 1592 
gebeuren. Ook moesten geïnundeerde poldertjes 
in het bruggenhoofd worden drooggelegd en was 
er werk nodig aan de zeedijken om het landschap 
te beschermen. 

Soms moest verlies worden geïncasseerd. Zo 
ging in 1600 de westelijk van Neusen liggende 
Vremdijckepolder met het dorp verloren.13

Verder moest de bevolking worden be-
schermd. Omdat er ’s-nachts overvallen dreigden 
door indringers, werd een aantal kleine fortjes 
gebouwd langs de rand van het bruggenhoofd om 
de polderbewoners te beschermen. Uit de notities 
van de Rekenkamer van de Staten van Zeeland 
blijken deze gegevens en de onkosten daarvan. 

Op 18 april 1590 werd het burgerlijk bestuur 
in dit gebied geregeld in de Provisionele (voor-
lopige) Unie van de steden Neuzen, Axel en 
Biervliet.14

Het protestantisme groeide in het gebied van 
het Committimus. Het werd ook actief bevorderd, 
zoals in Zeeland. Na het bezetten door Farnese 
van de Zuid-Nederlandse steden waren er protes-
tanten uitgeweken naar de noordelijke Nederlan-
den. Een deel vestigde zich in het Committimus. 
Rooms-katholieke activiteiten werden belem-
merd.15 Er was een ontvanger van de geestelijke 
goederen, waarvan de inkomsten nu gingen naar 
de protestantse kerken.

In het verdere verloop van de Tachtigjarige 
Oorlog zijn meerdere gebiedswijzigingen ont-
staan. Zo werd in 1591 Hulst veroverd door 
Maurits, maar na vijf jaren weer heroverd door de 
Spaanse landvoogd Albertus van Oostenrijk, de 
echt genoot van Isabella, de dochter van Filips II.16

Het Committimus raakte zijn isolement kwijt 
toen Maurits in 1604 het westelijke gebied van 
het latere Zeeuws-Vlaanderen veroverde, met 
als belangrijkste plaatsen IJzendijke, Sluis en 
Aardenburg.

Tussen de jaren 1609 en 1621 waren er geen 
vijandelijkheden door het Twaalfjarig Bestand. 

Albertus was overleden en Isabella was hem 
opgevolgd als Spaans landvoogdes. Zij deed In 

Het versterkte Neusen, geprojecteerd op de hedendaagse 

plattegrond, zoals deze voorkomt op de omslag van de 

Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen.  

(met toestemming overgenomen)

Schema Committimus in 1665. (tek. auteur)
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1629 een voorstel om de onderlinge handel te 
bevorderen. Maar het voorstel van Spanje in dat 
jaar voor een nieuwe wapenstilstand was een 
brug te ver. Na overleg van Zeeland met Holland 
werd dat afgewezen.17

In 1633 werd het Spaanse fort Philippine 
veroverd door Willem Frederik van Nassau-Dietz.         
In 1635 werd een of- en defensief verbond ge-
sloten met Frankrijk, waardoor Spanje te maken 
kreeg met een tweefrontenoorlog. Bovendien was 
de kracht van Spanje aan het afnemen. Dat blijkt 
uit de nederlaag van de Spaanse vloot bij Duins 
door Tromp in 1639, de Portugese opstand in 
1640 en in 1643 de verloren slag bij Rocroi tegen 
de Fransen, met zeer zware verliezen. 

Frederik Hendrik bezette in 1644 de sterke 
vesting Sas van Gent en in het volgende jaar 
werd door hem ook Hulst veroverd. 

Op 30 mei 1646 volgde een wapenstilstand, 
waarna vredesbesprekingen begonnen, die op 
5 juni 1648 leidden tot de vrede van Munster 
tussen de Nederlanden en Spanje (Frankrijk wilde 
geen vrede sluiten). 

De veroverde streken ten zuiden van de Wes-
terschelde die niet tot het Committimus behoorden 
kwamen als Generaliteitsland rechtstreeks onder 
bestuur van de Staten-Generaal. Dat wil zeggen 
dat het latere Zeeuws-Vlaanderen zou worden 
bestuurd door twee instanties; een unieke situatie. 

Het Committimus na de Tachtigjarige Oorlog.

Er bestond geen overeenstemming over wat er 
zou gebeuren met dit Committimus. Meerdere 
provincies, maar vooral Utrecht en Overijssel, 
waren er op tegen dat Zeeland een deel van het 
veroverde gebied zou blijven beheren. Er werden 
vele ende sware dispuyten gevoerd, maar op 
27 juli 1651 besloten de Staten-Generaal deze 
bestuursvorm te handhaven.18

Na de Vrede van Munster ontstonden meerde-
re oorlogen, waardoor het Committimus wel werd 
bedreigd, maar waarvan de oorlogshandelingen 
beperkt bleven tot het Generaliteitsgebied.

Dreiging ontstond toen de Franse koning 
tijdens de Negenjarige oorlog (1689-1697) een 
aanmaning stuurde waarbij hij betaling eiste van 
de contributie der stadt Axel ende onderhoorige 
polders. Neusen en de Gecommitteerde Raden 
werden ingelicht, maar er werd niets betaald. 19 

Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-
1713) werd In Neusen een bataljon infanterie 
ingekwartierd, waardoor grote moeilijkheden 
ontstonden in dit kleine stadje.

In 1708 ondernamen de Fransen een poging 
om via de tijdens eb droogvallende schorren Axel 
te overrompelen. Een landman (Jan Pikkevé) 
werd gedwongen op te treden als gids. Door het 
verstrekken van foutieve inlichtingen over de tijd 
kon hij die opzet laten mislukken door de Franse 
vrees voor de vloed. Zo ontsnapte het Committi-
mus aan oorlogsgeweld. 

Toen in 1740 de Oostenrijkse keizer over-
leed werd hij opgevolgd door zijn dochter Maria 
Theresia. Al snel ontstond oorlog met Pruisen, 
waarbij ook Frankrijk betrokken raakte en in 
1744 de Oostenrijkse (zuidelijke) Nederlanden 
binnenviel. Officieel was de Republiek niet in 
oorlog met Frankrijk, maar raakte er via de 
barrièresteden toch bij betrokken.20 Alle vestin-
gen werden in staat van verdediging gebracht. 
Ondanks deze maatregelen was half mei 1747 
geheel Staats-Vlaanderen door Frankrijk bezet. 
Tenslotte eindigde deze oorlog zonder gebieds-
wijzigingen: de Vrede van Aken op 18 oktober 
1748.

Na het inpolderen van de Hooge Plaat, een 
opwas in de Westerschelde (Zeeuws gebied), die 
zich had uitgebreid tot tegen de Vlaamse aan-
wassen, ontstonden er moeilijkheden over de 
verdeling tussen de Generaliteit en het Commit-
timus. Tenslotte volgde op 31 augustus 1775 een 
overeenkomst tussen de Raad van State en de 
Provincie Zeeland, waarbij een scheidslijn werd 
vastgesteld, die zou worden aangeduid door een 
laag grensdijkje. 

Omdat de zeedijk van de Hoofdplaatpolder 
echter een zwakke grondslag had , werd dit 
grensdijkje voor de veiligheid uitgevoerd als 
zeedijk. Het is de hedendaagse Hogewegdijk, waar 
aan het zuidelijke eind zelfs een grenspaal staat. 
Een tweede grenspaal staat iets westelijker. 

Vele dijkvallen hebben grote gevolgen gehad 
voor het gebied van het Committimus en dat van 
de Generaliteit. M.H.Wilderom noemde tot 1973 
zelfs 90 dijkvallen en oeverafschuivingen.21

Dit had grote gevolgen voor de vorm van de 
polder. Aanvankelijk lag het dorpje Hoofdplaat op 
gelijke afstand van de noordelijke en de zuidelijke 
polderdijk. De hedendaagse topografische kaart 
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toont duidelijk hoeveel gebied er aan de noordzij-
de verloren is gegaan.

In 1779 werd in Zeeland geheim overleg 
gevoerd om het Committimusgebied af te staan 
aan de Generaliteit tegen een vergoeding van vier 
miljoen.22 De redenen waren: de diverse oorlo-
gen en alle problemen rond de inpoldering. Toch 
hebben deze overwegingen niet geleid tot actie, 
mogelijk door de snel volgende problemen met 
Oostenrijk.

De botsing met Oostenrijk ontstond door ruzie 
met keizer Jozef II, die de Oostenrijkse Nederlan-
den beheerde. Hij wilde vrije vaart over de Wes-
terschelde forceren. Daarbij kwam hij in botsing 
met het Committimus, dat immers het Scheldefort 
Lillo beheerde waar tol moest worden betaald. De 
problemen kwamen in 1784 tot een uitbarsting: 
de Keteloorlog. Dat was een incident waarbij een 
Oostenrijks schip, dat niet was gestopt om tol te 
betalen en daarna niet reageerde op de aanwij-
zingen van het Staatse wachtschip op de Schelde, 
door dat laatste werd beschoten. Na Oostenrijkse 
bedreigingen werd het Staatse gebied gemobili-
seerd, dus ook de Scheldeforten Lillo en Liefkens-
hoek.

Tenslotte liep alles af zonder strijd, door tus-
senkomst van Frankrijk.23

Bij de Vrede van Fontainebleau op 8 november 
1785 raakte het Committimus de beide Schelde-
forten Lillo en Liefkenshoek kwijt, maar er kwam 
geen vrije vaart op de Westerschelde. 

Het einde van het Committimus.

Nadat Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden had 
bezet werd op 1 februari 1793 de oorlog verklaard 
aan stadhouder Willem V.

Er werden in het gebied van de Generaliteit 
en het Committimus inundaties ingesteld, maar 
die konden de inval van de Franse troepen niet 
stuiten. Daarom werd op 29 september 1794 door 
de landelijke regering het besluit genomen dit 
gebied niet langer te verdedigen. Op 23 oktober 
1794 werden Axel en Neusen bezet door Franse 
troepen. 

Op 16 mei 1795 volgde een verdrag tussen de 
nieuw gevormde Bataafse Republiek en Frankrijk, 
waarbij het gebied ten zuiden van de Westerschel-
de werd ingelijfd door Frankrijk. Het Committi-
mus was beëindigd. 

Grenspaal aan de Hogewegdijk. (foto’s auteur)
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Enkele conclusies.

Nu de geschiedenis van het Committimus 
duidelijk is geworden kan hier worden gewezen 
op tal van zaken die daar heden nog naar 
verwijzen. Dit maakt tevens duidelijk hoe 
belangrijk dit Committimus is geweest.

Genoemd werden de Otheense en de Axelse 
kreek. Het huis Moffenschans in de Axelsestraat 
120A werd getoond.

In de binnenstad van Terneuzen is het zuide-
lijke deel van de oude vesting Neusen herkenbaar 
in restanten van de wallen (Nieuwstraat, Lange 
Kerkstraat), evenals in het oudste deel van de 
stad. Omdat de genoemde straten aan weerszijden 
zijn bebouwd, valt hun functie als wal minder 

op, maar indien wordt gelet op de hoogte van de 
straat ten opzichte van de omgeving wordt het 
duidelijk.

Iets ten westen van Hoek is de helft van het 
Mauritsfort herkenbaar. 

De beide grenspalen die resteren aan de zuid-
zijde van de Hogewegdijk in de Hoofdplaatpolder 
werden afgebeeld. 

Momenteel wordt een poging ondernomen om 
in Axel een beeltenis te plaatsen van Jan Pikke-
vé, de landman die in 1708 Axel behoedde voor 
een Franse overval.

Dat de protestantse godsdienst werd bevor-
derd en de rooms-katholieke godsdienst werd 
belemmerd in het Committimus is nog steeds 
waarneembaar aan de oost- en de zuidzijde van 
dit gebied. Aan de oostzijde werd de scheiding 
gevormd door het Hellegat. Hoewel dit water 
werd gedicht door de vorming van de Catharina-
polder (1846), de Willem III polder (1861) en de 
Van Lijndenpolder (1876) is Zaamslag nog steeds 
een overwegend protestants dorp, terwijl het op 
slechts ruim 4 km, oostelijk van het Hellegat 
liggende Boschkapelle overwegend rooms-katho-
liek is.

Ook aan de zuidzijde is deze scheiding nog 
aanwezig: Axel overwegend protestants, het 
minder dan 4 km zuidelijker gelegen Zuiddorpe 
overwegend rooms-katholiek. In deze gebieden 

Gedenkpenning geslagen in 1785 uit vreugde over het gesloten blijven van de vaart over de Westerschelde. De Nederlandse leeuw 

ligt rustig en wordt gescheiden van de vliegende Habsburgse adelaar door de Franse lelie. Op de achtergrond ligt Parijs. De keerzijde 

toont twee grenspalen, de ene in Staats-Brabant, de andere in Saeftinge. De ketting duidt op de gesloten Schelde. (met toestemming 

van Jean Elsen N.V. te Brussel overgenomen uit veilingcatalogus 75 van 5 juli 2003)

Het Committimus in 1794. (tek. auteur)
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van Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd de rooms-ka-
tholieke godsdienst namelijk krachtig hersteld.
Aan de westzijde is deze grens niet aanwezig: 
door de verovering van dit gebied door Maurits 
in 1604, de bevordering van het protestantisme 
door de Generaliteit en aan het eind van de 
17e en begin van de 18e eeuw een injectie met 
buitenlandse protestanten uit Frankrijk en uit 
Salzburg.24 

P. W. Stuy (1924) was van 1968 tot 1999 vrij gevestigd 

fysiotherapeut in Terneuzen. Hij houdt zich al vele jaren 

bezig met de geschiedenis, voornamelijk betrekking 

hebbend op Zeeland. Hij publiceerde een viertal boeken 

en vele tientallen artikelen in de tijdschriften van 

heemkundige en oudheidkundige kringen en een artikel in 

het standaardwerk ‘Over de Vier Ambachten’. 
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R. (Rinus) Willemsen

Naar Biervliet om een aflaat

van deze stadsbestuurders was de plaatselijke 
welvaart te bevorderen. Die kwam onder druk 
te staan; het onderhoud aan de zeedijken slorpte 
grote sommen geld op en ook de belasting die 
door de Vlaamse graaf werd geheven, drukte 
zwaar op de stedelijke financiën. Om de structu-
rele jaarlijkse tekorten in de stadsrekeningen in 
de hand te houden, verkocht Biervliet lijfrenten.4 

Om de inkomsten te vermeerderen probeerde de 
stad in 1439 een monopolie op de zoutproductie 
in Noord-Vlaanderen te verkrijgen. Het gevolg 
was dat Axel en Hulst het aantal zoutketen niet 
mochten uitbreiden. Begin vijftiende eeuw waren 
er in de stad tussen de 250 en 300 zoutpannen 
in bedrijf. Dit aantal verminderde gestaag en in 
1542/43 werd de laatste zoutpan uit bedrijf geno-
men.5

 

 Niet alleen het stadsbestuur kwam door die 
economische achteruitgang in financiële proble-
men, ook de Sint-Nicolaasparochie kreeg daarmee 
te maken en zocht naar oplossingen. Het verko-
pen van aflaten was één van de mogelijkheden.

Biervliet had al eerder een pauselijke bul ontvan-
gen

De Onze Lieve Vrouweparochie ontving op 
31 januari 1371 toestemming uit Rome voor 
de verering van een Heilig Kruisreliek dat op 
Maria Hemelvaartsdag in processie door de stad 
werd meegedragen. Op 20 maart 1401 verleende 
paus Bonifatius IX al de eerste bul aan de Sint-
Nicolaaskerk.6 In latere stadsrekeningen lezen 
we niets over deze pauselijke oorkonde en de 
gevolgen hiervan. 

Het verschijnsel aflaat heeft een religieuze  
oorsprong maar werd in de loop van de late 
Middeleeuwen door de kerkelijke autoriteiten 
aangewend om geld uit de zakken van de gelo-
vigen te kloppen. Het kopen van een aflaatbrief 
had volgens de toen wijd verbreide opvatting tot 
gevolg dat de zondige gelovige na zijn of haar 
overlijden strafvermindering zou ontvangen. 
Die vermindering in tijd zou worden afgetrokken 
van de periode die de zondaar als boetedoening 
in het hellevuur moest doorbrengen. Het was 

Van Herwaarden geeft in zijn ‘Opgelegde 
bedevaarten’ een overzicht van bedevaartplaatsen 
in Nederland en België, maar in die opsomming 
komt Biervliet niet voor.1 Ook het ontbreken 
van opgegraven pelgrimsinsignes afkomstig uit 
Biervliet zou erop kunnen wijzen dat deze stad 
nooit een pelgrimsoord is geweest. Of is er een 
hiaat in onze kennis? Er konden wel degelijk 
aflaten verkregen worden. Dit artikel laat zien 
hoe die aflaat tot stand kwam. Omstreeks 1446 
ondernam de plaatselijke Sint-Nicolaaskerk met 
succes pogingen een pauselijke bul te verkrijgen 
en Biervliet als bedevaartstad bekendheid te geven.

Het stadsbestuur 

Biervliet kreeg in 1183 stadsrechten, maar 
was al jarenlang een woongemeenschap. In de 
volgende eeuwen ontwikkelde de stad zich tot het 
zoutcentrum van Vlaanderen. Dit kwam mede 
door de gunstige ligging aan de Westerschelde en 
de aanwezigheid van uitgestrekte moeren in de 
nabijheid waaruit zout werd gewonnen. Ook de 
visserij was een belangrijke bron van inkomsten.

Het stadsbestuur bestond uit elf schepenen 
waarvan er twee burgemeester waren. Zij werden 
jaarlijks benoemd door de graaf. In de stad waren 
twee parochies; de ene was gewijd aan de Heilige 
Nicolaas, de andere aan Maria en deze was ook 
bekend onder de naam Onze Lieve Vrouwepa-
rochie. Beide parochies waren op de volgende 
manier in de magistraat ver tegen woordigd: was 
de eerste burgemeester afkomstig uit de ene, dan 
vertegenwoordigden vijf schepenen en de tweede 
burgemeester de andere parochie. In het tijdvak 
van 1404 - 1425 bestond het stads bestuur volle-
dig uit leden van het gilde van de zoutzieders.2

In de periode mei 1447 tot mei 1448 bestond 
het stadsbestuur uit de volgende personen: bur-
gemeesters Aernoud van den Kerchove en Willem 
van de Vroede en schepenen Pieter fils Henricx, 
Pieter de Vos, Jan fils Symoens, Stevin Boest, 
Cornelis Meesterjans, Jan Moens, Henric Persone, 
Arend de Melin en Jan Croock fils Christoffle.3 
Zij waren allemaal zoutzieders. De hoofdtaak 
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ook mogelijk dat de gelovige strafvermindering 
kocht voor een dierbare die zich reeds in het 
vagevuur bevond. Voorwaarde was wel biecht en 
berouw  van een gedane zonde bij een priester, 
waarna absolutie werd verkregen. Daarnaast kon 
de gelovige vrijwillig een gift schenken aan een 
vroom doel. In de buitenwereld ontstond al snel 
de gedachte dat men dus de zonden kon afko-
pen, wat overigens niet strookte met de officiële 
kerkleer. Priesters trokken de bisdommen door om 
aflaatbrieven te verkopen; om aflaten te mogen 
verkopen was wel een pauselijke bul nodig.

Pogingen om opnieuw een bul te verkrijgen

Op 22 november 1444 vertrokken burgemeester 
Jacob Gheeraerds en schepen Jan Boudins 
naar Valenciennes om daar met de graaf van 
Vlaanderen te spreken over de zorgelijke 
stedelijke financiën en om een aanbevelingsbrief 
voor de aflaten te verkrijgen.7 Het stadsbestuur 
beheerde onder andere de wezengelden. Hiervan 
werd een bedrag van 70.0.0 lb.vls. beschikbaar 
gesteld voor het verkrijgen van de pauselijke 
aflaatbul. Bovendien leende de stad aan de Sint-
Nicolaaskerk 14.0.0. lb.vls. voor het benodigde 
goud.

In december 1444 reisden Gheeraerd en 
Boudins twee keer naar Brugge en in januari 
1445 was het zover dat het totale bedrag van 
70.0.0. lb.vls. aan bankier Cambi werd toever-
trouwd ‘om haestelic te senden te Roeme om-
zeker aflate ende perdoenen te verkrigen daer 

De Casselaere, parochipape van Sint-Nicolaes 
huut om was’. Blijkbaar was Jan de Casselaere, 
de parochiepriester van de Sint-Nicolaaskerk, al 
onderweg naar Rome.8 

In december 1445 vertrekt De Casselaere 
voor de tweede keer naar Rome.9 Op de terugweg 
wordt hij ziek en moet noodgedwongen enige tijd 
onderweg verblijven, waar hij ook nog in geld-
problemen raakt en moet lenen. Het is weer via 
bankier Cambi dat dit geregeld wordt.

Om 5 oktober 1446 gaf paus Eugenius IV voor 
de tweede keer aan deze kerk het recht aflaten te 
verkopen.10 De gelovigen konden zodoende in het 
bezit komen van een biechtbrief, waarmee zij zich 
in deze kerk kon vervoegen bij een biechtpriester 
om hen van zonden te ontslaan. Met dit ‘diploom’  
kan een gelovige echter pas te biecht gaan 
nadat hij oprecht berouw van zijn zonden heeft 
betoond, waarna een absolutio culpa, een totale 
vergeving, wordt verleend. De aflaten werden in 
de kerk verkocht op ‘Octaaf van Aswoensdag’ 
(een week na Aswoensdag) en op Hemelvaarts-
dag.

Als eindelijk de pauselijke aflaatbul bij 
Cambi veilig in de kluis ligt, vertrekken schepen 
Mattheus Ydden en de Middelburgse kannunik 
Maarten Janszoon naar Brugge om het gezegel-
de perkament op te halen. De bul is binnen. Op 
22 januari 1447 is De Casselaere terug in Bier-
vliet. Hij wordt door het stadsbestuur feestelijk 
ontvangen. Verder ontvangt de Brugse bankier 
Cambi kort hierna nog eens 300 dukaten uit 
Biervliet.

Eugenius IV verleent per bul van 5 oktober 1446, uitgevaardigd te Rome in het Vaticaans paleis, een aflaat aan wie de noodlijdende 

Sint-Nicolaaskerk van Biervliet bezoekt tussen de eerste en de tweede vespers van Hemelvaart en er naar vermogen een geldelijke 

bijdrage offert.[Rijksarchief Gent, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regien 

(13e-18e eeuw) inv. no 19.]
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Biervliet behoorde tot het aartsbisdom van 
Utrecht. Bestuurlijk en kerkelijk viel het onder de 
Vier Ambachten, meer gespecificeerd onder het 
ambacht Boekhoute. De deken van het ambacht 
hield toezicht op beide kerken in Biervliet.11 Al 
in een vroeg stadium van de aanvraag voor een 
aflaat in Biervliet legde de magistraat contacten 
met de kloosters van de augustijnen en jakobij-
nen in Gent en Brugge. Zij zouden zorgen voor 
bekendheid in de diverse bisdommen, nadat de 
graaf van Vlaanderen daarvoor toestemming 
verleende en aanbevelingsbrieven had afgege-
ven. Dat juist de augustijnen daarvoor werden 
benaderd was geen toeval. Deze orde was alom 
bekend vanwege studie en educatie, maar vooral 
vanwege hun diplomatie. Ook de augustijnen uit 
Middelburg werden ingezet bij deze missie om 
de aflaten onder de parochianen bekendheid te 
geven. Augustijnen uit Brugge, Gent en Middel-
burg trekken Vlaanderen en Brabant door. Ook 
priesters van de jakobijnen uit het convent van 
Brugge en Middelburg worden ingezet. Zij zijn 
actief in Holland, Zeeland en Vlaanderen. Er 
zijn wat namen bekend: Jacobus de Vos en Pieter 
de Ram, jakobijnen uit Brugge, worden ingezet. 
Kamerik en Doornik werden bezocht evenals de 
bisschop in Brussel. Broeders van dezelfde orde 
uit Rijsel gaan op pad in Franstalige gebieden, 
onder andere Valenciennes, want zij zijn van ‘de 
Walcher tonghe’.

De bisschop van Rijsel gaf toestemming om de 
parochies in Picardië te bezoeken en de bisschop  
van Henegouwen had ook geen bezwaren om de 
rondreizende priesters te ontvangen en aan de 
Biervlietse aflaat bekendheid te geven.

Portret van Paus Eugenius IV, prent in: Onuphrii Panuinii 

Veronensis Fratris Eremitae Augustiniani, XXVII. Pontificum 

Maximorum elogia et imagines/accuratissime ad uium aeneis 

typeis delineatae, 1568. (digital image provided courtesy of 

Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory 

University)

Gedeelte van de Sint-Baafsabdij in Gent. (foto auteur) Sint Stefanusklooster, Paters Augustijnen in Gent. (foto auteur)
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Oproepen tot pelgrimage en het klaarmaken van 
de aflaatbrieven

In december brengt een deputatie van de 
magistraat een bezoek aan de graaf van 
Vlaanderen in Gent om hem te bedanken voor 
alle inspanningen om de pauselijke aflaatbul 
van de Sint-Nicolaaskerk te kunnen ontvangen. 
Ondertussen reizen priesters stad en land 
door om de gelovigen te enthousiasmeren een 
pelgrimage naar Biervliet te ondernemen. 
Verder gingen er 40 in het Vlaams geschreven 
pamfletten de deur uit die aan de kerkdeuren 
werden bevestigd. Terwijl de priesters door de 
verschillende gebieden reizen en preken, is er een 
drukte van belang in de diverse schrijfruimtes. 
In de stadsrekeningen worden 27 kostenposten 
en locaties vermeld waar 6067 aflaten werden 
gekopiëerd.12 

De magistraat liet twee zegels maken voor 
de Sint-Nicolaaskerk om er de absolutiebrieven 
mee te zegelen.13 Anneke van Kerchove en Philips 
Gheerlofs zegelden alle brieven, waarvoor ze een 
totaal bedrag declareerden van 3.0.0. lb.gr.vls, 
nadat ze gecorrigeerd waren door Clays Clauwae-
rd (2750 brieven), schoolmeester Ector Ondeboete 
(3000 brieven) en broeder Pieter in ’t Zusterhuis 
(270 brieven). Jan Suvaerde zorgde voor 44 ¼ 
pond zegelwas.14 Het schrijven van de aflaatbrie-
ven was hoofdzakelijk een activiteit die plaats-
vond op de kantoren van de zoutzieders. Ook het 
corrigeren en zegelen gebeurde in Biervliet. Dat 
leverde een besparing op van transport-, reis- en 
verblijfskosten en bracht werk in de stad. De net-
to financiële opbrengst van de aflaatlaatbrieven 
voor de Sint-Nicolaaskerk is niet bekend, omdat 
het archief ontbreekt. 

Het was gebruikelijk dat de pelgrims metalen 
insignes kochten, om aan hun kleding te beves-
tigen. Over het vervaardigen en verspreiden van 
pelgrimsinsignes voor Biervliet, konden we in de 
stadsrekeningen geen posten vinden.

Ommegang van de pelgrims

Ommegangen waren in de Middeleeuwse steden 
een algemeen gebruik. Jaarlijks werden er in 
Biervliet drie ommegangen gehouden: de Heilige 
Kruis-, de Sacraments- en de Onze Lieve Vrouwe-
ommegang. Sacramentsdag was op de tweede 

zondag of op de tweede donderdag na Pinksteren. 
In de stadsrekeningen van het jaar 1404/05 
vinden we een verwijzing naar deze jaarlijkse 
ommegang onder de volgende uitgavepost voor 
drie verklede minstreels. ‘Item [betaeld] Jan 
Pauwelse ende zinen ghezellen menestrelen die 
dien[en]den te om[m]eganghe vanden Heilighe 
Sacramente, hem ghegheven 7 sc.gr.vls.”15 

Tijdens de ommegangen was er in Biervliet 
gelegenheid om een toespraak tot het verzamelde 
volk te houden vanaf een steiger, de zogenaamde 

Augustijnenstraat in Middelburg. (foto auteur)

Jacob van Deventer, Stadsplattegrond Middelburg, met 

Augustijnenklooster, in: Planos de ciudades de los Países Bajos 

III, 1545. (Biblioteca Digital Hispánica)

Augustijnenkaai in Gent, locatie voormalige Augustijnenkerk. 

 (foto auteur)
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preekstoel, in de veste. Of dit door een geestelijke 
en/of wereldlijk persoon gedaan werd, is niet 
duidelijk.

 
16

Op 15 augustus 1445, Maria Hemelvaartsdag, 
trok de gebruikelijke ommegang door de straten, 
voorafgegaan door diverse speellieden, waaraan 
ook de leden van het gilde van de handboog en 
die van de voetboog deelnamen.

De recent verkregen pauselijke toestemming 
voor een nieuwe aflaatbrief in Biervliet, waaraan 
op grote schaal in een groot aantal parochies 
van de Utrechtse aartsbisschop bekendheid was 
gegeven, bracht heel wat volk de stad binnen op 
Hemelvaartsdag 26 mei 1446. Met een plechti-
ge processie waarin alle geestelijken van bei-
de plaatselijke parochies meestapten, werd de 
aflaatbul de Sint-Nicolaaskerk  binnengedragen. 
Speciaal voor deze hoge dienst was er een zetel 
in de kerk geplaatst waarin de leidende celebrant 
plaats nam. ‘s Avonds was er maaltijd waaraan 
de geestelijken en de leden van de magistraat 
aanzaten. 

Op deze Hemelvaartsdag ontving de Sint-Ni-
colaaskerk de eerste aflaatgangers. Om het toe-
gestroomde volk in goede banen te leiden, waren 
er voorzieningen getroffen, zoals afzettingen en 
rustplaatsen. Het vastgestelde geldbedrag dat de 
gelovigen betaalden voor een gekochte aflaat na 
de biecht, werd in de kerk in één van de ‘tronc-
ken’ (aflaatkisten) geworpen, die in Sluis waren 
gekocht. Deze waren voorzien van twee sloten. 
Dag en nacht was er bewaking door de zoutme-
ters die regulier werden ingezet als brandwacht 
tijdens het werken in de plaatselijke zoutketen. 
’s Nachts brandden voor de beveiliging speciaal 
toortsen bij de hal, de woning van de burgemees-
ter en van de baljuw. De zoutmeters brachten ook 
het geld van de kerk naar het stadhuis.

Ook Aswoensdag, de eerste dag van de vas-
tentijd, was ook een dag waarop aflaatgangers 
Biervliet bezochten. Het was het einde van de 
carnaval en werd afgesloten met het eten van 
haring met uitjes. Het was ook het eind van het 
winterseizoen. De dagen werden langer en de 
komst van het voorjaar, het nieuwe leven, werd 
zichtbaar. Religieus gezien een zeer geschikte tijd 
om op aflaat te gaan. In 1447 was het de eerste 
keer dat dit in Biervliet gebeurde.

De verkoop van aflaten was een financieel succes

Terloops zij nog vermeld dat de wijzerplaat van 
het uurwerk aan het Belfort, enige weken voordat 
de pelgrims in de stad werden ontvangen, 
helemaal werd vernieuwd. Er kwam een nieuwe 
houten wijzer van circa 2 meter lang, die de 
uren aangaf. Die werd prachtig geverfd en van 
bladgoud voorzien. Ook de kledij van de heren 
magistraten werd vernieuwd en van zijden 
koorden voorzien. Biervliet was klaar voor de 
ontvangst van de aflaatgangers!

De grote toeloop van aflaatgangers bracht 
drukte in de stad. Allereerst profiteerden daarvan 
de bakkers, slagers en herbergiers. Burgemeesters 
en schepenen stelden daarom voor om de accijn-
zen op bier en wijn te verhogen gedurende een 
periode van vijf jaar. De graaf gaf aan deze vorm 
van extra stadsinkomsten zijn toestemming.17

Hoe kunnen we het succes van de aflaatverkoop 
meten? Daarvoor zijn enkele gegevens 
beschikbaar; we kijken dan naar de vele extra 
inkomsten in onder meer de belastingen of 
accijnzen. Jaarlijks werden de accijnzen op 
onder andere wijn en bier openbaar verpacht. In 
onderstaande tabel over de periode 1430 -1460 
geven we de opbrengsten weer. Van niet alle jaren 
zijn de stadsrekeningen aanwezig en konden we 
dus de gegevens niet opnemen.

Tabel 1

De accijnzen op wijn en bier in de periode 1430-1460

Bij het opmaken van de stadsrekening 1459/60 
schrijven de commissarissen die deze rekening 
afhoorden, dat van nu af aan onnodige 
uitgaven, zoals maaltijden, niet meer vergoed 
zullen worden vanwege ‘de destructie van 
derzelver stede’.18 In de jaaroverzichten van 
de stadsrekeningen tussen 1445 – 1450 valt 
onmiddellijk het jaar 1447 op met bijna een 
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verdubbeling van het totaalbedrag voor wat 
de inkomsten en de uitgaven betreft. Deze 
verhoging van de inkomsten is toe te schrijven 
aan de verkoop van haring, voor een bedrag 
van 45.0.0 lb.gr.vls. en de afdracht van de 
aflaat op Hemelvaartsdag en de week daarop 
‘ascencioensdag ende octave van ascencioensdag’ 
in 1447, groot 84.12.1. lb.gr.vls. Voor het jaar 
1448 was dat 214.4.1 gr.vls., nog vermeerderd 
met 227.9.3 lb gr.vls. voor ‘de getuigbrieven van 
absolventie.’19 Verder worden er speciaal voor 
de aflaten door de stad zes lijfrenten verkocht 
ter waarde van 72.0.0. lb.gr.vls. Blijkbaar zijn de 
totale inkomsten van 1447 en 1448 in het laatst 
genoemd jaar verantwoord.

Kijken we naar de uitgaven van dat jaar, 
1448, dan valt eerst het aantal van maar liefst 
150 posten op. De jaren daarvoor bedroeg het 
aantal posten tien tot vijftien. De toename van 
dat jaar zijn ontstaan door een cumulatie van 
posten over twee jaar, 1447 en 1448. De uitgaven 
bestaan voornamelijk uit reis- en verblijfskos-
ten van de priesters, die stad en land afreisden 
om elders de aandacht op de aflaten te kunnen 
vestigen. Veel hogere bedragen moesten aan de 
bisschoppen betaald worden om voor de augustij-
nen toestemming te verkrijgen in hun diocese te 
mogen prediken om op deze manier de aflaten on-

der de aandacht van de parochianen te brengen: 
Doornik 10.0.0. lb.gr.vls.; Utrecht  27.17.4. lb.gr.
vls. Verder kostte het schrijven en corrigeren van 
10.000 aflaatbrieven ongeveer 100.0.0.lb.gr.vls. 
Uiteindelijk bleef er op het eind van het jaar een 
positief saldo over van 86.4.2. lb.gr.vls. dat gro-
tendeels aan dit project van de aflaatbrieven kan 
worden toegeschreven.

We geven hieronder een financieel overzicht van 
de stadsfinanciën over de periode 1445 tot 1450:

Tabel 2

Inkomsten en uitgaven 1445 -1450

Door de vele extra binnengekomen  inkomsten 
profiteert de stad daar ook op een andere 
wijze van. Het stadsbestuur neemt in het jaar 
1448/49 direct maatregelen om infrastructurele 
werken uit te kunnen voeren. De sluis bij de 
Markt was totaal onbruikbaar geworden. In 
Brugge werd hout gekocht om deze opnieuw 
te bouwen. Daarvoor was een bouwput nodig, 
die drooggezet moest worden. Ook de veste 
moest uitgediept worden, tientallen arbeiders 
werden hiervoor ingezet. Verder kwamen er 
twee nieuwe deuren in de Oostpoort naast de 
haveningang.20 Ook werd de draaibrug aan het 
begin van de haven gedeeltelijk vernieuwd en 
werden de verdedigingswerken op de wallen 
aangepast. In totaal werd hiervoor 49.4.3.lb.gr.vls. 
uitgetrokken. Enkele voorbeelden: de kosten van 
de grondwerkers die de veste uitdiepten en op 
breedte brachten en zoden aanbrachten bij de 
nieuwe sluis, waren 3.2.7.lb.gr.vls. De kosten van 
de metselaars, smeden en dakdekkers bedroegen  
2.8.8.lb.gr.vls. De straten, stedelijke gebouwen 
en de sluis met de vesten werden dus opgeknapt. 
Hiervoor is in totaal 54.14.18 lb.gr.vls. betaald. 
Dit bedrag is grotendeels voortgekomen uit 
opbrengsten van de aflaat.21 

Fragment uit de stadsrekening (1447-48) betreffende 

betalingen van de aflaatbrieven [ARAB, Rekenkamer inv. no 

32087, fol 13 v.]. (foto dr Adrie de Kraker)
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de stad weer terug naar het niveau van vóór de 
verkoop van de aflaten. Er werden veel aflaatbrie-
ven verkocht, maar waarschijnlijk zijn er nooit 
Biervlietse pelgrimsinsignes vervaardigd. 

Gegevens uit het Project Digitalisering Vlaamse 
bronnen o.l.v. dr. Adrie de Kraker.
Met dank aan dr. Adrie de Kraker voor de op- en 
aanmerkingen en aan dr. Michiel Verweij, Kon. 
Bibliotheek Brussel, voor de interpretatie van de bul.
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Naar Biervl iet om een af laat

Tenslotte

Biervliet ging in de vijftiende eeuw economisch 
gezien achteruit. De zoutwinning en 
haringvisserij waren twee pijlers die de stad 
jarenlang voorspoed hadden gebracht, maar die 
tijd was nu voorbij. Het stadsbestuur zag jaar 
na jaar de uitgaven groeien en de inkomsten 
verminderen. Daarom werd besloten met behulp 
van het bestuur van de Sint-Nicolaaskerk en 
hogere geestelijken bij de paus een verzoek in 
te dienen plaatselijk aflaten te mogen verkopen. 
Deze toestemming werd verleend voor twee jaar.

In de jaren 1446 tot en met 1448 bezoch-
ten duizenden pelgrims de Sint-Nicolaaskerk. 
De  overschotten in de stadsrekeningen werden 
hoger en met die gelden werden de vesten, haven, 
straten en poorten onder handen genomen. Na 
twee jaar keerden de inkomsten en uitgaven van 
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Uit de verzamelingen van het Genootschap

‘t Is vol van schatten hier

Hans Warren en zijn schelpen

Hans Warren was niet alleen maar dichter, 
schrijver, beeldend kunstenaar en chroniqueur van 
zijn eigen leven, hij was ook groot natuur lief-
hebber. In zijn dagboeken komen er steeds vogels 
voor; hij publiceerde, met anderen, een Avifauna 
van Zuid-Beveland en een aantal artikelen over 
vogels. Voor schelpen had hij ook belangstelling, 
maar dat was voornamelijk iets uit zijn jonge 
jaren. Hier wordt beschreven hoe zijn collectie tot 
stand kwam en met welke schelpenliefhebbers en 
natuurliefhebbers hij in zijn jonge jaren contact 
had.

Hans Warren (1921-2001) woonde in zijn jeugd in 
een woning bovenop de zeedijk bij Borssele. Het 
hoofd van de Openbare Lagere School in Borssele 
(De Priester) en zijn biologieleraar aan het Goese 
Lyceum (Jacobi) wekten zijn belangstelling voor 
de natuur. In zijn Natuurdagboek ‘Ik ging naar 
de Noordnol’ heeft hij zijn natuurbelevenissen 
als jongeman (1936-1942) vastgelegd. Heel veel 
vogels komen erin voor, maar ook wat planten en 
schelpen. Hij had een mooie schelpenverzameling 
bijeengebracht.

Zijn verzameling

In de PZC van 15 september 2004 wordt een hele 
pagina gewijd aan de overdracht van vrijwel 
de gehele nalatenschap van Hans Warren aan 
de Zeeuwse Bibliotheek. Alleen de schelpen 
gaan niet naar de ZB, maar naar het Zeeuws 

G.R. (Gerard) Heerebout  en 
F.A.D. (Freddy) van Nieuwlande

Genootschap. ‘Ik ben geen kenner, maar de collectie 
schijnt heel bijzonder te zijn’, zegt Mario Molegraaf 
(zijn toenmalige partner). ‘Er zitten exemplaren bij 
die onwaarschijnlijk oud zijn. Dan heb ik het over 
miljoenen jaren’.

In de zomer van 1939 komt Hans Warren op 
de Kaloot een onbekende schelpenverzamelaar uit 
Den Haag tegen. In zijn Natuurdagboek schrijft 
hij dat deze zijn belangstelling wekte voor fos-
siele schelpen. Op 24 maart 1940, zo vermeldt 
het dagboek, vindt hij bij extra laag water mooie 

Zelfportret Hans Warren, inkt op papier, gedateerd december 

1942 (ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Hans 

Warrencollectie). (foto Gerard Heerebout)
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exemplaren op de Kaloot. Kennelijk krijgt hij de 
smaak te pakken want op 11 mei 1940 schrijft hij 
dat hij naar de Kaloot gaat om fossiele schelpen te 
zoeken. Later dat jaar, op 13 september, meldt hij 
trots dat hij daar een Turritella vanderfeeni gevon-
den heeft. Waarschijnlijk heeft Cornelis Brakman 
hem bij een van hun ontmoetingen de juiste 
naam gegeven. Deze soort is door Brakman in 
1937 beschreven en vernoemd naar de Zeeuwse 
bioloog P.J. van der Feen, later verbonden aan het 
Zoölogisch Museum Amsterdam en toen conser-
vator naturalia bij het Zeeuws Genootschap.

In een paar jaar tijd verzamelde Hans Warren 
ruim tweehonderd fossiele schelpen. Van som-
migen daarvan maakte hij, niet onverdienstelijk, 
tekeningen. Daarnaast had hij ook een verzame-
ling tropische schelpen. Niet zelf verzameld, maar 
van anderen verkregen. Gewoon omdat schelpen 
zulke mooie dingen zijn met soms hele bijzondere 
vormen en kleuren.

De Kaloot

De Kaloot is nu een drie kilometer lang strand 
tussen de kerncentrale Borssele en de Sloehaven, 
beroemd vanwege de grote diversiteit aan fos-
sielen die er gevonden kunnen worden, waar-
onder schelpen, walvisbotjes, haaientanden en 
roggenstekels. Voor de zeedijk van de polder 
Borsele heeft de Westerschelde een diepe geul 

uitgeslepen, tot 60 meter diep. Er zijn daardoor 
afzettingslagen aangesneden uit het kwartair 
(holoceen en pleistoceen) en tertiair (vooral 
plioceen, maar ook wel mioceen en oligoceen, 
zo’n 25 miljoen jaar geleden). De sterke stro-
mingen transporteren de blootgespoelde schelpen 
verder en uiteindelijke komen er veel op het 
strand terecht. In een artikel in Het Zeeuws 
Tijdschrift (1950) schreef Hans Warren waarom 
de Kaloot (voor hem) zo bijzonder was: 

‘Waarom is nu de Kaloot zo’n eersterangs 
natuur terrein? Men komt bijna in verlegenheid 
wanneer die vraag wordt gesteld, want er zijn vele 
redenen, en naar gelang van de belangstelling die 
men het natuurleven toedraagt, zal de een zeggen:  
om de fossielen; de ander: om de vogels; de derde: 
om planten of geologie, en de vierde heel simpel: om 
heerlijk buiten te zijn, te zwemmen en te zwerven in 
een onbedorven stuk Zeeuwse natuur.

Wanneer we proberen, het geheel zo objectief 
mogelijk te bezien, komen de fossiele schelpen mis-
schien op de eerste plaats. Als vindplaats daarvan 
is de Kaloot, zij het dan in de beperkte kring van 
conchyliologen, beslist vermaard. Voor het overgro-
te deel stammen de op de Kaloot en elders in het 
Scheldebekken te vinden schelpen uit het Plioceen, 
het jongste tijdperk van het Tertiair. Naar schatting 
zijn deze schelpen tussen 15 en 1 miljoen jaren oud. 
Men vindt ze langs de gehele Kaloot, doch vooral op 
de meest zuidwestelijke punt ervan, de plaat tegen-

Kaloot. (uitsnede uit Topografische Kaart 48 West Middelburg, 

verkend in 1936. Ged. herzien in 1946)

Hans Warren, Strand Kaloot, foto ca 1948. 

(ZB | Beeldbank Zeeland, rec.nr 95991)
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over fort Rammekens op Walcheren. Met wat geluk 
kan men in enkele jaren een fraaie collectie van 
meer dan honderd soorten bijeen zoeken, waaronder 
schelpjes waarvan slechts enkele exemplaren in de 
musea van ons land te vinden zijn.’

Zijn contacten

Het Natuurdagboek heeft als jaren 1936-1942, 
maar uit de eerste drie jaren zijn maar elf 
dag-aantekeningen opgenomen in het boek. 
Het is dus lastig na te gaan hoe hij in die jaren 
zijn kennis verwierf en welke mensen daarbij 
betrokken waren. Hij wilde geen lid worden van 
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 
(veel te lawaaiige groep). Alleen met Chris 
Kamer mans, N.J.N.-er uit Vlissingen, kon hij het 
wel goed vinden en samen gingen ze geregeld op 
excursie om vogels te kijken. Van de Nederlandse 
Mala cologische Vereniging, opgericht in 1934, 
was hij ook geen lid. Er waren toen maar een 
paar Zeeuwse leden en bij hem in de buurt eigen-
lijk alleen maar C. Brakman (Nieuw- en Sint 
Joos land), W. Kimpe en A. Slabber (beiden in 
Middelburg). Alleen met Brakman onderhield hij 
contacten.

De afdeling Noord- en Zuid-Beveland van de 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging werd 
in 1931 opgericht en daar komen we namen van 

leden tegen die ook in het Natuurdagboek voor-
komen zoals E.F. Jacobi, B.J.J.R. Walrecht, H.H. 
Vahlenkamp, G.F. Wilmink en W. Paltsenbarg. 
Raadpleging van de ledenlijsten uit die tijd leert 
dat Hans Warren geen lid was en ook bij lezingen 
en excursies van die vereniging komt zijn naam 
niet voor.

In oktober 1940 komt Willem Palsenbarg 
naar zijn beginnende schelpencollectie kijken. 
Deze beheert de boekwinkel Dekker in de Lange 
Vorststraat in Goes. Hij is net als Hans Warren 
sterk geïnteresseerd in vogels (ook kooivogels 
en duiven), heeft bijzondere vogelboeken en een 
grote schelpenverzameling. De gemeenschappe-
lijke belangstelling voor vogels was de aanleiding 
om contact te zoeken. Palsenbarg is dertig jaar 
ouder en nooit getrouwd. Uit het Natuurdagboek 
blijkt dat de twee met elkaar optrokken en op 
excursie gingen.

Om meer te weten te komen van de fossiele 
schelpen brengt Hans Warren eind juli 1941 een 
bezoek aan Cornelis Brakman, het in 1939 gepen-
sioneerde hoofd der Openbare Lagere School in 
Nieuwland. Deze heeft veel kennis van de fossiele 
schelpen en een uitgebreide bibliotheek en is 
daarom in 1934 conservator voor de Mollusca van 
het Zeeuws Genootschap geworden. Brakman kon 
heel veel schelpen van Hans Warren van de juiste 
naam voorzien en dit bezoek heeft hem weer 
enthousiast gemaakt. De volgende dag, 31 juli, 
schrijft hij dan ook in zijn Natuurdagboek: ‘De 

Cornelis Brakman, omstreeks 1930.  

(ZB | Tijdschriftenbank Zeeland, Archief 1 januari 1994, p. 147)

Hans Warren, voorkant schoolschrift januari 1935.  

(ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland,  

Hans Warrencollectie) (foto Gerard Heerebout)
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schelpenkoorts heeft me nog te pakken. De hele 
morgen gecatalogiseerd, toen fossiel gruis verza-
meld op de Kaloot, waarin stukjes stoottand, nietige 
oubliehoorntjes en dergelijke bleken te zitten’.

Op 1 september bezoekt hij Brakman weer en 
die helpt hem weer met determineren. Hij schijft 
in zijn dagboek dat zijn collectie nu met 28 soor-
ten is uitgebreid en dat brengt het totaal op 109 
soorten. Vier weken later, op 24 september, gaat 
hij weer naar Brakman, want er zijn een paar 
soorten die hij niet thuis kan brengen. De ene 
soort bleek de zeldzame Paphia rhomboides (nu 
Polititapes rhomboides) te zijn, de andere afwij-
kende vormen van Cardita orbicularis (nu Cyclo-
cardia orbicularis) en Cardita scalaris. Hij krijgt 
van Brakman een paar schelpen cadeau, een soort 
fuikhoorn (Nassarius consociatus) en een olifant-
stand (Dentalium sexangulum). Beide komen van 
een zandzuiger die in 1940 bij Baarland schelpen 
zoog voor een kalkbranderij. In zijn collectie zit-
ten nog een paar schelpen die niet van de Kaloot 
afkomstig zijn.

Volgens zijn Natuurdagboek ging hij eerder 
dat jaar, op 8 augustus, naar de gebroeders Van 

’t Westeinde. Die woonden in de Van Citterspol-
der, grenzend aan de Kaloot. Elke dag lopen de 
broeders op de Kaloot fossiele schelpen te zoeken, 
die ze vervolgens verkopen aan liefhebbers. Hans 
Warren weet dat bekende schelpenverzame-
laars niet alles zelf verzameld hebben (ze doen 
soms wel net alsof), maar gewoon daar gekocht: 
Walrecht, Vahlenkamp, Palsenbarg, allemaal 
kennissen van hem, die ook schelpen verzamelen 
en daar dus ook weleens kopen. 

We kennen niet alle contacten van Hans 
Warren, maar er is een antwoordbrief (5 febru-
ari 1943) bewaard gebleven van Dr. C.O. van 
Regteren Altena. Deze promoveerde in 1937 op 
een proefschrift over fossiele schelpen en was 
verbonden aan het Rijkmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden. In de brief worden na determi-
natie de namen van meer dan twintig toegezon-
den schelpen gegeven. De brief van Hans Warren 
zal in 1942 verzonden zijn, Van Regteren Altena 
excuseert zich dat het zo lang geduurd heeft.

Zijn catalogus

Hans Warren heeft een registratie van zijn 
schelpen bijgehouden in een schoolschrift. Daarin 
staan 128 soorten schelpen genoteerd, soms met 
een toelichting, voornamelijk vindplaatsen voor 
die schelpen die niet van De Kaloot afkomstig 
zijn. Omdat van sommige soorten meer dan een 
exemplaar aanwezig is in de collectie, omvat 
deze 214 exemplaren. Later heeft Warren zijn 
handgeschreven catalogus overgetypt: ‘Catalogus 
schelpencollectie Joh. A. M. Warren’. Er is daarbij 
één soort toegevoegd. De determinaties van Van 
Regteren Altena zijn niet allemaal verwerkt. 

Cyclocardia orbicularis Kaloot. (foto Freddy van Nieulande)

Nassarius consociatus Kaloot. (foto Freddy van Nieulande)

Hans Warren, Pecten maximus, inkt op papier, gedateerd 

30 december 1940. (ZB| Planbureau en Bibliotheek van 

Zeeland, Hans Warrencollectie)
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Kennelijk was het schelpenvuur in 1943 al een 
beetje gedoofd. Ook in zijn catalogus staan geen 
latere vondsten meer.

Zijn catalogus met de volledige lijst van zijn 
schelpen is te vinden in collectie online: www.
kzgwonline.nl/records/schelpenHansWarren.

Tenslotte

De Kaloot is een vindplaats van bijzondere 
fossiele schelpen. Omdat Hans Warren er als 
jongeman heel vaak kwam om naar vogels te 
kijken, ontdekte hij deze schelpen en begon 
hij een schelpenverzameling aan te leggen, 
voornamelijk op eigen kracht. Hij was geen slecht 
tekenaar en heeft een aantal aardige tekeningen 
van schelpen in zijn collectie gemaakt. Hij zal 
zeker veel geleerd hebben van C. Brakman, een 
landelijk erkend malacoloog met wie hij contact 
zocht. 

De vogels trokken harder en op dat terrein 
heeft hij met wat publicaties enige landelijke 
bekendheid verkregen. Zijn geheime dagboeken 
vormen natuurlijk een andere categorie.

Met dank aan Rebecca Niculae voor het verzorgen 
van de scans.

Geraadpleegde bronnen:

– Beeftink, W.G., 1994. Een Zeeuwse dorpsonderwijzer en 

natuurwetenschapper. Archief, Mededelingen van het 

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 

145-183.

– Raad, Harry, 2005. Pennevruchten en schelpen van Hans 

Warren. Voluta 11 (1): 10-13.

– Warren, Hans, 1996. Ik ging naar de Noordnol. Natuur-

dagboek 1936-1942. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.

– Warren, Hans, De Kaloot als natuurreservaat en recrea-

tieoord. Zeeuws Tijdschrift, 1 (1): 13-17.

– Zeeuws Archief, toegang 331: Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging, Inventaris 4 (Ledenlijsten) 

en 5 (Excursies en lezingen).

Drs. G. R. Heerebout (1946) is conservator van de 

Naturalia van het Zeeuws Genootschap en hoofd-

redacteur van dit blad. 

F.A.D. van Nieulande (1941) is conservator Mollusca 

van het Zeeuws Genootschap. Hij is ruim veertig jaar 

amateur-malacoloog/paleontoloog en is gespecialiseerd 

in de fossiele schelpen van het cenozoïcum van West-

Europa. Hij is ook research associate bij Naturalis te 

Leiden en werkt, met anderen, aan een tweede fossielen-

atlas voor Zeeland. 

Hans Warren, Noordhoorn, inkt op papier, gedateerd 

29 december 1940. (ZB| Planbureau en Bibliotheek van 

Zeeland, Hans Warrencollectie) Hans Warren, Tafelmesheft, inkt op papier, gedateerd 

30 december 1940. (ZB| Planbureau en Bibliotheek van 

Zeeland, Hans Warrencollectie)
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M.E.J. (Mark) Bosselaers

Op de jaarlijkse Bottenvistochten van het 
Genootschap vissen we steevast een aantal 
versteende gehoorbotten van baleinwalvissen 
(Mysticeti) op; die van dolfijnen (tandwalvissen, 
Odontoceti) zijn helaas te klein en glippen 
letterlijk door de mazen van het net! 

Dat we gehoorbotten opvissen is in ver-
schillende opzichten bijzonder. Het binnenoor 
én middenoor van walvisachtigen (walvissen en 
dolfijnen) bestaat uit heel erg compact bot, dat 
heel makkelijk fossiliseert. In principe bestaat 
het oor van walvisachtigen uit precies dezelfde 
anatomische delen als het menselijk oor. Een 

uitwendige gehoorgang, binnenin afgesloten door 
een trommelvlies. Een middenoor, waarin de drie 
kleine botjes: hamertje, aanbeeld en stijgbeugel 
zitten; via de buis van Eustachius is het midden-
oor verbonden met de neusholte. En tenslotte het 
binnenoor, waar het slakkenhuis en het even-
wichtsorgaan deel van uitmaken.

De werking van het walvisoor verschilt wat 
van het onze. Het is zeer gespecialiseerd: dolfij-
nen ontwikkelden een echolocatie systeem met 
overwegend hoge frequenties (een beetje vleer-
muisachtig), waarmee ze hun prooi lokaliseren. 
Baleinwalvissen daarentegen ontwikkelden een 

Over aan wal gebrachte walvis oren

Afbeelding 1: Een deel van de vondsten van de bottenvistocht in 2008, op het dek van de mosselkotter ZZ 10 van Jaap Schot. B: 

middenoorbot (bulla tympani) van baleinwalvissen; P: binnenoorbot (perioticum) van baleinwalvissen; R: walvisrib; RZ: rib van 

een zeekoe (NHG 23310; zeer zeldzaam!); S: snuit van een spitssnuitdolfijn (NHG 23310: Choneziphius planirostris), (n): neusgat of 

spuitgat. Maatstreep: ca. 10 cm.
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heel ander type gehoor. Ze horen vooral lagere 
frequenties (toonhoogten), waarmee ze onderling 
over zeer grote afstanden kunnen communice-
ren; over honderden kilometers (omdat geluid 
zich in water veel sneller en verder verspreid dan 
in lucht). Over deze walvisoren (van baleinwal-
vissen, Mysticeti dus) gaan we het hier verder 
hebben. 

In de eerste plaats gebruiken walvissen hun 
uitwendige gehoorgang niet. Net zoals wij schei-
den ze oorsmeer af, maar wattenstaafjes hebben 
ze niet. Het oorsmeer legt laagje na laagje smeer 
bovenop het trommelvlies en vormt zo al snel een 
echte oorsmeerstop in hun gehoorgang (het aan-
tal laagjes in deze stop is een aanwijzing voor de 
ouderdom van een dier). Daardoor is de ‘normale’ 
akoestische weg via het trommelvlies zo goed als 

volledig afgesloten. Daarom ontwikkelden wal-
vissen over een periode van tientallen miljoenen 
jaren een indrukwekkend alternatief ‘oor’: ze 
evolueerden zo dat ze hun onderkaak konden ge-
bruiken om geluid op te vangen. Walvissen horen 
via hun onderkaak, een grote antenne zo je wilt, 
of een reuze oor! De onderkaak vangt de geluids-
trillingen in het zeewater op en een aangepast 
vetlichaam, dat van binnenin de onderkaak tot 
aan het binnenoor loopt, brengt deze trillingen 
vrijwel zonder verlies over op het stijgbeugeltje 
en zo tot in het slakkenhuis, waarin de trilhaar-
tjes zitten waarmee ze (en ook wij) horen. Het 
bot rondom zowel het binnenoor (het perioticum; 
dit is het bot waarin het slakkenhuis en de drie 
halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsor-
gaan zitten) als het middenoor (de bulla tympani; 

Afbeelding 2: Een typisch voorbeeld van de bulla tympani (middenoor) van een Noordkaperachtige (Balaenidae) (links), een 

vinvisachtige (Balaenopteridae) (midden) en een Cetotheriidae (dit is een zustergroep van de vinvissen) (rechts). Van boven naar 

onder: lateraal, ventraal, mediaal en dorsaal aanzicht. Maatstreep: 5 cm.
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Afbeelding 3: Het binnenoorbot van vinvisachtige (Diunatans 

luctoretemergo; familie Balaenopteridae; NHG 22347). Bij 

dit bot is het achterste uitsteeksel (processus posteriori) 

afgebroken en ontbreekt dus. A: links: ventraal aanzicht 

van het slakkenhuis; hoge resolutie micro-CT-scan. Rechts: 

Idem; dwarsdoorsnede. Op deze dwarsdoorsnede kan je mooi 

de (6) ronde openingen van de doorgesneden spiraal zien. 

Maatstreep: 1 cm. (scans gemaakt door Oliver Hampe, Museum 

Berlijn). B: CT-scan (lage resolutie; ventro-dorsaal ‘doorzicht’) 

van hetzelfde bot; je kan binnenin het pars cochlearis (= 

bolvormige deel links op de kleurenfoto C eronder; blauwe 

deel op schets E) duidelijk de spiraal van het slakkenhuis 

(cochlea, magenta op E) zien zitten. C: kleurenfoto van het 

ventrale aanzicht van dit bot. D: foto van het craniale aanzicht 

van dit bot. De ronde opening, rechts in het pars cochlearis 

is de holte vanwaaruit de gehoorzenuw naar de hersenen toe 

loopt. E: lijntekening in ventraal aanzicht; roze: looprichting 

van de gehoorzenuw (uiteraard is die niet aanwezig, want 

weke delen fossiliseren niet), blauw: het ‘pars cochlearis, 

met daarin het slakkenhuis (magenta) en het ovale venster 

(donkerblauw); langs het ovale venster komen de geluidsgolven 

het slakkenhuis binnen via het stijgbeugeltje; bruin: rotsbeen 

(pars petrosi) met daarop in het geel het contactvlak voor het 

afgebroken achterste uitsteeksel. Maatstreep B – E: 5 cm.
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letterlijk: ‘ringetje van het trommelvlies’, of kort-
weg bulla; zie afbeelding 2) is bij alle walvissen 
tot een groot en compact bot uitgegroeid. De 
grote holle aardappelvormige bulla fungeert als 
klankkast, om de geluidsgolven te versterken en 
te concentreren. Waarom het binnenoor (perioti-
cum) zo een groot en massief bot geworden is, is 
vooralsnog niet duidelijk. 

Omdat beide botten uit uiterst compact bot 
bestaan en een (vrij) ronde vorm hebben overle-
ven ze de erosie zeer goed, terwijl de rest van de 
(schedel)botten veel fragieler is en vaak geheel 
of grotendeels wegrot en/of in brokjes uit elkaar 
valt. Daarom vinden we in verhouding zoveel 
gehoorbotten. Gelukkig zijn deze botten (vooral 
het perioticum) zeer specifiek. Elke walvissoort 
heeft een typisch binnenoorbot, dat (vrij) dui-
delijk verschilt van dat van alle andere soorten 
(zie afbeelding 2 voor de drie grote types bullae 
tympani van drie grote baleinwalvisfamilies). 
Dat is zowaar een heel bijzonder geschenk van 
de evolutie. Door deze botten te verzamelen en 
te bestuderen weten we dus welke verschillende 
walvissoorten in welke onderlinge verhouding in 
een bepaalde zee in een bepaalde periode voor-
kwamen!

Op afbeelding 3 is het binnenoorbot van 
Diunatans luctoretemergo (NHG22347 uit de 
Genooschapscollectie) afgebeeld, een 4 miljoen 
jaar oude fossiele vinvissoort die enkel uit de 
Westerschelde bekend is! Bovenaan links (A) zie 
je een zeer gedetailleerd ventraal aanzicht van de 
spiraalvormige kanalen van het slakkenhuis (mi-
cro-CT-scan) en rechts een dwarsdoorsnee ervan. 
Binnenin deze kanalen zaten ooit de trilhaartjes 

vast, de haartjes waarmee we geluidstrillingen 
kunnen waarnemen. Deze trilhaartjes zijn op hun 
beurt verbonden met de gehoorzenuw. Die geeft 
de waarneming van deze trillingen door aan de 
hersenen die dit signaal interpreteren; ‘horen’ 
noemen we dat.

Walvissen zijn sociale dieren die in het alge-
meen in groepen leven, soms hele grote groepen 
van honderden individuen (enkele soorten leven 
solitair). Communicatie via geluid is derhalve 
erg belangrijk voor deze dieren. Bekend zijn de 
‘gezangen’ van de bultruggen (Megaptera novae-
angliae Borowski, 1781; een soort uit de vinvis-
familie, Balaenopteridae). Met hun vocalisaties 
communiceren ze zowel binnen de kudde als 
daarbuiten over honderden kilometers afstand. 
Kuddes hebben ‘lokale’ dialecten en kunnen op 
basis van hun ‘zang’ herkend worden (door spe-
cialisten). 

Voor paleontologen hebben de gehoorbotten 
vooral een grote taxonomische en ecologische 
waarde. We kunnen er uit afleiden hoeveel 
verschillende soorten ergens voorkwamen, welke 
soorten algemeen waren en welke zeldzaam, 
langs welke kustroutes een bepaalde soort mi-
greerde en waar de vermoedelijke voortplantings-
gebieden lagen. Ze vormen dus een bron van zeer 
waardevolle informatie!

M.E.J. Bosselaers (1956) M.A. is conservator Zee-

zoog dieren vanwege het Zeeuws Genootschap bij het 

Zeeuws Museum. Tevens is hij research associate voor 

dezelfde dicipline bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen te Brussel. 
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Boekbesprekingen

Wim de Meester, Kees Stoutjesdijk, De luchtoorlog 
boven Zeeland, deel 3 – Zeeuws-Vlaanderen, 
uitgegeven door de Stichting WW2 Research 2020, 
365 pp. (deel 3A), 371 pp. (deel 3B),  
ISBN 9789082601046, € 59,95

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
is in de laatste decennia meer en meer in de 
belangstelling komen te staan. Er zijn vele 
boeken uitgegeven en de 75-jarige herdenking 
van de bevrijding heeft er ook aan bijgedragen de 
publieke belangstelling te vergroten. Ten aanzien 
van de provincie Zeeland komt de Slag om de 
Schelde daar ook nog eens bij. Een aspect van de 
geschiedenis is de luchtoorlog boven Nederland; 
een enigszins specialistisch onderwerp dat ook 
een grotere belangstelling heeft gekregen. Dat 
geldt ook voor Zeeland, waar ruim 10% van de 
6000 in Nederland gecrashte vliegtuigen zijn 
neergekomen. Over dit onderwerp zijn en worden 
meer en meer boeken gepubliceerd. Voorts zijn 
er inmiddels legio websites over de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland. 

Wim de Meester doet al sinds de jaren ’70 
van de vorige eeuw onderzoek naar neergekomen 
vliegtuigen in Zeeland. In al die jaren heeft hij 
over de ruim 600 gecrashte vliegtuigen erg veel 
informatie verzameld. Dat deed en doet hij niet 
alleen, maar in samenwerking met andere onder-

zoekers in binnen- en buitenland, alsmede met 
andere instellingen, zoals musea. Ook is er een 
nauwe samenwerking met de stichting Wings to 
Victory die een belangrijke online-database over 
gecrashte vliegtuigen heeft op haar website www.
wingstovictory.nl. 

In zijn onderzoek heeft De Meester extra aan-
dacht gegeven aan het lot van de bemanningen. 
Sommigen zijn gesneuveld, anderen zijn door de 
Duitsers afgevoerd naar krijgsgevangenkampen 
en ook zijn er enige geholpen door het lokale ver-
zet om uit de handen van de bezetter te blijven en 
terug te keren naar hun militaire eenheden. 

Het getal van meer dan 600 crashes lijkt erg 
veel, maar men moet zich bedenken dat Zeeland 
op de vliegroute (zowel heen als terug) ligt van 
de geallieerde vliegvelden in zuidoost Engeland 
naar de oorlogsindustriegebieden (zoals het 
Roergebied) en belangrijke Duitse steden (zoals 
Keulen). Ook voor de operatie Market Garden vlo-
gen duizenden vliegtuigen vanuit Engeland over 
Zeeland naar de doelgebieden op de Veluwe en in 
het oosten van Brabant. 

Bij de luchtoorlog zijn ook Zeeuwse burgers  
omgekomen en ook die heeft De Meester in zijn 
onderzoekingen betrokken. Niet alleen zijn 
incidenten op het Zeeuwse land onderzocht, ook 
aan gebeurtenissen op schepen in de Zeeuwse 
wateren wordt aandacht besteed. 
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omvangrijker brondocument) die getranscribeerd 
op te nemen. Zo wordt regelmatig geput uit lokale 
rapporten van de politie of Luchtbeschermings-
dienst. De logboeken van de Britse squadrons 
(de Operations Record Books) zijn een uitermate 
belangrijke bron, evenals de zogeheten ‘Lagebe-
richten’ (situatierapporten) van Duitse eenheden. 
Daarbij zijn de Engelse en Duitse bronnen in de 
oorspronkelijke taal gelaten. Ooggetuigenver-
slagen, voor zover beschikbaar, zijn eveneens 
gebruikt voor een aantal crashes. Aan het eind 
van deel 3B is een hoofdstuk met de op het grond-
gebied van Zeeuws-Vlaanderen neergekomen V-1’s 
en V-2’s opgenomen. De beide banden van deel 3 
zijn voorzien van een bijlage met afkortingen en 
een verklarende woordenlijst, alhoewel helaas 
niet elke afkorting in die lijst staat. Ook is er een 
lijst van geraadpleegde bronnen en archieven. Elk 
deel heeft een eigen fotoverantwoording. 

De auteurs hebben hun best gedaan om ach-
tergrondinformatie te vergaren over gesneuvelde 
bemanningsleden. Dat is vaak een moeizaam 
werk en soms afhankelijk van toevallige om-
standigheden. De piloot van een op 9 juni 1941 
neergestorte Britse bommenwerper, de Wellington 
R1758, was Wing Commander (luitenant-kolonel) 
Roy G. C. Arnold. Hij overleeft de crash niet, zijn 
5 collega-bemanningsleden worden krijgsgevan-
gen gemaakt. Via via komen de auteurs in contact 
met de beheerder van het familie-archief van de 
Arnold familie en zo kan een unieke beschrijvin-
gen worden gegeven van Arnold’s leven, inclusief 
huwelijksfoto’s van hem; blz. 141-151 van deel 3A.

In vele boeken over de Tweede Wereldoorlog 
is het beschrijven van de Duitse kant, anders dan 
in de rol van bezetter, nogal problematisch. Zeker 
als het gaat om gesneuvelde Duitse militairen 
en helemaal als het gaat om de herdenking van 
hen. Zo ontmoette een plan voor een gedenksteen 
voor een gesneuvelde Duitse vlieger, Gerhard 
Rohde, in Schaijk (noordoost-Brabant) heel veel 
commentaar; maar, uiteindelijk is dat toch in 
2015 gerealiseerd. De auteurs van De luchtoorlog 
boven Zeeland hebben het anders aangepakt. Zij 
maken geen principieel verschil in de benade-

Een paar jaar geleden vond De Meester het tijd 
worden dat al die onderzoeksresultaten te boek 
zouden worden gesteld. Samen met collega-on-
derzoeker Kees Stoutjesdijk is hij toen begonnen 
aan het samenstellen van een serie naslagwerken 
over de luchtoorlog boven Zeeland. Het eerste 
deel van de serie gaat over Noord-Beveland en 
werd gepresenteerd in 2017. Deel 2 over Schou-
wen-Duiveland zag het licht in 2018 en het hier 
besproen deel 3 over Zeeuws-Vlaanderen in het 
afgelopen jaar, 2020. Hierna volgen nog deel 4 
over Zuid-Beveland (gepland voor dit jaar, 2021), 
deel 5 over Tholen en St. Philipsland (2022), deel 
6 over Walcheren (2024) en tenslotte deel 7 over 
de crashes in de Kustwateren van Zeeland (2025). 
Al met al een uiterst ambitieus project dat op 
zichzelf veel belangstelling krijgt van de ‘air war 
community’ in Nederland.

Deel 3 bestaat uit twee banden, de delen 3A 
en 3B. Deel 3A beschrijft de jaren 1939-1943; 
deel 3B beslaat dan de resterende twee oorlogs-
jaren 1944-1945. Het eerste deel bevat zo’n 100 
hoofdstukken, sommige van slechts één pagina 
en sommige van een stuk of tien bladzijden. Na 
een paar inleidende hoofdstukjes begint het boek 
met een inleiding tot de meidagen van 1940 
(blz. 27). Daarna volgen enige hoofdstukken die 
ingaan op specifieke gebeurtenissen in die eerste 
meidagen. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed 
aan de hulp van Franse troepen aan het Neder-
landse leger in Zeeland; iets wat nogal onbekend 
is bij het grote publiek in Nederland. Het tweede 
deel (3B) omvat 91 hoofdstukken en begint direct 
met de periode januari tot en met juni 1944. 

Het patroon van een inleidend hoofdstuk voor 
een bepaalde periode en opvolgende hoofdstukken 
met beschrijvingen van specifieke luchtoorlog-si-
tuaties herhaalt zich door beide delen. In zo’n 
inleidend hoofdstuk wordt dan verwezen naar 
een volgende, meer gedetailleerde beschrijving, 
meestal met het noemen van de titel van het be-
treffende hoofdstuk (en helaas zonder het bladzij-
denummer te vermelden). De auteurs maken veel 
gebruik van originele bronnen door die als afbeel-
ding weer te geven of (zeker bij stukjes uit een 



Boekbesprekingen34

ring van gecrashte Luftwaffe vliegtuigen en de 
omgekomen bemanning. Ook van hen worden 
zoveel mogelijk gegevens en foto’s verzameld en 
weergegeven. Voorts mag met enige verrassing 
worden geconstateerd dat het voorwoord voor 
deel 3 is geschreven door Oberst (kolonel) Thomas 
Fischer, Defensie-attaché bij de ambassade van 
de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag. Dat 
is zonder meer opmerkelijk te noemen en, na 75 
jaar, een moedige en bewonderingswaardige stap 
van beide schrijvers.

De gehele serie wordt nadrukkelijk gepresen-
teerd als een serie naslagwerken. En dat is deel 3 
ook, met een hoge tot zeer hoge informatiedicht-
heid. Het overgrote deel van de inhoud bestaat 
uit feitelijke weergave van gebeurtenissen, vaak 
voorzien van jargon en vele, voor leken, onbe-
kende afkortingen. Gelukkig heeft elk deel een 
lijst van gebruikte afkortingen. Neen, het is 
geen makkelijk leesvoer voor ‘bij de open haard’. 
En dat was ook zeker niet de bedoeling van de 
auteurs. Maar een naslagwerk van deze omvang 
zou toch zeker ook een register van persoons-
namen mogen hebben. De eerdere delen hebben 
helaas ook niet zo’n register. Voorts, voor andere 
onderzoekers, zou het handig zijn als er ook een 
register op plaatsnamen zou zijn. Misschien is 
het een idee om de serie met een achtste deel 
‘Registers’ uit te breiden. De voorgaande twee 
delen zijn voorzien van een overzichtskaart met 
daarop de locaties van de gecrashte vliegtuigen. 
In deel 3 ontbreekt zo’n geografisch overzicht en 
dat is jammer. 

Elk deel van de serie is officieel gepresen-
teerd, in aanwezigheid van autoriteiten en geno-
digden. Voor deel 3 was dat gepland op 15 april 
2020 in het Belfort te Sluis, maar dit evenement 
moest worden gecanceld wegens een anders-
oortige vijand, het coronavirus. Wel is elk deel 
voorzien van een Ten Geleide, in deel 3 is dat van 
de hand van de burgemeester van de Gemeente 
Sluis, mevrouw Marga Vermue. 

De serie De luchtoorlog boven Zeeland is een 
mooie aanvulling op de reeds vele verschenen 
boeken over de luchtoorlog boven Nederland. Deel 

3 wordt warm aanbevolen voor elke geïnteresseer-
de in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
in Zeeland en dan met name in Zeeuws-Vlaande-
ren. Het mag mijns inziens niet in de boekenkast 
ontbreken van collega-onderzoekers.

W.N. (Willem) van Dranen,

W.N. Dranen Cdre b.d. (1942) werd na zijn militaire 

dienstplicht beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht 

en werkte vooral in de ICT. In 1997 verliet hij met 

functioneel leeftijdsontslag de luchtmacht maar bleef 

nog 10 jaar (parttime) in de ICT werken in de defensie-

industrie. 

Carolijn Visser, De vader van Grace. Atlas-Contact 
Amsterdam 2020, uitgave aangeboden door de 
gezamenlijke boekhandels in het kader van de 26e 
Week van het Zeeuwse boek 2020, 98 pp., eerste 
druk, ISBN 9789071937897 (In de handel  
ISBN 9789045042886, € 14,99)

Carolijn Visser, geboren in Leiden in 1956, reist 
al bijna 50 jaar de hele wereld over. Toch keert 
ze in haar laatste twee boeken (‘Zeeuws geluk’ 
en ‘De vader van Grace’)  terug naar waar haar 
wortels liggen: Zeeland. Een groot deel van 
haar jeugd brengt ze namelijk in Middelburg 
door, waar ze o.a. de toenmalige Stedelijke 
Scholengemeenschap Middelburg bezoekt. Dat 
het Zeeuwse haar al gauw te klein is, blijkt o.a. 
uit het feit dat ze op haar vijftiende in haar 
eentje haar eerste reis maakt: op kamp naar 
Polen om daar met jongeren over de hele wereld 
een dierentuin in aanbouw schoon te maken. Na 
het behalen van haar diploma vertrekt ze naar 
Amsterdam, maar ook daar lonkt de wijde wereld 
en leidt ze jarenlang een reizend bestaan. 

Al van jongs af aan publiceert ze over haar 
reizen; haar speciale belangstelling gaat uit naar 
communistische en postcommunistische samen-
levingen als China, Vietnam, Nicaragua, Estland 
en Tibet. Haar reisverhalen over deze landen 
laten een schrijfster zien die zich aangetrokken 
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voelt tot mensen die zich onder barre omstandig-
heden staande weten te houden: ‘Ik wil mensen 
zien leven op plaatsen waar grote veranderingen 
plaatsvinden’, zegt ze in een interview met Rins-
ke Koelewijn in NRC van 17/1/2017.

Carolijn Visser heeft een zeer uitgebreid 
oeuvre op haar naam staan, haar reizen hebben 
haar geïnspireerd tot het schrijven van tientallen 
verhalenbundels en romans. Ook wordt haar werk 
regelmatig bekroond met diverse prijzen, zoals de 
Zeeuwse Boekenprijs (2009) voor het ‘Miss Con-
cordia’. In 2004 wordt ze genomineerd voor de 
Bob den Uylprijs (met het reisverhaal ‘Tibetaanse 
perziken’), die ze in 2013 daadwerkelijk ontvangt 
voor ‘Argentijnse Avonden’. Het in 2016 versche-
nen boek ‘Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene 
van Mao’ wordt bekroond met de prestigieuze 
Libris Geschiedenisprijs (in 2017).

In 2019, tijdens de viering van de 35e dies 
natalis van de Open Universiteit, wordt haar een 
eredoctoraat van de Open Universiteit toegekend 
vanwege ‘de hoge kwaliteit en grote maatschap-
pelijke betekenis van haar reisverhalen, reporta-
ges en literair-historisch werk’.

Vanaf 2017 is Carolijn wat vaker terug in het 
Zeeuwse, omdat ze behoefte heeft het contact 
met het land van haar jeugd een beetje terug te 
krijgen. ‘Ik heb er beslissende jaren doorgebracht. 
Een heerlijke jeugd,’ noemt ze het. ‘Zee, fiet-
sen, veel vrijheid. Alles mocht en alles kon.’ Ze 
groeide, zoals ze zelf zegt, op in een progressief 
jaren-’60-gezin, met een moeder, lerares op een 
huishoudschool en de moedermavo die lid was 
van de NVSH en een vader die docent geschiede-
nis was aan de toenmalige PABO en medeoprich-

ter van een jeugdcentrum waar hasj werd gerookt 
en die zelfs een huisdealer was. ‘Als mijn ouders 
ergens tegen actie voerden, gingen wij mee.’ 
(NRC, 17/1/2017)

Mede vanuit dit terugverlangen is het Zeeuw-
se boekenweekgeschenk ‘De vader van Grace’ 
ontstaan. 

Grace is een vriendinnetje uit haar lagere 
schooltijd, een meisje met een zwarte vader. Dat 
Grace een zwarte vader (Adel Comijs genaamd) 
heeft, verbaasde haar wel, maar zich daar echt 
in verdiepen deed ze niet, dat gebeurt pas jaren 
later als ze Grace weer ontmoet in Amsterdam. 
Hun vriendschap omvat een heel leven, met 
dien verstande dat er tijden voorbij gaan dat de 
beide vrouwen elkaar niet spreken. Via de zus 
van Carolijn, Emma, komt ze erachter dat Grace 
via allerlei omzwervingen in Amsterdam terecht 
gekomen is en daar pakken ze de draad van hun 
vriendschap weer op, onder andere door samen 
een bezoek te brengen aan een van hun favoriete 
oud-docenten: Henny Schrijver, die inmiddels 
naar Denemarken verhuisd was. Tijdens deze 
logeerpartij komt Carolijn in het bezit van de 
brieven van Adel Comijs aan Nelleke, het ‘pak 
van Sjaalman’ waaruit het verhaal ‘De vader van 
Grace’ voortgekomen is. 

Ook Grace weet eigenlijk het fijne niet van de 
afkomst van haar vader en mede om die reden 
geeft ze Carolijn toestemming om o.a. uit de 
honderden liefdesbrieven die Grace vond in de 
nalatenschap van haar ouders de achtergrond van 
Adel Comijs te reconstrueren. 

Waar in eerste instantie bij Carolijn het idee 
leeft dat de vader van Grace van Indonesische 
komaf is, blijkt dat de huidskleur van Adel Comijs 
in een koloniaal verleden wortelt. Graces over-
grootvader blijkt afkomstig te zijn uit Ghana. 
Halverwege de negentiende eeuw was hij tot slaaf 
gemaakt door de Ashanti, de bevolkingsgroep die 
het daar toen voor het zeggen had. In 1861 wordt 
hij vrijgekocht en geronseld voor het KNIL, het 
Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Op het mo-
ment dat de Afrikaanse soldaten in voormalig Ne-
derlands-Indië arriveerden, werden hen door Hol-
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landse administrateurs die de Afrikaanse namen 
te ingewikkeld vonden nieuwe namen gegeven en 
zo kwam er op Java Piet Comijs in de boeken te 
staan voor de overgrootvader van Grace. 

Een van de kleinzoons van Piet Comijs is Adel, 
de vader van Grace. Adel, werkzaam voor een 
Nederlands bedrijf, mag in 1952 voor een Euro-
pees verlof naar Nederland en komt in Amsterdam 
terecht, waar hij via via op een feestje de 20 jaar 
jongere Nelleke van Flierenburg leert kennen, de 
latere moeder van Grace die vanuit Middelburg 
naar Amsterdam vertrok om als kindermeisje aan 
het werk te gaan in een Amsterdams gezin. Bij 
hun eerste ontmoeting vallen de twee als een blok 
voor elkaar. Het verlof van Adel zit er op dat mo-
ment al voor het grootste deel op (tussen de eerste 
ontmoeting en zijn  vertrek zitten slechts vier 
dagen!) en hij keert terug naar Indonesië, waarna 
een hartstochtelijke briefwisseling begint die in 
feite bestaat uit één lang huwelijksaanzoek. 

Deze briefwisseling resulteert inderdaad in 
een huwelijk: op 3 juli 1953 trouwen ze ‘met de 
handschoen’ en eind 1953 arriveert Nelleke op 
Celebes. Voor Nelleke is het een sprong in het 
diepe: hoewel Adel haar ‘gouden bergen’ belooft, 
is het voor haar toch een enorme stap. Ze geeft 
haar bekende, vertrouwde Hollandse leventje 
op voor een onbekende, tropische wereld, voor 
een man die ze hooguit drie keer gezien heeft en 
verder alleen maar uit brieven had leren kennen. 
Al gauw worden er twee kinderen geboren: Irving 
en Grace. 

Maar het Indonesische geluk van de familie 
Comijs is van korte duur: op 5 december 1957 
worden alle Nederlanders ‘staatsgevaarlijk’ 
verklaard, waarna het gezin Comijs februari 
1958 naar Nederland vertrekt. Na aankomst in 
Nederland trekken ze vanwege de grote woning-
nood die in Nederland (en vanzelfsprekend ook in 
het gebombardeerde Middelburg) heerst in eerste 
instantie in bij grootvader Van Flierenburg, de 
vader van Nelleke, handelaar in kolen en aardap-
pelen, woonachtig in de Breestraat in Middelburg. 

Na twee jaar inwoning krijgt het gezin Comijs 
de beschikking over een gesplitste eengezins-

woning aan de De Ruyterstraat, die toen nog 
aan de rand van Middelburg lag. Daar begint de 
vriendschap tussen de 4-jarige meisjes Caro-
lijn en Grace, bij elkaar in de klas op dezelfde 
kleuterschool, komt vader Comijs bij de gemeente 
Middelburg te werken en heeft moeder Comijs de 
zorg voor het gezin. 

Carolijn Visser schetst in ‘De vader van Grace’ 
voor de lezer die een beetje bekend is met het 
Middelburg uit de jaren 60 een feest van her-
kenning: het geeft een prachtig inkijkje in het 
Middelburgse leven in die tijd. Maar voor de 
niet-Middelburger of Zeeuw is het een prachtig 
‘document humain’: een ontroerend verhaal over 
een liefde tussen een jonge Middelburgse vrouw 
en de ‘enige zwarte man’ in de jaren 60 in Mid-
delburg…..

M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren

Geraadpleegde literatuur:
– Wikipedia (Carolijn Visser) 

– Interview in NRC met Rinske Koelewijn, dd. 7 jan. 2017: 

“In Tokio was ik animeermeisje”

– Interview in PZC met Jan van Damme, dd 22-10-2020: 

“De enige zwarte man van Middelburg, en niemand had 

mij ooit iets verteld!”

M. A. Wagensveld-Heeren (1956) studeerde 

Nederlands (UVA) en is locatiedirecteur van de 

Nehalennia Scholengemeenschap te Middelburg, de 

rechtsopvolger van de Stedelijke Scholengemeenschap 

Middelburg, waar zij evenals Carolijn Visser ooit ook op 

zat. Zij is redacteur van dit blad.

Anna de Bruyckere, Voor permanente bewoning, 
Gedichten, Cossee Amsterdam 2020,  
ISBN 9789059369221, 64 pp., € 19,99

Hoe je uit de dieren eigenlijk het beste mens maakt

Anna de Bruyckere (Middelburg, 1987) kwam 
een aantal jaren geleden na haar studie in Gent, 
Cambridge en Durham, opnieuw in Zeeland 
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wonen. In 2018 en 2019 was zij stadsdichter in 
haar geboortestad en een jaar later verscheen haar 
debuut ‘Voor permanente bewoning’. De bundel 
bevat 26 gedichten in drie afdelingen en een 
inleidend gedicht. Zijn beginregel ‘Wees als water, 
denk je./ Water stroomt, verdampt, verwaait, slaat 
elders neer’ lijkt naar het klassieke ‘stroomdicht’ 
te verwijzen en zet meteen de ‘permanente 
bewoning’ uit de titel onder druk. Slauerhoffs 
stelregel ‘alleen in mijn gedichten kan ik wonen’, 
geldt niet voor Anna de Bruyckere, poëzie biedt 
haar alleen de mogelijkheid een leidraad voor haar 
bouwwerkzaamheden te formuleren. Het gedicht 
‘Bouwtekening’ zegt daar iets over, maar van 
‘lege ruimte’ is geen sprake, het zijn ‘krochten’ die 
geschikt worden gemaakt. Daartoe zoekt de dichter 
wat ze aan zichzelf kan ‘ontfutselen’.

Anna de Bruyckere studeerde filosofie. Dat 
de gedichten ook plaats biedt aan abstracte 
gedachten, verbaast dus niet. De titel van wat 
ik ‘stroomdicht’ noemde luidt: ‘Het maakt niet 
uit’. Dit is haar eigen versie van het panta rhei, 
het ‘alles stroomt’ van Heraclites, waarin zij 
benadrukt dat water gelijkmaakt of oplost. Met 
de opdracht die zij zichzelf geeft: ‘verschil zien/ 
waar het er is, als het er is’. Enerzijds weert ze 
zich tegen de onverschilligheid,  anderzijds beseft  
ze dat aanvaarding haar geen kwaad doet: ‘Moet 
je nog eens vertellen/ dat het niet uitmaakt’. Of 
het allemaal iets betekent is twijfelachtig: ‘In de 
kern lijken de dingen toch zo vaak hetzelfde, ook/ 
wat een medicijnman doet, wat een minnaar en 
wat een rivier’. 

Misschien wisselt daarom het perspectief door 
de bundel heen zo vaak van een ‘ik’ naar een ‘je’, 

soms spreken de gedichten namens een collectief 
‘we’, soms ontbreekt het persoonlijk voornaam-
woord helemaal en gaat het om leefregels en con-
stateringen. Anna de Bruyckere legt het de lezer 
uit, in ‘Het maakt niet uit’ schrijft zij: ’je staat 
voor ik’. Maar ook na die bekendmaking behoudt 
de ‘je’ een zekere anonimiteit die niet toestaat dat 
de lezer dichtbij komt. De dichter zelf beweegt 
zich de hele bundel door tussen weerstand en 
acceptatie. Dan is het ook niet vreemd, zo eindigt 
zij: ‘Dat je je snel in water verslikt./ Dat alles in 
feite een spel is, een mop –‘

Het tweede gedicht – eerste van de afdeling 
‘Achteraf gezien’ - gaat daar meteen mee verder: 
‘Niemand verwacht dat je lacht. Alleen dat je er 
bent.’ Het zou ook een voorschrift voor de lezer 
kunnen zijn, maar het gaat hier over een foto die 
op een verjaardagsfeest is gemaakt. Een foto is 
wat overblijft van de stroom gebeurtenissen, de 
mogelijkheid van een blik achteraf die alsnog 
duidelijkheid verschaft. Van ‘alles wat er te zien 
valt’ op het levende moment blijft niets tastbaars 
over. Dit maakt het leven zelf droomachtiger dan 
de ‘ik’ wenselijk acht. Zoals blijkt uit het gedicht 
‘Naar bed, naar bed’: ‘En ik lig en lig maar, lijk// 
in niets of wie ik eigenlijk wil zijn: een persoon, 
die het leven leidt// dat mij ontgaat.’ Als leven-
loos. Zelfs in de vroege jeugdjaren waarin dit 
zich afspeelt. In ‘Eenmaal aan de andere kant’ 
duidt zij de kindertijd of kinderlijkheid van de 
beschaving die zo moeizaam en wellicht nooit 
haar lessen leert. Het refereert aan de westerse 
kolonisatie met haar slavernij. Maar de dichter 
beweegt hier - haar goede bedoelingen ten spijt 
- van de poëzie vandaan. Het gebeurt vaker dat 
haar woorden vorm en toon aannemen van een 
letterlijk voorschrift of bewering en aan span-
ning inboeten. 

In alle gedichten komt het thema van de 
weerstand naar voren. ‘Je bent helemaal geen 
herberg/ in je diepste wezen, je bent/ het nooit 
geweest. […] Laat herbergen voor wat ze zijn.’ De 
‘je’ kan beter ‘vestingstad’ zijn. Daartegenover 
staat de aanvaarding, of beter de vraag of aan-
vaarding wel wenselijk is.
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Zo ook in de gedichten van het middendeel 
‘Eilanden’. Misschien gaat het hier over een 
andere zee dan die voor de Zeeuwse kusten. 
Het ‘zoeklicht’ van de ochtend en ‘herrie in de 
nacht’ hebben iets dreigends en de titel ‘Gemak-
kelijk praten’ doet een tegenstelling vermoeden. 
Misschien is het geen gewoon strandtafereel met 
zwerfvuil na menselijke aanwezigheid, maar 
duidt het de problematiek aan kusten ‘ver weg’, 
die ‘velen niet meer voelen’. Pas bij ‘Ga naar 
waar je vandaan kwam’ en woorden als ‘boot’, 
‘vliegtuig’ en ‘paspoort’ moet aan vluchtelingen 
worden gedacht. In ‘Goed droog’ en ‘Olijf’ komt 
de lezer aan land, waar ‘de versteende olijf’ en 
bezoekers zoals de dichter zelf alleen kunnen 
toekijken, maar op een manier, lezen we, ‘die ik 
niet kan maken’, omdat voor wie daar in een tent 
woont ‘geen weg is, niet echt’.

De derde afdeling ‘De dieren, de dieren’ zegt 
dat ‘we’ ons kleiner zouden moeten maken, als 
dieren bijvoorbeeld, die – zoals ‘we zeggen’ ‘niet 
ja// hoeven te zeggen zoals mensen/ tegen het le-
ven, dat het hunne simpelweg stroomt […] Maar ik 
geloof dat niet.’ Rouw, besluiteloos of lamgeslagen 
zijn, terugdeinzen – mensen én dieren kennen het. 
Misschien is dit het hoogst haalbare: ‘Dansen we 
vaker dan we eten en slapen// dan leven we/ goed, 
dan glanst onze vacht.’ Alle bewegingen gaan 
‘ergens op af’, maar ‘hoe je uit de dieren/ eigenlijk 
het beste// mens maakt’ weet niemand.

Dit is duidelijk: Anna de Bruyckere streeft 
niet naar ‘mooie’ poëzie – en dat hoeft natuur-
lijk ook niet. Ze roert dit zelf aan: ‘twijfelen// 
of mooi/ een ander woord is/ voor helaas, voor 
eigenlijk niet’. Zij lijkt met haar gedichten het 
stromen van de gebeurtenissen door de tijd te 
willen bezweren om ‘permanente bewoning’ ooit 
mogelijk te maken. Dit komt geloofwaardig tot 
ons. Uit de bundel komt een betrokken dichter 
naar voren. Maar haar regels ontbreekt het vaak 
aan spankracht en de gedichten als geheel zijn 
soms nodeloos onhelder.

Een goed gedicht vind ik het volgende:

365

Wat anders is tastbaar
dan die paar zinnen die je overhoudt

nadat alles is opgedroogd, nu alles even zijn vorm 
heeft en zijn vlees
nu de vogels weggevlogen en je ziet: weer een 
andere de boom in
in hun plaats, nog steeds gekwetter

en een knetterende brommer in de verte
ze opnieuw verjaagt.

Maar die paar zinnen, die paar zinnen die alles 
terug –

waar het blijkbaar om gaat:
poëzie maakt alles zacht. Stroopt af, uiteindelijk
als je haar laat. Schopt het wankelen
onder je vandaan

zodat je valt
met open knieën op kunt staan.

Y. (Yvon) Né

Y. Né (1958) is beeldend kunstenaar en dichter. Zij 

publiceerde o.a. bij De Bezige Bij, De Geus (‘Verzamelde 

gedichten 1990-2005’; ‘De werkelijkheid houdt het 

lang vol’). Uitgeverij Van Kemenade publiceerde haar 

geïllustreerde poëzieuitgaven. Prinses Beatrix kocht een 

groot schilderij voor de collectie Beatrix van Oranje-

Nassau. De roman ‘Het scheve meisje’ (De Geus) werd 

genomineerd voor De Bronzen Uil. Zie ook: www.yne.nl.

Frank van der Ploeg, Portretten door Zeeuwse 
meesters uit de Gouden Eeuw, WBooks Zwolle 
2020, ISBN 9789462584105, 112 pp., € 14,95

Sinds 2016 waait er een frisse, nieuwe wind in 
het Stadhuismuseum Zierikzee. Met de komst 
van Albert Scheffers heeft dit kleine, charmante 
museum zich behoorlijk op de kaart gezet. Een 
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reeks van tentoonstellingen en publicaties over 
zeventiende-eeuwse schilderkunst is daar een 
tastbaar bewijs van. In 2018-2019 toonde de 
tentoonstelling Zeeuwse meesters uit de Gouden 
Eeuw een fraaie keuze uit de Goedaert-collectie. 
De bekende kunsthistoricus Katie Heyning, 
conservator kunstverzamelingen van het Zeeuws 
Genootschap, schreef er de bijhorende publicatie 
bij, die door uitgeverij W Books in 2018 is 
verzorgd. Het is een handzaam en informatief 
boekje, met een vlotte pen geschreven en de 
prachtige afbeeldingen (de meeste in kleur) geven 
een mooi beeld van wie er zoal in die periode 
in Zeeland werkzaam waren. Het boekje wordt 
afgesloten met een lijst van tentoongestelde 
werken, waarvan de auteur naast de biografische 
data ook de herkomsten heeft vermeld. Met deze 
publicatie en de tentoonstelling in 2018/2019 
wilde het Stadhuismuseum, zo is te lezen op 
de achterflap van het boekje, ‘Een goed beeld 
[geven] van wat er bij de burgerij thuis aan de 
muren hing.[……] De tentoonstelling met werken 
uit de Goedaert Collectie in het Stadhuismuseum 
Zierikzee [….] [wil] bijna vergeten meesters, die 
in hun tijd wel degelijk aanzien genoten, weer 
enige bekendheid geven.’ Als tweede boekje, in 
wat nu een reeks is gaan worden, verscheen in 
2019 eveneens bij W Books van de hand van de 
bekende kunsthistoricus Fred Meijer Franchoys 
Rijckhals. Een Zeeuwse meester uit de Gouden 
eeuw. Ook deze publicatie werd begeleid door een 
kleine tentoonstelling. Aan deze Middelburgse 

kunstenaar had Johannes Herman Buma in 1994 
een kleine publicatie gewijd, maar met het boek 
van Fred Meijer is deze kunstenaar terecht weer 
in het voetlicht gezet.

Daar is nu het derde deel bijgekomen. Met 
Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden 
Eeuw heeft Frank van der Ploeg een fraai stan-
daardwerk over dit genre in Zeeland gepresen-
teerd. Deze als freelancer werkzame kunsthisto-
ricus heeft zich in 1999 al eerder in het Zeeuwse 
gemanifesteerd door samen met Katie Zonnevyl-
le-Heyning  het standaardwerk over de Goese 
schutters ‘Brave koppen en gladde aengesigten’. 
De Goese schutters en hun schilders: C.W. Everdij-
ck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman te publiceren, 
eveneens met een begeleidende tentoonstel-
ling, in dit geval in het Museum voor Zuid- en 
Noord-Beveland in Goes. Bij het schrijven van dit 
boek over de Zeeuwse portretkunst was de auteur 
dus al enigszins bekend geraakt met de Zeeuwse 
kunstenaars.

Over de portretkunst in de zeventiende eeuw 
is in de afgelopen decennia veel geschreven en 
niet zelden was de zeventiende-eeuwse portret-
kunst (deel-)onderwerp van een tentoonstelling. 
In de meeste publicaties wordt echter voorname-
lijk aandacht geschonken aan de portrettisten 
die werkzaam waren in Den Haag en Amsterdam 
en de andere steden in Holland, dat er ook in 
Zeeland portrettisten actief zijn geweest wordt 
maar zelden benoemd. Van der Ploeg haalt in zijn 
inleiding het belangrijke artikel van Rudi Ekkart 
Het portret in de Gouden Eeuw aan, dat in 2007 
is verschenen in de tentoonstellingscatalogus 
Holanders in Beeld. Ekkart noemt hier uitsluitend 
S. Mesdach (op p. 30), Willem Eversdijck, Michiel 
van Limborch en Hendrik Berckman (op p. 40). 
Helaas vermeldt Van der Ploeg in zijn voetnoot 
bij het artikel van Ekkart deze vindplaatsen niet, 
noch verwijst hij duidelijk om welk van de drie 
van Ekkart in dit boek aangehaalde artikelen het 
hier gaat. Dit is jammer en ook niet nodig. Maar 
hoe dan ook vult dit boekje deze leemte in de 
kunsthistorische literatuur nu overduidelijk op. 
En dat was hard nodig! Immers hebben tal van 
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kunstenaars in de zeventiende eeuw de Zeeuwse 
elite op doek of paneel vastgelegd. In het ‘Lexicon 
– portretschilders in Zeeland in de zeventien-
de eeuw’, waarmee het boekje wordt besloten 
heeft de auteur 52 (!) kunstenaars van een korte 
biografie voorzien, die allen op enig moment als 
portretschilder in Zeeland hebben gewerkt. Daar-
toe behoren zowel Zeeuwse ingezetenen alsook 
bijvoorbeeld de portrettist Cornelis Jonson van 
Ceulen die zich, komend uit Londen, korte tijd in 
Middelburg heeft gevestigd. 

In het bijzonder fraai uitgegeven boekje wordt 
het thema portretkunst eerst in historisch per-
spectief geplaatst, waarbij een belangrijk aspect 
is dat tal van kunstenaars vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden naar Zeeland zijn gekomen om daar 
hun heil te zoeken. De auteur laat zien dat later 
in de eeuw tal van kunstenaars op zoek naar 
clientèle voor korte of langere tijd Zeeland aande-
den. Vervolgens wordt stilgestaan bij de gilden en 
de atelierpraktijk. Daarna volgen chronologisch 
voorbeelden van werkzame portrettisten, om ten-
slotte per type verder te gaan. Deze benadering 
heeft het grote voordeel dat de lezer direct een 
goed beeld door de tijd krijgt, maar het nadeel dat 
de afbeeldingen soms verder, of later juist eerder 
in het boekje zijn opgenomen, waardoor heen en 
weer bladeren nodig is. Bij de ‘type’-besprekin-
gen heeft de auteur zich bediend van soms wel 
aparte - èn geestige - namen als ‘Vips’ en ‘Vader 
omringd’. Zonder nu uitvoerig stil te staan bij 
alle kunstenaars die in deze publicatie worden 
genoemd wil ik er enkelen toch wel noemen. 
Allereerst past het Daniël van den Queecborne 
(1552/57-1602/05) te noemen. Deze uit Antwer-
pen afkomstige kunstenaar heeft van 1579 tot 

1594, het jaar waarin hij naar Den Haag verhuist, 
een atelier in Middelburg gehad. Hij vereeuwigde 
tal van lieden uit de hogere klasse, zoals bijvoor-
beeld twee levensgrote portretten ten voeten uit 
van vader Johan Huyssen van Kattendijke en 
diens zoon Johannes en op de tegenhanger diens 
echtgenote Adriana van Matenesse en een doch-
tertje. Met deze voortreffelijke portretten heeft 
Van den Queecborne stellig laten zien wat hij in 
huis heeft. Een andere portrettist uit het begin 
van de zeventiende eeuw die ik wil noemen is Sa-
lomon Mesdach (…-voor 1644). Van hem worden 
verschillende portretten behandeld, maart ook 
een wel heel bijzondere familiegroep uit 1612. 
Dit fraaie portret heb ik een aantal jaren geleden 
mogen bestuderen in het restauratieatelier van 
Marjan de Visser in Den Haag, vlak voordat het 
door het Haags Historisch Museum in langdurig 
bruikleen werd afgestaan aan het Zeeuws Muse-
um in Middelburg. Afgebeeld zijn het echtpaar 
Balthasar van Vlierden en zijn vrouw Catharina 
Nieuwels ter ene zijde en hun dochter Gillina van 
Vlierden rechts staand naast haar man Guillaume 
Sweers en hun vier kinderen. Ter nadere iden-
tificatie zijn later – naar mijn smaak behoorlijk 
storend - kleine familiewapens op de borst van de 
vier ouderen aangebracht. Het type familieportret 
is zeer klassiek uitgevoerd en de kinderen zijn 
‘braaf’ weergegeven, de oudste zoon zelfs met een 
bijbeltje in de hand. Van Mesdach is in de col-

Salomon Mesdach, Groepsportret gezin Sweers-van Vlierden, 

1612, Haags Historisch Museum in bruikleen aan het Zeeuws 

Museum Middelburg.

Verso kwartierstaat Portret Magdalena Briels, Particuliere 

Collectie.
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lectie van het Zeeuws Museum ook een prachtig 
kinderportret uit 1627 van de dan elf jaar oude 
Janneken de Looper. Een lief jong meisje met rode 
blosjes op de wangen is gekleed in een zwart met 
rode jurk en wel heel fraai uitgewerkte kanten 
kraag en kap. Fabelachtig goed heeft de kunste-
naar dit gedaan! Als exponent van het type ‘Vips’ 
mag Henrick Berckman (1629-1679) niet onver-
meld blijven. Van hem zij diverse portretten van 
Michiel de Ruyter bekend, die hij voor de vrije 
markt schilderde. Portretten van vlootvoogden en 
Oranjes sierden de wanden van de kantoren van 
de Kamer Middelburg van de VOC en vertrekken 
van de Admiraliteit. Soms werden deze portretten 
besteld door de geportretteerde zelf ‘om cadeau 
te doen’, zoals Van der Ploeg stelt bij de twee 
portretten die Berckman in 1672 van admiraal 
Adriaen Banckert van Trappen, die commandant 
van de Zeeuwse vloot was, heeft gemaakt. Bij de 
Goese schutterstukken heeft Van der Ploeg in 
de eerder genoemde publicatie ruim stil gestaan. 

Maar in dit kader dient absoluut het magistrale 
groepsportret genoemd te worden dat Cornelis 
Jonson van Ceulen (1593-1661) in 1650 heeft 
gemaakt van de schutters van de Middelburgse 
Confrèrie van St. Sebastiaan. Dit grote groeps-
portret van ca twee bij drie meter is in 2016 op 
locatie in de Burgerzaal van het Stadhuis van 
Middelburg gerestaureerd door Marjan de Visser 
en hangt daar sindsdien in volle glorie. Dan nog 
een opmerking bij een tweetal portretten van 
Pieter Duvelaer en zijn vrouw Anna Velters. Dit 
paar staat op naam van Jan Denens (1642/3-?), 
een kunstenaar van wie nauwelijks iets bekend is. 
Maar toch zijn ze bijzonder, want ze zijn een mooi 
voorbeeld van het portrettype van de tweede 
helft van de zeventiende eeuw. De man zit in zijn 
studeervertrek met een doorkijkje op de biblio-
theek en is gekleed in de zogenaamde ‘Japonsche 
rok’, een soort van zijden kamerjas die in die tijd 
in zwang was. De vrouw staat bij een fontein in 
een, waarschijnlijk, imaginaire tuin. Van deze 

Daniël van den Queecborne, Johan Huyssen van Kattendijke en 

zoon, 1598, Particuliere Collectie.

Daniël van den Queecborne, Adriana van Matenesse en 

dochter, 1598, Particuliere Collectie.



Boekbesprekingen42

portretten was de verblijfplaats bij het ter perse 
gaan van dit boek onbekend. Op 15 december 
2020 doken ze echter op bij een veiling van het 
Haagse Venduehuis der Notarissen. Helaas heeft 
het Zeeuws Museum geen interesse getoond voor 
dit echtpaar.

Tot slot nog een opmerking over een, bij mijn 
weten, typisch Zeeuws verschijnsel dat de auteur 
terloops aanstipt. Op tal van portretten van Zeeu-
wen werd in de zeventiende en met name ook de 
achttiende eeuw de kwartierstaat van de voorge-
stelde afgebeeld. Van der Ploeg toont ervan een 
voorbeeld met een afbeelding van de achterzijde 
van een miniatuurportret van Magdalena Briels. 
Het aanbrengen van familiewapens in de boven-
hoek van een portret komt veelvuldig voor, zowel 
in de tijd zelf als later en dan op aanwijzing van 
de eigenaar van de portretten. Vaak wordt bij de 
dame het alliantiewapen afgebeeld en een enkel 
keer worden alle kwartierwapens aangebracht. In 
de collectie van het Zeeuws Genootschap is zelfs 
een portret van Abraham de Brauw, waarop alle 
kwartieren op de lijst zijn aangebracht. Maar het 
aanbrengen van kwartierwapens op de achter-
zijde van het portret is iets dat ik uitsluitend van 
Zeeuwse portretten ken. Dit fenomeen verdient 
het nog een keer nader onderzocht te worden.

Op elke publicatie valt iets aan te merken. Zo 
vind ik het een gemis dat bij de afbeeldingen in 
dit boek of achterin het boek niet de afmetingen 
van de portretten worden vermeld. Dat zou alles 
wat in perspectief brengen. Maar dat gezegd 
hebbend, mag het Stadhuismuseum Zierikzee 
trots zijn op deze publicatie. Niet alleen is het 
een uiterst prettig leesbaar boekje dat ruim 
en kwalitatief goed is geïllustreerd en mooi is 
vormgegeven, maar bovenal is er nu het eerste 
standaardwerk over de Zeeuws portretkunst in de 
zeventiende eeuw. De bijbehorende tentoonstel-
ling in het Stadhuismuseum Zierikzee is nog te 
zien tot 14 november 2021.

G.J. (Jim) van der Meer Mohr
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Jan J.B. Kuipers, Vikingen: IJzeren Eeuwen om de 
Noordzee, WalburgPers, Zutphen 2020, 160 pp. 
ISBN 9789462494886, € 29,99.

De Vikingen blijven ons beroeren. Meer dan ooit 
zijn ze vaste prik in de geglobaliseerde populaire 
cultuur, maar ook op wetenschappelijk vlak 
volgen nieuwe ontdekkingen elkaar op. Een 
van de voornaamste inzichten van de voorbije 
jaren is dat het Vikingfenomeen niet louter een 
expansie was van een etnisch Scandinavische 
bevolking, maar voortkwam uit een complex 
netwerk van samenhangende factoren, dat 
zich uitstrekte van Centraal-Azië tot Noord-
Amerika en een lange voorgeschiedenis heeft. 
Dit vlot geschreven, rijk geïllustreerde boek 
sluit zich aan bij die zienswijze, en brengt ons 
in zekere zin een Scandinavische geschiedenis 
van het vroegmiddeleeuwse Noordzeegebied; 
een relaas van de Vikingtijd gezien vanuit de 
Lage Landen. Het leeuwendeel van het boek 
wordt ingenomen door een chronologische 
bespreking van de Scandinavische activiteiten in 
het Noordzeegebied. De schrijver voert met veel 
verve een stoet op van vorsten, krijgsheren en 
andere figuren uit Scandinavië, het Frankische 
rijk en Angelsaksisch Engeland, en ontwart het 
kluwen van gebeurtenissen dat hen verbindt. 
De Vikingactiviteiten in de Lage Landen en 
de omliggende gebieden worden elders vaak 
gereduceerd tot een paar kernpunten – de 
herhaalde plunderingen van Dorestad, de evolutie 
van blitz-aanvallen naar rondtrekkende en 
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overwinterende legers, het Friese Vikingleen, de 
ringwalburgen – maar Kuipers slaagt er in om 
het complexe verhaal van Deense dynastieke 
twisten, Frankische geopolitiek, christelijke 
missies, diplomatieke verwikkelingen en militaire 
campagnes bevattelijk te maken en in een ruimer 
kader te plaatsen.

Het boek heeft, naar verhouding, minder aan-
dacht voor de Scandinavische geschiedenis. Zo 
zijn cruciale figuren als Harald Blauwtand of Knut 
de Grote grotendeels afwezig, en blijven de bre-
dere maatschappelijke ontwikkelingen in Scandi-
navië en omliggende gebieden op de achtergrond. 
Ook de langdurige sociale, economische en cultu-
rele verwevenheid van gemeenschappen langs-
heen de kusten van Vlaanderen tot Denemarken 
– de Noordzeecultuur – blijft uiteindelijk wat on-
derbelicht. In die zin valt het boek, ondanks zijn 
originele perspectief, tegelijk in het keurslijf van 
een eerder traditionele geschiedschrijving. Deze 
indruk wordt versterkt door de vele historiserende 
prenten en schilderijen uit de 19e eeuw en ander 
oud beeldmateriaal die het relaas illustreren. Van 
veel van de opgevoerde figuren en gebeurtenissen 
bestaan uiteraard geen afbeeldingen uit die tijd, 
maar de selectie van het beeldmateriaal doet wat 
stoffig en romantiserend aan. 

Kennis over die bredere sociale en culturele 
aspecten komt niet zozeer uit tekstuele bronnen, 
maar uit de archeologische analyse van materi-
ele resten, en hiervoor heeft de auteur duidelijk 
minder interesse. Dat wil niet zeggen dat belang-
rijke archeologische vondsten compleet genegeerd 
worden. Recente onderzoeksresultaten, zoals het 
winterkamp van Repton (maar niet de even be-

langrijke ontdekking van winterkampen te Tork-
sey en nabij York), het vrouwelijke wapengraf 
in Birka, en nieuwe inzichten over de Zeeuwse 
ringwalburgen, komen wel degelijk aan bod. 
Helaas worden die vondsten en argumenten uit de 
archeologie vaak aangehaald als korte illustraties 
van een historisch punt, of ze worden verbannen 
tot kadertekstjes en epilogen, weinig geïntegreerd 
in het ruimere verhaal. 

Vikingschepen, bijvoorbeeld, krijgen dan 
wel een eigen hoofdstuk, maar hét voornaamste 
inzicht van maritiem archeologen in de voorbije 
decennia blijft onvermeld, namelijk dat er zich 
tussen de 9e en 11e eeuw een duidelijke ont-
wikkeling voordoet van schepen voor algemeen 
gebruik naar gespecialiseerde vrachtschepen 
enerzijds en oorlogsschepen anderzijds – een 
gegeven dat samenhangt met zich ontwikkelende 
handelsnetwerken en een groeiend handelsvolu-
me, het ontstaan van nieuwe steden en de toene-
mende machtscentralisatie in Noord-Europa. 

Dit patroon strekt zich uit naar archeologi-
sche vondsten die centraal zijn voor ons begrip 
van Noordzeecultuur en van de Vikingactivi-
teit in de Lage Landen. De schatvondsten van 
Wieringen behoren zonder twijfel tot de belang-
rijkste materiële getuigen van het West-Friese 
Vikingleen, maar voor Kuipers zijn ze amper 
enkele alinea’s waard in een twee pagina’s lange, 
op zichzelf staande sectie over ‘Vikingschatten’ 
aan het eind van het boek. Behalve een opsom-
ming van de inhoud van deze schatten, wordt 
geen woord gerept over de rijkdom aan informatie 
die ze opleverden, ondermeer als goed gedateerde 
aanknopingspunten in de ontwikkeling van een 
uitwisselingssysteem gebaseerd op zilvergewicht, 
dat zich tegen de late 9e eeuw doorheen de Vi-
kingwereld had verspreid. 

Ook voor de langdurige contacten tussen 
Scandinavië en het Noordzeegebied die aan de 
Vikingperiode voorafgaan, is archeologie een 
onderbelichte bron. In Friesland zijn fragmenten 
gevonden van exact het type helm dat in IJze-
ren Eeuwen wordt aangehaald als bewijs van 
intensieve contacten tussen de Angelsaksische 
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en Scandinavische elite vóór het begin van de Vi-
kingperiode; volgens Gronings archeoloog Johan 
Nicolay is dit het bewijs dat een aristocratische, 
heidense ideologie werd gedeeld over heel dit 
maritieme landschap, met het Friese kustgebied 
als draaischijf. De handel in prestigeproducten als 
Frankisch glaswerk verbond al in de Merovingi-
sche periode het Rijngebied, langs de Friese kust, 
met Noord-Europa. Zogenaamde ‘Wodan/monster’ 
sceatta’s, zilvermuntjes die wellicht in het Deense 
Ribe werden geslagen in de 8e eeuw, zijn tot in de 
handelsplaats Walichrum (Domburg) in noemens-
waardige aantallen aangetroffen. En recent stelde 
archeoloog David Griffiths zelfs het strikt Scan-
dinavische karakter van het Vikingfenomeen in 
vraag, met zijn hypothese dat de vroegste Viking-
activiteiten in het zuidelijke Noordzeegebied in 
sterke mate het verdere verloop en socio-culturele 
karakter van de expansie bepaalden. Dergelijke 
observaties bieden ondermeer context aan Kui-
pers’ terechte suggestie dat Walichrum mogelijk 
al in Deense handen was in het begin van de 9e 
eeuw, d.w.z. vóór de gedocumenteerde aanval in 
837 waarbij een Deense krijgsheer al vechtend in 
Karolingische dienst om het leven komt. 

Schrijven is keuzes maken, en in die zin is 
het niet helemaal fair om Kuipers’ focus op het 
historische (politieke, militaire) verhaal, ten 
nadele van de materiële resten en maatschap-
pelijke aspecten, als een gebrek te bestempelen. 
Wel een gemiste kans is de literatuuropgave. Een 
publieksboek als dit hoort een portaal te zijn voor 
lezers die meer diepgang zoeken. De literatuur-
lijst bevat echter vooral eerdere populariserende 
werken, soms decennia oud, en niet alle even 
relevant. Waarom namen de auteur en uitgever 
de gelegenheid niet te baat om een overzicht op 
te maken van wetenschappelijk verantwoorde, 
publieksvriendelijke boeken die een courant 
overzicht bieden van het onderzoeksveld? Het 
standaardwerk The Viking World (red. S. Brink 
en N. Price, Routledge 2008) is ondertussen 
moeilijker in de handel te verkrijgen, maar het 
nieuwe ‘De Vikingen. Een nieuwe geschiedenis’, 
een op een breed publiek gerichte synthese door 

de vooraanstaande archeoloog Neil Price (Nieuw 
Amsterdam, eerste druk 2020) is een prima eerste 
pleisterplaats voor wie zich verder wil verdiepen. 
Voor wie meer wil weten over Noordzeecultuur, is 
Michael Pye’s ‘Aan de rand van de wereld. Hoe de 
Noordzee ons vormde’ (De Bezige Bij, tiende druk 
2015) – met een glansrol voor Walichrum – een 
aanrader, al worden ook hier de archeologische 
bronnen eerder stiefmoederlijk behandeld. Maar 
bovenal raad ik geïnteresseerde en gemotiveerde 
lezers aan om na lectuur van IJzeren Eeuwen 
de wetenschappelijke literatuur in te duiken: 
relevante werken van ondermeer Christian Cooij-
mans, Simon Coupland, Letty ten Harkel, Nelleke 
IJssennagger-van der Pluijm, Johan Nicolay en 
de auteur dezes zijn vrijelijk te downloaden op 
academia.edu. 

Ondanks de originele insteek kleurt het boek 
dus grotendeels binnen de lijnen van de tradi-
tionele geschiedschrijving, en blijft de lezer 
wat op zijn honger zitten wat betreft huidige, 
bredere inzichten over de Vikingmaatschap-
pij en de contacten tussen Scandinavië en het 
Noordzeegebied. Wie wegdroomt bij tv-series 
als Vikings (niet historisch accuraat, voor wie 
daaraan twijfelde) komt in dit boek echter zonder 
enige twijfel aan zijn of haar trekken: het is een 
uitstekende, betrouwbare gids die de stereotypen 
weet te omzeilen en de lezer meeneemt langsheen 
de larger-than-life personages en de politieke en 
militaire gebeurtenissen in het vroegmiddeleeuw-
se Noordzeegebied. 

P. (Pieterjan) Deckers
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