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Han Kamermans werd in 1938 in Vlissingen aan de Schelde geboren.
Als HTS-ingenieur voor Weg- en Waterbouw in de jaren zestig naar
Zwitserland vertrokken, is hij daarna een zeer uitzonderlijke weg gegaan.
Op oudere leeftijd werd zijn interesse gericht op de veelvuldige
genealogische informaties over de familie Kamermans en zijn er in de
afgelopen jaren van zijn hand de navolgende eBook-publicaties verschenen:
KCAMMERMANNS - slechtbok - INFO (2006/2008), IN MEMORIAM
ELISABETH CLEMENS - ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER (2007)
alsmede HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS (2009).
Met het onderhavige werk wordt tenslotte ingegaan op protagonist
Bernardus Michiel Verheul, direct verwant met de familie Kamermans via
echtgenote Maria Susanna Verheul–Kamermans, de geliefde zuster
van Jan Willem Kamermans. Het daaruit resulterende Verheul-panorama
geeft Han Kamermans hier op de voor hem typische en specifieke wijze
wederom gaarne en met groot genoegen verder.
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“ons kent ons”
Zeeuws gezegde

A

VOORWOORD

Dit alleen op CD verkrijgbare eBook is de afsluiting van een eBook-reeks over de
familie Kamermans als zodanig (KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO (2006/2008)), mijn
moeder (IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS (2007)) en mijn vader (HET VERHAAL VAN JAN
WILLEM KAMERMANS (2009)). Het zorgvuldig opgezette werk biedt in deze samenhang
en in deze vorm een uniek (voorvaderen-)panorama van de Vlissingse familie
Verheul rondom protagonist Bernardus Michiel Verheul (BMV), die getrouwd was met
de tien jaar jongere Maria Susanna Kamermans, zuster van Jan Willem Kamermans.
Maar ook over het oude Vlissingen alsmede in het bijzonder over scheepswerf de
Schelde wordt veel interessante informatie verstrekt – en daarmede ook het beeld
afgerond van de vier (economische) pijlers van de Vlissingse samenleving in
vroegere jaren:
zeebad Vlissingen (“Grand Hotel Britannia” etc.)
veerdienst naar Engeland (“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (SMZ))
Nederlands en Belgisch loodswezen
scheepsbouw (“Koninklijke Maatschappij de Schelde” (KMS))
Verder is het zo, dat niet alleen Jan Willem Kamermans en Maria Susanna VerheulKamermans een buitengewoon hechte familiaire band met elkaar hadden (vooral na het
overlijden van Bernardus Michiel Verheul in 1963) maar de beide families Verheul en
Kamermans ook in andere dingen veel gelijkenis vertoonden:
het waren beide loodsenfamilies
de families zijn elkaar reeds in het begin van de 19e eeuw in het havenstadje
Zierikzee ontmoet
loodsen resp. familieleden van beide families hebben in de jaren zestig resp.
zeventig van de 19e eeuw (en ook later) zo te zeggen “naast mekaar” in de
zogeheten “Schippersbuurt” van de havenstad en metropool Antwerpen gewoond.
Bernardus Michiel Verheul en Jan Willem Kamermans hebben beide de familaire
loodsentraditie in directe lijn niet voortgezet en zijn aan wal bij deVlissingse
(maritieme) maatschappijen KMS resp. SMZ “kantoorbediende” geworden
Bernardus Michiel Verheul was zo zijn hele (beroeps-)leven bij scheepswerf
“Koninklijke Maatschappij de Schelde” werkzaam, zwager Jan Willem Kamermans
zijn hele (beroeps-)leven in dienst van veerdienst “Stoomvaart Maatschappij
Zeeland”.
Het onderhavige werk is echter geen specifiek Verheuls familieboek geworden –
dat moeten andere familieleden schrijven, want daarvoor ken ik de (Vlissingse)
familie Verheul als zodanig te weinig en beschik ik ook niet over de benodigde
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familiedocumenten resp. familiefoto’s. Toch denk ik, dat ik op deze manier een mooie
bijdrage geleverd heb aan de geschiedenis van deze bijzondere (Vlissingse) familie
Verheul rondom protagonist Bernardus Michiel Verheul. In deze samenhang is verder
aan te merken, dat het Verheul-verhaal in het kader van de door mij in de afgelopen
jaren zo acribisch onderzochte K/C-genealogie een prima afsluiting betekent - en dat
is ook goed zo, want er moet op de een of andere manier wel een einde aan komen.
Het heeft mij in de afgelopen jaar echter veel pleizier gemaakt dat alles te mogen
rechercheren en op te schrijven – en hopelijk zijn er nu of later ook genoeg mensen
te vinden, die het de moeite waard vinden deze vele informaties te lezen resp.
daarvan gebruik te maken. Moge deze (bescheiden) intentie waar worden.
Rijnwaarden, najaar 2009 /voorjaar2010

Han Kamermans
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B KAART VAN NEDERLAND VLAANDEREN NRW

.

VLISSINGEN MIDDELBURG GOES ZIERIKZEE FORT BATH ROOSENDAAL
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KAART VAN ZEELAND door Abraham Ortelius (1527-1598)
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“zodra je geboren bent krijg je levenslang”
Nederlands gezegde

D BMV- FAMILIE “ VAN DE WARME KANT ” BIJ LEVEN
Pieter Verheul
03.08.1857 Middelburg – 02.11.1938 Vlissingen

geb.

* Leonardus Marinus

09.10.1882

* Cornelis Johanna Maria

04.04.1884

* Bernardus Michiel Verheul

29.05.1886 – 25.04.1963

●

* Josephus Franciscus Verheul
21.04.1925 – 06.05.1965

+

14.07.1921 Vlissingen

(zie ook onderaan)

Maria Susanna Kamermans

18.07.1896 – 10.01.1975

* Pieter Marie

10.11.1887

* Pieternella Jacoba

21.05.1889

* Christiaan Cornelis

16.12.1890

* Johannes Petrus

11.02.1892

* Cornelis

30.12.1895

* Hubertine Catharina Maria

23.03.1899

* Maria Catharina Johanna

10.09.1900

+ 28.07.1882 Goes
Catharina Maria Johanna Wijtenburg
14.04.1859 Maastricht – 02.03.1945 Rijswijk

Josephus Franciscus Verheul
21.04.1925 – 06.05.1965

* Desiree Josette Verheul 10.04.1950 –
* Yvonne Maria Jacqueline Verheul 01.11.1953 -

+ 1949
Mathilda Jacqueline Gerardina Buskes
10.10.1927 -
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E BMV - FAMILIE “ VAN DE KOUWE KANT ” BIJ LEVEN
Josephus Franciscus Kamermans
12.10.1868 – 15.08.1950

* Maria Susanna Kamermans
18.07.1896 – 10.01.1975
* Josephus Franciscus Verheul
21.04.1925 – 06.05.1965

+

14.07.1921

Bernardus Michiel Verheul
29.05.1886 – 25.04.1963

●

+ 13.11.1895
* Jan Willem Kamermans
13.10.1897 – 29.03.1974

*

Josephus Franciscus Kamermans 08.04.1935 –

*

Jacobus Johannes Kamermans 17.01.1938 –
+

,
.

03.01.1963 Vlissingen

Helga Kratschmar
17.07.1939 -

+

12.11.1931

Elisabeth Clemens
18.12.1900 – 25.03.1990

Maria Catharina Pieters
06.01.1871 – 21.09.1949

.

oude ansichtkaart ( “Mikroskop – Postkarte” , “Nachdruck verboten”,
beeldtitels van hand ) met prachtige motieven van het oude Vlissingen
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Voor de BMV-“kouwe kant” met betrekking tot de familie Wijtenburg (moeder van BMV)
zie navolgend uittreksel (originele tekst) uit “Genealogie Michael
Weijtenborgh/Wijtenburg” (● = Catharina Maria Johanna Wijtenburg):
V.51 Bernardus Michiel WIJTENBURG, Sergeant Majoor, geboren op 24-11-1814 te Leiden, overleden op
28-02-1894 te Vlissingen op 79-jarige leeftijd. Bernardus woonde ca. 1849 in Arnhem als militair.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 12-11-1865 te Maastricht met Cornelia BOEIJE, 30 jaar oud, Naaister,
geboren op 24-01-1835 te Middelburg, overleden op 26-06-1909 te Vlissingen op 74-jarige leeftijd. Cornelia is
een natuurlijke dochter van Johanna BOEIJE. Dochter van Johanna BOEIJE.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes WIJTENBURG, geboren op 17-03-1857 te Maastricht, overleden op 01-11-1858 te Maastricht
op 1-jarige leeftijd.
● 2. Catharina Maria Johanna WIJTENBURG, geboren op 14-04-1859 te Maastricht, overleden op 02-031945 te Rijswijk (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-07-1881 te Goes met Pieter VERHEUL, 23 jaar oud, geboren op 0308-1857 te Middelburg, overleden op 02-11-1938 te Vlissingen op 81-jarige leeftijd.
3. Catharina Hubertina Maria WIJTENBURG, geboren op 18-08-1860 te Maastricht, overleden op 14-121926 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, begraven op 17-12-1926 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-06-1889 te Leiden met Johannes PIETERSE, 30 jaar oud, Smid, chef
rijwielfabriek, geboren op 28-04-1859 te Ter Aar, overleden voor 1926, zoon van Johannes PIETERSE
en Hendrika KLEYN. Zij vestigen zich met hun 2 kinderen op 22-6-1911 vanuit Amsterdam te
's Gravenhage en vertrekken weer op 1-11-1911 naar Sloten.
4. Petrus Johannes WIJTENBURG, geboren op 11-04-1862 te Maastricht, overleden op 02-11-1862 te
Maastricht, 205 dagen oud.
5. Petrus Johannes WIJTENBURG (zie VI.72).
6. Elizabeth Johanna WIJTENBURG, Kamerverhuurster, geboren op 21-11-1865 te Bergen op Zoom,
overleden op 19-03-1948 te 's Gravenhage op 82-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1948. Woonde bij
overlijden in de Kerkstraat 48.
Zij is ongehuwd overleden.
Zij vestigde zich te 's Gravenhage Passage 31 (Hotel Toelast) op 6-5-1887.
Later weer vertrokken.
Notaris Jhr.F.M. van Spregler plaatste na haar overlijden een advertentie
voor oproeping van schuldeisers.
7. Johanna Maria Bernardina WIJTENBURG, geboren op 22-03-1868 te Goes, overleden op 19-04-1926
te 's Gravenhage op 58-jarige leeftijd. Zij kwam vanuit Rotterdam te 's Gravenhage, met de familie
Hoogstraaten,
op 27-7-1885 en vertrok naar Vlissingen op 28-12-1885.Zij vestigde zich te
's Gravenhage 19-2-1894 als kinderjuffouw, toen afkomstig uit Leiden, en
vertrok weer naar Amsterdam op 7-11-1896, kwam weer terug naar 's Gravenhage
op 31-7-1897 en vertrok weer naar Vlissingen 27-6-1903.
8. Petrus Johannes WIJTENBURG, Auto en rijwielhandelaar, geboren op 10-09-1870 te Goes (gezindte:
rooms katholiek), overleden op 11-04-1941 te Leiden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-06-1904 te Goes met Adriana Jacoba VAN DE KREKE, 27 jaar oud,
geboren op 22-09-1876 te Oudshoorn, overleden op 01-12-1959 te Zeist op 83-jarige leeftijd. Volgens de
kiezerslijst 1919/1920 woonden zij te Middelburg.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
9. Cornelis Bernardus Jacobus WIJTENBURG (zie VI.78).
10. Cornelia Johanna WIJTENBURG, Linnenjuffrouw, geboren op 05-02-1874 te Goes, overleden op 1902-1953 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Zij is overleden ten gevolge van een ongeval.
Zij vestigde zich vanuit Vlissingen te 's Gravenhage als linnenjuffrouw
24-10-1895; vertrok 6-11-1896 naar Amsterdam.
Gehuwd met Arie Hendricus KERS, geboren op 17-11-1876 te Delft, overleden op 27-04-1959 te
Amsterdam op 82-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam. Woonde bij geboorte wijk 2, nr 250. Zoon van
Theodorus Christianus Josephus KERS, Geweermaker, en Helena KOK.
11. Bernardus Michiel WIJTENBURG (zie VI.82).
12. Hermanus Jacobus WIJTENBURG (zie VI.86).
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“Woje nie van de n'oend gebéten, dan wè van de katte”
Zeeuws-Vlaams spreekwoord

F

INLEIDING

De inhoudsopgave van dit boek laat zien, dat de geschiedenis van protagonist
Bernardus Michiel Verheul “embedded” is in die van de loodsenfamilie Verheul (vooral
in die van vader en loodsschipper Pieter Verheul) en die van scheepswerf “De Schelde”
(“direct voor de deur” in de Scheldestraat), zo te zeggen “tussen Schelde-loodsentraditie en
Schelde-scheepswerfglorie”. Begonnen wordt met twee opsommingen van zijn
familieleden bij leven en wel van de “warme kant” (Verheul) en van de “kouwe kant”
(Kamermans/Wijtenburg). We zien daaruit dat BMV in zijn leven door uiterst
kinderrijke familieconstellaties omgeven was: hij had niet minder dan 9 broers en
zusters, zijn vader Pieter Verheul stamde uit een gezin van 8 kinderen terwijl zijn
moeder Catharina Maria Johanna Wijtenburg uit een gezin van 12 kinderen kwam.
Geheel anders was het daarentegen bij de familie Kamermans: Maria Susanna
Kamermans had met Jan Willem Kamermans alleen een enkele broer (en zijn kleine
familie – zie p. 8) in te brengen. Opmerkelijk in deze samenhang is echter het feit, dat
zuster en broer uiterst hecht met elkaar verbonden waren, bijna net zoals bij een
tweeling – vooral na het overlijden van echtgenoot Bernardus Michiel Verheul in
1963 resp. zoon Josephus Franciscus Verheul in 1965 en de breuk met
schoondochter alsook kleinkinderen na 1967, voelden mijn vader (maar ook mijn
moeder) zich meer dan verantwoordelijk voor Maria Susanna Verheul-Kamermans.
In het hoofdstuk G ETYMOLOGIE VERHEULE VERHEUL wordt de etymologie van de
achternamen Verheule resp. Verheul resp. van der Heul behandeld – we zien
daaruit dat het daarbij om een interessante (Middelnederlandse) woordspeling
handelt. In het daarop aansluitende hoofdstuk H GENEALOGIE VERHEUL NEDERLAND
wordt dan verder ingegaan op het feit dat de familie Verheul(e) een uitsluitend
Nederlandse familie is en ongeveer 10 keer zo groot als de familie Kamermans (die
dus een Vlaamse oorsprong heeft) – geverifieerde eerste vermeldingen stammen uit ZuidHolland, o.a. in 1584 (Cornelis Verheule (met “e”), Kethel), resp. uit Zeeland in 1552 (Jan
Verheule, Goes). Wanneer de Zierikzeese/Vlissingse tak (met ook weer een Jan Verheule)
zich heeft afgesplitst (klaarblijkelijk in de 16e of 17e eeuw) is uit de ter beschikking staande
gegevens echter niet af te leiden – wel dat de voornaam Cornelis in (vooral oudere)
Verheul-genealogieën uitermate veelvuldig te vinden is en dat in de loop der tijden de
familienaam Verheule (met “e”) is gemuteerd tot Verheul (zonder “e”).
Verder worden in dit hoofdstuk H GENEALOGIE VERHEUL NEDERLAND nog uiterst
interessante Verheul-relaties gepresenteerd – vooral de in Vlissingen spelende
“Ratje Verheul”- boekenserie is zo een leuke aanvulling op de geschiedenis van
protagonist Bernardus Michiel Verheul. Net zoals overigens ook die van de
(adelllijke) Carel Hendrik VerHuell uit Doetinchem met eveneens toch wel
opmerkelijke Vlisssingen-relaties – en met naamsvermelding op de Arc de Triomphe!
In het hoofdstuk I GENEALOGIE VERHEUL VLISSINGEN wordt evenzo ingegaan op de
voorvaderenreeks van Bernardus Michiel Verheul, teruggaande tot de 18e eeuw in
Zierikzee – om deze reden wordt hier ook een en ander verteld over de geschiedenis
van Zierikzee als zodanig. In het daaropvolgende hoofdstuk J LOODSENFAMILIE
VERHEUL wordt dan het zeer interessante stukje DOOR DE EEUWEN HEEN GELOODST
van oudloods A.C. (Ed) Macaré geciteerd – waarvoor hier nogmaals mijn hartelijke
dank aan hem. Heel leuk in deze samenhang vind ik persoonlijk het begin van zijn
stukje, want daar staat geschreven : “Genealogie via een andere invalshoek” en dat
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is precies dezelfde doelstelling (“vlees op het geraamte”), die ik ook voor mijn vier
genealogische eBook-publicaties heb ontwikkeld. Daarna wordt een en ander verteld
over Maria Susanna Verheul - Kamermans die, zoals eerder reeds werd vermerkt, in
de laatste jaren van haar leven zeer zware beproevingen te verduren had.
Tenslotte worden in het daarop volgende hoofdstuk K LOODSWEZEN DER MONDEN
VAN DE OOSTER EN WESTERSCHELDE (zo heette het vroeger) nogmaals het Nederlandse
en Vlaamse loodswezen aangesproken en er op attent gemaakt dat dit item
eveneens reeds uitvoerig is behandeld in eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM
KAMERMANS – VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE REMINISCENTIES AAN EEN VER EN
WATERRIJK VERLEDEN (o.a. in onderhoofdstuk LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE OOSTER EN
WESTERSCHELDE (p. 96-108)). In hoofdstuk L N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE SCHELDE

wordt tenslotte uitvoerig geϊnformeerd over de beroemde scheepswerf midden in de
stad Vlissingen, waar Bernardus Michiel Verheul zijn hele (beroeps-)leven werkzaam
is geweest – direct op het uitgestrekte Schelde-terrein in het statige kantoorgebouw
aldaar. Om te illustreren hoe de Schelde-scheepswerf met zijn opvallende kranen,
net zoals het Grand Hotel Britannia en de Stoomvaart Maatschappij Zeeland,
uiteindelijk uit het Vlissingse “straatbeeld” is verdwenen, wordt nog even ingegaan op
de nieuwe stedebouwkundige plannen voor deze geweldige en uitermate vreemd
aandoende (min of meer plotselinge) ruimte midden in de stad. Voor de geschiedenis
van scheepswerf de Schelde als zodanig kon ik overigens weer gebruik maken van
velerlei prachtige foto’s en ansichtkaarten uit het internet en is zodoende een waarlijk
indrukwekkend beeld ontstaan van deze vroegere “Schelde-scheepswerfglorie”.
Met het hoofdstuk M POST SCRIPTUM VERHEUL KAMERMANS wordt uiteindelijk nog
eens kort ingegaan op de specifieke geschiedenis van Bernardus Michiel Verheul’s
familie na zijn overlijden in het jaar 1963. Zijn kleindochter Yvonne Peters-Verheul uit
Panningen (provincie Noord-Brabant) was helaas - na aanvankelijke toezegging - niet
meer bereid hierover nog een eigen herinneringsstukje te schrijven - ik hoop echter
gaarne, dat dit deel van de Verheul-geschiedenis dan later nog eens kan worden
uitgewerkt Dit hoofdstuk is echter ook daarom zo interessant omdat daaruit blijkt,
met welke heftigheid ook schoondochter “Tilly” Buskes en neef Jan Willem
Kamermans – plaatsvervangend voor Maria Susanna Verheul-Kamermans - elkaar
in de haren zijn geraakt met betrekking tot de nalatenschap van Bernardus Michiel
Verheul - en hier vooral dan weer inzake het pand Singel 146/286. Omdat ook de
familie Verheul zelf daarna nog verder is ontwricht, zie ik hier opvallende
gelijkenissen met de familie
Kamermans van de Vrijdomweg
14/48 met eveneens “gestoorde”
familiaire relaties in navolgende
generaties - ook hier ging het
uiteindelijk weer om een
erfeniskwestie. Afgesloten wordt
het geheel met ettelijke
impressies van OUD VLISSINGEN
resp. OUD WALCHEREN en NIEUW
VLISSINGEN – daar is waarlijk
heel wat veranderd in de loop
der tijden.
Vlissingen rond 1920.
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“je moe nie poetsn mao Zeêuws luln”

G ETYMOLOGIE VERHEULE VERHEUL
Voor de etymologie van de familienamen Verheule (Zierikzee) resp. Verheul
(Vlissingen) kunnen we teruggrijpen op de uitleg ervan (originele tekst overgenomen) in
een tekst uit de “Nederlandse Familienamen Databank”. Dit is overigens een uiterst
interessante materie omdat er zoveel andere Verheulse naamsvarianten bestaan, die
alle teruggaan op het Middelnederlandse “huele” = (Zuid-Hollandse) “heul” voor een
duiker in een dijk resp. onder een weg of ook op het Oudgermaanse “huli” voor gat,
hol. Een leuke verbinding bestaat ook met het Duitse woord “Höhle” voor hol, dat
fonetisch net zo uitgesproken wordt als “heule” en eveneens -net zoals ook het
Engelse woord “hole” (= gat) - in de hierboven genoemde samenhang te vinden is.
Hiertoe past ook het voorkomen van het woorddeel “heul” in bijvoorbeeld oude
benamingen van buurtschappen resp. waterlopen – de ettelijke hieronder genoemde
woordsamenstellingen zoals Haasjesheul, Kwintsheul, Overheul, Zwetheul enz.
spreken voor zich. Ook de hierna genoemde verklaring voor het voorvoegsel “ver” als
verbastering van “vander” maar ook – voor een beperkt aantal ver-namen - als
samentrekking van “vrouwe” is uitermate interessant.
Verheul
verklaring:

Van der Heul geeft de woonplaats van de eerste naamdrager aan: nabij een heul,
ihb. Zuidhollandse benaming voor een duiker (waterafvoer onder een weg of dijk
door). Of bij een water dat deze naam heeft gekregen. Vgl. Schönfeld-1955, p 31-32:
Ook naar een brug, sluis, duiker kan een water genoemd worden .Een ander woord
heul is verwant met een later te bespreken woord hol; immers het is ontstaan uit
oudgerm. *huli (f.), ohd. huli, hgd. Höhle 'hol, gat'. De oudste betekenis van mnl.
huele, hole - waarbij hole een spelvorm van huele kan zijn of ook een dialectische
vorm zonder umlaut - is 'gat dat men in een dijk of landscheiding graaft om twee
wateren te verbinden, ter wille van afwatering of scheepvaart, dan vooral 'duiker,
riool, brug'. Het is een Vlaams-Zeeuws-Hollands-Utrechts woord, waarvan de kern in
Zuid-Holland schijnt te liggen. Als namen van buurtschappen alhier noemen wij
slechts de samenstellingen Haasjesheul, Hoge Heul, Kwintsheul, Zandheultje,
Zwaansheultje, Overheul, Zwetheul. Composita als Heulsloot zijn op te vatten als
Brugsloot; voor het simplex Heul als waternaam is het echter mogelijk, dat hier de
oorspronkelijke betekenis voortleeft.
naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrik Gerytsz op de Heul, 1470 te Schalkwijk [H.M. Pothuizen, 'De buurtschap
Pothuizen', in: Tussen Rijn en Lek 24 (1990), nr 1, p 17; vgl. p 23 'huis aan de Heul'
en foto ommezijde].
• Jan Verheuyl, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 80].
• Crijn Verhull, Zutphen 1600 = Quirin Verhull, 1608; Gisbert Verhuell, 1608 =
Gijsbert Verheul, 1609 = Gisbert Verhuel 1610 [Galema-2000, deel 1, p 135].
• Een stamboom gaat terug tot Willem Dircxen Verheul (ondertrouw Hillegersberg
1628), zoon van Dirck Tijsz, met huis en land aan de Strekkade en de Bergweg te
Hillegersberg [Kronieken Prometheus 3 (1994), nr 1, p 70].
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Heul, van der

Verheule

Verheul

varianten en/of samenstellingen:

De Heul, Van der Heul, Heule, van/Van Heulen, Huel, Huël, Huele, Huële,
Verheule, Verheulen, VerHuell.
.

Familienamen die ontleend zijn aan toponiemen die met -heul zijn samengesteld:

Overheul, Zwetheul.
Ver (in Ver-heul en.z)
1. Samentrekking van het voorzetsel 'van' en het lidwoord 'der', een verbogen vorm
van 'de' (datief), waaruit men kan opmaken dat het grondwoord als vrouwelijk woord
geïnterpreteerd wordt, hoewel bij de naamsvorming het woordgeslacht veelal niet
meer in ogenschouw is genomen.
2. In de middeleeuwen kwam 'ver' ook wel als samentrekking van 'vrouwe' voor. In
een aantal ver-namen kan men dan ook nog de voornaam van een (edel)vrouw
ontdekken, de vrouw in wier dienst de naamdrager was of wier bezittingen hij
beheerde. Vergelijk de naam Versélewel < Verceliewelle = Vrouwe Celia welle.
• Met archiefmateriaal is aangetoond dat de overgang vander > ver in de Antwerpse Kempen
gedateerd moet worden omstreeks 1400-1450, en al een eeuw eerder in Herentals waarneembaar is.
In West-Vlaanderen vindt de overgang rond 1550 plaats. De overgang vander > ver raakte in een
stroomversnelling nadat hij in de grote steden ingang had weten te vinden. Zo kan men vaststellen dat
het ongeveer anderhalve eeuw heeft geduurd vooraleer het verschijnsel vanuit het stadje Herentals
het nauwelijks 40 km verder gelegen Antwerpen wist te bereiken; amper vijftig jaar daarna blijkt het
reeds tot in de verste uithoeken van West-Vlaanderen te zijn doorgedrongen. De ver-vormen hebben
zich ook naar het noorden en het oosten toe verspreid. Het valt daarbij op dat de chronologische
verschillen tussen het Noordbrabantse Oisterwijk, Utrecht en Belgisch-Limburg niet erg groot zijn en
dat de overgang in de 16e eeuw is gebeurd. De nieuwe vorm heeft zich niet in alle Nederlandse
dialecten weten in te burgeren. Met het materiaal van het NRF is nog heel goed na te gaan dat boven
de Grote Rivieren enkel nog de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland aan de evolutie
hebben deelgenomen, althans het zuidelijke deel ervan; het verschijnsel is echter onbekend gebleven
in Noord-Holland, Drenthe, Overijssel en de noordelijker provincies. Ook in België is vander niet overal
geëvolueerd tot ver. Hier kan worden vastgesteld dat ver- onbekend gebleven is in het zuiden van de
provincies Oost-Vlaanderen en Brabant; in Belgisch-Limburg zijn van-namen sowieso niet frequent
[Van Loon-1980, p 139-146].
• "Het ontstaan uit een woordgroep maakt het voorbeeld Wouter ver Truden sone bijzonder duidelijk,
dat is: Wouter, de zoon van vrouwe Truda. Van Middelnederlands vrouwe bestond er voorafgaande
aan eigennamen een verkorte vorm ver. Het element ver 'vrouwe' is overigens in enkele hedendaagse
familienamen bewaard gebleven, bijvoorbeeld in Verklaren (bij Klara) of Verbelen (bij Beel, Bele)"
[Ebeling-1993, p 93].
N.B.: in het Duits heet het ook verheul(t) = behuild. De Duitse krant „Berliner Kurier“ schreef zo met
een vette kop op 27 augustus 2009: "Frauen verheulen über ein Jahr ihres Lebens“ (USA-enquete)
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aantal Verheul - naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het
Nederlands Repertorium van Familienamen:
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Amsterdam
Noord-Holland
Noord-Holland totaal
Den Haag
Rotterdam
Zuid-Holland
Zuid-Holland totaal
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
CBR (zonder vaste woonplaats)

5
6
1
35
78
481
268
214
482
116
238
654
1008
24
35
10
18

aantal naamdragers 1947 : 2183
aantal naamdragers 2007:
Verheul:

3319

van der Heul 317
80
Verheule
van Heulen 113

ZIERIKZEE

ROTTERDAM DORDRECHT
e

UTRECHT
e

Historische kaart van Zuid-Holland en Utrecht 17 / 18 eeuw
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“ 't stoa geschreev'n en gedrukt daj moe schart'n woa dat ’t jukt”
Zeeuws gezegde

H GENEALOGIE VERHEUL NEDERLAND
De genealogie van de diverse Verheul-(Verheule)-takken in Nederland is reeds
uitvoerig onderzocht en hiertoe zijn in het internet o.a. volgende publicaties te vinden:
● Totaaloverzicht van stamboom familie Verheul (Google-zoekbegrip) met niet
minder dan 77 pagina’s en uitermate veel genealogische gegevens, beginnend rond
1583 met Gerrit Willem Crijnen Verheul en hoofdzakelijk in resp. rondom Utrecht. Er
zijn daarin vooral ook ettelijke Cornelis Verheul(e) -personen te vinden, echter niets
in richting Zierikzee. We hebben daaruit de eerste pagina (originele tekst) gecopiëerd
met gegevens over klaarblijkelijk een van de eerste Verheuls uit deze richting. Zie
hiertoe ook p. 31, want hier is met schepen Jan Verheule uit Goes voor het jaar 1552
zeker wel de eerste (geverifieerde) Verheule-verwijzing überhaupt te registreren.
“Totaaloverzicht van Stamboom familie VERHEUL”.
A-I Gerrit Willem Crijnen VERHEUL., geboren te Utrecht. rond 1583, overleden aldaar op 4 oktober
1652, begraven te Jacobikerk Utrecht..
Hij is getrouwd te Utrecht. op 15 november 1608 met Engeltje Govertsdr, geboren te Utrecht rond
1583, overleden aldaar op 4 april 1655.
Uit dit huwelijk:
1 Govert, geboren rond 1609, volgt onder A-II-a.
2 Dirk, geboren te Utrecht. na 1617, volgt onder A-II-b.
3 Willem, geboren te Utrecht. na 1619, volgt onder A-II-c.
4 Cornelia, geboren na 1625, overleden op 3 maart 1709.
Zij is getrouwd te Utrecht. op 31 december 1659 met Peter Tonisz van Hessingh..
A-II-a Govert Gerrits VERHEUL., geboren rond 1609, overl. Utrecht. op 9 maart 1686, zoon van A-I.
Hij is getrouwd te Utrecht. op 30 oktober 1641 met Elisabeth Willemsdr van Amerongen., geboren
rond 1616, overleden op 17 augustus 1708.
Uit dit huwelijk:
1 Govert, geboren te Utrecht. na 1641, volgt onder A-III-a.
2 Gerrit, geboren te Utrecht. na 1643, volgt onder A-III-b.
3 Willem, volgt onder A-III-c.
4 Anton(ie)(ij), geboren te Utrecht., volgt onder A-III-d.
5 Joosgen, overleden op 4 september 1748. Zij is getrouwd op 25 januari 1690 met Jan de Groot..
6 Cornelia, overleden op 27 april 1674. Zij is getrouwd op 26 januari 1667 met Jacob de Groot., zoon
van A-II-d.
7 Engeltje, overl. op 26 augustus 1680. Zij is getrouwd op 6 juni 1687 met Leendert van Vrieswoudt..
A-II-b Dirk Gerrits VERHEUL., geboren te Utrecht. na 1617, overleden aldaar op 25 mei 1710, zoon
van A-I.
Hij is getrouwd te Utrecht. op 11 januari 1651 met Metgen Willems van Amerongen..
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit., ongehuwd overleden te Utrecht. op 28 juli 1746.
2 Willem., ongehuwd overleden te Utrecht. op 1 april 1746.
3 Engeltje, overleden te Utrecht. op 20 januari 1714. Zij is getrouwd te Utrecht. op 3 mei 1684 met
Johan Lachon..
A-II-c Willem Gerrits VERHEUL., geboren te Utrecht. na 1619, overleden aldaar op 23 februari 1674,
zoon van A-I. Hij was gehuwd met Bartje Jansdr Mollevanger., overleden op 11 juni 1677.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes, volgt onder A-III-e.
2 Adriana, ongehuwd overleden op 2 augustus 1724.
3 Hendrikje., ongehuwd overleden op 13 januari 1716.

● Parenteel van Leendert Verheul (Adriaen Leendertsz 1589 geb., Blokland/Gorinchem)
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● Homepages van Rocus Verheul (www.rocusverheul.eu resp.
www.stamboomgids.nl/details/13789). Deze bieden eveneens uitermate veel
Verheul-gegevens maar, zoals de heer Rocus Verheul mij mededeelde, helaas weer
geen link naar de Zierikzeese Verheul-tak. Ook hieruit is weer de eerste pagina
gecopiëerd, beginnend met gegevens over een Dirck Thijsz.(Tijs) Verheul,
klaarblijkelijk geboren te Hillegersberg bij Rotterdam voor 1575.
Parenteel van Dirck Thijsz (Tijs) (Verheul)

Generatie I
I. Dirck Thijsz.(Tijs) (Verheul) *, geb. voor 1575, bouwman, ovl. (ongeveer 53 jaar oud)
voor 31 jan 1628 (ma)1, relatie met Trijntgen Joostendr. , ovl. voor 31 jan 1628 (ma)2.
Uit deze relatie 7 kinderen:
1. Willem Dircxs Thijsz. Verheul, geb. circa 1601 te Hillegersberg, volgt IIa.
2. Pieter Dircks Verheul, geb. circa 1602, volgt IIb.
3. Betgen Dircks Verheul, geb. circa 1604, volgt IIc.
4. Iefgen (Aefgen) Dircks Verheul, geb. circa 1605, G, otr. (ongeveer 21 jaar oud) (1)
op 5 nov 1626 (do) te Hillegersberg, kerk.huw. (G)4 met Cornelis Claess, ovl.
voor 1637. Uit deze relatie geen kinderen, otr. (2) op 1 aug 1637 (za) te
Hillegersberg5, kerk.huw. (ongeveer 32 jaar oud) (G) op 16 aug 1637 (zo) te
Hillegersberg6 met Jan Pauwelss . Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Mathijs (Thijs) Dircksz. Verheul, geb. circa 1607, volgt IId.
6. Jacob Dircks Thijsen Verheul, geb. circa 1609, volgt IIe.
7. Jan Dircksz; Verheul, ovl. voor 1657, tr. met Maertge Pieters , ovl. na 1657,
. Uit dit huwelijk geen kinderen.
* BS Overlijdensregister inzake Dirck Tijszz .(Tijs)
Archief Prometheus kwartierstatenboek, inventarisnummer Deel 13 6 592
voor 21 jan 1628 (vr) Dirck Thijsz.(Tijs) (Verheul) (*1575-†1628) als overledene. Zie ook website www.vergetenlevens.nl

Verder zijn nog verwijzingen uit het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Schiedam te
vinden over met betrekking tot een zekere Cornelis Cornelisz. Verheul:
oud rechterlijk archief schiedam Nr. 539 folio 436 d.d. 22-02-1593/18-02-1598.
22 febr. 1593:Jan Jansz. Brouck wonende tot " Ouderschij ", Joris Jansz. Brouck wonende in de
ambacht van "Kethel", Pouwel Jansz. Brouck wonende binnen de stad "Vlaardingen", vervangende te
samen Pieter Jansz. Brouck wonende binnen de stad "Delft", hebben verkocht aan Cornelis
Cornelisz. Verheul poorter te "Schiedam", 4/5 part van de helft van een kamp van 4 morgen land
waarvan 1/5 part aan gen. Cornelis namens zijn huisvrouw toekomt, genaamd "De Waelcamp"
waarvan de andere helft toebehoort Jan Engelsz. Don wonende te 's-Gravenzande zijnde "prouvelant"
liggende in deze ambacht belend ten noordwesten Willem Melchiorsz. Welhouck te Schiedam c.s. aan
de zuidoost zijde Pieter Corsse met bruikwaar strekkende van de hoge zeedijk tot de Oudendijk....(niet
afgewerkte akte). Maerten Willemsz. schuitvoerder burger alhier is schuldig aan Claes Lenertsz.
eertijds brouwer te Delftnu wonende Brielle, de somme van f 135 ter zake van gehaalde bieren. Hij
belooft te betalen met £ 2vlaams contant, Pasen £ 2 en de rest op £ 2 per half jaar. Hij transporteert
nog in mindering van de £135, een obligatie van f 39 welke hij sprekende heeft op Pouwels Jansz.
wonende Berkhout. Verderverbindt hij hieraan zijn huis en erf in de Breedstraat, belend ten W:
Neeltgen Jorisdr. weduwe en ten O: Gerrit Pietersz. Mack. Ter meerdere zekerheid heeft Cornelis
Cornelisz. Verheul burger alhier zich borg geconstitueerd.
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Klaarblijkelijk gaat het in het onderstaande document van het Hoogheemraadschap
Delfland inventarisnummer 5136 (zonder datum) evenzo over deze voornoemde
Cornelis Cornelisz. Verheul:
Westabspolder.
Een morgen lants leggende aende noortzijde vanden Oudendijck in Westabspolder gemeen in vijff
morgen daer van de reste competeerten, Cornelis Cornelisz. Verheul leste bruijcker van desen, den
Heijligen Geest inde Kethel ende de weeskinderen van Steffen Cornelisz. lantman. Streckende int
geheel vande vuijtendijcken toecommende Cunera Henricx cum suis west op tot aende Slimme
wateringe. Belent aende noortzijde Pieter Jacobsz. int Schilt ende Mathijs Jansz. Holierhouck tot
Schiedam .Opgehouden £ 9 tsiaers. Coper Cornelis Cornelisz. Verheul om £ 205.

Uiterst vroege verwijzingen (in het geheel 23 stuks voor de periode 1584-1611) naar een
zekere Pieter Cornelisz. Verheul vinden we dan nog in stukken van het ORA Kethel
en Spaland (noordelijk van Schiedam)
Vermeldingen van schouten van Kethel en Spaland voor 1700
ORA Kethel en Spaland
1584 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 3) 20-4-1584
1585 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 10v) 5-5-1585
1588 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 123 fol. 24-30) 6-4-1588
1590 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 46v)
1592 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 77)
1593 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 79v; OV 1980, p.586)
1594 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 101)
1595 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 105)
1596 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 119v)
1598 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 138v)
1599 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 146v)
1600 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 160v)
1601 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 184)
1602 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 83 fol. 191)
1603 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel inv. 91 actes d.d. 1603)
1604 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 2v)
1605 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel inv. 91 actes d.d. 1605)
1606 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 28)
1607 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 33)
1608 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 50)
1609 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 62v)
1610 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland inv. 84 fol. 76v)
1611 Pieter Cornelisz. Verheul (ORA Kethel en Spaland

We zien uit al deze vroege Verheul-verwijzingen dat de oorsprong van de
familienaam Verheul vrijwel gelijktijdig in Utrecht resp. in Zuid-Holland in het
Delfland-gebied noordelijk van Rotterdam te zoeken is. Het is van hieruit
hemelsbreed niet meer dan 40-50 km naar Zierikzee en zo zou het best kunnen zijn
dat een Verheul-verhuizing naar dit havenstadje in de 17e eeuw samenhangt met de
uitoefening van het schippersberoep – net zoals dat ook bij diverse Kamermansvoorvaderen het geval was. Een interessant detail is verder nog dat een eerste
(aktenkundige) NL-Camerman-vermelding in 1576 ook uit dit gebied kwam en daarin
eveneens sprake is van een Cornelis Cornelis zoon ( zie bovenstaand p.16) -het zou
best kunnen zijn dat dit dezelfde persoon is (schepenen Verheul (grondbezit!) en Camerman)
166 1576 Augustus 12
“Adriaen Joosten zoon, Cornelis Cornelis zoon en Dirck Adriaens zoon Camerman,
schepenen van Zantdambacht, oorkonden, dat Maritgen Adriaens dochter, wonende te
sGravesant, erkent schuldig te zijn aan Worm Jans zoon, Willem Cornelis zoon Humans,
Frans Jans zoon en Cornelis Willems zoon, Heilige-Geestmeesters aldaar, 28 pond Vlaamsch
als koopsom van een half weer land, gelegen in het Nieuwelandt”
den XIIen Augusti anno XVe ses ende tsdeventic“
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Uit de reeks “vergeten levens – verhalen over mijn voorouders” heb ik nog een leuk
stukje gevonden over de familie Verheul, die afstamt van de voornoemde Dirck
Thijszoon Verheul uit Hillegersberg. Daaruit citeer ik enige korte passages:
Het geslacht Verheul
De naam Verheul betekent: wonende bij de heul. Een heul is een waterdoorgang in een dijkje, die
wordt overspannen door een bruggetje of eenvoudigweg een plank. De eerste bekende Verheul was
Dirck Thijszoon, die een boerderij had in Hilligersberg, nu een gedeelte van Rotterdam. Hij overleed
rond 1625. Dan volgen er vier Willems. De tweede verveende ten noorden van Hilligersberg, de derde
ging rond 1720 naar Zevenhuizen, ten westen van Gouda, ook een veenstreek, de vierde was daar
rietsnijder.
De jongste zoon van rietsnijder Willem, Arij Verheul (1760-1835), was watermolenaar in Zegwaard en
daarna, vanaf 1788, in de Drooggemaakte Gelderwoudsche Polder in Zoeterwoude. Een
watermolenaar maalde het overtollige water uit een polder weg, hij was in dienst van het Waterschap.
Na Arij zijn nog vier generaties van zijn nakomelingen in dat beroep werkzaam geweest. Arij trouwde
in november 1786 in Leiderdorp met Johanna Jacoba Waardenburg (1765-1830). Zij kregen twaalf
kinderen, niet één van hen overleed jong, een uitzondering in die tijd. De zesde in dit gezin was mijn
betovergrootvader Cornelis

‘Watermolen in de polder Leidsche Dam’ van Paul Gabriël (1884). Zo zal de
molen van Arij Verheul er ook hebben uitgezien en de afgelegen ligging komt
overeen met de situatie in de Drooggemaakte Gelderwoudsche Polder.

Een reis
IIn die tijd waren de wegen in Nederland voor het merendeel onverhard, waardoor ze in een natte
periode onbegaanbaar werden. Daarom reisde men bijna altijd over water, met de trekschuit door
mensen die dat konden betalen en met een (uiteraard zeil-) vrachtschip door wie arm was. Voor een
paar centen of voor wat werken aan boord mocht je een eindje meevaren, zo kwam je wel een keer op
je plaats van bestemming. Liften heet dat nu. Het ligt voor de hand dat Jan Verburg op die manier
naar Zoeterwoude is gegaan in de regenachtige maand november. Er was heel veel binnenvaart,
vrijwel alles werd per boot vervoerd, zodat je een goede kans had dat je een schipper trof die je mee
wilde nemen. En zat het tegen, dan liep je een stukje, als de staat van het jaagpad dat tenminste
toeliet. De rivier moest je zeker blijven volgen, anders verdwaalde je gemakkelijk, want
bewegwijzeringborden waren er nog niet (was dat wel het geval geweest, dan had het voor Jan niets
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uitgemaakt, hij kon toch niet lezen). In je eigen vertrouwde omgeving oriënteerde je je aan de hand
van de kerktorens die in het zicht lagen. In een streek die je niet kende had je een probleem. Hoe zou
Jan de weg naar het hemelsbreed veertig kilometer verder gelegen Zoeterwoude hebben kunnen
vinden? Landkaarten waren er in een dorpje als Jaarsveld waarschijnlijk niet, de schooljeugd mocht al
blij zijn als er in het leslokaal een door de meester zelf getekend exemplaar hing. Heeft de plaatselijke
onderwijzer Jan gezegd langs welke waterwegen (50 km) hij moest gaan en van die route een
schetsje voo hem gemaakt?I
Een trekschuit uit het midden van de negentiende eeuw bij een
pleisterplaats. Rechts staat de scheepsjager met zijn paard.

‘Vaart bij Schiedam’ van Willem Roelofs (1889). De jaagpaden moesten aan de kant
van het water worden vrijgehouden van bomen en struiken. Van enige bestrating
was geen sprake, meestal was het een modderboel.

Vooral de in het stukje opgenomen prachtige schilderijen en tekeningen geven een
goede indruk van de toentertijdse waterrijke toestanden (met overal dus “heul”-locaties) in
en rond de polders bij Zoeterwoude/Kethel enz. – zo was het eigenlijk overal in ZuidHolland en met betrekking tot het reizen per schip in vroegere tijden zal het in het
overige (natte) Nederland wel niet veel anders geweest zijn. Verder oefenden - zoals
we gezien hebben - de Kamermans-voorouders en de Verheulse BMV-voorouders in
vroegere eeuwen klaarblijkelijk eveneens het schippersberoep uit en vinden we
daarmede nog een andere (maritieme) gelijkenis tussen beide families. Navolgend
worden nog enige verdere Verheul-relaties genoemd, die eveneens een interessant
panorama van deze grote Nederlandse familie inclusief de BMV-tak bieden:
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DIVERSE VERHEUL – RELATIES UIT VROEGERE TIJDEN

● Ratje Verheul – kinderboeken
“Ratje Verheul groeit”
speelt in Vlissingen
Geschreven door J. P. Baljé
leeftijd 8 - 10 jaar
Illustraties door F. van Bemmel
Uitgave van G.B. van Goor & Zonen 's Gravenhage - Djakarta
Tweede druk 1951
Voor het eerst verschenen in 1946
Andere Ratje Verheul - boeken:
”Ratje Verheul”, 1946
”Ratje Verheul groeit”, 1950
”Ratje Verheul op school”, 1950
”De voetbalclub van Ratje Verheul”, 1947
”Ratje Verheul's H.B.S-tijd”, 1956 (ook verschenen onder de titel
“De Vlegeljaren van een H.B.S.-er”, 1947)
”Ratje Verheul en zijn kornuiten”, 1956
”Ratje Verheul in het nationale elftal”, 1959
”Ratje Verheul in de penarie”, 1959
Verhaaltjes over een jongetje van nog geen zes jaar oud. Hij woont in een klein stadje aan de zee.
Hij heeft geen broertjes of zusjes. Maar....hij heeft buren en wel hele prettige buren. Meneer en
mevrouw van Wijk en nog een heleboel van Wijkjes. Lena van Wijk bijvoorbeeld, net zo oud als Ratje
en Betsy van Wijk, nog maar vier jaar. Martha, die nog in de wieg ligt en dan natuurlijk Jan, zes jaar en
Frans van acht. Dan heb je nog de ouderen: Anna, Hendrik, Marie, Leendert, Bertha, Sien.....en nog
een paar. Totaal vijftien stuks. Dat zijn Ratje’s speelkameraadjes.

Wanneer we de familierelaties in genealogische zin gaan uitwerken, dan stellen we
vast, dat de auteur Jozias Pieter Balje over zijn grootmoeder Magdalena Dana
Johanna Verheul direct met de Verheul-tak van Bernardus Michiel Verheul verwant
was. Want diens grootvader (loods resp. loodsschipper) Leonardus Marinus Verheul
was een broer van Magdalena Dana Johanna Verheul (01.02.1835 – 13.05.1882) hun vader was de uit Zierikzee stammende (loods) Cornelis Verheule (09.01.1803
Zierikzee – 11.10.1979 Vlissingen). Magdalena Dana Johanna Verheul was getrouwd met
(loods resp. loodsschipper) Jozias Pieter Baljé en ook de zoons Jozias Pieter Baljé
(buitenechtelijk eerst nog Jozias Pieter Verheul) en Leonardus Marinus Baljé waren loods.
Het is daarom bijzonder leuk te mogen concluderen, dat de kinderboekenserie van
Ratje Verheul – zoals de achternaam Verheul al zegt – klaarblijkelijk niet alleen over
de (loodsen-)familie Baljé maar ook over de BMV-tak van de (loodsen-)familie
Verheul als zodanig gaat – en zodoende ook veel min of meer authentiek
loodsenverhaal daarin verwerkt zit. Zie hiertoe ook navolgend citaat uit website
www.oudejeugdboeken.nl/schrijvers/balje.htm met uitvoerige informaties over deze
Vlissingse auteur Jozias Pieter Baljé (zijn vader was voornoemde loods Leonardus Marinus
.
Baljé):
.
Jozias Pieter Baljé werd in 1902 geboren te Vlissingen. In 1920 vertrok hij naar Amsterdam,
alwaar hij tot aan zijn pensioen bij de Twentsche Bank werkte. In Amsterdam bleef hij zijn
verdere leven wonen. Het schrijven van korte verhalen zag hij als een hobby. Wel schreef hij in
1931 en 1933 twee jongensboeken, De vlegeljaren van een H.B.S.-er en Vier H.B.S.-ers op
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avontuur.Tijdens de oorlog legde hij zich meer toe op het schrijven van kinderboeken. In totaal
schreef hij tussen 1931 en 1960, 31 kinderboeken. Zijn bekendste werk is de Ratje Verheul serie,
waarvan er tussen 1947 en 1959 negen delen verschenen. Deze reeks bevat een groot aantal
autobiografische elementen. Net als de vader van Baljé was de vader van Ratje zeeloods. Ook de
avonturen ontleende Baljé grotendeels aan zijn eigen jeugd. Zo had hij ook een grote passie voor
voetbal, wat duidelijk naar voren komt in zijn boeken. J. P. Baljé overleed te Amsterdam in 1974.
Bron: Boekenpost nr. 62 nov./dec. 2002
.
Andere boeken van J. P. Baljé :
”Avonturen in Kabouterland”, 1941
”Flipje-serie”, 1946
”Het zeegat uit”, 1947
”De wondervloeistof van Tom Tromp”, 1947
”De woonwagentocht van "de Travellers"”, 1947
”Ik worstel en kom boven”, 1948 (boek over de Vlissingse oorlogsjaren – zie navolgende pagina)
”De lotgevallen van Pim Pot”, 1948
”Hup! Holland!”, 1948
”Ivonne”, 1952,
”Het kamphuis in de duinen”, 1953
”Jaap en Marjan”, 1954

Verdere Baljé/Verheul- informaties uit ISIS-documenten “Zeeuwen gezocht”:
Jozias Pieter Baljé (voornoemde kinderboeken-auteur dus)
Geborene op woensdag 29 januari 1902 Vlissingen
Aktedatum : 31-01-1902, aktenummer (document number) : 59
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 29-01-1902
Jozias Pieter Baljé
Zoon van :
Vader (father) : Leonardus Marinus Baljé
Beroep (occupation) : zeeman (vanaf 1905 zeeloods)
Moeder (mother) : Francina Anna Kusse
Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk H, nummer 237

Leonardus Marinus Baljé
Geborene op vrijdag 23 februari 1872 Vlissingen
Aktedatum : 24-02-1872, aktenummer (document number) : 64
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 23-02-1872
Leonardus Marinus Baljé
Zoon van :
Vader (father) : Jozias Pieter Baljé
Leeftijd (age) : 39
Beroep (occupation) : loods
Moeder (mother) : Magdalena Dana Johanna Verheul
Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk F, nummer 53

Zie hiertoe ook hoofdstuk J LOODSENFAMILIE VERHEUL onder generatie I, item 5:
5. Magdalena Dana Johanna Verheul, geb. Vlissingen 1 feb. 1835, overl. aldaar 13 mei 1882, huwde
Vlissingen 10 feb. 1858 Jozias Pieter Baljé, geb. Vlissingen 12 dec 1833, overl. ald. 24 nov. 1898,
ZEELOODS, in 1890 verm. als loodsschipper, zn. Van Bastiaan Baljé, houtzager en Johanna Maria
de Guij. Hun zoons Jozias Pieter Baljé en Leonardus Marinus Baljé (23.01.1872 -18.08.1934)
slaagden voor het examen ZEELOODS resp. Vlissingen 2 mrt 1882 en 28 dec. 1905 .
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“IK WORSTEL EN KOM BOVEN”

Door J. P. Baljé
Illustraties van H. van Ingen
Uitgegeven door De Boekerij te Baarn, 1948
Uit het voorwoord van de schrijver:
Gaarne draag ik dit werkje op aan de stoere Zeeuwen van Walcheren, die in en ook
nog na de gruwelijke Tweede Wereldoorlog zo zwaar bezocht zijn, en meer speciaal
aan mijn oud-stadgenoten, de Vlissingers! Zij hebben geworsteld tegen de gehate Mof
en zijn boven gekomen. Zij worstelden tegen het water en wisten dit te bedwingen.
Moge ook de worsteling om Walcheren weer de "tuin van Nederland", de parel der
Zeeuwse eilanden, te doen worden, met succes bekroond worden!
Korte inhoud:
Vlissingen 1940. Aan de boulevard woont de dertienjarige Kees de Reus met zijn ouders, oudere zus
Wies en zijn hond Wolf. Henk zit in de eerste klas van de H.B.S. als de oorlog uitbreekt (N.B.: Josephus
Franciscus Verheul zit in de derde klas). Ook in Vlissingen vallen er bommen en het gezin moet tijdelijk
onderdak zoeken op een boerderij. Na de capitulatie keren ze naar hun huis terug, maar niet voor
lang. De Duitsers nemen het huis in hun bezit en nu krijgen ze een ander huis toegewezen aan de
Singel.
Freek van Duin is Henk's beste vriend en ook met de andere klasgenoten kan Henk goed opschieten,
behalve met Thomas Stroo, die evenals hun gehate leraar Duits, Hofman, lid wordt van de N.S.B. De
leraar geschiedenis, Coppoolse, waarschuwt de jongens zich rustig te houden en geen gekke dingen
te doen ten opzichte van die twee landverraders. "Onze tijd zal nog komen," houdt hij hun voor. De
jongens vinden het fijn dat hij hun vertrouwt, ze wisten wel dat hij "goed" was.
Tot Henk's grote verdriet wordt zijn vriend Freek lid van de Jeugdstorm. Henk begrijpt hier niets van,
zelf popelt hij om de gehate Duitsers te lijf te gaan. Op voorspraak van meneer Coppoolse sluit Henk
zich aan bij een verzetsgroep, waarvan Kobus de leider is. Voorlopig brengt hij illegale krantjes rond,
doch al spoedig wordt hij ook in het "grote" werk betrokken. Hij krijgt een pistool en leert hiermee om
te gaan.
Bij een overval op het politiebureau om een groep gevangenen te bevrijden, staat Henk
op de uitkijk en dan moet hij daadwerkelijk zijn pistool gebruiken en schiet een Duitser
dood. 's Avonds komt Kobus vertellen dat meneer Coppoolse opgepakt is en naar een
concentratiekamp is gezonden. Henk moet nu onderduiken en wordt door Kobus naar een
"vertrouwd" adres gebracht. Tot zijn schrik bemerkt Henk dat het het adres van Freek, zijn
vroegere vriend is. Hij is immers "fout". Kobus stelt hem gerust en Freek vertelt hem dat
hij op aanraden van Kobus lid van de Jeugdstorm is geworden. Hij werkt al lang voor de
ondergrondse en speelt hun zo veel inlichtingen door.
De twee vrienden maken het plan om naar Engeland te ontvluchten, samen met een vriend van Freek,
Wil, die de boot zal besturen. 's Nachts varen ze de haven uit, doch worden al snel door een zoeklicht
ontdekt. Een schietpartij volgt en Wil wordt daarbij doodgeschoten. De stuurloze boot loopt nu vast op
het strand en als de jongens willen vluchten, breekt Freek zijn voet en kan niet verder. Hij smeekt
Henk om alleen verder te gaan en zijn ouders te waarschuwen. Henk wil hier eerst niets van weten,
doch ziet later toch in dat ze anders alletwee gepakt zullen worden en niemand dan ooit te weten zal
komen wat er gebeurd is. Freek is immers lid van de Jeugdstorm en zal zich er wel uitkletsen. Met pijn
in zijn hart vlucht Henk over de duinen en laat Freek achter. De volgende dag komt Kobus het trieste
bericht brengen dat Freek gefusilleerd is in de duinen. Henk is hier kapot van en voelt zich schuldig,
doch Kobus en zijn vader houden hem voor, dat hij juist heeft gehandeld en niets anders had kunnen
doen.
Dan volgt de invasie en de oprukking van de geallieerden. De Duitsers worden in het nauw gedreven,
Vlissingen wordt gebombardeerd en Walcheren wordt onder water gezet. Als de Engelsen en
Canadezen de stad binnen trekken zijn ze spoedig bevrijd. Henk keert voor het eerst terug naar zijn
oude huis aan de boulevard en ziet dat er niets anders meer van over is als een hoop puin. Hij denkt
aan al zijn gevallen vrienden. De prijs van de bevrijding is hoog. Hij is een Zeeuw, een echte stoere
Zeeuw. Walcheren is verwoest, heeft geworsteld om boven te komen en zal herrijzen. Alles zal weer
opgebouwd worden en in "vrijheid" zullen de mensen weer leven. Trots zullen de Zeeuwen naar hun
wapen kunnen kijken, waarin fier de spreuk geschreven staat:
Luctor et emergo!
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● J. Verheul Dzn

architekt, schrijver en tekenaar van het verdwenen Rotterdam

.
.”Groote Schouwburg” Rotterdam (1884 gebouwd)
.
.
.

J. Verheul Dzn (rechts) krijgt op 4 September
1941, na de verwoesting van de door hem
ontworpen Schouwburg, de ongeschonden
stichtingsoorkonde van "zijn" in 1884
gebouwde “Groote Schouwburg” overhandigd

Jan Verheul of ook J. Verheul Dzn. (14.02.1860 Rotterdam – 19.10.1948 Rotterdam) was
een Nederlandse architect, ontwerper en aquarellist (uit Wikipedia, de vrije encyclopedie):
Leven en werk
Johannes Verheul Dirkszoon was een zoon van de architect/timmerman Dirk Verheul, die zijn zoon
zelf een praktijkopleiding gaf. Verheul studeerde achtereenvolgens aan de Rotterdamse Academie
van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen en van 1878 tot 1881 aan de Polytechnische
School in Delft. Hij was een leerling van de Duitse architect Eugen H. Gugel. Andere docenten waren
Adolf le Comte en Antoine Eugène Lacomblé. Al tijdens zijn studie won hij een prijsvraag voor een
Kunstnijverheidsmuseum van de Rotterdamse Academie. In 1881 verliet hij de opleiding
ongediplomeerd. Hij werd lid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, waarvan hij in 1883
bestuurslid en in 1894 (tot 1909) redacteur van het Bouwkundig Weekblad werd. Alvorens zich in
Rotterdam als architect te vestigen, maakte Verheul een studiereis naar België, Frankrijk, Oostenrijk,
Duitsland en Italië. Zijn eerste werken, zoals de Groote Schouwburg in Rotterdam, werden sterk
beïnvloed door de neorenaissance bouwstijl, hiertoe vooral gestimuleerd door Gugel.
Zijn eerste opdracht was in 1884 (na een selectie uit acht ontwerpen) de bouw van de nieuwe Groote
Schouwburg aan de Aert van Nesstraat in Rotterdam. Hij verloor in 1890 de prijsvraag voor een
nieuwe Hervormde Kerk in Apeldoorn, maar het kerkbestuur had een duidelijke voorkeur voor zijn
ontwerp en koos toch voor Verheul. Hij won in 1894 de prijsvraag voor de Hervormde Regentessekerk
in Den Haag, waarvan de bouw in 1899 startte. In Rotterdam was Verheul met collega J. van
Wijngaarden verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de Hervormde Waalse Kerk (1923-24) aan de
Schiedamsevest, die diende ter vervanging van de oude, in 1922, gesloopte Waalsche Kerk uit 1657
aan de Rotterdamse Hoogstraat.
Verheul kreeg gedurende zijn carrière talloze opdrachten van banken, handelsondernemingen,
(kunst)sociëteiten en particulieren in Rotterdam en elders in Nederland. In 1933 kreeg Verheul zijn
laatste grote opdracht voor de herbouw van de in 1930, wegens bouwvalligheid, gesloten Groote
Doelenzaal aan de Rotterdamse Coolsingel. In 1934 werd de nieuwe Doelenzaal in gebruik genomen.
Deze werd in mei 1940 bij het bombardement verwoest.
Rond de eeuwwisseling verliet Verheul de neorenaissance bouwstijl en ging zich oriënteren op de
meer internationale jugendstil. Nog weer later werden zijn ontwerpen beïnvloed door het modernisme
van H.P. Berlage. Verheul is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen in diverse neostijlen voor
kerken, concertgebouwen, sociëteitsgebouwen, kantoorgebouwen, alsmede stadshuizen en villa's
Veel van de door Verheul ontworpen gebouwen zijn verloren gegaan bij het bombardement op
Rotterdam van 14 mei 1940 (zijn eigen huis lag net buiten de brandgrens) of kwamen in aanmerking
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voor de sloophamer. Vanaf 1930 ging hij systematisch in en rond Rotterdam aquarelleren (zie ook p. 22)
om zo veel mogelijk stadsschoon en architectuur voor het nageslacht vast te leggen in een
cultuurhistorische verzameling. Ook gaf hij enkele boekjes uit.
Werken (selectie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

1887 - Schouwburg Kunstmin in Dordrecht (in 1938 verbouwd door Sybold van Ravesteyn)
1888 - Watertoren (Leeuwarden Schrans) met collega H.P.N. Halbertsma (gesloopt in 1972)
1890/93 - Grote Kerk Apeldoorn aan de Loolaan 16 in Apeldoorn (Rijksmonument)
1896 - Watertoren (Amsterdam Nieuwer-Amstel) met collega H.P.N. Halbertsma (gesloopt in
1928)
1897 - Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat in Rotterdam (in 1940 bij het
bombardement op Rotterdam verloren gegaan)
1898 - Heilige Geesthuis aan de Gerard Scholtenstraat in Rotterdam
1900 - Het Witte Huis in de Raadhuisstraat 4, Amsterdam. Een kantoorpand in de jugendstil in
opdracht van de RVS (thans ING Groep) gebouwd
1901 - Hervormde Regentessekerk aan het Regentesseplein in Den Haag (gesloopt in 1974)
1902 - Het gebouw "de Utrecht" van levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, een fraai
voorbeeld van jugendstil-architectuur, gesloopt in 1974 voor de bouw van winkelcentrum Hoog
Catharijne in Utrecht. Verschillende elementen werden opgeslagen; er bestaan concrete
plannen voor herbouw. In 1893 en 1898 maakte hij reeds het ontwerp voor de bijkantoren van
de Utrecht in Rotterdam respectievelijk Tilburg.
1903 - Sociëteit Eendragt maakt magt aan de Oudedijk hoek Waterloostraat in Rotterdam
(gesloopt ten behoeve van de bouw van metrostation Voorschoterlaan, waarna een gedeelte
van de sierlijke jugendstil-façade is ingemetseld in de stationshal )
1905 - bijkantoren voor De Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij
in Rotterdam
1906/08 - Hervormde Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein in Den Haag (op 3 maart
1945 vernield bij het bombardement op het Bezuidenhout)
1909/10 - Remonstrantenkirche Friedrichstadt (Remonstrantse Kerk) in Friedrichstadt, Duitse
deelstaat Sleeswijk-Holstein
1913/15 - Engelse Kerk (1913) en Zeemansinstituut (1914/15) voor de
Anglicaans/Episcopaalse Gemeente (St. Mary's Anglican Episcopal Church) aan de Pieter de
Hoochstraat 133 in Rotterdam. De kerk is in een neogotische stijl gebouwd, het
zeemansinstituut, drie verdiepingen met een gekruist zadeldak, in een meer zakelijke stijl.
1923/24 - Hervormde Waalse Kerk aan de Schiedamsevest hoek Pierre Baylestraat in
Rotterdam
1933 - Concertgebouw De Doelen voor Sociëteit De Harmonie aan de Coolsingel in
Rotterdam met collega's J.H. de Roos en W.F. Overeijnder (in 1940 verloren gegaan)

● Cornelis Verheulstraat - in Kedichem (gemeente Leerdam) bij Gorinchem
● Verheul carrosseriebouw
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De geschiedenis van Verheul, voortgekomen uit een
wagenmakerij te Waddinxveen, komt overeen met die van vele
andere carrosseriefabrieken. Dirk Verheul, sinds 1900 de
eigenaar, begon na de Eerste Wereldoorlog met de bouw van
koetswerken. In de jaren dertig was de fabriek uitgegroeid tot een
van de grootste in Nederland. Op vele chassismerken werden
bussen en vrachtauto´s geproduceerd.
In het bijzonder werd samengewerkt met de
Nederlandse carrosseriefirma Kromhout.
Verheul trolleybus 101, bouwjaar 1949,
van het GVA in Arnhem, nu museumbus).
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Een geplande nieuwe fabriek aan de Gouwe bij Waddinxveen kon door de Tweede Wereldoorlog pas
na 1945 in gebruik genomen worden. In 1948 presenteerden Verheul en Kromhout op de RAItentoonstelling de zelfdragende VB48-buscarrosserie. In deze eerste jaren na de bevrijding nam
Verheul ook actief deel aan de wederopbouw van het Nederlandse openbaar vervoer. Het aantal
benodigde bussen was groter dan men aankon en daarom besteedde Verheul de carrosseriebouw
van grote series Crossley- en Scania-Vabis-bussen uit aan de vliegtuigbouwers Fokker en Aviolanda
en de scheepswerf De Schelde. Omdat Verheul in de jaren vijftig grote orders kreeg van bussen voor
het stads- en streekvervoer, werd op 25 november 1955 in Apeldoorn een nieuwe fabriek geopend,
die echter niet lang heeft bestaan.
Vanaf 1958 nam Verheul de bouw van complete Kromhout-bussen ter hand, waarbij Kromhout alleen
nog de motoren leverde. Aan dit verbond kwam in 1963 alweer een einde, want na de overname van
Verheuls andere partner AEC door Leyland ontstond een nauwe samenwerking tussen Verheul en
Leyland-Holland in Aalsmeer. Men ging verder onder de naam Leyland Motor Corporation NV. De
Verheul-fabriek werd op 9 december 1970 door brand verwoest. Op deze plek verrees vervolgens de
Nederlandse vestiging van British Leyland. De naam Verheul werd niet meer gebruikt en
carrosserieën werden niet meer gebouwd. De bouw van standaard streekbussen werd voortgezet
door Den Oudsten. Verheul was al een bekende bouwer van autobussen. Tientallen jaren hadden
veel stadsbussen, streekbussen en touringcars in Nederland een carrosserie van Verheul. Een deel
hiervan was gebouwd op een chassis van merken als Kromhout, AEC, Leyland of DAF, maar ook
bouwde men veel zelfdragende carrosserieën met componenten van Kromhout, AEC (zoals de VB10
en VB20) en Leyland (zoals de Holland Coach stadsbus en de Royal Holland Coach streekbus).
Verheul bouwde in de jaren vijftig en zestig grote series stadsbussen voor GVB (Amsterdam), GEVU
(Utrecht) en HTM (Den Haag). Ook heeft Verheul veel bussen voor de dochterondernemingen van de
NS geproduceerd, zoals Citosa, NACO, NTM, NZHVM, NBM, VAD en Zuidooster en voor particuliere
vervoerders als GTW, Maarse & Kroon en NAO. In 1966 bouwde Verheul 25 bussen van het type
CSA in opdracht van Hainje voor de HTM. In 1967 - '69 bouwde Verheul een serie van 130 standaard
streekbussen voor de toen nog bij NS en later bij de ESO aangesloten busbedrijven. Verheul heeft
ook bussen geëxporteerd, in de jaren vijftig naar o.a. Argentinië (op ACLO-chassis, een andere naam
voor AEC) en in de jaren zestig naar Frankrijk en Israël.

● Verheul cultuur
“Theatervoorstelling met publiek”

Dirk Verheul (1864-1949).
Aquarel op papier 48 x 53.5 cm, gesigneerd rechts onder
prijs € 2’900
D. Verheul Collectie Kunsthandel Studio 2000

“boerderij aan de Moordrechtse Dorpsstraat”
J. Verheul Dzn (1860-1948),
befaamde Rotterdamse architect en schilder.
Schilderij uit 1935 , was ook als ansichtkaart van Moordrech in gebruik. Zie ook boek
”Boerderijen in Zuid-Holland – Aquarellen van J.Verheul Dzn” (1989, Terra, Zutphen)

Ingrid Verheul (1940 -), beeldende kunstenares
Kees Verheul (1940 -), schrijver
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● Carel Hendrik VerHuell (Verheul), vice-admiraal en “graaf van Sevenaer”
En een beetje adel zit er zelfs ook nog in, alhoewel alleen over de omweg
VerHuell. Maar de “Dordrechtse Courant” van 1805 schrijft gewoon “Verheul” en het
portret uit het “Biografisch Woordenboek Gelderland” over Carel Hendrik VerHuell
zegt laconiek: “VerHuell - spreek uit “Verheul””. Daar moeten we dus mee doen –
maar omdat het in genealogische zin toch wel erg leuk is, heb ik een en ander iets
uitgebreider opgenomen in dit boek. Want Carel Hendrik VerHuell, graaf van
Sevenaer, diende van zijn vijftiende tot eenendertigste jaar in alle rangen op de
Staatse vloot en verdiende zich zijn (maritieme) sporen ook in Vlissingen resp. bij
keizer Napoleon (met zelfs een VerHuell-naamvermelding op de “Arc de Triomphe de l’Ėtoile” te
Parijs…..). Zie hiertoe ook navolgend tekstfragment met de keizerlijke woorden: “…,
dat gij van het bloed zijt der Trompen en De Ruyters”:
VerHuell verwierf zich een groot krediet bij Napoleon door de wijze waarop hij toezag op de bouw van
een Bataafs flottielje dat deel moest uitmaken van de Franse invasievloot tegen Groot-Brittannië. Toen
hij er bovendien in 1804 in slaagde de honderden schepen (met loods Frans Naerebout) onder vijandelijk
vuur vanuit Vlissingen naar de verzamelplaats Oostende over te brengen, prees de Keizer hem met
de woorden: “Gij hebt mij herinnerd, dat gij van het bloed zijt der Trompen en De Ruyters.” De
regering in ’s-Gravenhage bevorderde hem in datzelfde jaar tot vice-admiraal. Nog hoger steeg
VerHuell in Napoleons achting toen hij, tijdens de tocht van de Bataafse schepen van Oostende naar
de Noord-Franse havens, op 18 juli 1805 bij Kaap Gris-Nez slag moest leveren tegen een grote Britse
overmacht, maar vervolgens toch zonder verliezen zijn bestemming wist te bereiken.

Bericht in de “Dordrechtse Courant” van “dingsdag” (!) den 26 February Anno 1805” over de aankomst van viceadmiraal Verheul (= VerHuell) en zijn Bataafs flottielje te Duinkerken ter versterking van de Franse invasievloot

En uit het “Biografisch Woordenboek Gelderland” citeer ik:
Carel Hendrik VerHuell (1764-1845) Marineofficier Minister en Diplomaat
Carel Hendrik VerHuell werd geboren op 4 februari 1764 te Doetinchem als zoon van
mr. Quirijn Maurits VerHuell (1718-1788), schepen en burgemeester van Doetinchem,
en van Judith Elsabeen Anna barones van Rouwenoort (1739-1785). Hij overleed op
25 oktober 1845 te Parijs. Hij huwde te Hummelo op 23 februari 1789 met Maria
Johanna de Bruijn (17641858). Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren, die allen
vóór hem overleden. Uit een buitenechtelijke relatie met Marie-Thérèse Corneillan
werden een zoon en een dochter geboren.
Vice-admiraal Carel Hendrik graaf VerHuell - schilderij L.A.G. Bouchet uit 1824 (Gemeentemuseum Arnhem, nr. 814 )
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Carel Hendrik VerHuell – spreek uit: ‘Verheul’ – was de vierde en jongste zoon uit het tweede huwelijk
van zijn vader, een advocaat en lid van het stadsbestuur van Doetinchem. In 1775 werd hij, nog maar
elf jaar oud, als cadet geplaatst bij een regiment infanterie. Zijn hart ging echter uit naar de zeedienst,
en vier jaar later wist hij van zijn vader gedaan te krijgen dat hij mocht overgaan naar de Staatse vloot.
Voor jongere zoons van de Gelderse elite was een carrière als marineofficier allerminst ongebruikelijk;
bij sommige families was er in dit opzicht zelfs sprake van een zekere traditie. Eerder al waren twee
oudere broers van Carel Hendrik op oorlogsschepen van de admiraliteitscolleges in Amsterdam en
Rotterdam gaan varen.
Van 1779 tot 1805 – dat wil zeggen: van zijn vijftiende tot zijn eenendertigste – diende VerHuell op de
vloot, waar hij geleidelijk de rangen doorliep: in 1779 werd hij adelborst, in 1781 onderluitenant-terzee, in 1791 eerste luitenant-ter-zee en in 1793 kapitein-luitenant-ter-zee. Gedurende deze zestien
jaren als actief marineofficier diende VerHuell in totaal op negen verschillende schepen, waarover hij
vanaf de zomer van 1792 steeds zelf het bevel voerde. Oorlogservaring deed VerHuell op in de
onbesliste zeeslag bij de Doggersbank tegen een Brits eskader op 5 augustus 1781, waar hij – hoewel
nog maar zeventien jaar oud – in het heetst van de strijd het commando over zijn zwaar getroffen
fregat moest overnemen. Daarbij toonde hij veel moed en doortastendheid, eigenschappen waarvan
hij opnieuw blijk gaf bij het bedwingen van een muiterij in 1785 en het bestrijden van de brand op de
Amsterdamse marinewerf in 1791.
Hoewel hij Doetinchem al als kind had verlaten, keerde VerHuell, wanneer maar enigszins mogelijk,
naar zijn familie in zijn geboorteplaats terug. Tussen de zeereizen door verbleef hij hier vaak
maandenlang. Zijn huwelijk in 1789 met Mietje de Bruijn, de dochter van een welgestelde
Doetinchemse regent, lag dan ook min of meer voor de hand. Het was een jeugdliefde, waarbij – zo
schreef VerHuell later – zij zich louter lieten leiden door ‘de gevoelens van ons hart’. Ondanks zijn
veelvuldig verblijf op zee waren de eerste jaren van hun huwelijk erg gelukkig, en in 1790, 1791 en
1797 zouden hieruit drie zoons worden geboren. Toen Doetinchem in 1793 door een pokkenepidemie
werd getroffen, liep ook VerHuells echtgenote deze ziekte op. Uiteindelijk overleefde zij het, maar haar
gezicht was voor het leven geschonden.
Zoals de meeste officieren op de Staatse vloot was ook VerHuell het stadhouderschap van de Oranjes
zeer toegedaan. Hij behoorde zelfs tot de allerlaatsten van wie Willem V – na de inval van de Franse
revolutionaire legers – in januari 1795 afscheid nam alvorens naar Groot-Brittannië uit te wijken.
Gezien deze politieke gezindheid was er onder het nieuwe Bataafse bewind voor hem geen plaats
meer op de vloot. Uit de krant moesten VerHuell en zijn collega-officieren vernemen dat zij collectief
waren afgedankt. Zeven jaar lang verbleef hij werkloos op zijn buitenplaats ‘Slingevliet’ bij
Doetinchem. Hij leefde op toen in augustus 1799 een omvangrijk Brits-Russisch invasieleger in NoordHolland landde in een poging hiermee een politieke omwenteling ten gunste van Oranje in gang te
zetten. In Den Helder had VerHuell in het diepste geheim een onderhoud met de meegekomen
erfprins (de latere koning Willem I), dat echter op een teleurstelling uitliep. Vooral de in zijn ogen
eerloze wijze waarop Oranje de Bataafse vloot in handen van de Royal Navy speelde, stuitte hem
tegen de borst. Deze jammerlijk mislukte expeditie deed zijn Oranjeliefde aanmerkelijk bekoelen en
versterkte zijn anti-Britse houding.In september 1802 kwam er een einde aan VerHuells ambteloze
bestaan, toen hij zich liet overhalen president-burgemeester van de stad en richter van het ambt
Doetinchem te worden. Maar het liefst wilde hij terug in zeedienst. De gelegenheid daartoe deed zich
een jaar later voor met zijn benoeming tot ‘Commissaris der Marine’ bij Napoleon Bonaparte, de
nieuwe machthebber in Frankrijk. Zo verruilde VerHuell – ijlings bevorderd tot schout-bij-nacht – in de
zomer van 1803 het platteland van de Achterhoek voor de wereldstad Parijs. Bij Napoleon viel de
Bataafse marineofficier onmiddellijk in de smaak. In de elf jaar die volgden, werd VerHuell voor hem
een belangrijk raadsman voor de oorlogvoering ter zee tegen de Britten in het algemeen, en het
aandeel van de Hollandse vloot daarin in het bijzonder. En daar bleef het niet bij. Napoleon
waardeerde zijn oordeel en werkzaamheden zozeer, dat hij hem spoedig ook raadpleegde en
gebruikte voor politieke kwesties betreffende de Bataafse Republiek.
● VerHuell verwierf zich een groot krediet bij Napoleon door de wijze waarop hij toezag op de bouw
van een Bataafs flottielje dat deel moest uitmaken van de Franse invasievloot tegen Groot-Brittannië.
Toen hij er bovendien in 1804 in slaagde de honderden schepen (met loods Frans Naerebout) onder
vijandelijk vuur vanuit Vlissingen naar de verzamelplaats Oostende over te brengen, prees de Keizer
hem met de woorden: “Gij hebt mij herinnerd, dat gij van het bloed zijt der Trompen en De Ruyters.”
De regering in ’s-Gravenhage bevorderde hem in datzelfde jaar tot vice-admiraal. Nog hoger steeg
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VerHuell in Napoleons achting toen hij, tijdens de tocht van de Bataafse schepen van Oostende naar
de Noord-Franse havens, op 18 juli 1805 bij Kaap Gris-Nez slag moest leveren tegen een grote Britse
overmacht, maar vervolgens toch zonder verliezen zijn bestemming wist te bereiken.
Na dit wapenfeit kwam er een einde aan VerHuells actieve dienst op de vloot. Begin september 1805
keerde hij terug naar ’s-Gravenhage, om daar de post van secretaris van staat voor de Zaken der
Marine op zich te nemen. Dit gebeurde mede op aandringen van Napoleon, die aldus over een trouwe
handlanger én informant binnen het Bataafse bewind beschikte. De dagen van dit bewind waren toen
al geteld, en VerHuell kreeg een prominente rol toebedeeld bij de definitieve beëindiging. In de eerste
helft van 1806 leidde de vice-admiraal – wederom op uitdrukkelijk verzoek van de Franse keizer – de
onderhandelingen die van de ruim twee eeuwen oude republiek een monarchie zouden maken, met
Napoleons jongere broer, Lodewijk Bonaparte, als koning.
Tijdens het Koninkrijk Holland bleef VerHuell als minister van Marine deel uitmaken van de regering.
Aanvankelijk kon hij nog wel overweg met de koning en deelde hij in diens eerbewijzen: in december
1806 werd hij niet alleen bevorderd tot admiraal, maar ontving hij tevens de eretitel ‘maarschalk van
Holland’. Beter dan met Lodewijk kon VerHuell – een knappe verschijning en niet afkerig van galante
avonturen – het vinden met diens echtgenote, Hortense de Beauharnais, die hij op hoofse wijze
vereerde. Hij deed zelfs een serieuze poging ervoor te zorgen dat in de kerken niet alleen voor het heil
van de koning maar ook van dat van de koningin zou worden gebeden. De goede verstandhouding
tussen beiden bracht het hardnekkige, maar valse gerucht in de wereld dat de Hollandse admiraal de
vader zou zijn van Hortenses jongste zoon, Louis-Napoléon, de latere Franse keizer Napoleon III.
Al snel nam bij VerHuell het ongenoegen over het grillige en spilzieke beleid van de koning toe. Vooral
Lodewijks streven Holland onafhankelijker van het Franse keizerrijk te maken stond VerHuell tegen.
Om deze opponent uit zijn kabinet én uit ’s-Gravenhage te verwijderen, benoemde de koning zijn
minister begin december 1807 tot ambassadeur aan het Russische hof. Toen Napoleon van deze
verkapte ballingschap van zijn Hollandse vertrouweling hoorde, dwong hij zijn broer Lodewijk de reeds
afgereisde VerHuell terug te roepen en hem niet de ambassade in Sint-Petersburg, maar die in Parijs
toe te vertrouwen. Van januari 1808 tot juni 1810 vertoefde VerHuell zodoende in de nabijheid van
‘den Grooten Monarch’, zoals hij Napoleon placht te noemen. Deze periode van tweeëneenhalf jaar
was overigens allesbehalve gemakkelijk, omdat de Franse keizer hem bij herhaling gebruikte voor de
onaangename taak Lodewijk tot meer volgzaamheid te manen. Aangezien VerHuell vrijwel steeds in
’s-Gravenhage of Parijs verbleef, zag zijn echtgenote hem nog slechts zeer zelden. Zij woonde met
hun drie zoons op het landgoed ‘De Kemnade’ bij Doetinchem, dat VerHuell in september 1806 had
gekocht, maar dat hij door zijn drukke werkzaamheden slechts sporadisch kon bezoeken.
VerHuell stond niet alleen aan de wieg, maar ook aan het graf van Lodewijks bewind. In de winter van
1809/1810 werd hij – zeer tegen zijn zin – door Napoleon nauw betrokken bij de verdere onderwerping
en gedwongen gebiedsafstand van het koninkrijk aan Frankrijk. Bij die onderwerping werd in februari
weliswaar de eretitel ‘maarschalk van Holland’ onder druk van Napoleon afgeschaft, maar VerHuell
vond hiervoor spoedig compensatie door zijn verheffing in de adelstand met de titel ‘graaf van
Sevenaer’. Nadat Holland in juli 1810 volledig was ingelijfd bij het keizerrijk, vervielen ook deze
eerbewijzen, terwijl hij bovendien zijn admiraalsrang en ambassadeurschap kwijtraakte. Teleurgesteld
trok VerHuell zich terug op ‘De Kemnade’. De gang van zaken rond de liquidatie van het Koninkrijk
Holland had de relatie tussen hem en Napoleon geen goed gedaan, maar deze bekoeling was slechts
van korte duur. Eind 1810 werd de Hollandse vlagofficier als vice-admiraal opgenomen in de Franse
marine, terwijl hij een jaar later als ‘graaf van het Keizerrijk’ deel ging uitmaken van de Franse adel.
Dat hij zijn diplomatieke werkzaamheden kon verruilen voor een functie bij de marine, betreurde
Verhuell allerminst. Toch keerde hij niet terug op de vloot. Begin 1811 benoemde Napoleon hem
namelijk tot maritiem bevelhebber van de Noord-Duitse kust, met als hoofdkwartier Hamburg. Ruim
een jaar later keerde hij terug naar zijn vaderland, waar hem in Den Helder het opperbevel werd
toevertrouwd over het vlooteskader voor Texel, een bevoegdheid die in april 1813 werd uitgebreid met
het inspecteurschap-generaal van de kusten van het Noorden. In deze jaren, waarin het tij voor
Napoleon geleidelijk begon te keren en aan diens hegemonie langzaam maar zeker een einde kwam,
bleef VerHuell onvoorwaardelijk trouw aan de keizer. Noch de opstand tegen de Fransen en de
daaropvolgende machtsoverdracht aan de Prins van Oranje, noch de herhaalde oproepen van
Nederlandse en Franse autoriteiten konden de vice-admiraal er aan het eind van 1813 en in de eerste
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maanden van 1814 toe brengen de vesting Den Helder en de hem toevertrouwde oorlogsschepen
over te geven. Pas op 4 mei 1814, dat wil zeggen bijna een maand na Napoleons abdicatie,
capituleerde hij.
Omdat VerHuell begreep dat er voor hem in het koninkrijk van Willem I geen plaats zou zijn, vertrok hij
onmiddellijk vanuit Den Helder naar Frankrijk. Onder de daar inmiddels herstelde Bourbon-monarchie
kreeg hij een aanstelling als inspecteur-generaal van de marine. Om zijn carrière en financiële
belangen veilig te stellen, liet hij zich eind januari 1815 tot Fransman naturaliseren. De kortstondige
terugkeer van Napoleon op de Franse troon tijdens de zogeheten ‘Honderd Dagen’ bracht VerHuell in
een moeilijk parket. Hij ging ‘zijn’ keizer weliswaar begroeten, maar durfde zich niet opnieuw onder
diens bevelen te stellen, bang om ook in Frankrijk zijn positie en fortuin te verspelen. Zodoende had
hij zich niet al te zeer gecompromitteerd toen de Bourbons, na Napoleons nederlaag bij Waterloo,
opnieuw naar Parijs terugkeerden. Niettemin werd in 1816 het inspecteurschap-generaal opgeheven
en werd hij als vice-admiraal gepensioneerd. Het kan geen toeval zijn dat VerHuell juist in deze
periode achttien maanden lang op ‘De Kemnade’ verbleef. Overigens was het meer de gehechtheid
aan zijn geboortegrond dan de wens samen te zijn met zijn vrouw die hem ertoe bracht zich hier terug
te trekken. In 1819 werd VerHuell voor het leven tot lid van het Franse Hogerhuis (‘Chambre des
Pairs’) benoemd. In de meer dan 25 jaar dat hij hier zitting zou hebben, nam hij geregeld deel aan de
beraadslagingen; hij werd er tot de liberalen gerekend. Weliswaar beheerste hij het Frans
onvoldoende om volop te kunnen deelnemen aan de debatten, maar hij voerde wel het woord over
afzonderlijke onderwerpen. Naast marineaangelegenheden ging het daarbij ook over de protestantse
kerk in Frankrijk, waarvoor hij zich op latere leeftijd – als voorzitter of lid van tal van gereformeerde
verenigingen – bijzonder inspande. VerHuells toegenomen godsdienstigheid valt overigens moeilijk te
rijmen met de buitenechtelijke relatie die hij jarenlang onderhield met Marie-Thérèse Rougeot née
Corneillan, de vrouw van een Parijse koopman, een relatie waaruit in 1820 en 1821 twee kinderen
werden geboren. Of VerHuells echtgenote hiervan op de hoogte was, is onzeker. Wel bleef hij haar –
vaak met jarenlange tussenpozen – op ‘De Kemenade’ bezoeken. In het voorjaar van 1838 was hij
voor het laatst in de Achterhoek. Voor de inmiddels 74-jarige werd de reis, mede door zijn afnemende
gezondheid, te bezwaarlijk, en nadat hij een jaar later een kleine buitenplaats in Triel buiten Parijs had
gekocht, trok hij zich meestentijds daar terug. VerHuell overleed in de Franse hoofdstad in het najaar
van 1845 en werd – ver verwijderd van zijn Gelderse geboortegrond – begraven op het Parijse kerkhof
Père-Lachaise. Als één van de vele militairen die tijdens de Revolutie en het Keizerrijk voor Frankrijk
streden, staat de naam van deze Doetinchemer vermeld op de Arc de Triomphe de l’Étoile.
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VLISSINGEN MIDDELBURG GOES ZIERIKZEE ROOSENDAAL ANTWERPEN

Provincie Zeeland
Gemeenteatlas Jakob Kuyper 1865-1870

Voor de onderhavige specifiek-Zeeuwse Verheul-informaties wordt vanaf Cornelis
Verheule (geb. 01.05.1763) teruggegrepen op diverse genealogische kantjes, die mij in
dankenswaardiger wijze ter beschikking zijn gesteld door de heer Ed Macaré,
oudloods te Vlissingen (van de Verheulse “kouwe kant”-tak Onderdijk-Macaré) – ter
authentieke illustratie van het geheel zijn de kantjes in de originele versie
overgenomen. De gegevens over stamvader Jan Verheule en de (kranten-)berichten
over de diverse loodsenloopbanen enz. zijn in het internet gerechercheerd.
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● JAN VERHEULE geb. na 1725 - overl. voor 1787
Deze eerste BMV-voorvader Jan Verheule uit Zierikzee (uit Goesse Verheule-tak
stammend resp. verhuisd ?) vinden we terug in de KWARTIERSTAAT DE VOS –
GERMAN van Dr. Robert VJP Varman (1998) met de navolgende notities (onder
voorbehoud):
228 Jan Verheul (Verheule). Born ca 1725-1730. Zierikzee (?). Protestant.
trouwt op 24 november 1756 in Zierikzee met Lena de Jong:
He married, 24 Nov 1756 in Zieikzee:
229 Lena de Jong. Born in ca 1730. From Dordrecht (evl. verwijzing naar schippersberoep van Jan Verheule?)
en uit dit huweöijk zoon:

114 Cornelis Verheul (Verheule). Bap 1 May 1763, Zierikzee. Died 4 Nov 1802, Zierikzee.
At Vissersdijk (1782) Zierikzee. Netherlands Hervormed.
He married 5 Feb, 1788 in Zierikzee
115 Magdalena Groenewegen. Bap 15 Jun 1763 in Zierikzee. Education Baakster in 1819. Rel.Ref. .

In RAZE 1770 (1777-1800) vinden we verder nog een Jan Verheule uit Goes, die op
29.03.1784 een huis aan de Langevorststraat te Goes verkoopt aan Leendert van
Hoorn (en volgens RAZE 1768 (1733-1756) is daarvoor een Jan Verheule in bezit van een huis in
Goes,” belending west” aan Lange Kerkstraat) – maar evenzo bevindt zich in het
Gemeentearchief Zierikzee ook een Weeskamer-registratie uit 1682 voor een Jan
Jansz. Verheule (reg. Nr. 2174). De bovenstaande aanmerking Vissersdijk (1782)
inzake Jan Verheule past echter goed bij de verwijzing naar het adres “VisschersDijk” in 1787, zoals dat genoteerd staat de “Chronyk van Zierikzee”, rubriek IV. Afd
Oproeren 1787 (p. 351): “Visschers-Dijk: De Weduwe Jan Verheule, de glazen ingeslagen”.
Daaruit meen ik te mogen concluderen (Vissersdijk, Visschers-Dijk!), dat Jan Verheule en
Lena de Jong (“De weduwe Jan Verheule”) de ouders waren van Cornelis Verheule
(1763-1802), die op 15.02.1788 in Zierikzee met Magdalena Groenewegen trouwde.
.
..
.. Verder heb ik op pagina 15 er reeds op attent gemaakt, dat de (etymologische)
oorsprong van de achternamen Verheule resp. Verheul met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid in Zuid-Holland resp. Utrecht te vinden is – maar ook,
dat er van daaruit helaas geen genealogische sporen te vinden zijn in richting
Zierikzee. Er bestaat echter ook de (reëele) mogelijkheid, dat de voorvaderen van de
Zierikzeese (Jan) Verheule-familie uit Goes afkomstig waren – want in deze richting
zijn er – zoals we reeds gezien hebben – toch wel min of meer passende (Jan)
Verheule-relaties. Een uiterst vroege Goesse (Jan) Verheule-notitie is hier zelfs al
voor het jaar 1552 te vinden en wel via de website van de gemeente Schouwen en
Duiveland (Rekenkamer van Zeeland, “Rekenkamer A” 1230-1806 (“Zeeuws Archief”)):
345 Corn.

Bonne geeft een afschrift uit het schepen-kennissenboek, waaruit blijkt, dat
voor schepenen der stad Goes Geera(r)d Dignussen en Jan Verheule namens
hunne echtgenooten voor haar zelven en als procuratie hebbende van de medeerfgenamen van Marinis Geleynssen Vosberge, die erfgenaam was van Adriaen
Noutssen, poorter der stad Goes, aan mr. Boudewijn de Witte, ten behoeve van
mr. Johan Reygersberge, rentmeester-generaal van de domeinen Bewester
Schelt, de helft in den rentebrief, d.d. 24 (lees: 23) Mei 1552 (zie nr. 22), hebben
overgedragen. Oorspr. op papier. Met 1 transfix, d.d. 8 October 1626 (zie nr. 351), dat tevens den

rentebrief, d.d. 23 Mei 1552 (zie nr. 22), en den transportbrief, d.d. 31 December 1571 (zie nr. 109),
bindt.
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En ongeveer een eeuw later vinden we voor een Jan Verheule in Goes nog
verdere interessante verwijzingen, zo bijvoorbeeld in de beide RAZE-documenten
nr.1757 voor het jaar 1646 en nr. 1759 voor het jaar 1664 (RAZE = “Rechterlijk Archieven
Zeeland” inzake “Index op de transporten van huizen, boerderijen en bijzondere gebouwen”) met
betrekking tot de diverse “belendingen” van verkochte panden (zie hiertoe ook p. 30).
RAZE 1757 59v 10-10-1646 Mathijs Jacobsen wonende te Middelburg Huygo Borm
huis genaamd “Bergen op den Zoom” bij de haven met “belendingen”: straat Jan
Verheule straat Maerten Jansen Noorwege
RAZE 1759 92v, 93 7-1-1664 erfgenamen Geerard Verstelle Cornelis Caerman huis
aan de haven met “belendingen”: haven weduwe Jan de Backer straat Jan
Verheule (deze Jan Verheule bezat dus in 1646 resp. 1664 een pand/perceel in Goes)
Een andere verwijzinging met betrekking tot een klaarblijkelijk toch wel grotere
Verheule-familie in Goes is o.a. ook in de Zeeuwse genealogie Hollebek te vinden:
VI-g. Maria Hollebek
Geboren 12-feb-1775 te Axel, gedoopt 19-feb-1775 te Axel, getuigen Aernhoudt van
den Berge, Jelier van Dixhoorn, en Cristina Dieleman, dochter van Jan Olbek [V] en
Adriana van den Berg. Gehuwd met Gerard VERHEULE, geboren 2-feb-1776 te
Goes, zoon van Pieter Verheule (!) en Jacomina Davidse van der Kreeke.
Rijkscommies en ambtenaar der rijksbelastingen, overleden 21-okt-1841 te Goes.
alsmede inzake een zekere Bernardus Verheule als koper van een pakhuis te Goes
in het RAZE-document nr. 1765 voor het jaar 1700 de verwijzing:
.
RAZE 1765 26v 11-1-1700 Marinus Davidsen Cleeuwers Bernardus Verheule (!)
pakhuis Zusterstraat juffrouw Soetemons Pieter de Metser Pieter de Metser straat

Molen van Hendrik van Dijke, aan de Westbrug in Zierikzee. Hendrik van
Dijke (uit St.Maartensdijk) werd in 1798 eigenaar. Zijn nakomelingen
bleven een eeuw lang bezitter van de molen tot deze in 1898 werd
afgebroken.

Oudste huis van Zierikzee - “Tempelierenhuis” (“Huis Haene”) uit begin
e
15 eeuw,
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HANZESTAD ZIERIKZEE IN GOUDEN EEUW
.

VERGANE GLORIE

.
.

De St. Lievens Monsterkerk in 1657 met de toren zoals die had moeten
worden en de toren, zoals die ten dele is gebouwd maar niet voltooid.
Het geheel herinnert aan de “ hoogste toren”- manie in huidige dagen.

●
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VLISSINGEN GOES ZIERIKZEE DORDRECHT ANTWERPEN
kaart van Zeeland rond 1700 met vaar- en vloedgeulen
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● CORNELIS VERHEULE 01.05.1763 – 04.11.1802

Cornelis Verheule werd op 1 mei 1763 in Zierikzee geboren en is op 4 november
1802 ook in Zierikzee overleden – hij bereikte dus maar een leeftijd van 39 jaar
(waarschijnlijk een ongeval). Cornelis Verheule trouwde op 5 februari 1788 in Zierikzee
met Magdalena Groenewegen (geb. 15 juni 1763 te Zierikzee, overl. 20 mei 1845 te
Vlissingen), die daar klaarblijkelik het bakersberoep uitoefende - na zijn dood bleef zij
als weduwe met vijf kinderen onder 14 jaar achter. Enige jaren later is zij echter
volgens de website “familienaam Groenewegen (deel 2)” nogmaals in het huwelijk
getreden met een Cornelis de Weeze. Op de navolgende pagina’s wordt nog een en
ander verteld over de geschiedenis van het havenstadje Zierikzee en natuurlijk over
de uitermate woelige dagen op het einde van de 18e eeuw resp. in het begin van de
19e eeuw - met in 1794/1795 de Franse invasie in de “Republiek der Verenigde
Nederlanden” en in 1808 een uiterst rampzalige stormvloed (net zoals in Vlissingen). Zie
hiertoe ook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS – VADERLIJKE EN
VOORVADERLIJKE REMINISCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN (p..40 – 45).

Verder zij hier nog aangemerkt dat Kamermans-voorvader Joost Camermans (17811863) van 1807 tot 1811 eveneens in Zierikzee woonde en daar op 19 juni 1808 in
het huwelijk trad met Maatje Monnier uit Zoutelande – en zij dus daar zeker ook
Magdalena Groenewegen met kinderen moeten hebben ontmoet (zie plattegrond p. 36).
SENATUS POPULUS QUE ZIERIKXENSES
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SENATUS POPULUS QUE ZIERIKXENSES
“Raad en volk van Zierikzee”, gravure op elke
e
16 eeuwse klok van carillon in Zuidhavenpoort

.

HET ONTSTAAN VAN ZIERIKZEE
(bron: “Zierikzee Monumentenstad aan de Schelde”, tekst H. Uil)
Het verhaal gaat dat Zierikzee is ontstaan in 849. Ziringus of Zierik, een uit Pannonië (Hongarije)
verdreven ontdekkingsreiziger, zou de stichter van Zierikzee zijn geweest of de toen aanwezige
nederzetting het aanzien van een stad hebben gegeven.Dat dit verhaal een kern van waarheid bevat
zou je kunnen afleiden uit het feit dat de plaatsnaam Zierikzee een samenvoeging is van Zierik en Ee.
Zierik is, zo wordt aangenomen, een lokale machthebber geweest, naar wie de kreek (de Ee) en later
de nederzetting is genoemd, dus Zieriks Ee. Helaas zijn er voor dit stichtingsjaar (849) geen directe
bewijzen. Archeologische
vondsten gaan niet verder terug
dan de 11e eeuw.
De oudste geschiedenis van
Zierikzee is nauw verbonden
met die van Schouwen. Tot
enkele eeuwen voor het begin
van de jaartelling maakte
Schouwen-Duiveland deel uit
van een uitgerekt veengebied.
Door dit veengebied liep onder
meer de rivier de Schelde.
Delen van dit veengebied waren
nog voor het begin van onze
jaartelling aangetast door de
zee. (Detail uit een
reconstructiekaart van Zeeland
in 1300 (A.A. Beekman).)
Eind 3e eeuw drong de zee opnieuw het land in. Via inbraakkreken werd klei op het land afgezet. De
kreken slibden op den duur dicht. Door inklinking van de veengrond ontstond een landschap met
hooggelegen kreekruggen met daartussen laag gelegen poelgronden. In de 9e en 10e eeuw vonden
opnieuw aanvallen van de zee plaats. De bevolking die zich op de kreekruggen had gevestigd, ging
zich tegen de zee verweren door aanleg van dammen in de kreken. De storm van 1134 was de directe
aanleiding om Schouwen te voorzien van een ringdijk.
Aan de zuidoostzijde van het eiland Schouwen, waar de Gouwe stroomde en overging in de Schelde,
ontstond Zierikzee. Vanuit de Gouwe liep een kreek, die het eiland binnendrong. Langs deze kreek
ontstond een kleine nederzetting van vemoedelijk vissers en schapenhouders. De eerste bebouwing
vond plaats in het westen van het huidige Zierikzee. Later vond nieuwe bebouwing plaats in oostelijke
richting. De kreek werd vermoedelijk afgedamd bij het zuidelijk deel van de huidige Dam, een straat in
het hart van de stad. De noordelijke zijtak van de kreek is vermoedelijk ontstaan bij een stormvloed.
Deze werd aanvankelijk in het noorden afgedamd (Sint Anthoniesdam). In deze dam werd een
getijdemolen gebouwd, die in 1220 wordt genoemd. Het is de oudste vermelding van een watermolen
in Nederland. De straatnaam Watermolen herinnert aan de plaats ervan. Later
werd deze zijtak meer zuidelijk gedicht, bij het noordelijk deel van de Dam.
In 976 wordt in een oorkonde melding gemaakt van een bezitting genaamd
Creka, toebehorend aan de abdij van Sint Baaf in Gent. Het is niet
onwaarschijnlijk dat hiermee het latere Zierikzee is bedoeld. De banden tussen
deze abdij en Zierikzee waren hecht. Dat blijkt uit de patroon van het kerkje. Het
was gewijd aan Sint Lieven, een door de monniken van Sint Baaf
geïntroduceerde heilige, die in werkelijkheid nooit bestaan heeft. In 1156 wordt
zowel de naam van de kerk als de plaatsnaam -Siricasha- voor het eerst
genoemd. Op de afbeelding links staat Sint Lieven afgebeeld op het zegel van
het kapittel van de Sint Lievensmonsterkerk.
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Omstreeks het midden van de 12e eeuw werd begonnen met een nieuwe kerk, die de vorm kreeg van
een Romeinse basiliek. In deze periode maakte de nederzetting een flinke groei door. Tegenover de
kerk verrees een kasteel. Kroniekschrijvers delen ons mede dat dit kasteel gesticht zou zijn door de
Vlaamse graaf Boudewijn V. Deze versterking zou in 1048 in handen zijn gevallen van de Hollandse
graaf. Hoe het ook zij, het verhaal geeft aan dat Zierikzee en omgeving beschouwd werd als een
strategisch belangrijk gebied. Het Hollandse gravenhuis rekende Schouwen tot hun territoir. Diezelfde
kroniekschrijvers delen mee dat Zierikzee in 1205 door de Vlamingen werd belegerd. Als dit juist
is moet de plaats toen al voorzien zijn geweest van verdedigingswerken. Kort daarna kreeg de
nederzetting van de graaf stadsrechten. De keur, waarin dit werd vastgelegd, is niet bewaard
gebleven. Wel is bekend dat dit in 1217 of 1219-1222 moet zijn gebeurd. Op 11 maart 1248 werden
de stadsrechten door Room-koning Willem II vernieuwd en uitgebreid. Deze verkregen voorrechten
stimuleerden de groei van de stad. In de 13e eeuw wordt melding gemaakt van een gasthuis en een
vleeshal.
Ook vestigden zich kloosters in
de stad. De bedelorden waren
vertegenwoordigd door de
Minderbroeders, die zich in
1260 vestigden en door de
Predikheren, die in de jaren 70
van de 13e eeuw, als eerste
vestiging in Holland en Zeeland,
in Zierikzee kwamen. Een
Begijnhof werd voor 1256
gesticht. Van korte duur was de
aanwezigheid van een klooster
van de Ekstebroeders in de 13e
eeuw. Hetzelfde geldt voor het
aan Sint Agatha gewijd klooster
van de Bogarden, dat twee
eeuwen later in Zierikzee werd
opgericht (1470-1482). De
bezittingen gingen over aan de
Cistercienzers of Benardieten,
die zich hier in 1483 vestigden.
De Karmelieten hadden in
Zierikzee een termijnhuis. Augustijner Servitinnen (Celle of Zwarte Zusters) vestigden zich voor 1443.
In 1490 arriveerden Franciscaanse Tertiarissen (Grauwe Zusters). Tenslotte het Driekoningenklooster,
dat door een twintigtal nonnen bevolkt werd vanaf omstreeks 1430. Tot vestiging van Johannieters en
Tempelieren in Zierikzee is het, hardnekkige overleveringen ten spijt, nooit gekomen. (tekening:
Stadsplattegrond van Zierikzee, 13-16de eeuw, met de belangrijkste gebouwen (uit: P.A. Hendrikx, De
Oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland, Dordrecht 1977)
DE FRANSE TIJD

Haven van Zierzee ( prent met Nederlands-Franse tekst)

In 1794/1795 bezetten legers van het
revolutionaire Frankijk de Republiek. Evenals
elders werd een revolutionair comité ingesteld. Op
5 februari 1795 trad een nieuw stadsbestuur aan
en de volgende dag legde de vroedschap de
regering neer. Vrijdag 13 februari werd de Franse
vlag op de Dikke Toren uitgestoken en werd er
rond de Vrijheidsbomen, die voor het stadhuis en
op de Brede Brug waren geplant, vrolijk gedanst.
De patriot en kroniekschrijver Johan de Kanter
Phil.z. was er enthousiast over: "Regeerings Leden
en hunne Medeburgers; Grijsaards en Jongelingen;
Vrouwen en Maagden van allerlei rang en
vemogen huppelden juigend om het zinnebeeld der
vrijheid...men zag niets dan Broederschap en
Blijheid.". Het nieuwe stadsbestuur, voor een deel

36

bestaand uit leden van de vroegere patriciërsfamilies, werd in veel opzichten uitvoerder van hetgeen
door hoger hand werd bepaald. Daartoe behoorde onder andere de afschaffing van de gilden en van
allerlei voorrechten van de vroegere regenten. Als uitvloeisel van het gelijkheidsdenken werden de
wapenborden uit de Grote Kerk weggenomen en de wapens op de grafstenen weggehakt. In 1798
volgde de scheiding van kerk en staat. Als gevolg daarvan moesten de Gereformeerden de rechten
van de andere kerkelijke gemeenten op de Grote en Kleine Kerken afkopen. De Gereformeerden of
Hervormden vormden 74% van de bevolking, gevolgd door de Rooms-Katholieken met 20%. De
Luthersen, Waals-Gereformeerden, Doopsgezinden en Joden vormden de resterende 6 %. De
gelijkstelling van de godsdiensten had ook andere gevolgen. Ter wille van de Joodse stadsgenoten
werd vanaf 1809 de marktdag in plaats van zaterdags op donderdag gehouden. Hoewel de oorlog met
Engeland de handel belemmerde had Zierikzee nog een bescheiden vloot. Er voeren 11
koopvaardijschepen en 7 vissersschepen. Maar het uitvaren werd steeds gevaarlijker. Engelse
kruisers waagden zich zelfs bij het Zierikzeese havenhoofd en kaapten in 1804 het beurtschip van
Anthonie Ribbens, afkomstig uit Rotterdam. Op vrij grote schaal moeten er goede zaken gedaan zijn
met smokkelarij. Toen in 1806 het Continentaal Stelsel door de Franse keizer werd ingevoerd om
Engeland op de knieën te krijgen, werd de handel moeilijker. Maar dat de smokkel bleef doorgaan
kwam uit toen in 1810 Franse douaniers huiszoeking deden en heel wat koloniale waren aan het licht
brachten. In de nacht van 14 op 15 januari 1808 werd de stad getroffen door een zware stormvloed.
Vooral de straten die naar de Nieuwe Haven liepen, werden zwaar beschadigd en velen hadden
ternauwernood gelegenheid zich op hun zolders in veiligheid te brengen. Eén man verloor het leven.
De schade bedroeg ruim 30.000 gulden. Deze stormvloed was aanleiding tot het plaatsen van
vloedplanken bij de straten om het binnendringen van het zeewater te voorkomen. Langs de Oude- en
Nieuwe Haven zijn de sleuven nog te zien waarin de vloedplanken werden geplaatst bij extreem hoog
water. Van 5 tot 9 mei 1809 bezocht Lodewjk Napoleon, koning van Holland, Schouwen-Duiveland.
Met groot vertoon werd de vorst in Zierikzee ontvangen. Door ruime giften mocht hij zich in sympathie
van velen verheugen. Enkele weken werd het gerucht verspreid dat de Engelsen Zeeland zouden
aanvallen. Hoewel Walcheren het hoofddoel was, werd ook Schouwen-Duiveland bezet. De Engelse
soldaten werden ondergebracht in de kazerne aan de Manhuisstraat. Maar in september van dat jaar
waren ze alweer vertrokken. De expeditie was op een mislukking uitgelopen en het restant van het
Engelse leger keerde weer terug. Het gemak waarmee de Engelsen een deel van Zeeland hadden
kunnen veroveren was voor de Franse keizer aanleiding zijn broer heen te zenden en het Koninkrijk
Holland in te lijven bij het keizerrijk (1810). Daardoor werden de Franse wetten van kracht. Binnen de
kerken mocht niet langer begraven worden. Om die reden werd bij de Noordzelke een nieuwe
begraafplaats aangelegd. Vooral de nieuwe onder-prefect, Jean Paul Alban vicomte de VilleneuveBargemont, beijverde zich om Zierikzee en omstreken te verfransen. De belangrijkste straten en de
poorten kregen Franse namen. Pas geboren kinderen werden in de nieuwe burgerlijke stand
ingeschreven als Jean en Pierre in plaats van Johannes en Pieter. Ook de schepen werden voorzien
van Franse namen. Dat de Zierikzeeënaren deze maatregel gelaten over zich heen lieten komen, blijkt
uit een van die scheepsnamen, "C'est ainsi et pas autrement" (Het is zo en niet anders). Weinig
verheffend was het staaltje van cultuurbarbarisme van de maire van Zierikzee, dokter Nicolaas de
Kater. Hij liet een groot deel van de stedelijke archieven opruimen voor meer ruimte in het stadhuis in
verband met de nieuwe rechterlijke colleges die benoemd waren. De bevolking kwam nu rechtstreeks
met de oorlogslasten in aanraking. De daarvoor in aanmerking komende jongemannen moesten in het
Franse leger of bij de marine dienen. Anderen werden ingedeeld bij de kustwacht. De inkwartiering
drukte zwaar op de bevolking. Om de lasten daarvan op te vangen werd een fonds ingesteld.
Iedereen moest daaraan bijdragen en met de inkomsten werden de kosten betaald, die verbonden
waren aan het huisvesten van militairen. Dit Fonds van Kazernering bestaat nog steeds. Maar nu kan
met er een beroep op doen voor sociaal-culturele activiteiten. De stad werd in staat van
verdidiging gebracht. Om het aantal te verdedigen doorgangen te beperken werden onder meer de
West- en Hoofdpoort onbruikbaar gemaakt. Na Napoleons beslissende nederlaag bij Leipzig
begonnen te troepen zich terug te trekken uit Nederland. De Franse bevelhebber, baron Ducos, bleef
evenwel met zijn troepen in Zierikzee. Vanzelfsprekend broeide en gistte het. Vooral toen het gerucht
verspreid werd dat de Fransen een in de haven liggend oorlogsbrik, die volgestouwd was met
buskruit, wilden laten springen. Een aantal Engelse schepen verscheen voor de kust en eiste de stad
op. De Fransen werd een veilige aftocht geweigerd. Baron Ducos besloot daarop de stad te verlaten.
Voor het stadhuis jubelde een menigte: "Hoezee! Oranje boven!". Wat een rustige aftocht moest
worden, ontaardde in paniek. De Franse militairen verlieten in wanorde de stad om zo snel mogelijk te
ontkomen. Op 8 december 1813, nog in de nacht, werd de stad overgegeven aan de Engelsen, die
met 200 man binnenmarcheerden. Tot burgemeester werd mr. W.A. de Jonge benoemd, één van
degenen, die in 1795 het veld had moeten ruimen.
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REMINISCENTIES AAN HET OUDE ZIERIKZEE

Legende (van links naar rechts):
● Darinkdelven Zierikzee in 1540 (Philipz Pronck), steiger Provinciale veerdienst, St. Lievens Monstertoren met kerk
● Stadhuis 1743, raadhuis begin 19e eeuw, St. Lievens Monstertoren (zie ook p. 33)
● Nieuwe Haven, Korte Nobelstraat met Nobeltoren
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● CORNELIS VERHEULE 09.01.1803 – 11.10.1879

We zien uit dit stukje, dat Cornelis Verheule iets meer dan twee maanden na het
overlijden van zijn vader werd geboren – een toch zeker wel min of meer duidelijke
verwijzing naar een (vaderlijk) ongeval. Cornelis Verheule trouwde op 11 maart 1825
te Vlissingen met Elisabeth Cornelia de Visser en moet een in ieder opzicht actieve
man zijn geweest (matroos en zeeloods resp. loodsschipper te Vlissingen, gezagvoerder op een
vuurschip, lichtwachter in Fort Bath, diverse verhuizingen – zie ook p. 46 inzake reddingsacties in
1843 en 1847 (met koniklijke onderscheiding)) – leuk zijn de notities inzake de getuigen van

het huwelijk: “moeder de Visser kan niet schrijven” resp. “Leendert Bertel de
Pruikenmaker”. Ook de verwijzingen in het stukje met betrekking tot zijn dochter
Elisabeth Cornelia Verheul (nr. 2) en haar zoon Hendrik Cornelis Verheul zijn
interessant – in dit geval vanwege de dubbele verandering van de Verheulse
familienaam: eerst van Verheul naar Wisse (in 1874) en dan weer terug naar Verheul
(in 1897). Bovendien moet tijdens zijn leven ook de familienaamwijziging van
Verheule naar Verheul hebben plaatsgevonden, zeker ook wel weer – net zoals
toentertijd bij Camermans naar Kamermans – vanwege de verwarring in de
gemeentelijke administraties in en na de Franse tijd. Op 19 juni 1808 zouden verder–
zoals reeds aangemerkt - ook de uit Vlissingen gekomen Joost Camermans (woonde
van 1807-1811 in Zierikzee) en de uit Zoutelande stammende Maatje Monnier in Zierikzee
in het huwelijk treden (zie foto’s raadhuis op p.38) – helaas zijn vele documenten (o.a hun
huwelijksakte) uit deze tijd door latere oorlogshandelingen verloren gegaan (zie hiertoe
ook eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS p. 44).
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In 1808 werd overigens voornoemde voor de Franse invasieplannen in Engeland
uiterst belangrijke havenstad Vlissingen bij het geheime “Verdrag van Fontainebleau”
overgedragen aan Frankrijk en daardoor al zeer vroeg Frans staatsgebied – deze
Franse overheersing zou tot 1814 duren. Zie hiertoe o.a. ook het artikel “Walcheren
in de Franse tijd” van Teun Verheul (Goes) in het tijdschrift “Zeeland”, jaargang 9, nr.
4 december 1999). Zierikzee zelf werd in 1811 ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
Verder zou Zierikzee in 1717 (in de Kerstnacht),
1786 en 1808 door grote overstromingen
geteisterd worden. Vooral de zware stormvloed in
de nacht van 14 op 15 januari 1808 richtte
enorme schade ook in de polders rondom de stad
aan. Een interessant document over deze
catastrofe is het toentertijd ontstane boek: “Natuurdijkherstel na en veeredding bij een stormvloed

en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken
watervloed tusschen den XIVden en XVden van
louwmaand des jaars MDCCCVIIIS”, van Hoek; Haarlem :
A. Loosjes Pz 1808-1810 1808. Nederland.

Ook de beroemde geschiedenis over de kleine
jongen Hans Brinker met zijn vinger in een gaatje
in de dijk vindt zijn oorsprong in de rampzalige
gebeurtenissen van 1808 – het verhaal is tot een
amerikaanse legende geworden en indirect ook
tot een stukje Nederlandse import-folklore. In de
multimediashow “Madurodam by light” staat
Hans Brinker eveneens in het middelpunt.
.

.
Het boek Hans Brinker or the silver skates (Hans Brinker of de zilveren
schaatsen) werd in 1865 geschreven door de Amerikaanse schrijfster
Mary Mapes Dodge.. De jongen in het verhaal, was de zoon van de
sluiswachter van Haarlem. Op een stormachtige dag loopt hij door de
polder en ziet dat er een straaltje water uit de dijk lekt. Onmiddellijk
klautert de jongen de dijk op en steekt zijn vinger in het gat. Het lek is
gestopt, maar hoe moet het nu verder? Hij roept en schreeuwt, maar er
komt geen hulp uit de gure polder. De avond komt, de nacht valt, nog
steeds geen hulp. De verkleumde held houdt vol. Tegen de ochtend
wordt hij ontdekt. Hulp is gauw ter plaatse en het land is voor
overstroming behoed !De schrijfster had de overtuiging dat het
Nederlandse volkskarakter sterk gevormd was door de voortdurende
strijd tegen het water

De op 9 januari 1803 geboren Cornelis Verheule (gedoopt op 21 januari 1803 ?) zou de
stormvloed van 1808 in Zierikzee - dus net zoals Hans Brinker - als kleine jongen
beleven en het kan best zijn dat deze ervaring toch wel van invloed is geweest op
zijn latere keuze voor een maritiem beroep, d.w.z. vanaf 1825 als matroos op de
loodskotter te Vlissingen, vanaf 1830 als zeeloods resp. loodsschipper te Vlissingen
en na zijn pensionering vanaf 1868 o.a. enige jaren als gezagvoerder op een
vuurschip. Zijn maritieme levensloop begon dus nog in de tijd van het “Koninkrijk der
Verenigde Nederlanden”, dat dan vanaf 1830 uiteen zou vallen in het “Koninkrijk
België” en in het “Koninkrijk der Nederlanden” – daardoor werd
de zeevaart resp. de beloodsing op de Schelde enige jaren
lang uitermate bemoeilijkt. Na de dood van zijn vrouw op 30
januari 1877 is Cornelis Verheule op 5 maart 1877 naar
Middelburg vertrokken en daar op 11 oktober 1879 - na een
waarlijk uiterst actief leven - ook overleden.
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STATEN NEDERLANDS LOODSWEZEN VAN CORNELIS VERHEULE 09.01.1803 – 11.10.1879

Had ik voorgaand al aangemerkt dat Cornelis Verheul klaarblijkelijk een uitermate
actieve man is geweest, zo blijkt uit zijn loodsenstaten (wederom in dankenswaardiger
wijze ter beschikking gesteld door oudloods Ed Macaré), dat hij ook moeilijkheden waarlijk
niet uit de weg ging - en daarvoor door het Nederlands Loodswezen diverse malen is
bestraft. Zo is in de bovenstaande “Mutatiën” te lezen, dat Cornelis Verheul – nadat
hij met “res.15. July 1852 nr. 60” tot zeeloodsschipper was benoemd – reeds met
“res. 19 Nov. 1852 nr. 89” met een suspendering van 7 dagen werd bestraft vanwege
het afgeven van een loodskwekeling op de brik “Pesta”. Met “res.15 July 1853 nr. 95”
werd hij korte tijd later zelfs uit de loodsdienst ontslagen, nadat hij opnieuw een
loodskwekeling had afgegeven op het schip “de Roompot”. In hetzelfde jaar werd hij
echter weer in dienst genomen en in de loodsenstaten staat uitdrukkelijk genoteerd
dat zijn vroegere dienssttijd voor het latere pensioen zal worden aangerekend.
Toch kon Cornelis Verheul het niet laten eigen wegen te gaan en zo vinden we in
zijn staten aangemerkt, dat hij met “res. 9 January 1857 nr. 77” weer voor
onbepaalde tijd uit zijn loodsdienstfuncties werd geschorst “wegens het vermoedelijk
plegen van sluikhandel op de Engelsche kust”. Deze schorsing werd echter met “res.
13 Mei 1857 nr. 63” weer opgeheven en zo kon Cornelis Verheul uiteindelijk als
loodsschipper 1e klas in 1867 met pensioen gaan. Daarna werkte hij echter nog weer
als schipper op een vuurschip en als lichtwachter in Fort Bath – waarlijk een echte
vertegenwoordiger van de roemruchte “ijzeren mannen in houten schepen”-garde.

Take me by the hand over in the Glory (VER)HEUL(E)(N)-land
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● LEONARDUS MARINUS VERHEUL 01.11.1830 – 28.12.1891

Leonardus Marinus Verheul heeft net als zijn vader diverse maritieme functies
uitgeoefend: in 1855 werd hij stuurmansleerling op de korvet Ajax, in 1861
loodskwekeling, in 1863 zeeloods en daarna loodsschipper. Hij trouwde op 12
september 1855 met Pieternella Jacoba Busquet en heeft met zijn gezin ook enige
jaren in Antwerpen gewoond ( waarschijnlijk ook enige jaren gelijktijdig met loods Christiaan
Kamermans en zijn gezin (1869-1871) in de Antwerpse “Schippersbuurt” – zie ook p. 44 “impressies
uit het oude Antwerpen” en p. 49). Dit verblijf in Antwerpen moet echter na de geboorte
van het laatste kind Christina Jacoba Verheul (geb. 27.11.1868) geweest zijn, want de

geboorteakten van alle acht kinderen zijn in Vlissingen uitgesteld. Op 21 augustus
1876 vestigden zij zich weer in Vlissingen - Leonardus Marinus Verheul is op 28
december 1891 in Vlissingen overleden, Pieternella Jacoba Busquet op 15 juni 1906
te Middelburg. Opmerkelijk is, dat niet minder dan drie van zijn zoons loods
geworden zijn: Pieter Verheul, Cornelis Verheul en Leonardus Marinus Verheul.
Zoon Cornelis Verheul (geb. 5 juli 1861) heeft na de afkeuring als loods ook enige jaren
in Antwerpen gewoond en wel als parlevinker (scheepshandelaar) op de Rede (zie
hoofdstuk J). Zoon Wilhelm Jacobus Verheul kwam op 7 nov.1888 als matroos om bij
een ongeluk met een loodsjol in de nabijheid van de Schouwenbank (zandbank bij
Zeeuwse kust –zie bovenstaande krantenberichten en p. 46) .
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STATEN NEDERLANDS LOODWEZEN
VAN LEONARDUS MARINUS VERHEUL EN DANIEL JOHANNES VERHEUL

Loodsschipper Leonardus Marinus Verheul (01.11.1830 – 28.12.1891) en zeeloods
Daniel Johannes Verheul (29.11.1840 -28.01.1869) waren beide zoons van
voornoemde zeeloods en loodsschipper Cornelis Verheule en klaarblijkelijk in hun
loodsenberoep toch wel meer het tegendeel van hun vader. Bij Leonardus Michiel
Verheul verliep de loodsenloopbaan zo zonder enige moeilijkheden en vinden we in
zijn loodsenstaten daarom ook geen straffen resp. schorsingen vermerkt. Nadat hij
de in de “Mutatiën” opgetekende loopbaan van loodskwekeling 1e klasse in 1859 ,
zeeloods in 1862 tot loodsschipper 1e klasse in 1879 had doorlopen, is Leonardus
Marinus Verheul op 28 december 1891 op de relatief jonge leeftijd van 61 jaar
overleden.
Zijn broer Daniel Johannes Verheul zou op nog veel vroegere
leeftijd overlijden: hij werd maar 29 jaar oud en kon zo de
ingeslagene loopbaan als zeeloods niet voortzetten. Nadat
DJV op 1 oktober1857 als matroos in dienst van het
Loodswezen was getreden, trouwde hij op 16 mei 1866 te
Vlissingen met Wilhelmina Jacoba Busquet, zuster van
Pieternella Jacoba Busquet (echtgenote van Leonardus Marinus
Verheul). Daniel Johannes Verheul werd kort daarop met “res.17 Dec.1868 nr. 12” tot
zeeloods benoemd – op 28 januari 1869 kwam hij te overlijden (reden niet bekend). Uit
het huwelijk met Wilhelmina Jacoba Busquet werd kort na zijn overlijden op 30 april
1869 zoon Daniel Johannes Busquet geboren, die kort daarop (op 28 juni 1869)
eveneens zou overlijden.
seinen Loodsdienst districht Scheldemond
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IMPRESSIES UIT HET OUDE ANTWERPEN
ZIE OOK P: 50

Legende (van links naar rechts):
Rede van Antwerpen, Steendok met Het Steen, centrum Meir,
panorama Rede, Grote Markt, Gare Centrale,
haven van Antwerpen (Vincent van Gogh 1885), havenzicht
met kathedraal, affiche “Red Star Line” Antwerpen- New York
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IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN
ZIE OOK HOOFDSTUK N p. 87-88

Legende (van links naar rechts): Boulevard Evertsen met Grand Hotel Britannia, Boulevard de Ruijter
bij storm, Leeuwentrap met Strandhotel, Boulevard Bankert met pier, mailboot in Buitenhaven,
Keizersbolwerk, Buitenhaven-complex met SMZ-mailboot, SMZ-affiche “ENGLAND – CONTINENT
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VERHEUL - REMINISCENTIES AAN HET UITERMATE GEVAARLIJKE LOODSENLEVEN IN
VROEGERE JAREN EN AAN LEGENDARISCHE “IJZEREN MANNEN IN HOUTEN SCHEPEN”

Legende afbeeldingen boven (van links naar rechts):
● “Zeetijdingen”-bericht uit de Zierikzeesche Courant van
13/17 januari 1843 over een reddingsactie met “loods K.
Verheul” ( = Kees Verheul = Cornelis Verheule) in het
middelpunt – 167 jaar geleden..!
● Zierikzeesche Courant van 5 februari 1847: Koninklijke
onderscheiding en dankzegging van Z.K.H. prins Hendik voor
“den braven zeeman” K. Verheul (“die gedurende 80 dagen
met den kotter van het nederlandsche loodswezen in zee had
gekruist”) met betrekking tot het veilig naar binnen brengen
van het fregat “Prins van Oranje”.
● Bericht uit de Vlissingsche Courant van 7 november 1888
over de ondergang van de loodsenjol van loodsschoener nr.
6 onder loodsschipper B.D.Streefkerk - aan boord was ook
matroos Wilhelm Jacobus Verheul (10.03.1865 - 07.11.1888),
zoon van loodsschipper Leonardus Marinus Verheul.
Bericht uit de Vlissingsche Courant van 19 november 1882 over een reddingsactie op hoge zee met medewerking van
e
loodskwekeling 1 klasse P.J.Verheul en beloning door het “Engelse gouvernement”
Bericht uit de Vlissingsche Courant van 22 juli 1933 over de aanvaring en ondergang van loodsschoener nr.3 onder commando
van loodsschipper J.B.Baljé in het Engelse Kanaal (bij vuurschip “Owers”) met matroos Leonardus Marinus Verheul aan boord.

Legende (van links naar rechts):
Bericht uit de Vlissingsche Courant van 29 maart 1900 over een aanvaring op het Engelse Kanaal bij Dungeness met
betrekking tot zeeloods Leonardus Marinus Verheul (zoon van loodsschiper LMV)
Bericht uit de Vlissingsche Courant van 4 december 1906 over een averij op loodschoener nr. 10 van loodsschipper P.Verheul.
Zie ook direct daarboven staande melding over twee bezoeken (met de koninklijke jacht “Victoria and Albert”) in Vlissingen door
de Engelse koning Eduard VII op weg naar de Duitse keizer Wilhelm II in Berlijn.
Bericht uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 3 mei 1911 over een ongeluk op de rede van Zierikzee met de jol van de
loodsschoener nr. 13 onder commando van loodsschipper P. Verheul. Zie ook direct daaronderstaande melding over de
aankomst van de Duitse keizer Wilhelm II op 14 mei in Vlissingen
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● PIETER VERHEUL 03.08.1857 – 02.11.1938

adres P.Verheul

Scheldestraat 38
te Vlissingen
(nu een wassalon)

Dit is het genealogische stukje over loods en loodsschipper Pieter Verheul, de
vader van protagonist Bernardus Michiel Verheul – Pieter Verheul werd op 3
augustus 1857 als enigste kind van Leonardus Marimus Verheul en Pieternella
Jacoba Busquet niet in Vlissingen maar in Middelburg geboren en is later naar Goes
vertrokken.Teruggekomen naar Vliisingen op 21 augustus 1876 is hij na het slagen
voor het examen zeeloods op 2 maart 1882 in dienst getreden van het Nederlands
Loodswezen aldaar en wel eerst als zeeloods en later als loodsschipper 1e klas (ging
met ingang van 01.01.1913 met pensioen). Hij trouwde (in hetzelfde jaar) op 28 juli 1882 in
Goes met Catharina Maria Johanna Wijtenburg uit het verre Maastricht – uit dit
huwelijk ontsproten tien kinderen. Protagonist Bernardus Michiel Verheul (vernoemd
naar grootvader Bernardus Michiel Wijtenburg en op latere leeftijd ook wel “kromme Bernard”
genoemd) werd als derde kind op 29 mei 1886 in Vlissingen geboren, het vierde kind
Pieter Marie (geb. 10 november 1887) zou als rivierloods de loodsentraditie in deze

Verheul-tak voortzetten. Pieter Verheul woonde in de jaren twintig en dertig met zijn
gezin overigens met zekerheid op het adres Scheldestraat 38 te Vlissingen, niet ver
van scheepswerf de Schelde (zie bovenstaande plattegrond met locatie Scheldestraat 38 en
foto scheepswerf de Schelde op p. 73 vanuit richting Scheldestraat) - dit blijkt o.a. uit de
ondertrouwadvertentie van zoon Bernardus Michiel Verheul op 30 juni 1921. Zie
hiertoe ook voorgaande pagina 46 en navolgende pagina’s 49 (met o.a.
overlijdensadvertentie en krantenberichten) en 50 (met o.a.advertenties B.M.Verheul en
M.S.Kamermans) alsmede hoofdstuk J LOODSENFAMILIE VERHEUL (p.60).
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STATEN NEDERLANDS LOODSWEZEN VAN DE DRIE VERHEUL- BROERS
PIETER VERHEUL
LEONARDUS MARINUS VERHEUL
CORNELIS VERHEUL

Bij zeeloods Leonardus Marinus Verheul
vinden we hier een straf voor het “door
onachtzaamheid schadevaren” van een
Engels schip alsmede volgens “res.10 Oct.
1902 nr. 20” een straf voor “onbehoorlijk
optreden” tegen een matroos resp. “het
bezigen van ongepaste gezegdes” tegen de
loodsschipper (zie ook p. 49 en p. 55 voor
onderscheidingen door de Duitse keizer in 1907 en
1909). Met ingang van 1 november 1911 werd

hij gepensioneerd “wegens
lichaamsgebreken” (zie krantenbericht boven).
Voor Pieter Verheul staan er twee
tevredenheidsbetuigingen genoteerd en wel
met “res. 19 Feb. 1890 nr 25.” voor hulp bij de
brand van loodsschoener nr. 2 en met “res. 9
mei 1906 nr. 63” voor de redding van de
opvarenden van de twee Engelse schepen
“Blomfield” en “Kate Thomas”. Pieter Verheul
ging op 1 januari 1913 met pensioen. Voor
Cornelis Verheul staan er voor dezelfde redding in 1906 eveneens twee
tevredenheidsbetuigingen aangemerkt. Met betrekking tot zijn afkeuring als zeeloods
vinden we in zijn staat de notities “res. 10 Juni 1907 nr. 27” (“de tijdonderstand verlengd
tot 30 Oct, 1907”) en “res. 11 Dec. 1907 nr.14”(“met 1 januari eervol ontslagen”). Zie ook p.
50 en p. 63. Op 12 november 1912 slaagde Pieter Marie Verheul, zoon van Pieter
Verheul, dan weer voor het examen rivierloods en kon de Verheulse loodsentraditie
worden voortgezet.
.
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DIVERSE REMINISCENTIES AAN LOODSSCHIPPER LEONARDUS MARINUS VERHEUL
ZEELOODS LEONARDUS MARINUS VERHEUL EN LOODSSCHIPPER PIETER VERHEUL

Legende

(van links naar rechts):

Loodsschipper 1e klas Leonardus Marinus Verheul (II): 25-jarige bruiloft met Pieternella Jacoba
Busquet op 12 september 1880. Daarnaast de overlijdensadvertentie voor Leonardus Marinus Verheul
van 30 december 1891met de toch wel opmerkelijk formulering: “Verzoeke van Rouwbeklag
verschoond te blijven” alsmede de dankzeggingsadvertentie van weduwe L.M. Verheul-Busquet van 8
januari 1892 met de mooie passus “van onzen onvergetelijken echtgenoot en vader”
Zoon en zeeloods Leonardus Marinus Verheul (II.5) kreeg in het jaar 1909
door de Duitse keizer Wilhelm II de gouden medaille (verbonden met de
Koninklijke Kroonorde van Pruisen) verleend voor bewezen moed bij een
gevaarlijke reddingsactie.(zie hiertoe ook hoofdstuk J). Daarnaast diverse carrièreberichten van Pieter Verheul in de Vlissingsche Courant
Aan loodsschipper 1e klas Pieter Verheul
werd in sept. 1938 door Koningin
Wilhelmina een hoge onderscheiding in
goud verleend voor langjarige verdiensten –
hij werd daarvoor met een dubbele
serenade door twee muziekkorpsen en met
drie cheers door het publiek voor zijn huis
aan de Scheldestraat 38 geëerd. Reeds
twee maanden later zou “den nog krassen
heer” Pieter Verheul overlijden

. bericht in “Vlissingsche Courant”

Overlijdensadvertentie voor loodsschipper
Pieter Verheul van 3 november 1938 met
daarin uitermate veel familieleden genoemd
- daaronder ook: “B.M. Verheul en M.S.
Verheul- Kamermans en Kind”
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ANTWERPEN - REMINISCENTIES AAN DE FAMILIES VERHEUL EN KAMERMANS
ZIE OOK P. 44

Legende (van links naar rechts):
Cornelis Verheul (broer van Pieter Verheul): benoeming van loodskwekeling 1e klasse tot zeeloods
met ingang van 16 december 1888. Cornelis Verheul werd in 1907 wegens een oogziekte als loods
afgekeurd. Hij was daarna o.a. sigarenwinkelier in Vlissingen en parlevinker in Antwerpen. Zijn broer
Wilhelm Jacobus Verheul kwam overigens om het leven bij een jolongeluk van een loodschoener voor
de kust van Schouwen en Duiveland (zie p. 46) Zie hiertoe ook hoofdstuk J “Loodsenfamilie Verheul” onder III.
Christiaan Kamermans, loods: overlijdensadvertentie van 5 juli 1911 met daarin vermeld loods en
zoon Josephus Franciscus Kamermans, schoondochter Maria Christina Pieters en kinderen Maria
Susanna Kamermans en Jan Willem Kamermans op het adres Groenewoud 40. Met de eveneens
opmerkelijke formulering: “Rouwvisites kunnen niet worden afgewacht”.
Christiaan Kamermans en Leonardus Marinus Verheul waren met hun families enige jaren samen in
de Antwerpse “Schippersbuurt” woonachtig - mijn grootvader Josephus Franciscus Kamermans (JFK)
werd er op 12.10.1868 zelfs geboren. JFK woonde later met echtgenote en kinderen Maria Susanna
Kamermans en Jan Willem Kamermans eveneens enige jaren in Antwerpen en wel van 23.03.1901 tot
23.01.1905 – of in deze jaren ook zeeloods Leonardus Marinus Verheul naar Antwerpen was
overgeplaatst, kon niet worden achterhaald. Verder verbleef dus - zoals bovenstaand reeds
aangemerkt – ook de afgekeurde loods Cornelis Verheul na 1906 enige jaren in Antwerpen -daar
woonde na 1910 ook de zogeheten “Belgische Joost Kamermans”, die van 1901 tot 1905 reeds bij
JFK had ingewoond. Zie hiertoe ook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS (p. 142-144)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIEADVERTENTIES VAN BERNARDUS MICHIEL VERHEUL EN MARIA SUSANNA KAMERMANS (zie ook p. 52)

De bovenstaande advertenties uit de “Vlissingsche Courant” maken verder aannemelijk, dat
Bernardus Michiel Verheul (adres bij ondertrouw op 30 juni 1921 Scheldestraat 38) en Maria Susanna
Kamermans voor resp. na hun huwelijk op 14 juli 1921 zijn gaan inwonen bij Josephus Franciscus
Kamermans en Maria Catharina Kamermans-Pieters op het adres Groenewoud 40 – en er bij de
geboorte van zoon Josephus Franciscus Verheul op 21 april 1925 klaarblijkelijk nog steeds
woonachtig waren. Er was op dit adres overigens veelal “open huis” omdat het een tamelijk groot
pand was (met achterhuis) – ook diverse leden van de Pieters-familie hebben kortere of langere tijd op
het adres Groenewoud 40 gewoond. Zoon Jan Willem Kamermans was er zelfs tot 1931/1932
woonachtig, alleen onderbroken door een meerjarig verblijf in Amsterdam (19.12.1919 -12.09.1922). Zie
hiertoe ook eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS (p.197-199 en p. 219).
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LOODSSCHOENER VAN LOODSSCHIPPER PIETER VERHEUL
.

VAREND OP DE KRUISPOST IN HET ENGELS KANAAL BIJ DUNGENESS

.

Schelde – loodsentraditie
“ ijzeren mannen in houten schepen “

1897
“…..het zinken van twee loodsschoeners door
aanvaringen in het Kanaal op 28 februari en
op 11 juni. “
(uit verslag “Kamerzitting Marinebegroting”)
25 mei 1925
De loodsschoener 'No. 2' van de Loodskruispost
Terschelling en het Vlie vergaat tijdens een zeer
zware storm. Hierbij komen 13 man om het leven.
(bron: G. van Burgele in: 'DBW' jrg. 54 n. 7 (1999))
14 september 1938: dankzegging P. Verheul in Vlissingsche Courant inzake
Koninklijke onderscheiding en serenade (twee maanden voor overlijden)

zie hiertoe ook diverse “ijzeren mannen in houten schepen”- berichten op p. 46
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● BERNARDUS MICHIEL VERHEUL (BMV) 29.05.1886 – 25.04.1963
Zoals reeds hiervoor aangehaald zou BMV niet in de voetstappen treden
van zijn vader, loods Pieter Verheul, maar zou hij – net zoals zijn zwager
Jan Willem Kamermans – aan land blijven en “kantoorbediende” worden.
“Kantoorbediende” is een typisch Vlaamse benaming van een functie in de
administratie van een “maatschappij”, in de boekhouding dus. Zo was het
ook bij Bernardus Michiel Verheul: hij
werd kantoorbediende bij de N.V.
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE
SCHELDE EN, zwager Jan Willem

luchtfoto Schelde-scheepswerf rond 1950 met hoofd kantoor

Kamermans werd kantoorbediende
bij de STOOMVAART MAATSCHAPPIJ
ZEELAND – beide zouden hun hele
(beroeps-)leven daar ook werkzaam
blijven. Het statige Scheldekantoorgebouw met de riante directieetage lag midden op het uitgestrekte
Schelde-terrein – het is later
gesloopt. Dit was ook zo bij het Van
Dishoeckhuis (oude Vlissingse stadhuis)
dat in nog vroegere tijden eveneens
als (fraai) Schelde-kantoor fungeerde.

ISIS-trouwdocument Bernardus Michiel Verheul
Bruidegom op donderdag 14 juli 1921
Gemeente: Vlissingen
Aktenummer (number) : 128
Aktedatum (date) : 14-07-1921
BRUIDEGOM : Bernardus Michiel Verheul
Leeftijd (age) : 35 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Kantoorbediende
BRUID : Maria Suzanna Kamermans
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Ter Neuzen
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Pieter Verheul
Beroep (occupation) : Zonder
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Catharina Maria
Johanna Wijtenburg
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father
bride) : Josephus
Franciscus Kamermans
Beroep (occupation) :
Rivierloods
MOEDER BRUID
(mother bride) : Maria
Catharina Pieters
beroep : Zonder

geboorteakte Bernardus Michiel Verheul met de beide
getuigen grootvader Bernardus Michiel Wijtenburg en
grootvader Leonardus Marinus Verheul van 29.05.1886

Vlissingsche Courant van 14 juli 1921
(zie ook advertenties op pagina 50)
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Bernardus Michiel Verheul
trad op 14 juli 1921 te
Vlissingen in het huwelijk
met Maria Susanna
Kamermans (18.07.1896 10.01.1975), zuster van Jan
Willem Kamermans (zie ook p.
50) – hun enigste kind
Josephus Franciscus
Verheul (21.04.1925 06.05.1965) zou reeds op
zeer vroege leeftijd (40)
overlijden . Het was dit maar
twee jaar na de dood van
Bernardus Michiel Verheul
op 25 april 1963 en de jaren
zestig zouden zo voor
echtgenote Maria Susanna
Plattegrond van Vlissingen rond 1930 met latere woonhuis Singel 146 / 286 Verheul-Kamermans (“tante
Marie”) - maaar ook nog om andere familiaire redenen uitermate rampzalig verlopen. Zij ging uiteindelijk in het
rust- en verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen, waar zij geteisterd door de ziekte van Parkinson en minder dan
een jaar na de dood van haar geliefde broer Jan Willem
Kamermans - in 1975 kwam te overlijden. Het echtpaar
Verheul woonde overigens sinds begin jaren dertig op
het adres Singel 146 – deze nummering werd dan later
gewijzigd in Singel 286. Het was dit een woonhuis
Verheul-woonhuis Singel 146/286
dicht bij het Schelde-terrein en op ongeveer dezelfde
foto opgenomen in 2009
manier gebouwd als het Kamermanse huis aan de
Vrijdomweg – de bijgevoegde foto is een opname uit het jaar 2009. Het is mij
overigens eerst door het schrijven van dit boek (weer) bewust geworden, dat er
tussen mijn huwelijk (en het daaropvolgende dinerl in het “Strandhotel“) op 3 januari 1963 - in
aanwezigheid van Bernardus Michiel Verheul - en het overlijden van “ome Bernard”
op 25 april 1963, minder dan vier maanden lagen – “as time goes by”.
De hechte band tussen Maria Susanna Verheul-Kamermans en haar broer Jan
Willem Kamermans had verder tot gevolg, dat er ook tussen beide echtparen een
zeer intensief contact werd gepleegd. Men kwam op ieder weekend gezellig bij
elkaar, de ene keer aan de Singel, de andere keer op de Vrijdomweg, soms des
morgens maar meestal in de late namiddag “op de koffie”. En natuurlijk verbonden
met een fikse wandeling heen en terug –zo heb ik het tenminste in herinnering in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog resp. in de jaren vijftig. Wanneer het dan naar de
Singel ging, zat er steevast een zilveren rijksdaalder in als extra zakcentje van “ome
Bernard”. Deze familiare bijeenkomsten verliepen altijd uiterst gezellig, met een
“kopje koffie” en een “koekje”, natuurlijk met een “borreltje” (meestal een “genevertje”) en
met veel gelach en vrolijkheid – en natuurlijk werd er ook “gekankerd” op allerlei
dingen, op de “regering” of ook op het koningshuis (op “Hendrik” bijvoorbeeld). Soms
zong Jan Willem Kamermans uit volle borst zijn geliefde operetteliederen en dan
werd hij aan de Singel veelal op de piano begeleid door “Sjef” Verheul, de zoon van
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Bernardus Michiel en Maria Susanna Verheul. Want dat was wel het verschil tussen
beide huizen: in huize Verheul stond een piano en in huize Kamermans niet. Dat
kwam omdat “tante Marie” een kunstzinnige ader had en zelf ook piano speelde – zij
was echter een meer ingetogen karakter en steunde volledig op haar “(drie)
mannen”.
Bernardus Michiel Verheul heb ik daarbij als een joviale, goedlachse en uitermate
vriendelijke man in herinnering, die graag een “borreltje” lustte. En natuurlijk troffen
beide families zich regelmatig op allerlei (verjaardags-)feestjes, echter met betrekking
tot de (zeer grote) familie Verheul alleen aan de Singel - aan de Vrijdomweg waren
het dan weer af en toe leden van de moeders’s Clemens-familie uit Hannover resp.
het Roergebied alsook Duitse en Zwitserse vriendinnen uit oude Britannia-tijden, die
er “gezellig” (maar met taalmoeilijkheden…..) bij zaten. En natuurlijk werden de
bijeenkomsten altijd begeleid door de zelf gebakken taarten van Els KamermansClemens, die overal en graag gezien waren - moeder was daar werkelijk een echte
coryfee in. Bijgebleven is mij verder, dat „tante Marie“ – wanneer er verteld wird van
hun regelmatige bezoeken aan de „Bregenzer Festspiele“ (met “Bühne” op een vlot
op het water) - altijd van “Briggis” sprak – en daarvan niet af te brengen was.
Zoals reeds uiteengezet was BMV zijn gehele (beroeps-)leven als kantoorbediende
spreek boekhouder, werkzaam bij de “N.V. Koninklijke Maatschappij de Schelde” en
kwam hij daardoor – net zoals zijn zwager Jan Willem Kamermans bij diens
werkgever SMZ – op deze manier toch in aanraking met uitermate veel maritieme
aangelegenheden (stapellopen, oorlogsschepen, passagierschepen, ferries enz.).
En bovendien was zijn werkgever van overal in de stad te zien – meer dan honderd
jaren lang domineerden de reusachtige Schelde-kranen en de massieve
scheepscasco’s op de scheepshelling midden in de stad het beeld van Vlissingen (zie
ook hoofdstuk L). Verder was BMV o.a. ook als penningmeester actief bij de oprichting
van de “Schelde Voetbal Vereeniging” (SVV) in 1912 en in de Schelde-afdeling van
de kantoorbedienden-vakbond waarin hij in 1916 – dus tijdens de Eerste
Werelddoorlog – tot waarnemend 2de secretaris werd gekozen – ook zou hij
regelmatig naar landelijke vakbondbijeenkomsten in Amsterdam reizen. Op 1
november 1926 werd Bernardus Michiel Verheul overigens met een zilveren medaille
geëerd voor zijn 25-jarige dienstjubileum bij de Schelde - dit betekent dat BMV daar
reeds in 1901 (als 15-jarige jongen dus) in dienst is getreden. Zie hiertoe ook navolgende
pagina.

.
.

silhouet Schelde- scheepswerf vanuit de Holbeinstraat in het jubileumsjaar 1975
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DIVERSE BERICHTEN IN VLISSINGSCHE COURANT OVER BERNARDUS MICHIEL VERHEUL

Legende (bovenstaand en van links naar rechts):
● oprichting “Schelde Voetbal Vereniging” (SVV) op 12 april
1912 met BMV als penningmeester
● verslag zitting kantoorbedienden-vakbond afdeling Vlissingen
begin 1917 (over het jaar 1916) met BMV-benoeming tot
de
waarnemend 2 secretaris.
● verslag zitting kantoorbedienden-vakbond begin 1917 over
BMV-reis naar de Bondsvergadering in Amsterdam in 1916.
● bericht in Vlissingsche Courant van 2 november 1926 (Stadsen Provincienieuws) met betrekking tot het 25-jarige
dienstjubileum van Bernardus Michiel Verheul bij scheepswerf
de Schelde op 1 november 1926. BMV moet dus als 15-jarige
(loop)jongen reeds in dienst getreden zijn van de KMS.
● bericht van 16 november 1907 in de Vlaamse krant “De Schelde” (Temsche) over een door de
Duitse keizer Wilhem II verleende onderscheiding aan zeeloods Leonardus Marinus Verheul, oom van
Bernardus Michiel Verheul, voor het veilige beloodsen van de keizerlijke jacht „Hohenzollern“ (zie ook
p. 46) tijdens mist vanuit Vlissingen. Er zal zeker wel veel in de familie Verheul daarover gepraat zijn –
BMV’s latere Duitse schoonzuster Elisabeth Clemens was toen 7 jaar oud en woonde in de stad Buer
i. W. in het toentertijd uiterst bombastische Duitse keizerrijk onder keizer Wilhelm II.
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● JOSEPHUS FRANCISCUS VERHEUL 21.04.1925 – 06.05.1965
Ook Josephus Franciscus Verheul (“Sjef”),
enigste zoon van het echtpaar Verheul, heb ik
in herinnering als een uitermate goedlachs en
joviaal familielid – hij was een begenadigde
“entertainer” en vooral zijn eindeloze
moppenrepertoire was steeds goed voor een
in alle toonaarden bulderend gezelschap. Dat
kwam vooral ook omdat hij zijn moppen met
zoveel eigenpleizier en heftig gesticulerend
voordroeg: daar kon gewoon niemand ernstig
blijven en iedereen verheugde zich na het
“uitlachen” al weer op de volgende
presentatie. Verder was “Sjef” een prima
jazzpianist (en speelde ook in een band die zich
“Raket Boys” noemde) en ik sta nu nog verbaasd
over zijn toentertijd voor mij onbegrijpelijke
vingervaardigheid en vooral over de uiterst
lange en zwaaiende uithaalbewegingen van
zijn armen – dat was gewoonweg
fenomenaal. Ik heb aan hem alleen maar
mooie herinneringen en ik denk nog altijd met
groot genoegen terug aan de naoorlogse
“gezelligheid” op de vele bijeenkomsten van
de families Verheul en Kamermans
Wijk H met “Engelsche Haven” = Vissershaven

interessant emailbericht van huidige eigenares Annetien Heering uit 2008

Vlissingse scholierenlist 1934 toelating klasse I RHBS 1937 Sjef Verheul

Sjef Verheul werd op 21 april
1925 op het adres
Groenewoud 40 geboren (zie
hiernaast en volgende pagina) - en
zoals reeds aangemerkt waren
zijn ouders met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid
vanaf 1921 tot begin van de
jaren dertig - toen het huis op
de Singel 146 werd gebouwd doorgaand in het pand
Groenewoud 40 (later 36)
woonachtig. Het was immers
een groot huis met twee boven
elkaar liggende woningen en
een achterhuis - er was dus
meer dan plaats genoeg voor
(grootouders) Josephus
Franciscus Kamermans en
Maria Catharina Pieters, zoon
Jan Willem Kamermans en het
gezin van Bernardus Michiel
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geboorteadvertentie 21.04.1925

Verheul en Maria Susanna Verheul-Kamermans. Hier
verbracht Josephus Franciscus Verheul dus zijn vroege
jeugd en na de lagere school (zie verwijzing 1934) zou hij dan
vanaf 1937 de “Rijks Hogere Burger School” RHBS-B te
Vlissingen bezoeken (zie hiertoe ook p. 22 met Baljé-boek “Luctor
et Emergo” uit deze (oorlogs-)jaren) - hij had met mij
gemeenschappelijk, dat er – vanweg de kosten – ook voor
hem geen “studeren” aan vast zat.

Hij koos voor een overheidsfunctie en wel voor een militaire carriere (zoals dus zijn
overgrootvader Bernardus Michiel Wijtenburg) - toen echter de kans groot werd in de woelige
jaren na de oorlog, dat hij eventueel moest gaan vechten in “Oost-Indië” (huidige
Indonesië) zwaaide hij af. Sjef Verheul zocht zich een civiele baan (hij sprak diverse talen
vloeiend), eerst in de katoensector (Almelo) en later in de suikerwerkbranche
(Roosendaal en trouwde in 1949 met de strengkatholieke Mathilde Jacqueline
Gerardina Buskes (geb. 19.10.1927) uit Brabant, kort “Tilly” genoemd. Uit dit huwelijk
ontsproten de beide kinderen Desiree Josette Verheul (geb. 10.04.1950) en Yvonne
Maria Jacqueline (geb. 01.11.1953). Laatsgenoemde, nu Yvonne Peters-Verheul uit het
Brabantse Panningen, heeft overigens het plan opgevat speciaal over haar vader
nog een uitvoeriger familieboek te willen gaan schrijven met familiefoto’s en
familiedocumenten – dat is een prima voornemen,
want over zulke gegevens beschik ik voor het
onderhavige eBook natuurlijk niet. Sjef Verheul en
zijn gezin heb ik overigens diverse keren te Almelo
bezocht, toen ik voor mijn HTS-opleiding Weg en
Waterbouw stage liep in Markelo (voor een wegproject
op de Holtener berg). Het gezin van Sjef Verheul
woonde dan van 1960-1965 in Roosendaal op het
adres Begoniastraat 45 en - nadat Sjef Verheul in
huis Begoniastraat 45 te Roosendaal
1963 en Bernardus Michiel daar in 1965
Bernardus Michiel Verheul overleed hier
waren overleden - van 1965-1967 in Vlissingen bij
op 25 april 1963 (foto opgenomen in 2009)
grootmoeder Maria Susanna Verheul in het huis aan
..
de Singel 146/286
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● MARIA SUSANNA VERHEUL- KAMERMANS 18.07.1896 – 10.01.1975
Maria Susanna Kamermans werd op 18 juli
1896 in Ter Neuzen geboren als dochter van
(loods) Josephus Franciscus Kamermans en
Maria Catharina Pieters – na de geboorte
van zoon Jan Willem Kamermans
(13.19.1897 – 12.04.1974) werd loods
Kamermans met gezin overgeplaatst naar
Antwerpen en begin 1905 vestigde men zich
dan definitief in Vlissingen. Daar groeide
Maria Susanna Kamermans op in het pand
Groenewoud 40/36 in de Vlissingse
binnenstad– een uitvoerige documentatie
over deze eerste jaren en speciaal over dit
pand (nu een rijksmonument), is te vinden in
geboorteakte Ter Neuzen Maria Susanna Kamermans eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM
KAMERMANS (p.120-125 en p.197-199). In deze vroege jaren valt ook de rampzalige
stormvloed van 12 maart 1906, toen de gehele Vlissingse binnenstad meterhoog
onder water kwam te staan – en daarmede ook het ouderlijke huis en de Scheldescheepswerf (zie hiertoe ook p. 199-203). Maria Susanna Kamermans trouwde op 14 juli
1921 in Vlissingen met de tien jaar oudere Bernardus Michiel Verheul - zie hiertoe
ook ISIS-huwelijksdocument op p. 41. In het begin van de jaren dertig vestigden zij
zich in een eigen huis op de Singel 146 en bijna gelijktijdig ( 12 november 1931) trouwde
haar broer Jan Willem Kamermans met Elisabeth Clemens uit Buer in
Westfalen – die bouwden in 1932 hun huis aan de
Vrijdomweg 14, direct achter “Grand Hotel Britannia”
aan de Boulevard Evertsen 34 (op dit hoteladres
handtekening BMV 1931

woonde (moeder) E. Clemens overigens vanaf 1928 tot de
huisbouw in 1932). Bij hun huwelijk was verder

Bernardus Michiel Verheul een van de trouwgetuigen – de andere
trouwgetuige was Britannia-directeur Bernardus Josephus Hendrik van
Dijk Soerewijn (dus twee keer Bernardus in het huwelijksdocument!). Op 21 april 1925 zou
dan op het adres Groenewoud 40/36 zoon Josephus Franciscus Verheul, vernoemd
naar grootvader Josephus Franciscus Kamermans ter wereld komen – er werden uit
dit huwelijk geen verdere kinderen geboren. Maria Susanna Verheul-Kamermans
was overigens vernoemd naar haar grootmoeder Maria Susanna Kamermans-Lute
uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis (zie hiertoe ook eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM
KAMERMANS, hoofdstuk Q SUPPLEMENT “VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT” (p.330-335)).

Zoals reeds eerder aangemerkt verliepen de jaren zestig voor Maria Susanna
Verheul uiterst rampzalig– eerst zou haar echtgenoot Bernardus Michiel Verheul op
25 april 1963 in Roosendaal op de leeftijd van 77 jaar overlijden en korte tijd daarna,
op 6 mei 1965 en eveneens in Roosendaal, haar zoon Josephus Franciscus Verheul
op de leeftijd van 40 jaar. Van 1965-67 zouden dan schoondochter “Tilly” en de twee
kleinkinderen Desiree en Yvonne bij haar op het adres Singel 146 inwonen, maar
nadat aanzienlijke spanningen opgetreden waren, werd het huis enige tijd later
verkocht. Maria Susanna Verheul trok, na een Parkinson-diagnose, in het rust – en
verpleeghuis “Ter Reede” aan de Koudekerkse Weg, zo te zeggen “om de hoek” van
de Vrijdomweg, dicht bij haar broer op nr. 14/48. Daar zou zij op 10 januari 1975
overlijden en bijgezet worden op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen (zie ook M).
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Kadaster-uittreksel van het pand Singel 146/286 na het overlijden van
Bernardus Michiel Verheul in 1963 resp. Josephus Franciscus Verheul in 1965
3/4 M. S. Kamermans

1/6 J.M.G. Buskes

1/24 D.J. Verheul

1/24 M.Y.J. Verheul
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J LOODSENFAMILIE VERHEUL

.

groepsfoto ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de “Sociëteit Nederlandsch Loodswezen” in 1909
en zeker met Verheul- resp - Kamermans-loodsen er op afgebeeld

Van oudloods Ed Macaré (verwant met de familie Verheul) heb ik in dankenswaardiger
wijze toestemming gekregen zijn leuke stukje DOOR DE EEUWEN HEEN GELOODST –
Verheul - Onderdijk - Macaré (verschenen in genealogisch tijdschrift “Kronieken”) voor dit boek te mogen
gebruiken – en dat is prachtig, want het gaat daarin ook over het vroegere
loodswezen als zodanig (zie ook p. 65-68). Verder blijkt uit deze documentatie, dat er
zeven loodsen met de achternaam Verheul zijn geweest en de hier beschreven
“loodsenfamilie Verheul-Onderdijk-Macaré” in het geheel op 14 loodsen komt. En dat
is heel wat.
DOOR DE EEUWEN HEEN GELOODST – Verheul – Onderdijk - Macaré
Door A.C.Macaré
Inleiding:
Genealogie via een andere invalshoek.
Is het in de genealogie gebruikelijk om een stamreeks op te zetten waarin de familienaam centraal
staat en men zoveel als mogelijk de afstamming in mannelijke lijn volgt, de laatste jaren worden
artikelen gepubliceerd, waarin men van de familienaam afweek, men van dochter naar moeder ging
en zo een matrilineaire afstamming beschreef.
In dit artikel wordt een reeks op een andere wijze samengesteld. Niet een genealogie, stamboom of
de matrilineaire afstamming, maar een reeks waarin bij elke volgende generatie hetzelfde beroep
terugkeert, waarbij niet alleen een zoon of dochter, maar ook een schoonzoon of schoondochter de
lijn kan voortzetten.
We hoeven niet ver terug in de tijd te gaan om te zien dat in een familie generaties lang hetzelfde
beroep uitgeoefend werd, in ambachtelijke sfeer, in zaken, onderwijs etc, vandaag de dag ziet men dit
door allerlei oorzaken veel minder terug. Uitzonderingen daarop komen o.m. voor in het bedrijfsleven
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en de agrarische sector, waarin de ouders hun zoon, dochter of schoonzoon het bedrijf vaak nog
zien overnemen, hoewel nieuwe wetgeving dit bij de agrariërs steeds moeilijker maakt.
In de navolgende reeks staat het beroep loods centraal. Was het in vroeger tijden vrij normaal dat een
loods zijn zoon of schoonzoon in zijn voetsporen zag treden, tegenwoordig komt dat veel minder voor,
hoewel er onder de actieve loodsen toch nog een redelijk aantal zijn, die een vader of schoonvader
hebben die ook loods geweest is.
De reeks bestaat uit zes generaties, er komen veertien loodsen in voor, waarvan er negen een vader
hebben die loods is, vier huwen een dochter van een loods en van een zijn zowel vader als
schoonvader loods
Aangezien de huidige wijze van het loodsen van schepen door publicaties en documentaires bij velen
bekend zal zijn, wordt nu teruggeblikt naar de 19e eeuw, de eeuw waarin Cornelis Verheul, stamvader
van een loodsendynastie, in dienst trad van het Nederlands Loodswezen te Vlissingen. Dit
Loodswezen werd in 1813 opgericht en sorteerde onder de Koninklijke Marine 1). Voorafgaand
hieraan werd vaak gebruik gemaakt van vissers, die door hun kennis van ondiepten en stromingen
door o.m. de Verenigde Oostindische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie werden
ingehuurd om loodswerk te verrichten.
Op zee buiten de ondiepten in de Monding van de Schelde werden loodsvaartuigen gestationeerd,
een voor de Vlaamse kust en een voor de kust van Walcheren. Door concurrentie met het Belgische
Loodswezen zette men ook schepen in, die ver in de Noordzee of Straat Dover kruisten. Deze
zeilkotters of schoeners 2) hadden zeeloodsen aan boord en als een aankomend schip d.m.v.
vlagsignalen om een loods voor de Schelde vroeg, werd er met een roeisloep een loods overgezet. In
de wintermaanden, met slecht weer op zee, een niet eenvoudige taak. De schipper en zijn
bemanning waren dan ook goede en vakbekwame zeelui .
De zeeloods adviseerde de kapitein hoe hij het veiligste, tussen de ondiepten door, zijn schip naar
binnen kon zeilen of , later in de eeuw, kon stomen. Had het schip bestemming Antwerpen, dan kwam
er op de Rede van Vlissingen een rivierloods aan boord, om het schip verder de rivier op te brengen.
De loodswissel gebeurde weer d.m.v. roei- en zeilsloepen, een Nederlandse en een Belgische, die
vaak in een heftige strijd verwikkeld waren om het eerst bij het schip te zijn en daar hun diensten aan
te bieden. Het was echter aan de kapitein van het te beloodsen schip, om de keus te maken.
Vertrok een schip uit een haven dan voltrok het proces zich in omgekeerde volgorde en werd de
zeeloods uiteindelijk weer op het loodsvaartuig buiten de banken gedebarkeerd.
In de 19e eeuw had men voor het loodsen van schepen nog geen vooropleiding nodig. Zo kon men
b.v. als matroos bij het loodswezen aanvangen en na voldoende praktijkervaring loodsleerling
worden. De leerling leerde het vak en kon na het bewijzen van zijn bekwaamheid in het loodsen en
het met goed gevolg afleggen van het loodsexamen loods worden. In de reeks komt ook het beroep
loodsschipper voor. Deze werd gekozen uit de oudste en bekwaamste zeeloodsen en voer als
schipper op de buitengaats opererende loodsvaartuigen. Ook komt men een gezagvoerder van een
vuurschip tegen. De roodgeschilderde vuurschepen lagen op zee ten anker en markeerden de
aanloop van de vaargeulen. Ze vertoonden ‘s nachts een specifiek licht. Zo had het vuurschip
Schouwenbank een “Draaivuur 3 maal wit en eenmaal rood in de ½ minuut” 3). Overdag kon men de
vuurschepen herkennen aan de naam, in grote letters op de zijde geschilderd en een of meer z.g.
dagmerken, een bal of een cylinder, in de mast.
Voor het onderzoek is o.m. gebruik gemaakt van het archief Loodswezen, nu in beheer bij het
Rijksarchief Zeeland. Het archief bleek verre van volledig, hetgeen men wijt aan onzorgvuldig beheer
in het verleden en het onderlopen van de archiefruimte tijdens de watersnood van 1944 en 1953.
I. CORNELIS VERHEUL(E), geb. Zierikzee 9 jan. 1803, ged. aldaar 21 jan., trad in dienst van het
Nederlands Loodswezen te Vlissingen, verm. als matroos op de loodskotter 1825 , ZEELOODS te
Vlissingen 1830, gezagvoerder op een vuurschip 1868, gepensioneerd als loodsschipper, om dat
pensioen aan te vullen werd hij lichtwachter in Fort Bath, verm. als zodanig 1875, woonde vanaf 24
april 1875 weer in Vlissingen. Na de dood van zijn vrouw vertrok hij op 5 mrt 1877 naar Middelburg
overl. aldaar 11 okt. 1879, zoon van Cornelis Verheule en Magdalena Groenewege, huwde Vlissingen
11 mei 1825 Christina de Visser, geb. Vlissingen, 12 sept. 1804, overl. Vlissingen 30 jan. 1877,
natuurlijke dr. van Elisabeth Cornelia de Visser.
Uit dit huwelijk:
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1.Cornelis Leendert Christiaan, geb. Vlissingen 27 aug. 1825, verm. 20 nov. 1849 in het wijkregister
aldaar wonend bij zijn ouders.
2.Elisabeth Cornelia, geb. Vlissingen 18 feb. 1828, overl. aldaar 9 mrt 1892, zij huwde Middelburg 8
april 1868 Gerardus Wisse, timmermansknecht, wed. van Elisabeth de Nooyer.
Op 10 juli 1852 werd te Vlissingen geboren haar natuurlijke zoon Hendrik Cornelis Verheul, deze zoon
werd 30 mei 1874 door Gerardus Wisse erkend als zijn zoon. Bij Kon. Besluit no. 50 van 10 sept.
1897 werd aan Hendrik Cornelis Wisse, kapiten der infanterie te Amsterdam, toestemming verleend
zijn geslachtsnaam weer in Verheul te veranderen, acte hiervan Vlissingen 15 jan. 1898.
3.Leonard Marinus, volgt II.
4. Neeltje Hendrika, geb. Vlissingen 5 mrt 1833, verm. 1851/56 in het wijkregister aldaar wonend bij
haar ouders.
5. Magdalena Dana Johanna, geb. Vlissingen 1 feb. 1835, overl. aldaar 13 mei 1882, huwde
Vlissingen 10 feb. 1858 Jozias Pieter Baljé, geb. Vlissingen 12 dec 1833, overl. Ald. 24 nov. 1898,
ZEELOODS, in 1890 verm. als loodsschipper, zn. Van Bastiaan baljé, houtzager en Johanna Maria
de Guij..
Hun zoons Jozias Pieter en Leonardus Marinus slaagden voor het examen ZEELOODS resp.
Vlissingen 2 mrt 1882 en 28 dec. 1905 4).
6. Johanna Maria Christina, geb. Vlissingen 29 okt. 1837, overl. ongehuwd Vlissingen 16 mrt 1865,
aangifte door Jan Jacobus Vorrink, sergeant der mariniers. Haar zoon Johannes Marinus geb.
Vlissingen 25 dec. 1856 werd 3 aug. 1863 erkend door Jan Jacobus Vorrink.
7. Daniel Johannes, geb. Vlissingen 29 nov. 1840, LOODS te Vlissingen, overl. aldaar 28 jan. 1869,
huwde. Vlissingen 16 mei 1866 Wilhelmina Jacoba Busquet, geb. Vlissingen 9 nov, 1840, dr van
Pieter Busquet, agent van politie en Wilhelmina Jacoba Jansen. N.B.: Vlissings Weekblad van 30.09.1865:
“door de kwekeling bij het Ned. Loodswezen D.J.Verheul is een kind uit de haven gered”.

8. Wilhelmina Frederika Hendrika, geb. Vlissingen 14 juni 1842, overl. aldaar 16 sept. 1911, huwde
Anthonie de Kam.
9. Hendrik Frederik, geb. Vlissingen 20 aug. 1845, overl. ald. 25 aug. 1849.
II. LEONARDUS MARINUS VERHEUL, geb. Vlissingen 1 nov. 1830, verm. 3 aug. 1855 als
stuurmansleerling op de korvet Ajax, was in 1861 loodskwekeling, in 1863 ZEELOODS, promoveerde
tot loodsschipper. Leonardus vertrok na 1866 naar Antwerpen, maar vestigde zich 21 aug. 1876 weer
in Vlissingen. Overl. Vlissingen 28 dec.1891, hij huwde. Vlissingen 12 sept. 1855 Pieternella Jacoba
Busquet, geb. Vlissingen 12 mei 1831, overl. Middelburg 15 juni 1906, dr van Pieter Busquet, agent
van politie en Wilhelmina Jacoba Jansen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.Cornelis Leonardus Marinus, geb. Vlissingen 7 nov. 1855, overl. aldaar 23 okt. 1856.
2. Pieter, geb. Vlissingen, 3 aug. 1857, vestigde zich 21 aug. 1876 uit Goes te Vlissingen, geslaagd
voor het examen ZEELOODS 2 mrt 1882 4) , later loodsschipper te Vlissingen, overl. aldaar 2 nov.
1938, huwde Goes 28 juli 1881 Catharina Maria Johanna Wijtenburg, geb. Maastricht 14 april 1859,
dr. van Bernardus Michiel Wijtenburg en Cornelia Boerjé.
Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:
a.Pieter Marie, geb. Vlissingen 10 nov. 1887, verm. als matroos, 18 nov. 1912 geslaagd voor het
examen RIVIERLOODS 4), huwde Vlissingen 3 aug 1915 Petronella Johanna Embregts, geb.
Vlissingen 11 okt. 1891, dr van adriaan Embregts, LOODS en Elisabeth Henrica van gelder.
3.Christiaan Cornelis, geb. Vlissingen 12 mrt 1859, verm. Als schoenmaker in 1888, als lichtwachter in
1892, overl. Vlissingen 23 juni 1934, tr. Vlissingen 27 aug. 1881 Pieternella Klaassen, geb. Vlissingen
25 aug. 1860, overl. Vlissingen 19 juni 1934, dr. van David Klaassen en Dina Rijnhoudt.
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4.Cornelis volgt III
5.Leonardus Marinus, geb. Vlissingen 8 mei 1863, slaagde 12 juni 1889 voor het examen
ZEELOODS 4), overl. Vlissingen 26 juni 1931, huwde Middelburg 24 juni 1887 Maria Dekker, geb.
Middelburg 24 sept. 1858, dr. van …………………………….
6. Wilhelm Jacobus, geb. Vlissingen 10 mrt 1865, overl. Vlissingen 29 sept. 1909.
7. Pieternella Jacoba, geb. Vlissingen 17 mrt 1867, overl. Middelburg 10 dec 1930.
8. Christina, geb. Vlissingen 27 nov. 1868, overl. aldaar 24 april 1877.
III. CORNELIS VERHEUL, geb. Vlissingen 5 juli 1861, loodskwekeling in 1886, slaagde op 23 sept.
1887 voor het examen ZEELOODS 4), verm. 2 juni 1903 als zeeloodsstuurman op de loodskotter, ca
1906 afgekeurd wegens een oogziekte (staar), verm. 1908 als sigarenwinkelier in Vlissingen (N.B.: Vliss.
Courant van 04.04.1908: “opening sigarenmagazijn “De Hoop” van C.Verheul in de St. Jacobsstraat”), parlevinker
(scheepshandelaar) in Antwerpen, kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog terug naar Nederland en
vestigde zich in Rotterdam, later in Amsterdam, overl. aldaar 11 juni 1945, tr. Vlissingen 26 aug.
1882 Maria Susanna Schwarz, geb. Vlissingen 4 feb. 1861, overl. Amsterdam 26 april 1926, dr. van
Johannes Gotlieb Schwarz, zeeman en Johanna Maria Gerdina Malcoté.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.Leonardus Marinus, geb. Vlissingen 11 feb. 1882, hij werd door zijn ouders bij hun huwelijk
gewettigd, machinist koopvaardij, opzichter machinebouw NTM, overl. Hilversum 20 mei 1970, huwde
Vlissingen 17 dec. 1907 Emma Maria Beyé, geboren Vlissingen 7 juli 1881, dr van Joannes Beyé,
LOODS en Janna Monjé.
2.Johanna Maria Gerdina, geb. Vlissingen 20 jan. 1884, coupeuse, overl. Vlissingen 22 juli 1924,
huwde Vlissingen 3 sept. 1908 Abraham de Landmeter, huisschilder, geb. Vlissingen 13 dec 1882, zn
van Pieter de Landmeter en Janneke Filis.
3.Pieternella Jacoba volgt IV
4.Maria Susanna, geb. Vlissingen 31 okt 1887, overl. Amsterdam 24 feb. 1947, tr. Antwerpen 20 mei
1914 (huw. Ontbonden ‘sGravenhage, 3 mei 1924) Theodorus Christiaan Nijssen, geb. Vlissingen 9
feb. 1886, machinist Kon. Java China Japan Lijn, zn van Johannes gerardus Nijsen, schoenmaker en
Maria van den Dorpel.
5.Pieter, geb. Vlissingen 6 sept. 1889, overl. Vlisssingen 12 mrt 1891.
6.Wilhelmina, geb. Vlissingen 13 jan. 1891, overl. Amsterdam 20 okt. 1945, tr. Diemen 19 aug. 1915
Jacobus Verzwijveren.
7.Cornelia Maria Johanna, geb. Vlissingen 20 okt 1892, overl. ongehuwd Amsterdam 9 mrt 1966.
8.Josina Lena, geb. Vlissingen 4 jan. 1902, overl. Amsterdam 10 dec. 1971, huwde Amsterdam 26
mrt 1925 Hendrik Hermanus Nicolaas Landsaat, geb. Amsterdam 28 mei 1925, overl. Ald 20 mei 1940
9.Cornelis, geb. Vlissingen 22 feb. 1905, magazijnmeester, chef Ned. Dok Mij., overl. Son en Breugel
1 juli 1976, huwde 1e Colijnsplaat 20 feb. 1931 (huw. ontbonden Colijnsplaat 23 mrt 1939) Cornelia
Maria Neeltje Onderdijk, geb. Oosterland 27 mei 1910, huwde 2e Amsterdam 27 juni 1940 (huw.
ontbonden 23 okt. 1972) Hester Margaretha Amoureus, geb. Amsterdam 27 april 1916, huwde 3e
Amsterdam 19 feb. 1973 Bertha Alberdina Maria Blankesteijn, geb. Menald 2 nov. 1907.
IV. PIETERNELLA JACOBA VERHEUL, geb. Vlissingen 12 dec. 1885, overl. aldaar 16 april 1972,
werkte voor haar huwelijk als coupeuse en hoedenmaakster,
Huwde Vlissingen 27 sept. 1909 ADRIAAN PIETER KORNELIS ONDERDIJK , geb. Sir Jansland 28
mrt 1880, stuurman op de grote vaart, slaagde voor het examen RIVIERLOODS 4) Vlissingen 6 sept.
1909,werd ca 1914 kanaalloods te Terneuzen, later weer rivierloods te Vlissingen, ontving Terneuzen
14 januari 1922 uit handen van ZKH Prins Hendrik de zilveren erepenning voor
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menslievendhulpbetoon voor het redden van een schipbreukeling op 6 nov. van het voorgaande jaar
aan boord van het in nood verkerende Engelse schip Enchanteresse nabij Terneuzen 5),
gepensioneerd voor 1940, vertrok mei 1940 naar Bruinisse en vestigde zich in 1944 in Amsterdam,
overl. aldaar 25 juli 1956, zn van Johannes Onderdijk, landbouwer en Maria Neeltje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Neeltje volgt V
2.Cornelis, geb. Terneuzen 13 aug 1917, res. luit. in het KNIL, overl. in Japanse krijgsgevangenschap
aan de Birma spoorweg Rangoon 26 dec 1942.
V. MARIA NEELTJE ONDERDIJK, geb. Vlissingen 12 sept. 1910, huwde aldaar 13 jan. 1933
WALDEMAR NICOLAAS FRANS MACARÉ, geb. Trètes (Nederlands Indië) 13 okt 1904, stuurman
Kon. Pakketvaart Mij., loodskwekeling 1933, ZEELOODS 5 april 1938 4), stak in mei 1940 aan boord
van de loodsboot no. 9 over naar Engeland en voer gedurende de Tweede Wereldoorlog als stuurman
op diverse Nederlandse schepen in de Atlantische konvooien, hervatte zijn beroep als loods op de
Schelde eind 1944, gepensioneerd 1 juli 1958, overl. Vlissingen 26 jan. 1969, zn van François
Willem Macaré, tuinemployeé, en Martha Hendrika Metzelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Anthony Wilhelm, geb. Vlissingen 19 okt. 1933, afdelingshoofd sociale werkplaats “de Betho” in
Goes, huwde Hornchurch (GB) 30 mrt 1962 Lena Zuurveen, geb. Deventer 3 nov. 1926, overl. Goes
1 april 1999, dr. van Efrat Alexander Zuurveen en Clazina Cloot.
2.Nellie Marijke, geb. Vlissingen 27 mei 1939, huwde aldaar 13 juni 1960 Adrianus Marie L’Herminez,
geb. Maasniel 11 april 1937, ex hoofdwerktuigkundige Royal Interocean Lines, ex hoofd tech. Dienst
Mosa B.V. Maastricht.
.
3.Adriaan Cor, volgt VI
VI. ADRIAAN COR MACARÉ, geb. Vlissingen 28 okt 1948, stuurman Kon. Ned. Stoomboot Mij.,
adspirant zeeloods te Vlissingen 1 sept. 1978, ZEELOODS aldaar 1 nov. 1979, huwde Middelburg 19
mrt 1971 Janna Maria Cornelisse, receptioniste, geb. Middelburg 15 mei 1949, dr. van Adriaan
Cornelisse, winkelier en Maria Christina de Bruyne.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marielle, geb. Vlissingen 11 dec. 1972, stewardess KLM.
2.Floris Reinoud, geb. Vlissingen 19 feb. 1979, Maritiem Officier.
noten:
1)
2)
3)
4)
5)

R van Hoek, Koers richting toekomst, Rotterdam 1993
V.N.L.S., Een eeuw loodsen op en om de Schelde, Vlissingen 1984
Fam. Arch. Macaré, Vlissingen, Aantekenboekje Cornelis Verheul
e
R.A.Zeeland, Archieven van het Rijksloodswezen, 6 district, Monden van de Schelde
Provinciale Zeeuwse Courant , Terugblik, 14 januari 1999

zie voor verdere loodswezen-informaties VNLSpublicaties “Een eeuw loodsen op en om de
Schelde” (1984) alsmede “Loodsen bij nacht
en ontij – de erfgenamen van Frans Naerebout”
(2009) (met medewerking van oudloods Ed Macaré) en
de diverse publicaties van oudloods Doeke Roos.

Loodswezen Vlissingen met Loodsensociëteiten,
Roeiershoofd en Koopmanshaven
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“oans bin de Zeeuwen”

…

K LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE OOSTER EN
WESTERSCHELDE

Koopmanshaven en Roeiershoofd met loodsboten

.
. De bovenstaande foto’s geven een kleine indruk over hoe het “Loodswezen van de
Monden der Ooster en Westerschelde” zich in de loop der tijden heeft veranderd –
het heet nu “Loodswezen Regio Scheldemonden” (1988 geprivatiseerd), overal heeft de
nieuwste scheeps- en communicatietechniek intocht gehouden en zelfs vrouwelijke
loodsen horen er nu bij. In mijn beide eBooks KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO en HET
VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS – VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINISCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN heb ik al zeer veel over het

loodswezen in vroegere tijden verteld - en daarmede dus ook over de “werkplek” van
de diverse Verheul-loodsen. Om niet in herhalingen te vervallen, verzoek ik daarom
voor dit Verheul-verhaal ook de overeenkomstige stukjes en afbeeldingen in deze
eBooks te raadplegen.
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In het onderhavige hoofdstuk wil ik hieronder nog een (beknopt) overzicht geven
van het moderne Loodswezen, zoals het zich in het nieuwe millennium presenteert.
En dat gaat in het linternet-tijdperk het beste door terug te grijpen op interessante
loodswezen-websites en daaruit bepaalde teksten (in originele vorm) te citeren. Zo
levert ons bijvoorbeeld het Google-zoekbegrip “Loodswezen Vlissingen” meer dan
220.000 resultaten en op deze manier komen we o.a. op de website
www.loodswezenvlissingen.nl. Deze website levert uiterst interessante informaties
over het moderne (Vlissingse) Loodswezen maar gaat toch ook even terug naar de
geschiedenis ervan, d.w.z. naar de tijden, toen dus de Verheul-loodsen (en natuurlijk
ook de Kamermans-loodsen) hun beroep uitoefenden.
Geschiedenis
Het verhaal van het Loodswezen gaat ruim 400 jaar
terug. Vier eeuwen van historische momenten en
tradities. Het jaar 1988 echter was een belangrijk jaar
voor het huidige Loodswezen. In dat jaar namelijk vond
de verzelfstandiging plaats. Daarmee werd de
basisvoorwaarde geschapen om met Nederlands
Loodswezen B.V. en de registerloodsen een nieuwe
eeuw in te gaan.
Hieronder volgt een korte inleiding op de geschiedenis
van Nederlands Loodswezen B.V.. Bij meer interesse
kunt u het document 'Van Rijksloods naar loods.pdf'
downloaden.
Van Rijksloods naar loods in de markt, de achtergronden 1859- 2000
In de eerste helft van de 19e eeuw waren er in Nederland voor het beloodsen van zeeschepen twee
categorieën loodsen, staatsloodsen en loodsen die lid waren van particuliere loodsenverenigingen.
Deze loodsen hadden tegenstrijdige belangen en waren elkaars concurrenten. Echte marktwerking
dus. Toch bleek dat in de praktijk tot een onwerkbare situatie te leiden.
In 1852 werd daarom door het Rijk een staatscommissie benoemd met de opdracht voor de loodsen
een nieuwe organisatievorm te ontwerpen. Het advies van de commissie was het oprichten van één
Rijks-Loodswezen waarin de staatsloodsen en de particuliere loodsen geïntegreerd moesten worden.
Na invoering van de Loodsenwet van 1859 ressorteerde het Loodswezen onder het Ministerie van
Marine en later Ministerie van Defensie. Dit had voor- en nadelen. Aan de ene kant profiteerde het
Loodswezen van de faciliteiten van de marine, aan de andere kant was het de sluitpost van de
begroting van defensie. Zuinigheid en een gebrek aan inzicht in het loodsenwerk was kenmerkend
voor het beleid. De spanning bleef en dit leidde op 25 augustus 1958 in Rotterdam tot oprichting van
de Vereniging 'De Nederlandse Loods' (VNL), waarin de helft van de loodsen georganiseerd was. Een
aantal dat gestadig toenam. De VNL werd een belangrijke speler in de toekomst van het Loodswezen
en zou een grote rol spelen bij de toekomstige verzelfstandiging.
Op 26 augustus 1982 bracht het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM)
rapport uit over de 'positie van de loods' waarin de resultaten van het onderzoek van Van de Stok
waren verwerkt. Eén van de conclusies was dat de loodsen eigenlijk niet bij DGSM thuis hoorden en
dat privatiseren een oplossing voor de problematiek zou betekenen.
Het Loodswezen werd in 1988 als organisatie buitenambtelijk verzelfstandigd. Het
dienstverleningsniveau ging van de ene op de ander dag omhoog. Er was nu altijd een loods
beschikbaar en er waren geen wachttijden meer.
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loodsboten in Koopmanshaven jaren zestig

loodsboot voor Koopmanshaven jaren tachtig

Informatie website over de beloodsing op de Westerschelde.
Eerst en vooral even een stukje belangrijke informatie over de website, dit is een (particuliere) website
die door middel van foto's video's, en via de geschiedenis pagina de historie van het loodswezen
belicht, via deze website krijgt u een beeld van de loodsdiensten in Vlissingen die reeds 400 jaar
geleden tot stand kwam.
Westerschelde
De Westerschelde heeft veel ondiepe plekken en sterke stromingen, het is daarom ook een van de
moeilijkste rivieren om te bevaren. De schepen op de Westerschelde moeten een loods aan boord
nemen. Uitzonderingen zijn kleinere schepen die zeer frequent over de Westerschelde varen, de
loodsen hebben een grondige opleiding gehad. De registerloods
klimt op in bevoegdheid voor steeds grotere schepen.
Dit proces duurt tien jaar, dan is de loods bevoegd voor
het beloodsen van schepen van alle lengtes. De loodsen komen
zowel uit Belgie als Nederland (de meeste loodsen zijn Belgisch).
Schepen met bestemming van een Nederlandse haven worden
geloodst door de Nederlandse registerloodsen. Indien het niet
mogelijk is om buitengaats de loods aan boord te zetten, kunnen de
schepen mits zij voldoen aan de gestelde wettelijke criteria, onder
Loodsen op Afstand (LOA) naar Vlissingen rede komen.
de loods
De loods die vervolgens op Vlissingen rede aan boord komt, brengt het schip naar haar bestemming.
Vlissingen heeft een unieke bezienswaardigheid voor de bewoners uit Vlissingen en omstreken wat
betreft de beloodsing van de schepen op de Westerschelde.
Jaarlijks worden vele 10 duizenden schepen beloodst door de bekende Pilots de Mercury of de Pieter
de Koninck, de Guido Gezelle etc. de o zo bekende en vertrouwde loodsboten die in en uitvaren via
de Koopmanshaven. Per dag passeren gemiddeld 150 schepen, op weg naar of afkomstig van
Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen Oost.
de loodsvaartuigen
Op zee zijn een tweetal kruisposten waar zich per kruispost een loodsvaartuig bevindt, de noordelijke
loodskruispost 'Steenbank' (Nederlands) en de zuidelijke loodskruispost 'Wanderlaar' (Vlaams). Deze
loodsvaartuigen bezitten ieder een aantal snelle (jetgedreven) jollen die speciaal zijn ontwikkeld om
het te beloodsen schip zo weinig mogelijk vertraging te laten oplopen. Het aan boord brengen en het
van boord halen van de loodsen naar en van loodsvaartuigen geschiedt door middel van een snelle
tender.
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Belgische Loodsen Sociëteit
De Belgische Loodsen Societeit is net om de hoek, op de boulevard
het witte gebouw (zie foto). Op het terras kan men de loodsboten in
en uit zien varen ook kan men er eten en hotelkamers boeken.Daar
direct naast (rechts) ziet u het gebouw van de Vlaamse overheid'. Het
Nederlands Loodswezen, een wit pand met rode 'zuilen', is gevestigd
links van de Belgische Loodsensociëteit, gezien vanaf de boulevard.
Het Loodswezen richt zich op het loodsen van zeeschepen en stelt
zich daarnaast ten doel samen met anderen het nautisch verkeersmanagement te voeren op kustwateren en scheepvaart-wegen.Het
doel daarbij is het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van het milieu en het mogelijk
maken van een vlotte afwikkeling van scheepvaartverkeer ván en náár de havens.Het Nederlandse
Loodswezen regio Scheldemonden is 24 uur per dag actief.
volg de schepen op de Westerschelde!
Via de website vesseltracker is het mogelijk de schepen op de Westerschelde te volgen, wat de
bestemming is en waar de schepen vandaan komen ofwel naar toe gaan, of surf naar de nieuwe
website AIS Westerschelde. Deze website laat ook de positie's zien van de boeien en de
ankerplaatsen op de Schelde etc.
Loodswezen heden en vroeger
Foto’s links en rechts (Ad Nuis 2007) : Uitzicht van de vierde etage van het Nederlands Loodswezen in
Vlissingen, waar loodsen in opleiding mogelijke manoeuvres met een simulator oefenen. De diverse
opleidingen duren 14 maanden. Het Loodswezen kijkt uit op de kade en de woelige Westerschelde
“Als het tij verloopt, moet men de bakens
verzetten"
Nederlands gezegde

loodsen bij wind
en weer onderweg
in vroegere dagen

zie hiertoe ook powerpoint-presentatie over het moderne Vlissingse loodswezen
op website http://www.people.zeelandnet/ekooij/loodswezen.htm
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N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE SCHELDE

In dit hoofstuk ga ik weer verder met Bernardus Michiel Verheul, die dus niet alleen
van de vaderlijke familiaire kant een intensieve affiniteit met het loodswezen had –
zijn eigen (beroeps-)leven zou hem – zoals we reeds gezien hebben – in contact
brengen met de Vlissingse scheepswerf de Schelde. BMV trad daar in dienst als
“kantoorbediende” en was later als boekhouder in de werfadministratie werkzaam
zijn – zijn werkplek was in het statige Schelde-hoofdkantoor direct op het werfterrein.
Op de foto hiernaast is het kantoor op
de achtergrond rechtsboven te zien
en de foto er onder is een
hedendaagse computer-simulatie
Bernardus Michiel Verheul had dus
een baan midden in de bedrijvigheid
op de werf – en ook om naar zijn
werkplek te te komen moest hij hele
wegen op resp. om het terrein
afleggen. In de nacht van 14/15 mei
1940 zou overigens nog een bom op
het Schelde.kantoor vallen. Dit wel in
samenhang met het feit, dat de
Nederlandse opperbevelhebber
generaal H.G.Winkelman tijdens de
door het “Rotterdam”-bombardement
geforceerde (eenzijdige)
capitulatieonderhandelingen
uitermate stellig geproclameerd had,
dat Zeeland buiten deze capitulatie
zou vallen en van daaruit (vanwege de
ter hulp gesnelde Franse troepen aldaar)

doorgevochten zou worden. Op 17
mei 1940 trokken de eerste Duitse
troepen Vlissingen binnen.
Nederlandse maritieme (scheepsbouw-)zegswijzen
"Hard van stapel lopen"
“Op de helling zijn"
“"Dat is vlot van stapel gegaan"
“spijkers op laag water zoeken”

Om te verduidelijken, wat er alles zo gebeurd is rondom de scheepswerf “N.V.
Koninklijke Maatschappij de Schelde” (KMS) in de loop der tijden (inclusief bouw van
Verheul-bussen !), citeer ik hiertoe uit Wikipedia, de vrije encyclopedie het artikel inzake
scheepswerf “Damen Schelde Naval Shipbuilding” (uit Gorinchem), die de Schelde-werf
in het jaar 2000 overgenomen heeft. Daarna is begonnen met de werf als zodanig en
de meeste werkshallen te verplaatsen naad het Vlissingse Haven Oost-complex.
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N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE SCHELDE (KMS)

Damen Schelde Naval Shipbuilding
Damen Schelde Naval Shipbuilding is de grootste scheepswerf van Zuid Nederland. Zij is gelegen in
Vlissingen.
Algemeen
Het bedrijf is op 8 oktober 1875 opgericht als NV Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) nadat
scheepsbouwer Arie Smit het voormalige Marine Etablissement, de marinewerf, had overgenomen.
De Schelde hield zich in de loop der jaren naast scheepsbouw en scheepsreparatie ook bezig met de
bouw van machines, ketels, motoren, stoomturbines, vliegtuigen en lichtmetalen producten. Sinds
1991 is de naam Koninklijke Schelde Groep BV (KSG).
In 1965 besloot men tot een fusie met de NV Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) en de NV
Motorenfabriek Thomassen in De Steeg. Op 4 maart 1966 resulteerde dit in het nieuwe bedrijf RijnSchelde Machinefabrieken en Scheepswerven NV (RSMS). Op 1 januari 1971 sloot, onder druk van
de Nederlandse overheid, de Verolme Verenigde Scheepswerven NV zich hierbij aan en ontstond
Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV (RSV). Na de ondergang en de
ontvlechting van dit concern in 1983 namen het Rijk en de Provincie Zeeland de aandelen over. In
2000 verkochten zij hun aandelen aan de Damen Shipyards Group te Gorinchem en werd de
Koninklijke Schelde Groep BV één van de vele werkmaatschappijen van dit
scheepbouwconglomeraat, met als specialisatie de bouw van grotere vaartuigen voor marine- en
patrouilledoeleinden voor (semi-)overheden in de gehele wereld.
Scheepsbouw
De scheepsbouw concentreerde zich op een terrein in de binnenstad van Vlissingen. Ruim 400
schepen zijn hier gebouwd, aanvankelijk op traditionele langshellingen, later steeds vaker vanuit
moderne, overdekte scheepsbouwhallen. Het bedrijf was huisleverancier van schepen voor de
(Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, waaronder als laatste het passagiersschip Willem Ruys, dat als
bouwnummer 214 de gehele Tweede Wereldoorlog op de helling stond. Sinds 1975 werden veel
schepen voor de Koninklijke Marine gebouwd, waaronder enkele series fregatten, al probeerde men
zich later ook weer op de civiele markt te richten.
Scheepsreparatie
Ook de reparatie van schepen vond plaats op het terrein in de binnenstad. In 1960 kocht De Schelde
echter een terrein van 115 hectare aan in het Zuid-Sloe ten oosten van Vlissingen, het latere havenen industrieterrein Vlissingen-Oost, voor de bouw van een nieuwe reparatiewerf met twee grote,
gegraven dokken. Op 4 mei 1964 nam De Schelde hier Scheepsreparatiewerf Scheldepoort in
gebruik. In de loop der jaren werden meerdere drijvende dokken in gebruik genomen.
Machine-, ketel- en motorenbouw
De Schelde beschikte over een eigen machinefabriek waar stoommachines en een ketelfabriek waar
stoomketels werden gebouwd, zowel ten behoeve van de schepen die men zelf bouwde als voor
andere opdrachten. Later bouwde men in eigen beheer Sulzer dieselmotoren en Parsons
stoomturbines in licentie. In 1957 kwam een samenwerking tot stand met NV Machinefabriek Breda
v.h. Backer & Rueb.
Vliegtuigbouw
Door de economische crisis in de jaren 30 zag De Schelde zich genoodzaakt zich ook op andere
markten te richten. Men besloot de failliete boedel van Pander over te nemen, inclusief ingenieur Theo
Slot (deze vertrok weer in 1940), en men richtte een afdeling vliegtuigbouw op in Dordrecht. Men
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begon men een sportvliegtuig, de S.12. Deze werd door een constructiefout dermate zwaar dat er van
de drie bedoelde passagiers er maar één overbleef. Er werd ook maar één exemplaar gebouwd. Naar
aanleiding van het succes van Henry Mignet's "Pou-du-Ciel", liet de Schelde de "Scheldemusch"
ontwerpen. Dit werd een bescheiden succes en was het eerste Nederlandse vliegtuig met een
neuswiel. Naar aanleiding daarvan ontwierp Theo Slot de "Scheldemeeuw" een vliegbootje gebaseerd
op de Scheldemusch. Dit werd voor De Schelde een testvliegtuig voor de latere licentiebouw van de
Dornier Do.24K. Uiteindelijk werden bij De Schelde alleen de vleugels, motorgondels en tanks
gebouwd. Het geheel werd in elkaar gezet bij Aviolanda. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog moest
men onderdelen blijven leveren voor de Do.24K voor de Duitse reddingsdienst (Seenotdienst). In 1946
moesten Fokker, Aviolanda en De Schelde samenwerken om overheidssteun te kunnen ontvangen. In
1949 werd deze samenwerking alweer ontbonden. In 1954 gaat de vliegtuigbouw van De Schelde
alsnog op in Fokker, waarbij de vliegtuigafdeling in Vlissingen wordt gesloten. Onder deze leiding
bouwde men nog de Saab 91 Safir in licentie.
Vliegtuigtypen
•

S.12 (éénpersoons sportvliegtuig, laagdekker, éénmotorig propeller)
Bedoeld als driepersoons sportvliegtuig. Maar door een constructiefout werd het te zwaar.
Eén exemplaar gebouwd.

•

Scheldemusch (éénpersoons sportvliegtuigje, dubbeldekker, éénmotorig duwpropeller)
Een heel licht vliegtuigje waarvan er zes gebouwd zijn. De Engelse luchtmacht had interesse
in het vliegtuig om in licentie te bouwen, maar de promotie liep uit op een crash. Er zou er nog
één ergens in het Verenigd Koninkrijk staan.

•

Scheldemeeuw (éénpersoons vliegbootje, dubbeldekker, éénmotorig duwpropeller)
Diende als testmodel voor de in licentie te bouwen Dornier Do.24K.

•

S.20 (vierpersoons lesvliegtuig/luchttaxi, laagdekker, dubbele staartboom, éénmotorig
duwpropeller)
Eén prototype gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitser getest totdat het
volledig vernietigd werd.

•

S.21 (jachtvliegtuig, laagdekker, dubbele staartboom, éénmotorig duwpropeller)
Gebaseerd op de S.20. Het prototype was nooit afgebouwd en ook door de Duitsers
meegenomen tijdens de bezetting.

Licht metalen producten
In 1958 richtte De Schelde de NV Scheldebouw te Rotterdam op voor het fabriceren van lichtmetalen
producten zoals aluminium. De afdeling aluminiumproducten verhuist in 1978 naar een industrieterrein
te Middelburg, waar de gebouwen van een failliet bedrijf waren overgenomen. Scheldebouw maakt
aluminium gevels, binnenwanden en daken. Thans is Scheldebouw onderdeel van de Permasteelisa
Group.
Bussenbouw (zie ook hoofdstuk J GENEALOGIE VERHEUL NEDERLAND)
De Schelde heeft in de jaren na de bevrijding ook aluminium carrosserieën
gebouwd voor Crossley-bussen, ontworpen door Verheul (autobus- en
vrachtwagenbouw Verheul in Waddinxveen) en bestemd voor de NS en diens
dochterondernemingen. Ook voor een aantal particuliere openbaar vervoerbedrijven
heeft De Schelde in die periode bussen vervaardigd. Twee exemplaren zijn als
museumbus bewaard gebleven, nl. de gerestaureerde en rijvaardige NBM 1108
Leyland - Verheul (Crossley / De Schelde 1947) bij de Stichting Veteraan Autobussen in Pijnacker en
stadsbus bouwjaar de nog niet gerestaureerde Marnedienst 53 (Dodge / De Schelde 1946) bij het ..
1957
Noordelijk Bus Museum in Winschoten.
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Autoassemblage
In de jaren '60 heeft men bij de Schelde ook nog een tijd Hino Contessa personenauto's
geassembleerd.
Bronnen
•
•
•
•
•
•

G . A . D E K O K , De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen
1875-1975, Vlissingen, 1975, ISBN 907002750X
P I E T Q U I T E , Koninklijke Mij. 'De Schelde'. 125 jaar scheepsbouw in Vlissingen, Alkmaar, 1999, ISBN 906010952
J E R O E N V E R H O O G , J E S S I C A V A N D E R H U L S T , Luctor et Emergo. 125 Jaar Koninklijke Schelde 1875-2000,
Vlissingen, 2001.
H A R M J . H A Z E W I N K E L , Vliegtuigbouw in Fokkers schaduw, Sassenheim, 1988, ISBN 903660348X
B . V A N D E R K L A A U W , A R M A N D V A N I S H O V E N , P E T E R V A N D E R G A A G , De geschiedenis van de
Nederlandse en Belgische Luchtvaart (reeks: De geschiedenis van de luchtvaart), uitg. Lekturama, 1982
T H E O W E S S E L I N K , T H I J S P O S T M A , De Nederlandse vliegtuigen, Haarlem, 1982, ISBN 9022837920

En uit een ander internet-artikel over de oorlogstijd en over de problemen in de
naoorlogse jaren op scheepswerf de Schelde (BMV werd in 1951 gepensioneerd) citeer ik
als volgt:
Inleiding
De Koninklijke Maatschappij De Schelde was voor de oorlog één van de voornaamste Nederlandse
werven. Ze produceerde onder meer voor de Nederlandse Marine. Bij de Duitse inval op 10 mei 40
werd gewerkt aan schepen voor de zeemacht. Vlissingen ligt in de toen nog geïsoleerde provincie
Zeeland, op het eiland Walcheren en dus buiten de politieke en economische beslissingscentra in het
Westen (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam), waar de concurrenten van De Schelde gevestigd waren.
De leiding van De Schelde was aanvankelijk niet betrokken bij de besprekingen die industriëlen uit de
Rotterdamse en Amsterdamse metaalsector onmiddellijk na de capitulatie voerden met de
Nederlandse en Duitse autoriteiten over de vraag of en in welke mate voor de vijand mocht worden
gewerkt.
De Schelde bleef tijdens de oorlog produceren, zoals de meeste andere werven. De onderneming
produceerde of repareerde onder meer, samen met Aviolanda in Papendrecht, vleugels voor
watervliegtuigen en op eigen kracht mijnenvegers, vistrawlers, al dan niet met geschut. Verder werkte
De Schelde mee aan de Duitse kustverdedigingswerken in Zeeland (antennemasten, geschuttorens
en - fundaties, torpedo-installaties...). Opdrachtgever was meestal de Kriegsmarine, die zelf toezicht
hield op de werkzaamheden.
De Schelde bij de Bevrijding
Zeeland werd in verschillende fasen bevrijd. Begin november 1944 kwam het eiland Walcheren in
geallieerde handen. De militaire campagne was gepaard gegaan met langdurige artillerie- en
luchtbombardementen. De materiële schade was groot. Het eiland werd gedeeltelijk onder water
gezet. In Vlissingen was daardoor minder dan één derde van de huizen bewoonbaar. De stad was
geen benijdenswaardige plaats om te wonen en te werken. Na de bevrijding waren er nog talrijke
klachten over een ‘gebrek aan werklust’ onder de arbeiders, een vraagstuk dat in heel Nederland zou
opduiken en vaak in morele termen werd gesteld.
Dit ‘gebrek aan werklust’ had in Zeeland ook materiële achtergronden: tekort aan schoeisel, kleding en
behoorlijke voeding. Uit protest tegen de manke ravitaillering was bij De Schelde gestaakt en betoogd
en sommige arbeiders gaven er de voorkeur aan zich te laten inlijven bij de Binnenlandse
Strijdkrachten of bij een wachtbataljon, waar ze zeker waren van kledij en voedsel. De geringe
arbeidsbereidheid had ook te maken met loonverhoudingen die tijdens de bezetting waren gegroeid.
Het loonniveau was in de loop van de oorlog in een aantal gevallen verhoogd omdat de Duitsers een
bepaalde periode bereid waren arbeiders aan de kustverdedigingswerken goed te betalen. Tenslotte
waren er ook als moreel aangeduide redenen voor de teruggelopen arbeidslust. Met smokkel en
zwarte handel kon een behoorlijk inkomen verworven worden en niet werken ‘op bevel of aandrang’
had tijdens de bezetting meer en meer gegolden als een verdienste.
voortzetting op p. 74
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SCHELDE - SCHEEPSWERF NA DE OORLOG
.
.

EEN GEWELDIG SCHIP MIDDEN IN DE STAD
opgenomen vanuit richting Scheldestraatquartier ( ○ = Scheldestraat)

.

..

Schelde - scheepswerfglorie
Een geweldig schip op de Noordhelling van scheepswerf de Schelde, midden in
de stad, direct bovenop de huizen, met op de achtergrond de befaamde
Oranjemolen en een enorme tanker op de Westerschelde – een dergelijk uniek
en imposant stadsbeeld was in vroegere tijden alleen in Vlissingen mogelijk
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Problematiek werkhervatting na de bevrijding
voortzetting van p. 72
Een probleem van politieke aard dat een normale werkhervatting in het Zuiden in de weg stond waren
de activiteiten van de communistische beweging (eerst de Waarheid-groepen, later de heropgerichte
Communistische Partij (CPN). De communistische beweging ijverde voor een doorgedreven zuivering,
ook van de bedrijven en voor hervormingen die de machtspositie van de ondernemers in vraag
stelden (productiecomités). De vrees bestond dat de communisten de slechte economische toestand
en de zuivering, die naar hun smaak niet ver genoeg werd doorgevoerd, zouden gebruiken als
agitatiemiddel. De impact van de communistische groepen is bij De Schelde aan de hand van het
daarnaar gevoerde onderzoek niet exact te meten, maar het belang ervan moet niet worden
overschat. Het aantal leden van de Vereniging van Arbeiders voor de Rechten van de Mens, de
voorloper van de heropgerichte CPN in Zeeland lag tussen 100 en 150. Na de omvorming tot CPN
zou het ledenbestand gehalveerd zijn. De Eenheidsvakbeweging, die kan worden beschouwd als de
syndicale exponent van de communistische beweging had in Vlissingen vooral aanhangers onder de
spoorwegarbeiders. In Zeeland waren geen situaties zoals in het Limburgse kolenbekken waar na het
vertrek van de zuiveringscomités een Eenheidsvakbeweging werd opgericht. Kortom, de
communistische invloed was beperkt en niet van aard de autoriteiten sterk te verontrusten.
Behalve deze meer algemene hinderpalen voor de werkhervatting werd het Militair Gezag in Zeeland,
vertegenwoordigd door Kapitein-Luitenant-ter-Zee C.W. Slot, bij De Schelde de eerste weken na de
bevrijding geconfronteerd met een specifiek probleem. Verschillende personen die bij de werf
betrokken waren zouden in aanmerking komen voor internering of voor ontslag wegens hun opstelling
tijdens de bezetting. Deze bezwaren waren niet precies onderbouwd, maar de 'algemeene stemming'
werd meer en meer onrustig. Er waren aanwijzingen dat de leiding van De Schelde de strafwet
overtreden had. Op de werf waren oorlogsschepen gebouwd en gerepareerd. De jaarverslagen
toonden dat de onderneming er financieel niet op was achteruit gegaan. Een onderzoek drong zich
op.

Verder is op de website www.vlissingen.nl (Scheldekwartier) nog te lezen:
Geschiedenis van het Scheldeterrein
De gemeente heeft eind 2003 een groot deel van het KSG-terrein aangekocht. Hiermee is een uniek
gebied vrijgekomen van bijna 32 hectare voor de ontwikkeling van het Scheldekwartier. Verschillende
oude gebouwen en elementen blijven behouden, zoals de Timmerfabriek, de Zware Plaatwerkerij en
de havenkraan. Het Hoofdkantoor heeft bovendien nog steeds haar oorspronkelijke functie. De
Koninklijke Schelde Groep is van oudsher stevig verankerd in het maatschappelijke en economische
leven van Vlissingen. Veel inwoners voelen nog steeds een grote betrokkenheid bij het bedrijf. Zo’n
groot en groeiend bedrijf midden in de stad heeft grote invloed gehad op het stadsbeeld en de
ruimtelijke ontwikkeling van Vlissingen. De Schelde werd regelmatig uitgebreid, vaak ten koste van de
Vlissingse binnenstad. In de 16e en 17e eeuw werden op het Scheldeterrein al schepen gebouwd
voor visserij, handel, oorlog en kaapvaart. De rijkswerf werd in 1875 het particuliere eigendom van de
Koninklijke Maatschappij De Schelde. Met het aantal orders van rederijen en de marine groeide ook
het aantal personeelsleden: van 18 in 1875 naar 1.200 in 1900. In de jaren vijftig was De Schelde met
meer dan 4.600 werknemers de grootste werkgever in Vlissingen. De werf steekt dan als een
scheepsboeg de binnenstad in en domineert het stadsbeeld. Sinds het begin van deze eeuw
concentreert de Koninklijke Schelde Groep, inmiddels een onderdeel van Damen Shipyards, de
productie meer en meer in Vlissingen-Oost. De werf in de stad blijft in gebruik: hier worden onder
andere luxe jachten afgebouwd.

Wie zich er voor interesseert, wat de gemeente Vlissingen nu precies met het
geweldige gebied wil gaan doen, kan hiervoor terecht op de downloadbare brochure
“Scheldekwartier – van scheepswerf naar stadswijk”. Met veel acribie uitgewerkt en
waarlijk prachtig geϊllustreerd wordt daarin een bijna futuristisch aandoend
architectuur-scenario gepresenteerd, dat zich kan laten zien– als oud-Vlissinger
verheug ik mij daarover natuurlijk zeer, houd echter gelijkktijdig mijn hart vast. Want
Vlissingen is geen Antwerpen en geen Londen en geen Rotterdam – maar een
doodgewone kleine havenstad aan de Schelde. Ook in de nationale pers is veel
geschreven over dit ook voor Nederland unieke gebeuren - ik citeer hiertoe het
navolgende (uitermate interessante) artikel uit de Volkskrant van 17 juni 1997:
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De Schelde verdwijnt uit centrum Vlissingen
Jelle Brandsma 17 juni 1997

Scheepswerf De Schelde verlaat de dokken en loodsen die grenzen aan de oude
binnenstad van Vlissingen. De gemeente wil dat er in het stadshart ruimte komt voor
woningen, culturele voorzieningen en werkplaatsen. De onderneming krijgt vijftien
kilometer verder, in het havenschapsgebied Vlissingen-Oost, een nieuwe
scheepswerf.
Vlissingen heeft de globale plannen gereed. Sinds koning Willem I in de vorige eeuw
de havens liet graven, heeft de stad niet zo'n grote verandering ondergaan als nu op
stapel staat, zegt J. Schroevers, hoofd economische zaken bij de Zeeuwse
gemeente. Jarenlang breidde de scheepswerf uit in Vlissingen. 'De Schelde slokte
steeds meer de stad op en nu kunnen we dat omdraaien. De stad krijgt haar grond
terug.'
Het strand, de boulevard en de kranen van De Schelde zijn bepalend voor het beeld
van Vlissingen. Boven de rode daken van woonhuizen reikt het hijsmechaniek,
evenals loodsen en scheepswerkplaatsen die tot de werf behoren. Al 122 jaar hoort
De Schelde bij de Zeeuwse havenstad.
Schroevers tuurt over de terreinen van de onderneming en wijst op de
machinefabriek en de timmerwerkplaats. Een fregat van de Nederlandse marine ligt
aan de kade voor een opknapbeurt. Uit de plaatwerkerij klinken de klappen van een
hamer op metaal. Als het aan Schroevers ligt, wijkt de uitgestrekte loods voor
grachtenpanden.
De werf is de belangrijkste werkgever van Vlissingen. Om die reden rustte er
jarenlang een taboe op verhuizing van het bedrijf. Schroevers: 'Stukken waarin zoiets
werd gesuggereerd, gingen onmiddellijk retour. Dit wil ik niet lezen, zei de directeur
van Gemeentewerken dan. Wat goed is voor De Schelde, is goed voor Vlissingen.'
Maar De Schelde reorganiseert. Een jaar geleden stond het water de onderneming
tot aan de lippen. De verliezen liepen op en een faillissement dreigde. Behalve
schepen maakt De Schelde turbines, pijpleidingen en andere constructies voor onder
meer energiecentrales en chemiebedrijven. Een adviesbureau rapporteerde dat de
onderneming efficiënter en commerciëler moest worden en er verdwenen 465 van de
3100 arbeidsplaatsen. De concentratie van de activiteiten op het industrieterrein
Vlissingen-Oost, waar De Schelde al een vestiging heeft, is een van de maatregelen
om doelmatiger te werken.
Schroevers realiseert zich dat met het vertrek van de werf uit de stad charme
verloren gaat. 'Ik weet nog uit mijn jeugd dat het volk uitliep als er weer eens een
schip af was. De mensen dromden samen en de voorste rijen kregen natte voeten
als het schip met een vaart van de helling in het water gleed.' Maar hij weet ook dat
'een bedrijf van deze schaal niet meer bij de binnenstad past'. De Schelde moet
voldoen aan strenge milieunormen, vooral voor de geluidshinder.
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Het Scheldeterrein omvat 33 hectare. Er is ruimte voor 1200 tot 1500 woningen, een
paar kantoren en recreatie, aldus de globale plannen. Oude historische elementen,
die de sfeer van de scheepsbouw bepalen, moeten behouden blijven. Zo zal een
achttiende-eeuws scheepsdokje dat is begraven onder een moderne loods worden
blootgelegd. Het oude hoofdkantoor, met een enorme statige hal, blijft ook intact
evenals de voormalige timmerwinkel. Het zijn panden uit de vorige eeuw. Verder
wordt overwogen een van de kranen te laten staan.
In de eerste rapporten staan de ideeën op een rij: een flaneerboulevard, een
manifestatieterrein, kleinschalige bedrijvigheid, eengezinswoningen, statige
herenhuizen en het uitgraven van een singel die werd gedempt toen De Schelde er
bedrijfsterrein van maakte. Een bijkomstig voordeel van de herinrichting van het
terrein is de mogelijkheid om de bereikbaarheid van de binnenstad van Vlissingen te
vergroten.
Wie op het Scheldeterrein wil wonen en werken, is voor Vlissingen, een gemeente
met 45 duizend inwoners, de grote vraag. De woningmarkt in Zeeland is ontspannen:
'Kunnen wij die woningen kwijt? Dat is een groot risico', zegt Schroevers.
Belangstelling vanuit Zeeland is niet voldoende. Het Scheldeterrein moet ook
bewoners uit de Randstad lokken.
'Wij moeten een uniek gebied creeren. Dat trekt vanzelf bewoners en werk aan. Het
is een grootschalig project in een kleinschalige omgeving en wij hebben het idee dat
het kan.' Hij wijst erop dat al voordat de plannen voor het Scheldeterrein in beeld
kwamen met de rijksoverheid was afgesproken dat Vlissingen groeit: 'De bouw van
1200 tot 1500 woningen past daarin.'
Vlissingen en de provincie Zeeland praten met een aantal ministeries, onder meer
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), over de financiering van
het plan voor het Scheldeterrein. Er moet 300 miljoen gulden subsidie op tafel komen
voor onder meer bodemsanering, de aankoop van de grond en de aanleg van riolen
en wegen.
De bodem van het bedrijfsterrein is op veel plaatsen vervuild. Een globale
schoonmaak kost 22 miljoen gulden en met een grondige sanering is 58 miljoen
gemoeid. De Schelde krijgt geld voor de verhuizing en de opbouw van een nieuwe
werf ten oosten van Vlissingen. Welk bedrag daarvoor nodig is, wil Schroevers niet
kwijt.
Het duurt in ieder geval nog vier jaar voordat er een schop in de grond gaat. 'De
Schelde wil graag dit jaar weten of er geld is en het plan doorgaat of niet. Daarna
hebben we nog ongeveer vier jaar nodig om te tekenen.'
Terugkomend op protagonist Bernardus Michiel Verheul moet ik natuurlijk
aanmerken, dat mij uit zijn beroepsjaren bij de Schelde (1901 -1951) in directe zin
niet zo veel bekend is. Echter heb ik in het internet een leuk stukje van de Vlissingse
Schelde-“insider” Peter Feij over de naoorlogse atmosfeer in en rondom scheepswerf
de Schelde gevonden, dat ik hiernavolgend gaarne citeer. Bernardus Michiel Verheul
en zijn familie zullen deze typische indrukken zeker net zo waargenomen hebben,
zelf kan ik mij nog maar heel vaag aan een dergelijk Schelde-beeld herinneren.
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“ Mijn kinderjaren in de Anton Mauvelaan “ door Peter Feij
zie ook http://vlissings.web-log.nl/vlissingen

Dan denk ik aan het samen met buurtkinderen opwachten van onze vaders bij de Marechaussee
kazerne in de Boterbloemlaan, dan denk ik aan de politie agent die het verkeer regelde op de kruising
Paul Krugerstraat-van Dishoeckstraat bij het uitgaan van de Schelde.
Dan denk ik aan alle mensen in onze buurt die allemaal werkteN bij de Schelde en die ’s avonds
buiten stonden te kijken naar de Russische kunstmaan “Sputnik” die over kwam:
Dan denk ik aan mijn in zuurstofleidingblauw geschilderde stepje waarmee ik onder het paard van
potten en pannen verkoper Breijer terecht kwam en deze van schrik begon te pissen.
Dan denk ik aan de tewaterlating van de Argo Ollandia en aan mijn vader die op de kruising Paul
Krugerstraat-van Dishoeckstraat op zaterdag ochtend stond om de genodigden de juiste richting op te
sturen omdat er een fout in de uitnodiging betreffende de route was geslopen waardoor de gasten
ergens in Vlissingen strandden.
Dan denk ik aan de tewaterlatingen van de Russische visfabrieken in de zestigerjaren waar heel
Vlissingen voor uitliep. Dan denk ik aan de rijsbedden om het schip af te remmen en de slepers
Rammenkens de Nolle en Westkapelle van de varende dienst KMS die het schip veilig afmeerden aan
de afbouwkade.
Dan denk ik aan onze verhuizing naar de Singel waar Russisch toezicht had gewoond voor de
Angara, Indigirka en de Baikal en huilend afscheid van hun buren namen en terug moesten naar de
USSR.
Dan denk ik aan de Griekse familie die bij ons in de flat woonde en toezicht hield op de serie van 12
schepen. Dan denk ik aan de Griekse buurvrouw die een bepaald soort (on)kruid uit het plantsoen
plukte en dat gebruikte in gerechten.
Dan denk ik aan de Aagje Dekenstraat met het vele lawaai van de luchthamers wat van de schepen
kwam die op de hellingen lagen. Dan denk ik aan de scheepsbouwers achter het hek die de voorpiek
in elkaar lasten en een praatje maakten met voorbijgangers.
Dan denk ik aan dat vieze stinkende inpandige bushokje in de gevel van de smederij . Dan denk ik
aan de frietkraam tegen de ronde muur van de Smederij op het Betje Wolf plein en de zak friet die
leeg schokte toen ik er mee achter op de Kapteijn Mobilette zonder vering van mijn vader zat.
Dan denk ik aan de kantine beheerders van de smederij die ’s middags gezellig de Walstraat in keken.
Dan denk ik aan de in de Scheldemuur in de Walstraat waar later vitrines voor de middenstand
werden aangebracht wat overigens geen succes bleek te zijn.
Dan denk ik aan de blauwe zuurstofcilinders die in de Vrijgang hoog boven de muur uitstaken, dan
denk ik aan de smerige pisbak op het eind van de Vrijgang en natuurlijk op de hoek ijzerwinkel “De
Goudennagel”.
Dan denk ik aan de opstapwagens die hun route reden vanaf centrale ontvangst loods “A” langs de
staalgrit en het laboratorium linksaf via de gereedschapwerkplaats, houtopslag en het bord “terrein
timmerfabriek verboden te roken” rechtsaf sloegen langs de Andesloods, afbouwkade Noord naar
wisselplaats voor het bruggetje waar ze elkaar opwachtten. Over de brug langs de zware plaatwerkerij
afdeling 800, via de dokdeur van het dokje langs het van Dishoeckhuis, rechtsaf bij de gieterij naar de
Eilandpoort waar vervolgens linksaf werd geslagen langs de lasloods, apparatenbouw,
ketelpijpenfabriek naar het dok en hellingloodsen op het eiland. Daar werd een pauze ingelast om
vervolgens de route in omgekeerde richting te hervatten. De opstapwagens stopte als je aan het touw
trok wat centraal van de cabine naar de achterzijde hing. Een rode lamp ging dan op het dashboard
branden. Voetgangers die op wilden stappen staken hun hand op. Mee te voeren materiaal kon je in
het midden op de verhoging leggen.
Dan denk ik aan het psychologisch testen van nieuwe leerlingen in het van Dishoeckhuis wat enkele
jaren als kantoor van de KMS in gebruik is geweest na het vertrek van de gemeente naar het nieuwe
stadhuis.
Dan denk ik aan de spoorrails die zich op het terrein bevond en waar menigeen met de fiets in terecht
is gekomen met alle gevolgen van dien.
Dan denk ik aan de afdeling transport met de vele voertuigen, van directie Bentley en Landrover tot
vrachtwagens en mobilekranen.
Dan denk ik aan de stoomkraantjes op het “Eiland” waarvan de machinisten een uur vroeger
begonnen om de ketel op stoom te brengen, dan denk ik aan de binnenvaartschepen die plaat en
profielmateriaal aanvoerden in de Marinesluis die vervolgens weer door de stoomkraantjes werden
gelost.
Dan denk ik aan de schril fluitenden NS loco-motiefjes die wagons met materiaal aanvoerden over de
Keersluisbrug en in de Paul Krugerstraat links het Scheldeterrein opreden.
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Dan denk ik aan de bedrijfsschool aan de Koningsweg waar je eerst je overall moest aandoen en
daarna pas mocht inklokken. Dan denk ik aan de mensen die vanuit het hoofdkantoor al die
klokkaarten kwamen controleren en 6 minuten van je loon inhielden al was je maar 1 minuut te laat.
Dan denk ik aan de pauzes in het Scheldekwartier waar je in een plastic beker met het KMS logo
koffie of thee kon laten vullen. De tweede bak koste een dubbeltje je had hier een stempelkaart voor
gekocht van een gulden. De koffie smaakte naar chloor omdat de bekers hiermee werden gereinigd.
Ook gevulde koeken hadden gretig aftrek in de kantines waar verder niet zoveel bijzonders was te
krijgen.
Dan denk ik aan de taaie kroketten en frikadellen in een warmhoud kastje waar ze al geruimetijd lagen
te verschrompelen. Dan denk ik aan de restant frikadellen die in kleine stukjes gesneden in de snert
van de volgende dag een speciaal smaakje gaven.
Dan denk ik aan de machinefabriek waar ze de Sulzer motoren monteerden op de “Proefstand” met
aangekoppelde waterrem. Dan denk ik aan de lekkere lucht die in de machinefabriek hing. Dan denk
ik aan de brandstofpompen en het verstuiverhok waar met diamantpasta de naalden geschuurd
werden en de verstuivers getest. Dan denk ik aan de witmetaalgieterij naast het brandstofpompenhok
waar de lagers werden ingegoten.
Dan denk ik aan koperslagerij waar dat bord hing “Zoals wij de pijpen maken varen de schepen”.
Dan denk ik aan de gereedschapwerkplaats en het magazijn op de etage met een bord aan de trap
geschroefd waarop stond “Wie hier niet als vriend binnen huppelt wordt er meteen weer
uitgeknuppeld”.
Dan denk ik aan de aanslaanders die onder de kraan liepen en zware werkstukken aansloegen om te
takelen. Zij beheerden alle hijsmaterialen, dat was een vak.
Dan denk ik aan de kolossale Inocenti’s de universele draaibanken en al die andere prachtige
machines.
Dan denk ik aan de grote liften en bordessen waar een aparte ruimte was ingericht om
asbesthoudende schroefaskokers voor de fregatten te bewerken.
Dan denk ik aan de verbandkamer waar het altijd druk was en de verbandmeesters zorgvuldig het
metaaldeeltje uit je oog verwijderden of andere verwondingen behandelden.
Dan denk ik aan de Help U Zelf werkplaats in de Aagje Dekenstraat naast de Diesel Centrale waar ik
met mijn vader om verf ging. Het ging per kilo, er waren twee kleuren, crème en grijs. Ook behang kon
je op bepaalde tijden verkrijgen mits je in een Schelde huis woonde.
Dan denk ik aan de Hoofdpoort waar je binnen werktijd niet zonder passeerbriefje uit mocht. Dan denk
ik aan de portiers die je soms toestemming gaven om zonder passeerbriefje even een pakje shag bij
het winkeltje te kopen.
Dan denk ik aan de stoomfluit die iedere dag over Vlissingen blies en de Vlissingers dan wisten hoe
laat het was en bij 3x blazen was het brand alarm voor de bedrijfsbrandweer die regelmatig uit moest
rukken.
Dan denk ik aan de portiers die bij einde werktijd het verkeer regelden en voetgangers lieten
oversteken waardoor er soms files ontstonden tot aan het bruggetje.
Dan denk ik aan de stakingen en vooral aan de staking waar de hoofdpoort geblokkeerd was. Er
kwam geen mens het terrein op, zelfs de directie niet.
Dan denk ik aan de acties samen met de directie voor het behoud van de KMS in 1983, dan denk ik
aan de septemberstaking in 1980 gericht tegen de onrechtvaardige RSV bestuurders, Dan denk ik
aan de twee weken prachtig weer, iedere dag inklokken en actievoeren op het terrein en de “kachel”
aanmaken in het hoofdkantoor tot schrik van de werkende beambten.
Dan denk ik aan rubberflapdeuren van de Kalverstraat tussen de oude ketelmakerij en cascoloods
waar de Listers doorheen reden en voetgangers opzij sprongen.
Dan denk ik aan de Vetloods AOA, waar een binnen en buitendienst voor al het onderhoud was
georganiseerd.
Dan denk ik aan de magazijnmeester die boven op het bordes een mooi uizicht had de Scheldestraat
in. Dan denk ik aan dat raampje wat scharnierbaar was gemaakt om de buitenzijde schoon te houden
wat vanuit de Scheldestraat wel enigszins opviel.
Dan denk ik aan de verschillende werktijden van de “Werkplaats” en het “Kantoor” , verschil was toen
nog zeer nadrukkelijk aanwezig.
Dan denk ik aan de vele bussen van AMZ en Stoomtram Walcheren die het personeel naar de dorpen
en steden buiten Vlissingen vervoerden.
Dan denk ik aan de takelaars onder de helling die de hijsstroppen door middel van splitsen maakten
en de lekkere lucht van touw, dan denk ik aan het hellingvet voor de sleden en al dat grote materiaal
zoals blokken en de grote pers die het schip op de helling soms extra een douw moest geven om
tewater te gaan.
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Dan denk ik aan afdeling 800 met de immense schaafbank om laskanten aan de platen te schaven en
de Optaf (optische-afschrijving) waar platen werden afgetekend d.m.v. een geprojecteerde dia van
tekenkamer.
Dan denk ik aan de afdeling aluminium producten naast het Scheldekwartier waar buiten een
aquarium stond om gevelelementen op waterdichtheid te testen.
Dan denk ik aan de Tandwielfabriek waar het altijd 20 graden was en men loodzware precisie
tandwielkasten maakte en waar het ook zo lekker rook.
Dan denk ik aan de Unimogs van de afdeling transport die de grootste moeite hadden om een
tandwiel uit de douaneloods te trekken.
Dan denk ik aan de bedrijfsbrandweer die ’s avonds eerder ter plaatse was om het Scheldekwartier te
blussen dan de Vlissingse brandweer die nota bene tegenover het Scheldekwartier gevestigd was.
Dan denk ik aan de fietsenhokken naast de hoofdpoort waar je na het stallen van je fiets een immens
stuk moest lopen om op de bedrijfsschool te komen.
Dan denk ik aan de loketten op het hoofdkantoor waar je na langdurig wachten “vriendelijk” door een
beambte te woord werd gestaan, ik denk dan aan de ammoniaklucht die de lichtdruk op de hoek van
het hoofdkantoor vanuit de kelder uitstootte en waar je ogen van gingen tranen. Dan denk ik aan de
eerste koffie automaten met de vele storingen en waar je een kwartje in moest gooien om een bakje
koffie te bemachtigen.
Dan denk ik aan de man van het hoofdkantoor die vrijdag ‘s middags de loonzakjes kwam brengen.
Het waren transparant plastic zakjes, je moest eerst je geld tellen en eventueel reclameren alvorens
het te openen.
Dan denk ik aan de openbare lessen van de bedrijfsschool waar het altijd erg druk was en je hoopte
dat er leuke meiden zouden komen.
Dan denk ik aan de diploma uitreiking in het Schelde Kwartier waar je van de directeur je diploma
kreeg met 35 gulden als extraatje wat later die avond aan de plaatselijke horeca gespendeerd werd.
Dan denk ik aan de St. Nicolaas middag voor kinderen van de personeelsvereniging, waar ik aan een
buurmeisje de helft van mijn moeizaam verkregen pepernoten moest afstaan (wat ik pertinent
weigerde) omdat zij niet naar St. Nicolaas durfde te gaan om een liedje te zingen.
Dan denk ik aan de gescheiden personeelsverenigingen, je had de vereniging voor beambten
personeel en de personeels vereniging. Verschil moet er wezen.
Dan denk ik aan de filmavonden in de toneelzaal van het Scheldekwartier, waar ik onder de indruk
was van “De muiterij op de Bounty”.
Dan denk ik aan de sombere tijden gedurende grote reorganisaties en het RSV debacle waar veel
mensen ontslagen werden en vele gezinnen buiten hun schuld in grote problemen kwamen.
Dan denk ik aan het Sociaalfonds en de Humanitaire actie van de ondernemingsraad waarvoor je 1
gulden van je vakantie toeslag afstond voor goede doelen in de regio.
Dan denk ik aan het Hoofdmagazijn waar je met een gele bon van je baas artikelen kon bemachtigen.
Dan denk ik aan al die andere magazijnen waar je naar toe moest om gereedschap, vet, of olie te
halen.
Dan denk ik aan de kledingcentrale waar ze overalls repareerden en waar je een schoon pak kon
halen.
Dan denk ik aan het loodsje aan de afbouwkade waar we in de slappe tijd fietsenrekken moesten
maken voor het nieuwe fietsenhok op het Eiland. Dan denk ik aan het leggen van nieuwe golfplaten
op het dak van de gieterij waar we donderdags niet terecht konden i.v.m. het gieten.
Dan denk ik aan het gereedschap en takelmagazijn op de hoek bij de Andesloods waar vrijdags ’s
middags de tijd werd vol gemaakt onder het genot van een vies blaadje die daar in een grote lade
lagen.
Dan denk ik aan de Noord helling met daarop een autotransportschip waar ik fundaties van
hulpdiesels moest vlakken met een carrosserievijl en een vlakplaatje met Pruisisch blauw.
Dan denk ik aan de voorman die met zijn witte helm naar de kraanbaas stond te wuiven om zijn
aandacht te trekken.
Dan denk ik aan alles wat geweest is en nooit meer terug komt.
Stapelloop Willem Ruys 1 juli 1946

zie ook: “ Barsten in de Fles – jongensjaren in
.
Vlissingen 1940 -1947” uitg. ADZ 1990
“Vlissinger Piet Quite beschrijft zijn jongensjaren in
de Scheldestad tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Volop anecdotes, foto's en herkenbare locaties werd
dit succesvolle boek voornamelijk voor oudVlissingers een must. Maar ook voor de jongere
generatie zeer leesbaar” (uit recensie). I
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Tenslotte zij hier nog aangemerkt, dat er twee zeer mooie boeken over scheepswerf
de Schelde bestaan, waarin werkelijk alles wordt verteld over de geschiedenis van de
werf en de Nederlandse scheepsbouw – en ook natuurlijk over BMV’s “werkplek”.
Titel: Koninklijke Mij. 'De Schelde'
ISBN: 9060130952
Auteur): Piet Quite
Uitvoering: Gebonden
Omvang: 192 pagina's
Verschenen: 2000
Prijs: € 29,50

”Vanaf het moment dat het voormalige Marine Etablissement door Arie Smit J. zn.
in 1875 werd overgenomen om er een moderne werf te vestigen, zijn stad en werf
tot elkaar veroordeeld. De komst van de werf en een voorspoedige ontwikkeling in
de scheepsbouw zorgden voor een ongekende bloeiperiode voor zowel stad als
werf. "Wat goed is voor De Schelde, is goed voor Vlissingen". zo luidde het devies.
Piet Quite beschrijft deze ontwikkeling in een geheel eigen stijl waarbij de
geschiedenis tot leven wordt gebracht. Trots op de schitterende zeekastelen en
imponerende fregatten die er van stapel liepen, is De Schelde voor hen even
onlosmakelijk met hun stad verbonden als de haven en de zee”.
Jeroen ter Brugge, Elisabeth Spits en Gerbrand Moeyes:
Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009.
ISBN 978-90-5730-0.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
128 pagina’s
Prijs € 19,95.

“In Nederland zijn van oudsher vele scheepswerven te vinden. De publicatie
'' Scheepsbouw in perspectief; werven in Nederland 1870-2009'' geeft een beeld
van de scheepswerf in Nederland in historisch perspectief, en de rol die de
werven speelden op het gebied van ruimtelijke ordening, sociale verhoudingen,
politiek en op het gebied van welzijn van de werknemers. Scheepswerven waren
een essentieel onderdeel van vaak plaatselijke economieën en het personeel
vormde een hechte gemeenschap. De vaak grote complexen waren nadrukkelijk
aanwezig in de bebouwde omgeving. Schaalvergroting en modernisering van
technieken en materialen brachten echter een voortdurende zoektocht naar
foto van Vlissingen
ruimte op gang en verzoorzaakten een haat-liefdeverhouding met de directe
omgeving. In deze publicatie, een gezamenlijke productie van het Maritiem Museum Rotterdam en het
Nederlands Scheepsvaartmuseum Amsterdam schetsen vooraanstaande maritiem-historici, onder wie
conservatoren van beide muea, een gevarieerd beeld van de Nederlandse scheepsbouwnijverheid.
Voor het boek is gekozen voor een selectie van een aantal Nederlandse scheepswerven, met als
uitgangspunt geografische verspreiding en een verdeling over kleine en grote werven. Behalve de
bekende grote werven in Amsterdam , Rotterdam, Groningen, Friesland en Zeeland komen ook de
kleinere, meer onbekende werven langs de binnenwateren aan bod. Inmiddels zijn veel oudere
scheepswerven in veel gevallen na de sluiting inmiddels volledig uit de omgeving verdwenen en
daarmee uit het geheugen gewist. In het boek wordt dit treffend geillustreerd door een fotografische
vergelijking van de vroegere situatie en de situatie nu. De actuele situatie laat treffend zien hoe weinig
er van de oude scheepswerfgebouwen en kranen in Nederland anno 2009 is overgebleven. Verder is
het boek rijk geillustreerd met fraaie historische opnamen en kleurenopnamen van memorabilia van
scheepswerven, zoals boekomslagen, glas-in-loodvensters, tekeningen en schaalmodellen van
schepen. Beschreven worden de volgende scheepswerven: Vlissingen:De Schelde; Sliedrecht: IHCMerwede; Alpehn aan den Rijn: D.en Joh.Boot; Schiedam: Wilton-Feijenoord; Arnhem: Arnhemse
Scheepsbouw Maatschappij; Amsterdam: NDSM; Haarlem: werf Conrad; Zaandam: Zaanlandsche
Scheepsbouw Maatschappij; Franeker: scheepswerf Draaijsma; Kinderdijk: de werven van de familie
Smit. Het boek is een welkome aanvulling op de literatuur over Nederlandse scheepsbouw, vooral ook
omdat het een aantal relatief onbekende kleine scheepswerven voor het voetlicht brengt”.
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“nihil est perpetuum datum”
.

niets is van ewige duur

REMINSCENTIES AAN HET OUDE EN COMPUTERSIMULATIE VAN HET NIEUWE

Primeminister Clement Attlee
bezichtigt de werf direct na
het einde van de Tweede Wereldoorlog

Plattegrond Vlissingen in 1750 met ’S LANDS DOK
en diverse later gedempte binnenhavens

naoorlogse werf met marineschepen

vooroorlogse werf

Computersimulatie van het nieuwe Vlissingse Dokkershaven-centrum
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M POST SCRIPTUM VERHEUL KAMERMANS

“’t is pik in ‘t vier”
Zeeuws voor hevige ruzie

Nadat Josephus Franciscus Verheul in 1965 was overleden, gingen zijn
echtgenote “Tilly” Verheul-Buskes en de twee kleinkinderen inwonen bij grootmoeder
Maria Susanna Verheul-Kamermans aan de Singel 146/286 te Vlissingen – aan dit
arrangement zou echter reeds in 1967 weer een einde komen, omdat er steeds
grotere spanningen ontstonden tussen Maria Susanna Verheul-Kamermans en “Tilly”
Verheul-Buskes over de erfenis van Bernardus Michiel Verheul. Voor “tante Marie”
was dat alles te veel en zo kwam het dat ook broer Jan Willem Kamermans zich
ermee ging bemoeien – als gevolg daarvan kwam het ook tot uitermate enerverende
uiteenzettingen tussen “Tilly” (vader sprak altijd van “rot Tilly”) en Jan Willem Kamermans.
Er was zo te zeggen alleen nog maar ruzie en ook de beide kleinkinderen zouden
zich terugtrekken van grootmoeder Maria Susanna Verheul-Kamermans – het
zouden zo tot aan haar dood in 1975 zeer eenzame jaren worden. Over de jaren aan
de Singel 146/286 schreef oudloods Ed Macaré mij overigens nog de navolgende
leuke aanmerking: “Mijn moeder was een achternicht van Bernard Verheul, haar
moeder Pieternella Jacoba (Nellie) Verheul was een volle nicht van Bernard. Zij
woonde de laatste 10 jaar van haar leven (overleden 16 april 1972) bij ons op de Singel,
maar had geen of weinig contact met haar neef die schuin tegenover ons woonde”.
Toen het pand Singel 146/286 was verkocht, ging Maria Susanna
Verheul- Kamermans – die steeds sterker werd getroffen door de ziekte
van Parkinson - in een aanleunwoning in het rust- en verpleeghuis “Ter
Reede” aan de Koudekerkse Weg, niet ver van Jan Willem Kamermans en
Elisabeth Kamermans-Clemens aan de Vrijdomweg 14/48. Vader en
moeder voelten zich steeds meer verantwoordelijk voor haar en zo zou het
MSV in 1966 komen, dat Jan Willem Kamermans zijn zuster bijna iedere dag zou
bezoeken, vele jaren lang - ofschoon het in de loop der jaren ook met zijn eigen
gezondheid steeds slechter ging. Toen Jan Willem Kamermans na een zware
lijdensweg op 29 maart 1974 toch nog onverwachts kwam te overlijden, zou Maria
Susanna Verheul-Kamermans hem dan reeds op 10 januari 1975 volgen – “time was
over”.
Het toentertijdse rust- en verpleeghuis “Ter Reede” is in de loop der jaren aan de
nieuwe tijden aangepast en vanaf 2007 zelfs geheel omgestructureerd - en daarover
heette het in een artikel in weekblad “De Faam” van 3 maart 2009: “Vlissingen heeft
een compleet aanbod van verpleging,” vertelt Jan de Graaf, directeur van Ter Reede.
“Naast verzorging is het natuurlijk heel belangrijk voor de mensen, dat ze hier goed
kunnen wonen en ook plezier kunnen hebben. Ze zitten absoluut niet achter de
geraniums. We hebben bijvoorbeeld een atelierruimte, die nog een keer wordt
vergroot. Veel bewoners vinden het heerlijk om te tekenen, te schilderen of te
boetseren. Nieuw is onze zaal waar ze kunnen genieten van een concert, een
theatervoorstelling of een heuse bioscoopfilm.” De Graaf hoopt dat aan het eind van
het jaar alles af is. Dit is de laatste fase van de vernieuwing van Ter Reede. Destijds
waren er 251 bewoners en 196 aanleunwoningen. Nu bestaat het complex uit 386
woningen met 24-uurs zorgondersteuning, een psychogeriatrisch verpleeghuis voor
98 bewoners (Vondellaan) en een verpleeghuis voor 75 bewoners. Naast de
verbouwing en de inrichting wordt er ook hard aan de tuinen gewerkt. “Wij voorzien in
een enorme behoefte, “vervolgt De Graaf, “er is een lange wachtlijst voor de
combinatie goed wonen, zorg, welzijn en plezier.”
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Met betrekking tot de ontstane “onenigheid” in BMV’s familie na zijn overlijden in
1963 en de dood van zijn zoon in 1965, valt in deze samenhang overigens nog te
vertellen, dat “tante Marie” in haar testament vervolgens alleen de twee zoons van
Jan Willem Kamermans – Josephus Franciscus Kamermans en Jacobus Johannes
Kamermans (de auteur van het onderhavige eBook) – heeft bedacht. Via de
arrondissementsrechtbank te Middelburg werd de erfenis toegekend op basis van
“beneficaire aanvaarding”, maar door het oponthoud in Ter Reede enz. waren er
vrijwel geen baten meer resp. is het geheel in het zand verlopen. Overigens liep de
administratief-financiële afwikkeling met betrekking tot verkoop en vererving van de
beide panden Groenewoud 40/36 en Singel 146/286 altijd via „juffrouw Spits“ van de
SMZ – vader had grote waardering voor haar kundigheid en “juffrouw Spits” was een
begrip in huize Kamermans.
Documenten Arrondissements-Rechtbank Middelburg inzake beneficiaire aanvaarding

bevestiging Belastingdienst Roosendaal

83

Net zoals haar echtgenoot Bernardus Michiel Verheul en haar zoon Josephus
Franciscus Verheul werd Maria Susanna Verheul ook op de Noorderbegraafplaats in
Vlissingen begraven – de grafstenen van de familie Verheul zijn daar tot op de
huidige dag bewaard gebleven. Dit geldt ook voor het graf van Josephus Franciscus
Kamermans en echtgenote Maria Catharina Pieters maar deze situatie gaat nu zoals uit het navolgende PZC-artikel blijkt – veranderen - vanaf 2010/2011 zullen
vele oude graven geruimd worden. En zo zal het er wel toe komen, dat deze laatste
tastbare reminiscenties aan beide zo nauw met elkaar verbonden families dan
voorgoed verdwenen zullen zijn. Want mijn vader Jan Willem Kamermans en mijn
moeder Elisabeth Kamermans-Clemens hebben immers niet voor een begrafenis
gekozen maar voor crematie resp. anonieme bijzetting: vader 1974 in Rotterdam en
moeder 1990 in Vlissingen. “Les jeux sont faits – rien ne va plus”.
Ter herinnering aan deze graven zijn deze op de navolgende pagina afgebeeld –
we vinden hier dus met betrekking tot Marie Verheul-Kamermans zowel de
grafschriften van haar ouders alsook die van haar echtgenoot en van haar zoon.

Vlissingen ruimt graven Noorderbegraafplaats
woensdag 02 december 2009 | 07:36

VLISSINGEN - Een deel van de huurgraven op de
Noorderbegraafplaats in Vlissingen wordt eind volgend jaar
en begin 2011 geruimd.
Het gaat om de graven die uitgeven zijn in de periode 1924-1975,
met uitzondering van de kindergraven. Het college van
burgemeester en wethouders heeft gisteren tot die ruiming
besloten. Dat is volgens het college nodig om ruimte te maken
voor nieuwe graven. Het wijst erop dat die graven voor een
periode van vijftien jaar zijn uitgegeven. "Die periode is op het
moment van ruiming met twintig jaar verstreken", aldus het
college.De gemeente gaat de nabestaanden die bekend zijn persoonlijk melden dat er geruimd gaat
worden. Het bestuur roept nabestaanden ook op om zelf te melden als er een herbegrafenis gewenst
is of als ze het grafmonument willen behouden.Het wijst er wel op dat het achterhalen van
nabestaanden niet in alle gevallen mogelijk is, 'omdat er in het verleden nauwelijks geregistreerd
werd'. Om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken, gaat de gemeente borden op de begraafplaats
plaatsen met teksten over de geplande ruiming van de graven.

Tenslotte zij hier nog aangemerkt, dat de door Jan Willem Kamermans in 1974 toch
wel relatief onverwachts getroffen crematie-beslissing klaarblijkelijk ook moet zijn
beϊnvloed door het feit, dat hij niet alleen het graf van zijn ouders gedurende bijna 25
jaren met grote toewijding heeft verzorgd, maar sinds het einde van de jaren zestig
ook nog de Verheul-graven er bij kwamen. “Tilly” Buskes en haar twee dochters
waren immers weggetrokken en het meeste werk bleef – omdat Maria Susanna
Verheul-Kamermans daartoe niet meer in staat was - zo bij vader hangen. Ik heb
nooit in die richting gedacht. maar ik kan na deze kennis van zaken de beslissing van
mijn vader en moeder, zich niet te laten begraven maar voor een anonieme bijzetting
te kiezen, heden - aan het einde van dit boek – toch wel beter natrekken.

“rust in vrede”
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Legende (van links naar rechts):
grafplaats 9 / 516 (geen zerk meer ter plaatse) :
grootouders Christiaan Kamermans en Maria Susanna Lute
graf 2 / 932:
ouders Josephus Franciscus Kamermans en Maria Catharina Pieters
graf 2 / 1780:
Bernardus Michiel Verheul en Maria Susanna Kamermans
graf 4 / 473
zoon Josephus Franciscus Verheul
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“Luctor et Emergo”
ik worstel moedig en ontzwem

N HERINNERINGEN AAN OUD VLISSINGEN EN OUD WALCHEREN
Om te begrijpen in welke stroomversnellingen Vlissingen in de jaren zeventig van
de 19e eeuw terecht zou komen, worden deze voor de stad zo eminent belangrijke
gebeurtenissen (zeebad-toerisme, Engeland-veerdienst. Schelde-werf, loodswezen) hier nog
eens opgehaald uit de “Vlissingse geschiedenis-kroniek 1867-1940” (website
www.vlissingen.nl) – beter kan ik het ook niet vertellen. Bernard Michiel Verheul en Jan
Willem Kamermans hebben met hun gezinnen van deze Vlissingse welvaart vooral in
de jaren na de Eerste Wereldoorlog mogen genieten – en ik ben blij dat ik deze
Vlissingse bloeitijd in mijn boeken zo intensief heb kunnen weergeven. De jaren in en
na de Tweede Wereldoorlog maakten echter een abrupt einde aan alles maar ook nu
gaf Vlissingen zich niet geslagen - en het ging inderdaad verder. Maar anders als
gedacht: het strandtoerisme en het loodswezen kwamen weliswaar weer in echte
stroomversnellingen terecht, echter de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en de
Koninklijke Maatschappij de Schelde zijn intussen uit het Vlissingse stad- resp.
havenbeeld verdwenen. Of anders gezegd: “Nihil est perpetuum datum”. (zie ook O)
Vlissingen van 1867 tot 1940
Eigenlijk gebeurden er in deze periode meerdere dingen tegelijk.
Mede door de afdamming van Het Sloe moesten er twee kanalen worden gegraven: Het Kanaal door
Zuid-Beveland en het Kanaal door Walcheren. Dit op dringend verzoek van onze zuiderburen. Met het
graven van het Kanaal door Walcheren werden er ook twee binnenhavens, sluiswerken en een
buitenhaven aangelegd. Vlissingen kreeg bovendien een spoorverbinding met Bergen op Zoom. En
vanwege de opheffing van de vesting waren de vestingwerken niet meer nodig en kon Vlissingen zich
buiten de vesting gaan uitbreiden. Direct na de ingebruikname van de havens vestigde in 1875
scheepswerf 'De Schelde' zich in Vlissingen op de terreinen van de voormalige Marinewerf en in de
buitenhaven vestigde zich de Stoomvaartmaatschappij 'Zeeland' met de verbinding naar Engeland.
Vlissingen kon de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. Het inwonertal in de periode 18751900 verdubbelde naar bijna 19.000. Hierdoor ontstond een enorm huisvestingsprobleem.
Toerisme
Ook op het gebied van het toerisme ging Vlissingen een belangrijke rol spelen. Ten westen van de
stedelijke bebouwing beschikte de stad al over prachtige zuiderstranden en in navolging van
badplaatsen zoals Scheveningen en Blankenberge wilde ook Vlissingen van deze natuurlijke
omstandigheden gebruikmaken. Dit kende een aarzelend begin in 1872 met een badpaviljoentje maar
al snel begon het meer allure te krijgen. Zeker toen het Grand Hotel des Bains in 1886 werd opgericht
(het latere 'Britannia'). De directie van dit hotel eiste dat er een verbinding moest worden aangelegd
tussen de stad en de badplaats: de Badhuisstraat. Dit alles leidde tot een stroomversnelling.
De Boulevards begonnen zich te ontwikkelen en elders schoten complete woonwijken
(met arbeiderswoningen) als paddestoelen uit de grond. De eerste arbeiderswijk was die bij het Groot
Arsenaal: De Tachtig Plagen. Daarna volgden het Oranjekwartier en het Eiland en ten noorden van de
oude vesting verrees woningbouw aan de Aagje Dekenstraat, Glacisstraat en Badhuisstraat.
Uitbreidingsplannen
Deze enorme komst van nieuwe woningen vereiste echter een gestructureerde aanpak. Er moest een
uitbreidingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld om alles in goede banen te leiden. In
1907 was het zover. Grofweg werd Vlissingen in drie delen gesplitst. De oostzijde kreeg de
bestemming haven en industrie, de middensectie de bestemming wonen (voor de arbeider) en de
westzijde de bestemming wonen in een parkachtige omgeving (voor de beter gesitueerden).
Bovendien kreeg de binnenstad een ander aanzien door het dempen van de Koopmanshaven,
Achterhaven en de Pottehaven, hetgeen los stond van het uitbreidingsplan maar meer het gevolg was
van de overstroming in 1906. Vlissingen veranderde in korte tijd enorm. De woningbouwverenigingen
VVV, Gemeenschappelijk Belang en Goed Wonen waren goed voor de invulling van complete
woonwijken.
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Trias
Onder de bezielende leiding van burgemeester Van Woelderen begon de stad steeds meer allure te
krijgen. Er kwam een vliegveld, een pier, het Nollebos. Zijn Vlissingse Trias: Haven, Industrie en
Badplaats moesten worden gerealiseerd. Er moest een nieuw stadshart worden gerealiseerd met een
nieuw stadhuis, winkels, een schouwburg en kantoren tegenover de HBS. Hij had plannen in
overvloed om Vlissingen ook toeristisch gezien nog meer op de kaart te zetten met een invulling van
het park- en duingebied tot aan de Vijgheter. In de 30-er jaren moest het uitbreidingsplan weer nodig
worden bijgesteld. Een probleem vormde het vliegveld langs het Kanaal door Walcheren waardoor er
in de directe omgeving geen bebouwing mogelijk was. Eventuele uitbreiding van woonwijken kon dus
alleen maar plaatsvinden in noordwestelijke richting. Aan de ontwikkeling van de stad kwam echter
abrupt een eind door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Hiertoe navolgend nog verdere Vlissingse foto-impressies uit vroegere jaren (zie ook p.
42):
IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN
Legende (van links naar rechts):
beloodsing op de rede van Vlissingen, Badhuisstraat, Grand Hotel Britannia, scheepswerf de
Schelde. loodsensociëteiten, Kleine Markt met Walstraat
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IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN
Legende (van links naar rechts):
Roeiershoofd met loodsboot, Nieuwedijk met tram, badstrand voor Boulevard Evertsen,
Vissershaven en Koopmanshaven met Schelde-kranen op achtergrond, Bellamypark en
Koopmanshaven, station Buitenhaven met driemaster, Coosje Buskenstraat in richting PZEM,
ijsvermaak op Spuikom met watertoren uit 1894 op achtergrond
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“goed Zeeuws goed rond”

HET OUDE WALCHEREN

Het oude Walcheren met zijn typische plattelandtradities (o.a. ringrijden) en
eeuwenoude boerenfolklore bleef van de stormachtige Vlissingse ontwikkelingen in
de geschilderde jaren zeventig van de 19e eeuw grotendeels verschoond – de
prachtige walcherse klederdrachten waren daarna ook heel gewoon in het Vlissingse
straatbeeld aanwezig en dat gold ook voor de vissersvrouwen uit Vlissingen en
Arnemuiden. Men zou het zeker ook kunnen vergelijken met de naoorlogse
toeristische ontwikkelingen in Italië en Spanje, d.w.z. aan de kusten de bruisende
toeristencentra en landinwaarts de plattelandsbevolking met een totaal andere
levensstandaard – en zoals vanouds met traditionele gebruiken en tradities. Zo was
het ook op het (schier-)eiland Walcheren en pas na de Tweede Wereldoorlog zou
daar geleidelijk verandering in komen – in de jaren daarvoor zouden op het
Walcherse platteland resp. in de “tuin van Zeeland” alleen schilderskoloniën in
Domburg (Piet Mondriaan, Jan Toorop) resp. Zoutelande en een (beperkt) elitair “society”strandleven in Domburg (rondom Badhotel) zich enigermate etablieren kunnen.

e

het oude eiland Walcheren in de 19 eeuw
Walchers pootjebaden….
Walcherse boerenhofstede
en dagelijkse klederdracht
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HET OUDE WALCHEREN

melkkar Walcheren

boerenkamer Walcheren
boerenbevolking Walcheren

typisch Walcherse klederdracht
Walcherse boerinnen voor stadhuis Middelburg

Visvrouwen aan de Vissershaven (Nieuwedijk) te Vlissingen
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O SUPPLEMENT NIEUW VLISSINGEN
Vooraf zij hier nog aangemerkt, dat met het onderhavige eBook een einde komt aan
de door mij in 2006 begonnen K/C-genealogie “via een een andere invalshoek”
(Macaré) – d.w.z., dat niet alleen namen en getallen maar ook “vlees op het
geraamte” (informaties over levensomstandigheden van en wetenswaardigheden rondom de
diverse voorouders inclusief hun geschiedkundige en.maatschappelijke achtergronden) het
genealogische geheel dienen aan te vullen resp. te illustreren. Hierop doelen:
eBook (ook op CD):
1) KCAMMERMANNS - „slechtbok“- INFO
Info: http://www.kcammermans.onzestamboom.nl
Download: http://www.download.kcammermanns-family.com
eBook (ook op CD):
2) IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER
Info: http://www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl
Download: http://elisabeth-clemens.kcammermanns-family.com
eBook (alleen op CD):
3) HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS – VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINISCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN
eBook ( alleen op CD):
4) BERNARDUS MICHIEL VERHEUL – TUSSEN SCHELDE- LOODSENTRADITIE EN SCHELDESCHEEPSWERFGLORIE
GEDCOM: http://www.team-kamermans.com
alsmede “in eigener Sache” (zie p. 2): http://www.transmythos.wildsidewalk.com

Verder was gepland in dit hoofdstuk ook nog een (authentiek) stukje in te voegen
van Yvonne Peters-Verheul over haar vader Josephus Franciscus Verheul, naar het
is er helaas niet van gekomen. Erg jammer, want het had een leuk en passend
verhaal kunnen worden – dat bewijst haar tekst in een emailbericht van 23.12.2009:
“Zo herinner ik me bijvoorbeeld, dat toen we nog in Almelo woonden, pap, mam, Dees en ik geregeld
met de trein naar Vlissingen gingen, om verjaardag te vieren, van opa of oma (zij kwamen vaker naar
ons). Dan kwam er op de Singel heel wat familie opdagen. Zoals bijvoorbeeld ome Kees, tante Nella
(Kornelis Adriaan Pieter Onderdijk, Pieternella Jacoba (Nellie) Onderdijk-Verheul (1885-1972)?) . Dat was een gezellige
tante, die veel lol had. Later, toen we in Roosendaal woonden, hetzelfde verhaal. Tante Nella maakte
dan complimentjes over mijn pianospel, dat ik met veel moeite in had gestudeerd en ten gehore gaf. Ik
moest altijd mijn lach inhouden, omdat zij de gewoonte had, haar boezem als bijzettafeltje te
gebruiken. Dit was de plaats, waar zij zowel haar theekopje dan wel haar gebaksbordje kwijt kon - niet
tegelijk, natuurlijk. Ja, mijn vader had dan een bord opgehangen met een zelfgemaakte tekst.
Speelde piano. De hele familie zong uit volle borst mee. Gelach. Gezelligheid. Jouw ouders waren dan
ook van de partij, ofschoon zij ook wel op hun rust waren gesteld. Maar ze genoten. Ik herinner me de
lichtjes, vanuit de trein, de blijdschap van opa en oma als ze ons zagen. Ik herinner me de geur van
oma's petroleumkacheltje en de heerlijke geur van opa's pijptabak. Zij leerde mij plantjes stekken.
Soms mocht ik met BM mee wandelen. Onderweg kwam hij andere 'oude' mannetjes tegen, met wie
hij lang kon staan kletsen. Soms ging hij naar Brittannia, waar een biljart stond, speelde hij wat en
dronk een borreltje - ik limonade. Ik herinner me de holle voetsporen van mijn vader in het strandzand,
de wind in mijn haren en knarsende boterhammen als we aan zee waren. Oma wees op de meeuwen
en was er trots op, dat zij vroeger alle namen van alle boten op elke afstand kon lezen”.
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Op de volgende pagina’s zijn tenslotte nog ettelijke uitvoerige Vlissingen informaties met betrekking tot de nieuwe tijd te vinden – het Griekse “panta rhei”gezegde (“alles is in beweging”) geldt immers bijzonder cruciaal voor deze waarlijk
prachtige en interessante “stad aan de Schelde” (zie navolgende Wikipedia-tekst). Maar
natuurlijk evenzo voor het (schier-)eiland Walcheren, waar Vlissingen op gelegen is
– beide locaties zijn door overal plaatsgevonden (bouwkundige) veranderingen (vooral
in het nieuwe millennium) bijna niet meer te herkennen. “As time goes by”….!
NIEUW WALCHEREN
.

zo noemden Vlissingse kolonisten vanaf 1654 ook het Caraϊbische eiland Tobago

Satellietenfoto Walcheren 2009

NIEUW VLISSINGEN

het nieuwe Vlissingen in vogelvlucht 2009
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“there’s (Flushing-)music in the air”

Het moderne Vlissingen vanuit de lucht met zijn nieuwe Boulevard-skyline ,
zijn enorme Dokkershaven-leemte midden in de stad en op de achtergrond
het intussen gearriveerde havencomplex Vlissingen-Oost. Op de golven van de
onberekenbare Schelde-wateren direct voor de Walcherse kust werd ooit de
onbarmhartige “ijzeren mannen in houten schepen”-geschiedenis van BMV’s
voorvaderen geschreven en symboliseerden ooit de silhouetten van de
reusachtige Schelde-kranen op de achtergrond een nu voorgoed vergane
scheepswerfglorie – “nihil est perpetuum datum”. Toch wel iets om in het
kader van dit boek even bij stil te staan.
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artikel uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

NIEUW) VLISSINGEN

Vlissingen is een stad en gemeente aan de noordzijde van de monding van de Westerschelde op
Walcheren in de Nederlandse provincie Zeeland met 44.964 inwoners (1 november 2006, bron: CBS)
op een oppervlakte van 344,97 km², waarvan 310,08 km² water. Bij de gemeente Vlissingen horen de
plaatsen Oost-Souburg (10.000 inwoners), West-Souburg en Ritthem (500 inwoners), al mogen Oosten West-Souburg tot wijken van Vlissingen gerekend worden. Vlissingen is de grootste woonkern van
de provincie Zeeland.
Naamgeving
De naam Vlissingen komt waarschijnlijk (!) van
een fles, die in allerlei theorieën over de naam
een rol speelt en nog steeds in het wapen van de
stad te zien is. De stad heeft al sinds 1315
stadsrechten. De naam Vlissingen is terug te
vinden in New York (Nieuw Amsterdam) onder de
naam 'Flushing'; een Engelse verbastering van
Vlissingen.
N.B.: logischer is volgens de auteur, dat het
woord “vlies” (fleece) tegronde ligt, afgeleid van
rams- resp. schaapsvacht (“Gouden Vlies”). Zie
ook eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM
KAMERMANS (p. 91 en p. 92)
Zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruyter op Keizersbolwerk

Geschiedenis
De eerste vermelding van Vlissingen komt uit 620. Vlissingen was toen niet meer dan een klein
gehucht ten westen van de oude stad. Door het graven van nieuwe havens is het "Nieuwe Vlissingen"
ontstaan. In 1556 vertrokken van hieruit Karel V en zijn zuster Maria van Hongarije naar Spanje. In
1585 wordt Vlissingen met Fort Rammekens Engels bezit: koningin Elisabeth verkrijgt ze, samen met
Brielle, in onderpand in ruil voor 5000 soldaten die de Nederlanden helpen in de strijd tegen Spanje. In
1616 komen deze gebieden terug bij Nederland. In 1809, tijdens de Napoleontische Oorlogen, landen
er Engelse troepen op Walcheren en wordt er een belegering gelegd rondom Vlissingen. Op 10
augustus starten de belegeringstroepen lichte beschietingen, waarna na twee dagen zware
beschietingen volgen. Hierbij worden 1100 kanonnen ingezet, worden vele gebouwen vernield. Het
bekendste gebouw hiervan is het stadhuis op de Grote Markt.
Scheepsbouw heeft eeuwenlang het stadsbeeld van Vlissingen bepaald. In Vlissingen was één
van de werven van de Zeeuwse Admiraliteit gevestigd. In 1814 vestigde de Koninklijke Marine
hier het Marine Etablissement Vlissingen, een scheepswerf voor de nieuwbouw, reparatie en
uitrusting van marineschepen, welke in 1868 werd gesloten. In 1875 werd dit terrein in gebruik
genomen door de Koninklijke Maatschappij De Schelde.
Wijken en buurten
Centrum (oude stad, scheldekwartier, rode buurt en Singel)
Boulevards
Middengebied
Fort
Paauwenburg
Groot-Lammerenburg (met de wijken Rosenburg, Bossenburg, Lammerenburg en Westerzicht)
West-Souburg
Oost-Souburg (agglomeratiewijk)
Ritthem (dorp)
Galgewei
Vrijburg (bedrijventerrein)
Baskenburg (bedrijventerrein)
Edisonpark (kennis, bedrijven en haventerrein)
Vlissingen-Oost (haven- en industriegebied)
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Bezienswaardigheden
In de zomermaanden trekken de Boulevards, het Nollestrand en het Badstrand vele toeristen en
Vlissingers. Op de zuidelijke pier staat een windorgel, dat bestaat uit bamboe pijpen (met diverse
gaten), dat bij krachtige wind vagelijk als een koor klinkt. Vlissingen is van oorprong een haven- en
vissersstad. Dit veranderde in de jaren 30 van de vorige eeuw toen de Vlissingse burgemeester Van
Woelderen de economie van de stad wilde vergroten op basis van de drie pijlers toerisme, haven en
industrie. De havens van de stad werden vergroot en Vlissingen werd als badplaats gepromoot.
Hiervoor werd een strandbad en een wandelpier opgericht. Vlissingen groeide snel en werd mede
dankzij de burgemeester een belangrijke haven-, industrie- en badplaats.
De pier is op last van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog afgebroken om een landing van
de geallieerden te voorkomen. De wandelpier is nooit teruggekomen, maar hiervoor in de plaats zijn
andere toeristische voorzieningen gekomen, zoals Reptielenzoo Iguana, attractiecentrum "Het
Arsenaal" en de megabioscoop "Cine City". Verder zijn er in de stad diverse winkelcentra waarvan de
binnenstad de belangrijkste is. Daarnaast is er een nieuw overdekt winkelcentrum in aanbouw en zijn
er al diverse plannen om het centrum met het terrein van de voormalige scheepswerf De Schelde uit
te breiden. Het terrein van ongeveer 35 hectare is door de scheepswerf na 120 jaar verlaten. Op deze
locatie zijn, naast de uitbreiding van het winkelcentrum, ook woningbouw, een zeejachthaven, een
theater, horeca, een stadshotel en diverse bovenregionale trekkers zoals een casino voorzien. Het
terrein en het nieuwbouwproject staan bij de bevolking bekend als Scheldekwartier, maar het
gemeentebestuur geeft voorlopig nog de voorkeur aan Dokkershaven omdat het project onder deze
naam was genomineerd voor de European Urban and Regional Planning Achievement Awards
(EURPA) 2006, een prestigieuze architectuurprijs die echter aan Vlissingen voorbijging. De eerste
fase van het project zal in 2007 beginnen. In het oude centrum zijn zo'n 300 monumenten waardoor
de stad de 30ste monumentenstad van Nederland is. De stad heeft mede door deze monumenten
maar ook door de ligging aan de Westerschelde en het drukke scheepvaartverkeer op de rede een
maritiem karakter. Het spel van water en wind zorgt iedere dag voor een andere sfeer in de stad.

Monumenten
Sint Jacobskerk
Gevangenentoren
Zeemanserve
Karolingische Burg
Keizersbolwerk
Wooldhuis
Timmerfabriek (Scheepswerf De Schelde)

Musea
Het Arsenaal
Zeeuws Maritiem muZEEum
Reptielenzoo Iguana

Evenementen
Bevrijdingsfestival (5 mei)
Film by the sea (september)
Straatfestival (eerste weekend van juli)

Onderwijs
Naast basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs is er de MBO-instelling ROC Zeeland en
de HBO instelling Hogeschool Zeeland die diverse opleidingen en een steunpunt voor de Open
universiteit herbergt. Het ROC en de Hogeschool Zeeland zijn gevestigd in het gebied dat ook wel
kenniswerf wordt genoemd. De gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland willen dit stadsdeel
ontwikkelen tot een hoogwaardig kennispark met kennisintensieve bedrijven. Het is gelegen in het
havengebied aan de oostkant van het Kanaal door Walcheren. Aan de boulevard staat de
zeevaartschool die maritiem onderwijs biedt op zowel hoger als middelbaar niveau.
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Verkeer en vervoer
Vlissingen is het eindpunt van de 'Zeeuwse Lijn', de enige spoorweg voor reizigersverkeer in Zeeland,
die begint in Roosendaal. De trein stopt op twee stations, Vlissingen Souburg voor de noordelijke
wijken en Oost-Souburg en station Vlissingen voor de havens, het centrum en zuidelijk gelegen
wijken. Bij de binnenhavens begint het Kanaal door Walcheren dat de Westerschelde met het Veerse
Meer verbindt.Tegenover het station Vlissingen vertrok vroeger een autoveerdienst, geëxploiteerd
door de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, naar het Zeeuws-Vlaamse Breskens. Sinds op 15
maart 2003 de nieuwe Westerscheldetunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen in gebruik is er een
fiets- en voetveer voor in de plaats gekomen, geëxploiteerd door Veolia Transport Fast Ferries
(voorheen bekend als BBA Fast Ferries). Tussen 1875 en 1939 en tussen 1974 en 1994 had de stad
een dagelijkse passagiers- en vrachtveerdienst met Engeland. Van 1875 tot en met 1939 werd deze
uitgevoerd door de Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) op achtereenvolgens Sheerness,
Queenborough, Folkestone en Harwich. Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd
de veerverbinding gestaakt. Na de oorlog kon de dienst als gevolg van de zwaar beschadigde haven
niet vanuit Vlissingen hervat worden en werd de lijn verplaatst naar Hoek van Holland. Van 1974 tot
en met 1994 was de bestemming weer Sheerness en was de exploitatie in handen van de Olau Line.
Door de economische teruggang in Engeland en de groeiende concurrentie werd de verbinding op 15
mei 1994 opgeheven.

Havens en industrie
De stad is van oudsher een havenstad. De havenactiviteiten hebben zich in de loop der eeuwen
langzaam oostwaarts verplaatst. Eerst waren er alleen havens in de stad. In de negentiende eeuw
werden de Buitenhaven en achter de sluizen, samen met het Kanaal door Walcheren, de Eerste
Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd. Tussen 1961 en 1964 werd even ten oosten van
Vlissingen door het indijken van het Zuid-Sloe het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost
gerealiseerd, ook vaak "Sloegebied" genoemd. De havens van de stad worden nu gezien als de derde
haven van Nederland na Rotterdam en Amsterdam, met een aan- en afvoer van respectievelijk 15.000
en 16.000 maal 1000 ton per jaar [1].

Sport en recreatie
Door deze plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail geheten. De E9
loopt langs de kust van Portugal naar de Baltische staten.

Hoogste waterstanden
1 februari 1953: 455 cm boven NAP
3 januari 1976: 394 cm boven NAP
12 maart 1906: 392 cm boven NAP
28 januari 1994: 387 cm boven NAP
27 februari 1990: 384 cm boven NAP

Geboren
Geleyn Evertsen (1655-1721), admiraal
Johan Evertsen (1600-1666), admiraal
Cornelis Evertsen de Jonge (1628-1679), viceadmiraal
Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706), luitenant-admiraal
Paskal Jakobsen (20 januari 1974), zanger en gitarist van Bløf (beroemde Vlisingse popgroep)
Patrick Lodiers (25 oktober 1971), BNN-presentator
Geert van Oorschot (15 augustus 1909), schrijver (onder het pseudoniem R.J. Peskens) en oprichter
van uitgeverij G.A. van Oorschot (overleden 1987)
Jean-Louis Pisuisse (6 september 1880), zanger en cabaretier (overleden 1927)
Michiel Adriaenszoon de Ruyter (24 maart 1607), admiraal (overleden 1676)
Floor Wibaut (23 juni 1859), zakenman en politicus (overleden 1936)
Betje Wolff (24 juli 1738), schrijfster (overleden 1804)
.

EINDE

S U P P L E M E N T N I E U W V L IS S I N G E N
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LUCTOR ET EMERGO

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d'aloude Eendracht woont,
En welvaart 's landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
'Ik worstel moedig en ontzwem!'
Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d'eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.
Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk'le keus:
'Oranje en Zeeland!' da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.
Zeeuws volkslied uit 1919
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“RUSTIG BLIJVEN EN DOORWERKEN”
Koningin Wilhelmina in 1940 aan het Nederlandse volk

“from here to eternity”
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