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Voorwoord 
 

Van ‘t  een komt ‘t ander 
Een nieuwe uitgave van de heemkundekring  Stad en Lande van Tholen ligt voor u.  
Door het vele werk aan ons boek ‘Gevallen en gebroken’ is de uitgave van dit 
jaarboek vertraagd. Maar de inhoud is er niet minder om. Het is een boekwerkje 
waarin leden van de vereniging, en anderen, in verhalen verslag doen van hun 
onderzoekswerk.  
Zo kreeg Jannie Gunter-Knulst bij familieonderzoek een driehonderd jaar oude 
notariële akte onder ogen en beschrijft ze aan de hand daarvan het avontuur van de 
mannen van Sint-Maartensdijk die een Frans schip kapen bij Yersekendam. 
Wat enkele foto's ons te zeggen hebben, blijkt uit het verhaal van Kees Fase en Ben 
van den Aarssen, 'Die storm van 1911…’. 
De familienaam Van Vrijberghe is zeker niet onbekend voor het eiland Tholen. 
Ton Romeijn kwam in zijn onderzoek naar de regenten die tijdens de Republiek in 
de stad Tholen een regeringsambt vervulden, een verhaal op het spoor van de 
burgemeesterszoon Bonifacius van Vrijberghe die een reisje naar Parijs maakte. 
Hij doet hier verslag van. 
Albert L. Kort doet onderzoek naar de geschiedenis van de veldwacht in Zeeland. 
Hij schrijft een interessant verhaal over een veldwachter van Oud-Vossemeer die 
in 1851 zijn congé kreeg. 
Het boek zou niet compleet zijn als daarin geen aandacht zou zijn voor onze 
streektaal. Het Thoolse dialect komt naar voor in een bijdrage van Jopie Meerman 
over haar  jeugdherinneriengen. 
 
‘Wie schrijft, die blijft’, wordt wel eens gezegd en daar zit wat in. Maar het 
geschrevene blijft ook. En dat is belangrijk omdat het verleden ons kan helpen het 
heden beter te begrijpen. Belangstelling voor onze geschiedenis is meer dan alleen 
maar nostalgie naar een verloren wereld. Voor wie er oog voor heeft, is 
geschiedenis letterlijk en figuurlijk een onvoltooid verleden tijd. Schrijven over het 
verleden is als het maken van een legpuzzel waarvan honderden stukjes ontbreken.  
Ik nodig de lezers uit om mee te schrijven over de geschiedenis van het Thoolse 
land. Om mee te helpen stukjes van de puzzel in elkaar te passen. En soms vindt de 
puzzelaar precies het ontbrekende stukje dat opeens nieuw licht werpt op een tot nu 
toe raadselachtig fragment. 
Ik hoop dat veel onderzocht wordt. En dat er zoveel kopij bij de redactie 
aangeleverd wordt, dat we niet meer kunnen volstaan met één uitgave per jaar, 
maar dat het er meerdere mogen worden. Aan u het woord. 
 
De voorzitter, 
Wally Blaas



 

THOOLSE VELDWACHTERS ONDER VUUR 
 

 door Albert L. Kort 
 
Bij het woord ‘veldwachter’ denken velen van ons ongetwijfeld aan de 
populaire TV-serie Swiebertje, waarin de gelijknamige persoon meer dan 
eens overhoop lag met de veldwachter Bromsnor, die als dienaar van de 
burgemeester het wettig gezag vertegenwoordigde. 
 
De veldwachter of ‘garde champêtre’ verscheen in 1791 op het historische 
toneel, voor het eerst in Frankrijk. Toen vier jaar later de Fransen het 
tegenwoordige België en Zeeuws-Vlaanderen bezetten, deed de veldwachter 
zijn intrede in de door de Fransen bezette Nederlandse gemeenten. Pas in 1810, 
toen het Koninkrijk Holland door Frankrijk werd geannexeerd, zouden in 
vrijwel alle Nederlandse plattelandsgemeenten veldwachters worden 
geïnstalleerd. Ze bleven bestaan tot 1943, toen de Duitse bezetter de veldwacht 
onderbracht bij de marechaussee.1 De gemeenteveldwachter, die op voordracht 
van de burgemeester door de gouverneur van de provincie (vanaf 1851 de 
commissaris van de koning) werd benoemd, had een uitgebreid takenpakket. In 
het uit 1829 daterende provinciaal reglement stond precies opgeschreven aan 
welke verplichtingen hij was onderworpen. Op de eerste plaats moest hij 
waken tegen alle overtredingen op het platteland, zoals het stelen van vee en 
het vernielen van bomen, veldgewassen en landbouwwerktuigen. Daarnaast 
moest hij erop toezien dat de wegen, sloten en sluizen in orde waren. 
Bovendien moest hij controleren of de plaatselijke politieverordeningen door 
de ingezetenen werden nageleefd. Hielden de herbergiers zich wel aan de 
voorgeschreven sluitingstijden? Gooiden de mensen geen rommel op straat? 
Maakten ze niet teveel lawaai? Alsof dit alles nog niet genoeg was, moest hij 
waken tegen ongeregeldheden, optreden tegen lieden die de zondagsrust 
verstoorden, vreemdelingen in de gaten houden, bedelaars oppakken en letten 
op de stipte naleving van de verordeningen op het stelsel van maten en 
gewichten. Hij stond rechtstreeks onder de burgemeester, bij wie hij zich iedere 
dag diende te melden voor het in ontvangst nemen van orders. Van zijn 
dagelijkse ronden door het dorp moest hij aantekening houden in een speciaal 
daartoe bestemd zakboekje; van alle overtredingen en misdrijven moest hij 
proces-verbaal opmaken.2 
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Bijbaantjes 
Het zal duidelijk zijn dat de veldwachter een duizendpoot moest zijn, een 
manusje-van-alles, die het dorp als geen ander diende te kennen en van wie 
verwacht werd dat hij goed met de bewoners overweg kon en tegelijkertijd de 
belangen van het gezag in de gaten hield.  
Tegenover de vele plichten stond in de meeste gevallen slechts een uiterst 
schamele vergoeding. Met een jaarwedde die in de Zeeuwse gemeenten in de 
negentiende eeuw schommelde tussen de ƒ 200,- en ƒ 400,-, verdiende een 
veldwachter niet veel meer dan een ongeschoold landarbeider. Het was dan 
ook geen wonder dat de meeste veldwachters talloze bijbaantjes nodig hadden 
om het hoofd boven water te kunnen houden. In een enkel geval waren het er 
zo veel, dat het een wonder mocht heten dat de veldwachter nog enige tijd kon 
vrijmaken om zijn eigenlijke werk te doen. In Poortvliet bijvoorbeeld kluste de 
veldwachter zóveel bij, dat hij de naijver van  enkele dorpelingen opwekte. Zo 
schreef de plaatselijke postbode in 1908 een boze brief aan de commissaris van 
de koningin, waarin hij zich beklaagde over de veldwachter. “Onze gemeen-
teveldwachter is bovendien polderbode, gemeentebode, schatter van herbergen, 
schoonhouder van publieke werken als brandputten, afhaler van kaaigelden, 
inner van brandassurantiën, weide-oppasser van verschillende boeren, land-
bouwer en schapenhouder.’’ 
Wat de postbode bovendien stak, waren de vele voordelen die de veldwachter 
uit hoofde van al deze functies genoot. Zo kreeg hij van de boeren tarwe als 
beloning voor zijn oppaswerk en kreeg hij van de gemeente een fiets die hij 
gebruikte om naar zijn eigen landerijen toe te gaan. Zijn schapen mocht hij 
kosteloos laten grazen op de weiden van bevriende boeren. De postbode 
verzocht de commissaris dan ook zo spoedig mogelijk een einde te maken aan 
deze ongewenschte toestand.3 “Naar mijn bescheiden mening moet de 
waarneming der hoofdbetrekking lijden onder al deze bijbaantjes, terwijl onze 
veldwachter de zoo noodige vrijheid van handelen tegenover hen die hem 
bovenstaande functies verleenen, verloren heeft, wat aanleiding kan geven tot 
grove onrechtvaardigheid.’’ 
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Deze wens ging slechts gedeeltelijk in vervulling. De burgemeester van 
Poortvliet nam zijn veldwachter in bescherming en liet de commissaris van de 
koningin weten dat de veldwachter tot mijne groote tevredenheid werkzaam is 
en dat hij de bijbaantjes in kwestie alleen waarneemt, om zijne kinderen eene 
goede opvoeding te kunnen geven, terwijl van de werkzaamheden er aan 
verbonden, nog veel door die kinderen zelf wordt verricht. Volgens hem had de 
postbode zich laten leiden door afgunst en persoonlijke vijandschap. De 
commissaris van de koningin besloot dat de veldwachter vrijwel al zijn bij-
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banen mocht behouden. Slechts van de onder punt 6 en 7 genoemde betrek-
kingen moest hij afstand doen.4
 
Conflicten 
Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, was de sociale controle op een 
veldwachter in een kleine dorpsgemeenschap, waar mensen elkaars gedrag 
nauwlettend in de gaten hielden, groot. Een kleine misstap was snel gemaakt 
en kon grote gevolgen hebben voor een man van wie een voorbeeldige 
levenswandel werd verwacht. Altijd waren er wel dorpelingen te vinden, die 
zich bij de burgemeester beklaagden over de veldwachter door wie ze zich 
onheus bejegend voelden of die zich in hun ogen aanstootgevend had gedragen. 
Vaak werd de veldwachter door de burgemeester in bescherming genomen en 
liepen dergelijke conflicten met een sisser af of werden ze in de doofpot 
gestopt. Als een veldwachter het echter met zijn eigen baas aan de stok kreeg, 
lagen de zaken anders. Een ruzie liep dan al snel uit op een harde confrontatie 
waarbij koppen konden rollen. 
Zo in Oud-Vossemeer, waar in 1851 veldwachter J.C. van Haren na een vier 
jaar durend conflict met de plaatselijke autoriteiten zijn congé kreeg. Het was 
allemaal in 1847 begonnen, toen zijn voorganger J. Bakker naar Kortgene werd 
overgeplaatst en het gemeentebestuur in de uit Oostkapelle afkomstige Van 
Haren een geschikte opvolger dacht te hebben gevonden.  
 
Johannis Cornelis van Haren is in 1801 in Middelburg geboren. Hij trouwde 
daar in 1828 met Adriana Hendrika Hunter en was op dat moment tabakskerver 
van beroep. Bij het huwelijk erkende hij twee buitenechtelijke kinderen van 
zijn vrouw, geboren in 1826 en in 1827. Het gezin verhuisde naar Oostkapelle, 
waar Van Haren veldwachter werd. Zijn vrouw overleed in 1836 en nog 
datzelfde jaar hertrouwde Van Haren met Jacoba Dane. In april 1847 vestigde 
het gezin Van Haren zich in Oud-Vossemeer, waar Johannis Cornelis als 
veldwachter was aangesteld. Ze namen hun intrek in het noordtransept van de 
hervormde kerk, de tot woonruimte verbouwde voormalige school van het 
dorp. Een broer en de moeder van Jacoba woonden bij hen in. Nadat hij in 
1851 zijn ontslag had gekregen, bleef Van Haren in Oud-Vossemeer wonen. 
Zijn vrouw overleed een jaar later en in 1857 trouwde hij voor de derde keer. 
Ook Jacoba Witte, die weduwe was van Johannis Slagboom, zou hij overleven. 
Zij stierf in 1869, de ex-veldwachter – inmiddels arbeider van beroep – 
overleed op 18 juni 1873. 
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Van Haren was echter nog maar net in functie, toen de eerste klachten over 
hem binnenkwamen en al heel snel besefte het dorpsbestuur dat het met Van 
Haren de verkeerde persoon in huis had gehaald. In 1848 schreef burgemeester 
L.C. van den Oudendijk aan de districtscommissaris dat Oud-Vossemeer 
enorm teleurgesteld was in de veldwachter. “J. van Haren mag een geschikte 
veldwachter voor een kleine Gemeente zijn, hij is niet geschikt  voor eene 
uitgestrekte gemeente als deze; Van Haren is te zeer op zijn gemak gesteld om 
groote toeren  vooral bij nacht te doen, waarin ook de reden moet gezocht 
worden dat het een en andermaal is gebleken, dat wanneer de Burgemeester 
hem een bepaalde route tot surveillance aanwees, daaraan door Van Haren 
niet geheel werd voldaan, maar door hem zoodanige route werd genomen als 
hij het gemakkelijkst vond. Ook de orders hem gegeven, om policie 
maatregelen in het dorp te handhaven, komt hij in het geheel niet, of soms zeer 
willekeurig na.’’ 
 
Plichtsbetrachting 
Omdat Van Haren kennelijk de dienstbevelen van burgemeester Van den 
Oudendijk aan zijn laars lapte, verzocht het bestuur van Oud-Vossemeer om 
schorsing van de veldwachter of overplaatsing naar een andere, kleinere ge-
meente.5 Hier voelde de districtscommissaris echter niets voor, dit tot grote 
verontwaardiging van de gemeentesecretaris van Oud-Vossemeer, M.M. de 
Lange, die onmiddellijk in de pen klom en de districtscommissaris in niet mis 
te verstane bewoordingen duidelijk probeerde te maken waarom Van Haren zo 
snel mogelijk diende te vertrekken. De veldwachter had in zijn ogen niets 
gedaan om de twijfelachtige reputatie die hij genoot nog voordat hij in Oud-
Vossemeer arriveerde, van zich af te schudden. Aansporingen om door vlijt en 
ijverige plichtsbetrachting te toonen, dat het gerucht hetwelke hem was 
vooruitgegaan hier niet zou worden bewaarheid, waren volgens de gemeen-
tesecretaris aan dovemansoren gericht. Niet alleen was de man lui, zoals de 
burgemeester had moeten ondervinden, de secretaris had hem ook al 
meermalen op leugens betrapt. Zo was Van Haren een keer naar De Lange 
toegestapt met het verzoek om op Nieuwjaarsdag almanakken te mogen 
rondbrengen, waarvoor hij naar eigen zeggen van de burgemeester 
toestemming had gekregen. Van de waarschuwing van de secretaris dat het 
verkopen van almanakken verboden was, trok hij zich niets aan. Hij was naar 
de burgemeester toegegaan met de mededeling: “De Secretaris heeft er niets 
tegen wanneer U maar verlof geeft. ” 
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Woning van Van Haren in de kerk te Oud-Vossemeer. 

De secretaris wist nog meer misstappen van de veldwachter te noemen. Zo was 
hij op een marktdag een keer gezien in het gezelschap van onderscheidene 
jongelingen, bier drinkend. Tegen de persoon die hem daarop had betrapt – 
volgens De Lange een aanzienlijk burger uit Tholen – had hij toen gezegd: 
“Zie Mijnheer, zoo moet je doen, met de jongens drinken, dan kan je ze het best 
in orde houden.’’ Waar de secretaris zich verder aan ergerde, was dat Van 
Haren twee maten hanteerde in de behandeling van kinderen. Arme jongelui 
mochten vrijwel niets, terwijl hij kinderen van meer gegoede burgers onge-
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stoord hun gang liet gaan. De veldwachter was voor dit soort overtredingen al 
vaker op het matje geroepen, waarbij hij steeds weer in tranen was uitgebarsten 
en beterschap had beloofd. Van dit laatste was echter nooit iets terechtgekomen, 
vandaar dat de secretaris de districtscommissaris met klem om overplaatsing 
van de veldwachter verzocht. Hij was, zo schreef hij, ervan overtuigd dat 
wanneer Van Haren niet wordt verplaatst of ontslagen, de Burgemeester zijn 
ontslag zal nemen en dan weet ik niet (…) waar de moeyelijkheden zullen 
eindigen.6  

 

Jammerklachten 
Volgens de gouverneur van Zeeland waren de jammerklachten van de 
burgemeester en de secretaris echter onzin. Hij liet de districtscommissaris 
weten dat hij zijn bezoek aan Oud-Vossemeer in juli 1848 had aangegrepen  
om naar de gedragingen van dien veldwachter onderzoek te doen en tot de 
conclusie was gekomen dat de veldwachter een leven leidde waar weinig op 
aan was aan te merken. Het stond voor hem buiten kijf dat de veldwachter 
hoogst zuinig leefde, volstrekt geene schuld maakte, dat hij steeds zeer 
bescheiden jegens een ieder was (…) dat hij zijne tournees geregeld deed en 
dat men in het algemeen zeer over hem tevreden was. De brigadier, de directe 
chef van Van Haren, wist de gouverneur te vertellen dat alleen de burgemeester 
wat hatelijk was tegen de veldwagter. Wat de gemeente betreft, zo deelde hij de 
gouverneur mee, zijn er bij mijn geen klagten bekend.7 Het was de gouverneur 
op grond van de eigen bevindingen en het getuigenis van de brigadier duidelijk, 
dat er weinig mis was met de veldwachter. De man liep weliswaar niet over 
van dienstijver, maar hij stond algemeen bekend als bescheiden en vriendelijk 
jegens de ingezetenen en dit laatste kon niet van de burgemeester worden 
gezegd, die zoo wel voor den veldwachter als de burgerij moeilijk scheen te 
zijn.  
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Gezien de partijdigheid en vooringenomenheid van de burgemeester dacht de 
gouverneur er dan ook niet aan om de veldwachter de laan uit te sturen. 
Aangezien de relatie tussen de burgemeester en de veldwachter inmiddels 
behoorlijk gestoord was, speelde de gouverneur wel met de gedachte de 
veldwachter naar een andere gemeente te verplaatsen. Voorlopig kon hier ech-
ter geen sprake van zijn en dat maakte hij de burgemeester dan ook duidelijk. 
Pas indien een stellig en onbevooroordeeld bewijs werd geleverd dat genoemde 
Veldwachter zich aan insubordinatie tegen zijne superieuren, aan nalatigheid 
of aan oogluiking in de dienst schuldig heeft gemaakt, of zich aan andere 
misdragingen in art. 44 van het Reglement op de inrigting der Veld-wachters 
heeft overgegeven, kon zijns inziens aan schorsing, ontslag of over-plaatsing 
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worden gedacht. De burgemeester gaf hij de waarschuwing zich niet door 
vreemden of verkeerden invloed ten nadeele van genoemde veldwachter te 
laten beheerschen.8 
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Ontslagen 
De opstelling van de gouverneur was een bittere teleurstelling voor gemeen-
tesecretaris De Lange, die als eerste de brief onder ogen kreeg. Nog voordat hij 
het gemeentebestuur en de gemeenteraad van de inhoud ervan in kennis had 
gesteld, pakte hij pen en papier en schreef de districtscommissaris huiverig te 
zijn dien brief medetedeelen aan het Bestuur, omdat hij vermoedde dat den 
inhoud tot onaangename botsingen zal aanleiding geven. Als ambtenaar die al 
meer dan 30 jaar voor Oud-Vossemeer werkte, zo schreef hij, was hij begaan 
met het lot van het dorp. Geene vooringenomenheid of partijdigheid tegen den 
Veldwachter doet mij in dezen handelen, maar alleen het doel, behouding van 
eensgezindheid in de Gemeente is mijn drijfveer. Het enige dat volgens De 
Lange hielp om de gemeente voor een gewisse ondergang te besparen, was 
verplaatsing van Van Haren naar een andere gemeente. Wanneer men een 
stellig bewijs verlangd van de insubordinatie der Veldwachter, maakte hij de 
districtscommissaris duidelijk, dan wil ik mij sterk maken die te leveren: het 
was de veldwachter op grond van zijn instructie verboden om met den Nieuwen 
Jaar aan de Ingezetenen Almanakken uittereiken om daar giften voor te 
ontvangen. Het feit dat de veldwachter zijn vrouw dit werk liet opknappen, 
maakte volgens De Lange de overtreding er niet minder op.9 
Voorlopig bleef de veldwachter echter in Oud-Vossemeer. De klachtenstroom 
bleef evenwel aanhouden en werd in 1848 en 1849 sterker en sterker. Eind 
1848 schreef de burgemeester dat Van Haren allerlei geschenken van 
dorpsbewoners aannam, waardoor de onpartijdige uitoeffening van zijne 
ambtsbetrekking in gevaar kwam.10 Begin 1849 werd Van Haren wegens laster 
geschorst. Hij zou een bewoner van het dorp zonder enige aanleiding hebben 
uitgemaakt voor slechte vent. Het kwam zelfs tot een proces waarbij Van 
Haren in eerste instantie tot een maand gevangenisstraf werd veroordeeld. De 
strafvermindering die hij in hoger beroep kreeg, was slechts een schrale troost 
voor de man die besefte dat zijn dagen als veldwachter in Oud-Vossemeer 
waren geteld.11 Uiteindelijk zou hij in 1851 worden ontslagen.  
 
 
Noten 
1. De schrijver is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de veldwacht in Zeeland, 

waarbij hij zich in eerste instantie richt op Zuid- en Noord-Beveland. Voor een eerste overzicht 
van de veldwacht op Noord-Beveland verwijs ik naar: Albert L. Kort, “De veldwachter en de 
handhaving van de openbare orde op Noord-Beveland”, in: de Spuije Tijdschrift van de 
Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en 
Noord-Beveland 62 (zomer 2004), 22-29.  
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2. Reglement op de inrigting der veldwachters, in de provincie Zeeland, in: Provincieblad No 85, 26-

6-1829. 
3. Zeeuws Archief Middelburg, toegang 6.2 (Provinciaal Bestuur 1851-1910), inv.nr. 3725, brief 

postbode A.J. van den Berg aan commissaris van de koningin 21-3-1908. 
4. Ibidem, toegang 6.2, inv.nr. 3725, brieven 2-4-1908 en 6-4-1908. 
5. Ibidem, toegang 6.1 (Provinciaal Bestuur 1815-1850), inv.nr. 5488, brief 31-5-1848. Vóór 1851 

was Zeeland verdeeld in vijf districten, die ieder onder het gezag van een districtscommissaris 
stonden. Tholen en Schouwen-Duiveland vormden één district.   

6. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5488, brief M.M. de Lange 13-8-1848. 
7. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5488, brief ongedat. 1848.   
8. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5488, brief gouverneur aan districtscommissaris 16-8-1848; brief aan 

burgemeester 30-8-1848.  
9. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5488, brief De Lange 6-9-1848.  
10. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5488, brief burgemeester 20-12-1848. 
11. Ibidem, toegang 6.1, inv.nr. 5489, brief gouverneur 7-6-1849, afschrift vonnis 19-5-1849.  
12. De schrijver is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de veldwacht in Zeeland, 

waarbij hij zich in eerste instantie richt op Zuid- en Noord-Beveland. Voor een eerste overzicht 
van de veldwacht op Noord-Beveland verwijs ik naar: Albert L. Kort, “De veldwachter en de 
handhaving van de openbare orde op Noord-Beveland”, in: de Spuije Tijdschrift van de 
Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en 
Noord-Beveland 62 (zomer 2004), 22-29.  

13. Reglement op de inrigting der veldwachters, in de provincie Zeeland, in: Provincieblad No 85, 26-
6-1829. 
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KAAPVAART OP DE ZEEUWSE STROMEN 
Het avontuur van enige borgers van Sint-Maartensdijk 

 
 
door Janny Gunter-Knulst 

Al wie willen te kaap’ren varen 
moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel  
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee. 
 
 
We gaan honderden jaren terug in de tijd en schrijven het jaar 1702. Een 
woelige tijd, waarin de Spaanse Successieoorlog uitbrak. Dit conflict, met de 
erfopvolging van de twee jaar eerder kinderloos overleden Spaanse koning 
Karel II als inzet, zou duren tot 1713.  
 
Drie aan Karel verwante vorsten - koning Lodewijk XIV van Frankrijk, de 
Duitse keizer Leopold en keurvorst Jozef-Ferdinand van Beieren - aasden op 
de Spaanse bezittingen in Italië en de Zuidelijke Nederlanden. Koning-
stadhouder Willem III zag in de samenvoeging van het Spaanse en het Franse 
land een gevaar voor de hele West-Europese kuststrook. Hij vreesde dat het 
met de vrede gedaan zou zijn indien één van de drie heerser zou worden. 
Willem was, met zijn vrouw Mary, in 1689 gekroond als vorst van Engeland. 
In 1701 kwam een alliantie tot stand tussen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, Engeland en het Duitse Rijk. In 1703 kwam Portugal erbij. 
Denemarken en Zweden bleven neutraal. Na Willems overlijden in maart 1702 
zetten de Republiek en Engeland zijn politiek voort. 
 
De gevolgen van de gewapende strijd, te land en op zee, waren tot in onze 
streken merkbaar. Met name in de kaapvaart speelde het gewest Zeeland een 
belangrijke rol. Deze kaapvaart, welke uitsluitend in oorlogstijd voorkwam, 
beoogde jacht te maken op vijandelijke schepen. Om dit alles te verantwoorden 
moest men in het bezit zijn van een zogenaamde kaperbrief, ook wel 
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commissiebrief genoemd. Bij het ontbreken van een dergelijk document was er  
sprake van zeeroverij, waarop zware straffen stonden, zoals de strop. 
 

 
 
De Staten-Generaal stelden in het jaar 1702 premies voor de kaapvaart in. De 
Zeeuwen, aangemoedigd door deze premies, rustten schepen uit voor het 
veroveren van vijandelijke schepen en kapers. Het meest voorkomende 
scheepstype was waarschijnlijk het fregat, een fluit, een hoekerschip, een 
snauw of galjoot. Over afmeting of verdere bijzonderheden is weinig bekend. 
De bewapening omvatte handwapens zoals pistolen, snaphanen, messen, 
degens en houwers. Het ontbrak de Zeeuwse kapers nooit aan geschut, zoals 
kanonnen, mortieren en bassen. Dit in tegenstelling tot sommige Franse kapers 
die zich op zee waagden met enkel handwapens aan boord. Het aantal 
manschappen op kaperschepen varieerde van 20 tot 350 man. De vaart 
verschafte velen werk, scheepstimmerlieden, touwslagers, buskruitleveranciers, 
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brouwers en ook leveranciers van levensmiddelen om de scheepslieden van het 
nodige te voorzien. 
De commissievaarders maakten honderden schepen buit en bepaalden zich 
dikwijls niet tot enkel de vijandelijke schepen, maar ook de neutrale en 
bevriende natiën konden hun vaartuigen niet veilig uitzenden. Wanneer door 
kapers een schip genomen was, moest dit gerapporteerd worden aan de 
Zeeuwse Admiraliteit. Deze zetelde in de Abdij te Middelburg. Men trof er de 
vergaderruimte en vertrekken van de Staten van Zeeland, de Griffie en de 
Gecommitteerde Raden aan, de woning van de Kamerbewaarder en het verblijf 
van de statenboden, die ook de raden ter admiraliteit ten dienst stonden. Verder 
bevonden zich in het gebouwencomplex de woningen van de Eerste Edele, de 
Gecommitteerde Raden en de Raadpensionaris van het gewest, alsmede de 
verblijfplaatsen of het ‘Heerenlogement’ voor de afgevaardigden van Zierikzee, 
Goes en Tholen. We noemen als afgevaardigde van Tholen Pieter Carel de Bils 
van Coppendamme. Hij werd na zijn overlijden in maart 1707 opgevolgd door 
Johan Cornelisz. van Vrijberghe.  
Artikel drie uit de instructie van 1597 bepaalde dat ‘alle kennisse, judicture en 
jurisdictie’ over buitgoederen en prijzen door commissievaarders opgebracht, 
was opgedragen aan de raad ter admiraliteit. Op grond daarvan verkreeg de 
Admiraliteit de rechterlijke macht in deze kwestie en was zij als enige bevoegd 
om recht te spreken, uit naam van de Staten-Generaal. 
Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd de kaapvaart bedreven buiten de 
territoriale wateren. Maar ook begaven kapers uit verschillende landen, zoals 
de Fransen, zich binnen die wateren. Op het zich bevinden op de zeearmen of 
binnen de tonnen stonden strenge straffen, zoals het plakkaat van 20 mei 1702 
vermeldt.  
"Allen die dit sullen sien of hooren leesen, salut, doen te weten: Alsoo wij 
bedught zijn dat de stoutigheyt van de vijandelijcke kapers wel soo verre 
mochten gaan, dat de selve haar niet souden ontsien met haare roverijen, 
plunderen en geweldadigheden selfs de zeegaten van deesen Staat aan te doen, 
daar binnen te loopen en alsoo binnen de tonnen en stroomen, met het 
plunderen ende ruineren van de schepen, goederen en koopmanschappen de 
voorschreven Binnenwateren te infesteren en oock op de strande ofte aan vaste 
wal, langhs de zee alle moetwillen feijtelijckhijt en geweldt te bedrijven." 

Zo gaat dit plakkaat verder, tot we lezen dat ‘deselve overtreders met de doodt 
sullen worden gestraft’. 
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Een brief uit Sint-Meertensdijk 
Op 12 november 1707 wordt in de vergadering van de Zeeuwse Admiraliteit 
een missive (brief) besproken, gedateerd 8 november, van de regeeringe der 
stad Sint-Meertensdijk, waar onder andere in stond:  
 

 
 
"Dat er eenige borgers conschap becomen hebbende dat onder Yersendam een 
Franse caper ten anker lag. Dat dien ten gevolge 17 inwoonders dier stad sig 
hadden begeven in het schip van Johan Marinussen die gemelden caper 
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hadden aan boort geclamt en met 26 matroosen genomen en tot St-
Meertensdijk opgebracht, welcke gevangenen deselve aan den raat oversonden, 
versouckende dat die geene die haer goet en bloet hebben gehasardeert en dat 
het bovengemelde franse prijsie, genaamt de Revange aande manschap die het 
selve heeft verovert mochten werden vereert en overgelaten en voorts de 
gereguleerde premiën mochten erlangen enz.enz.”  
 
De mannen van de smalstad zullen hun avontuur rond verteld hebben en het 
nieuws moet als een lopend vuurtje rond zijn gegaan. Zo drong het verhaal van 
deze stoute onderneming door over de Oosterschelde, tot de inwoners van 
Brouwershaven en overige inwoners van het eiland Schouwen. Naar aanleiding 
daarvan wonen wij een vergadering bij van de Zeeuwse Admiraliteit op 19 
november 1707 en horen het volgende: 
"De Heer presiderende heeft aan de vergadering voortgebracht dat seker 
visser van Brouwershaven aan, Sijn Edele, hadde vertoont dat desselfs 
schelvisschuitie door die van Nieupoort genomen, door die van St-
Meertensdijk voor de vianden was hernomen, versouckende dewijl hij een 
gansch arm man is, restitutie van desselfs vaertuig, waar op wesende 
gedelibireert en geconsidereert dat gedagte vaartuig bij resolutie van den 12 
november deses was gelaaten aan de veroveraars tot vergeldinge van het 
cloekmoedig bestant ter veroveringe van het selve. Is nochtans uit 
Commmisenatie  van den Suppliant en geconsideert dat gemelde scheeptie bij 
die van St-Meertensdijk sal werden vercocht goetgevonden die van de 
regeeringe der stad St-Meertensdijk aan te schrieven in het vercoopen van 
gedachte vaertuig die directie te willen houden. Dat gedagte vaartuig door den 
eersten eigenaar voor soo civile prijs als enigsints can geschieden werde 
ingecocht".  
 
Deze Brouwershavense schelvisman wist van de plakkaten waarin stond dat de 
eigenaren hun door de vijand veroverde scheepjes terug mochten kopen. Of de 
arme visser zijn ‘schelvisschuitie’ teruggekocht heeft, heb ik nog niet kunnen 
achterhalen. 
 
Achter de tralies 
Het verhaal over de herovering is hiermee nog niet ten einde, want de  Franse 
gevangenen uit het opgebrachte schip waren aan de raat van St-Meertensdijk 
overgedragen. Waarschijnlijk zijn ze daar ondervraagd over hun wandaden en  
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vervolgens naar de gevangenis in het kasteel buiten de stad gebracht. We zien 
ze, onder veel belangstelling van de plaatselijke bevolking en joelende jeugd, 
de Markt over lopen, de Noordpoort uit naar de kerker. Om opgesloten te 
worden achter de tralies. Weer volgen we de notulen van 21 november 1707.  
Daar lezen we dat de deurwaarder Radaeus is geordonneerd te betalen 25 
gulden tot ‘reysgelt’ van 25 Franse gevangenen, door die van Sint-
Maartensdijk veroverd en herwaarts gebracht, welcke hem in uitgave sullen 
valideren. Er werd dus een gulden per gevangene uitgekeerd. Bij de verovering 
waren er 26 matrozen, bij het vertrek echter maar 25. Een gevangene zal 
overleden of gevlucht zijn, maar ook hierover zwijgt het archief. Zo heeft de 
maand november zijn loop. Op woensdag 23 november gaat de plaatselijke 
bevolking naar de Maartenskerk. De Staten-Generaal hebben een algemenen 
Danck-, Vast- en Bededag uytgeschreven. Verordeningen bepaalden dat op die 
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momenten het dagelijks werk diende stil te liggen en de winkels gesloten 
moesten zijn. De plaatselijke predikant ds. Samuël Boon zal in deze dienst het  
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Woord verkondigd hebben. 
Het jaar 1707 spoedde ten einde en de mannen die de kaper opbrachten 
wachtten met spanning op bericht over hun beloofde premie, want zij bezaten 
geen officiële commissiebrief om hun daad te verantwoorden. Zij beraad-
slaagden onderling hoe dit op te lossen en stapten daartoe naar notaris Johan-
Molaan  Heron Het was toen 28 december 1707 

De brief van Johan-Molaan Heron   
Na bespreking van hun probleem met de notaris werd besloten een brief van de 
volgende inhoud te richten aan de Staten-Generaal der verenigde Nederlanden. 
"Huiden de 28e Decembrius 1707 compareerden voor mijn Johan- Molaan 
Heron, nott. publikus etc. etc. 
Gerrit  Munninkhuizen, Johannes Marijnis schipper, Abraham Janse de Hond, 
Ysaäk Meyer, Abraham Spoor, Pieter Lambregtse Jongbloet, Gilles 
Cornelische, Jan Dankertse Knulst, Bartel Groenewege, David Klippel, Willem 
Dankerse Pladdijk, Leendert Poot en Jacob Poot, alle borgers woonende 
binnen St-Maertensdijk, mij notario bekent. 
 Die de Nieupoorter caper genaemt de Revangie op den 6e november 1707 
alhier binnen St-Maertensdijk hebben opgebragt ende haer selven 
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sterkmakende ende rato caverende voor: Job Jobse, Aalbrecht Konijn, Jan de 
Geneppe, Abraham Schram, Leendert Doelman, Jacob Kok, Cornelis 
Cornelisse Snelder en Willem Stouten, dewelke den voornoemde caper mede 
hebben helpen nemen”. 
Zo zien we dat behalve de eerste 13 mannen er nog 8 inwoners bij de 
kaperneming waren betrokken. 
 
”Ze verklaarden te constitueren en inder bette forma magtig te maken, den 
Wel.Ed.Heer mr. Francois Leidecker, gecommiteerde ter generaliteit 
rekenkamer wegens de provincie van Zeeland , drossaert van St-Maertensdijk 
voorn. en Scherpenisse etc. speciaelijken om uit dier naem en van wege haer 
comparanten waer te neemen versoeken en besoliciteren aan de 
Ed.Mog.Heeren Staten generael der Ver.Ned.dat sij comparanten op  t’nemen 
van de voors. caper mogen jouseren en verkrijgen de praemie gesteld bij 
Hoogemelten Heeren Staten generaal ť placaet dato den 28e juli 1705 
gestatueerd ten profijte voor die dewelke eenige vianttelijke kapers op de 
riviere of stromen deser eilanden souden nemen enz. 
Gepasseerd binnen St-Maartensdijk voorn. in presentie van Anthonij Heron en 
Danker Pladdijk als getuige hiertoe versogt". 
Daarna ondertekenen de eerstgenoemde mannen dit officiële stuk (dat de 
commissiebrief vervangt) met hun handtekening of handmerk in de vorm van 
een kruis, een anker of een brood. Dit waren oud-christelijke symbolen. 
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Procederen voor de Admiraliteit 
We schreven eerder dat de Zeeuwse Admiraliteit uit naam van de Staten-
Generaal recht sprak over een veroverd vijandelijk schip. Het kwam dan ter 
Fiscale rolle, een lijst waarop vermeld stond dat ieder die meende recht te 
hebben op de ‘prijs’ dit voor de rechtbank kenbaar kon maken. Zo begon het 
proces, partijen werden voor de raad vertegenwoordigd door procureurs. De 
advocaat-fiscaal trad op als procureur voor de eiser. De tegenpartij werd 
verzocht om op een bepaalde datum voor de raad te verschijnen. Men noemde 
dit citatie, en de deurwaarder werd belast met het aanplakken van biljetten op 
de daartoe bepaalde plaatsen. 
Op 6 februari 1708 komt het proces op gang van de burgers van Sint-
Maartensdijk. Aanwezig zijn o.a. de Heren van Merkt en Vrijberge. We horen 
dan het volgende: 
 
”Den Advocaet Fiscael van dezen rade ratione officu met hem gevaugd den 
schipper Gerrit Munnickhuysen Eijsser ter eenre. 

                           Contra 
Alle dengene die willen komen ten beschudde van een Nieupoortse poon gen. 
den revenge daer capitein op was Andries Pieterssen gemonteert met 4 een 
ponds kanon en bemand met 23 coppen. Zijnde alleene ter Caep uitgerust, 
door een vaartuig van St maartensdijk door den voorn. Gerrit Munnickhuijsen 
gecommandeert, en 19 borgers van die stadt voor yerseke verovert ged: ter 
andere zijde. 
Omme te sien decerueren het eerste défault voor proffijt van dien een tweede 
citatie. 
In de kantlijn lezen we: Wort voortroepinge versocht. Comm: fiat.De 
voortroepinge geschiet en niemand gecompareert wort versocht het eerste 
défault en voort profijt van dien een tweede citatie of dagvaardiging. 

Comm: fiat”. 
 
Verscheen de gedaagde niet, dan werd op verzoek van de eiser een tweede 
verstek, (défault) verleend. 
Zo ook in deze zaak, want veertien dagen later - op 20 februari - kwam het 
proces weer voor de rechter. Ook toen verscheen de gedaagde niet. Een derde 
dagvaarding werd verzocht, welke werd gehouden op 5 maart. Verscheen 
gedaagde weer niet, dan was men vervallen van alle verweer op grond waar 
van de eis kon worden afgewezen. De eiser bracht vervolgens zijn eis 
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vergezeld van de bewijsstukken over aan de raad. Na veertien dagen werd de 
partij die verstek liet gaan, voor de vierde maal gedaagd en vonnis gewezen. 
Kon de eiser de rechter overtuigen, op grond van zijn ovegerlegde stukken, dan 
werd bij verstek vonnis gewezen en de buit zonder verdere vorm van proces 
verbeurd verklaard. Hoe het is afgelopen aangaande de opgebrachte Revenge 
hebben we tot nu toe jammer genoeg niet kunnen achterhalen. 
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De wintermaanden gingen voorbij en de ‘kaapvaarders’ namen hun landwerk 
van eggen en zaaien weer op. Anderen, zoals Johannes Marinussen, gingen 
weer varen. En Jacob Kock maakte kaarsenstrengen, Jan de Geneppe metselde 
en leverde kalk voor de kerk, en Jan Dankertse Knulst hervatte het maken van 
roombotertonnetjes en kuipen. En als ze elkaar aan de haven, in de taveerne of 
het dorp ontmoetten, zal de vraag aan elkaar zijn geweest: is er al iets bekend 
over de aanvraag van de premie? 
 
Antwoord van de Staten-Generaal 
Toen op 12 juni de Staten-Generaal in vergadering bijeen waren, werd het 
rekest van Gerrit Munnickhuyzen cum suis onder hun aandacht gebracht.   
"Borgers der Stede St-Maertensdijck in het Eylandt van Tholen, houdende, dat 
sy op den sesden November 1707, kennis hebbende gekregen, dat’er voor 
Yersendam, in het Eylandt vander Goes, ten ancker lagh een Schelvis-Schuyt, 
die naer alle apparentie geoordeelt wierdt een Fransche  Commmissie-vaerder  
te wesen, hy suppliant met sijne consorten, ten getale van een en twintigh, tot 
welwesen van de Republijck ende desselfs negotie, tot afbreuk van den 
openbaren Vijand, als mede om te profijteren  van de praemiёn, op het 
opbrengen van de Vijandelijcke Scheepen gestelt, de voorschreve Schelvis- 
Schuijt hebben geabordeert en seer geerne willen aendoen, dog consideerende, 
dat sy daar toe, met geen behoorlijcke Commissie van haer Hoog Mogende 
waaren  gequalificeert, en dat de tijdt te kort was, om de selve te versoecken, 
ende dat immiddels de voorschreve Vyandtlijcke Commissie-vaerder een 
Partye Vaertuygen, als Jachten, Beurt-ende  Marckt—Schepen konden hebben 
genomen ende daer mede wegheseylt, hy supliant  ende Consorten ten fine 
voorschreve van de Regeringe van St.Maertensdijck hadden versocht ende 
geobtineert behoorlijcke permissie, als wanneer sy vervolgens de voorschreve 
Schelvis-Schuyt hadden aengetast, ende met verlies van een van de haren 
geëmporteert, en de selve met seven en twintigh Koppen ende vier Stucken, tot 
St-Maertensdijck opgebracht dat vermits sy Supplianten vertrouwden, dat sy 
door die stoute en gevaerlijcke Actie, de praemiën op de Hoofden en Stucken 
staende, soo wel hadden verdient als de ordinaris Commissie-vaerders, om 
gemelde praemiën te bekomen sigh hadden geadresseert aen het Colegie ter 
Admiraliteyt in Zeelandt, dewelcke hem Supliant en Consorten hadden 
gerenvoyeert aen haer Hoogh Mogende; versoeckende derhalven dat sy 
Supplianten met de ordinaris praemiën, op dier gelijcke prinsen staende, 
mogen werden begunstight. Waer op gedelibireert zijnde, is goetgevonden ende 
verstaen, dat Copie van de voorschreven Requeste gesonden sal worden aen 
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het Collegie ter Admiraliteyt in Zeelandt, om aen haer Hoogh Mogende der 
selver advijs daer op te laten toekomen. 
Was geparapheert J.Wickers accordeert met het voorschreven register en  was 
geteekent F.Fagel. Is gedagte resolutie gestelt in handen van den secretaris om 
daar op rescriptie nae waarheyt en gebruik in gelijcke gevallen practiabel te 
formeeren". 
 
Hoe een verovering van een schip plaatshad, vinden we opgetekend in de vol-
gende gebeurtenis. 
”Joris Oosthauck, stadthouder van het oudt en nieuw St-Jooslandt, en de 
Middelburghsen Polder, vervangende eenige Landlieden, Arbeyders ende 
Schippers van het gemelde Eylandt, houdende dat op den elfden Februari 
laatstleden, door haer ontdeckt was seecker vreemdt Vaertuygh, waarop sy 
sulpicie krygende, ende siende dat het selve in het Sloue sich reets hadde 
meester gemaeckt van seecker Schip van Hulst, geladen met Bier en 
Brandthout, waer van sy de Boodt hadden afgekapt, ende haer voorschreven 
eygen Vaertuygh daer achter hadden vastgemaakt, dat gemelde Manschap 
daer op resolveerden derwaerts met eenige Vaertuygen naar toe te varen, ende 
te sien wat Vaertuygh het was, dat sy  door de resistentie die sy vonden, 
genootsaeckt wierden wederom te keeren, ende haer Instrumenten tot 
tegenweer  af te halen, dat sy daer op dan weer derwaerts gevaren waren, ende 
gemelden Hulstenaer overmeestert hadden, waer in sy gevonden hadden acht  
Franschen, ende dat het vreemt Vaertuyg was een Engelsche Chaloup, tot 
Duynkercken ter Kaep uytgerust, voorsien met een Fransche Commissie, het 
welcke ’s nachts te vooren voorby Vlissingen was geroeyt, om in het Sloue haer 
fortuyn te soecken, gelijck sy met den voorschreven Hulstenaer  hadden 
begonnen; dat het meergemelde Fransche Vaertuygh eenige dagen  te vooren 
nogh eens in Sloue was geweest, van waer het  mede hadde genomen een 
Kroomsteven-Schuyt vol wijn, willende van de Stadt Veere naar Sluys”. 
 
Deze mannen hadden, evenmin als die van Sint-Maartensdijk, een 
commissiebrief. Maar ook zij vonden dat ze de premie wel hadden verdiend. 
Omdat het  Fransch Capertje voorsien was geweest met Donderbussen, 
Pistolen en enter-Bylen ect. En sy versoecken de premie voor de acht man die 
op het vaertuygh waren, zoals ook die van CooltjesPlaet en die van St-
Maertensdijck was toegeleght”. 
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Bericht over de premie 
Op 23 juni 1708 berichtten de Gecommiteerde Raaden ter Admiraliteit in 
Zeeland aan de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Verenigde 
Nederlanden te ‘s-Gravenhage het volgende: 
”Ter voldoening van uw Hoog Mogende missive en Resolutie op den 12 juni 
genomen, op de Requeste van Gerrit van Munninkhuysen, cumsuis Borgers en 
inwoonders van St-Maartensdijk, nemen wij de vrijheyt uw Hoog Mogende 
allergedienstigst te berigten dat ons, soo uyt de examinatie  der vijandlijke 
gevangenen, als verklaring van de magistraat tot St-Maartensdijk niets anders 
is gebleken, als het gene bij de supplianten in der selve Requeste aan uw Hoog 
Mogende is ter nedergesteld; Gevolglijk dat wij onder reverentie geene 
redenen vinden, waarom aan deselve de versogte praemie  soo als aan andere 
in gelijke gevallen is geschied niet soude werden toegelegt. Waarmede Hoog 
Mogende Heeren uw Hoog Mogende bevelen in Gods Heylige bescherming”.  

 

 
 

                                 Actum in Middelburg den 23e juni 1708 
                                 Uw Ho. Mo.Zeer dienstwillige 
                                 de gecommitteerde Raaden 
                                 ter Admiralt. in Zeeland.   
                                      
                                 Guill. Bidloo. 
                                           
                                 Ter ordonnantie van deselve   (onleesbaar) 
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Op de zeventiende van de maand juli 1708, kwam het antwoord op de brief aan 
de Staten-Generaal.  
 
”Er is overleg geweest over de missive van het Collegie ter Admiraliteyt in 
Zeelandt,geschreven tot Middelburg den drie en twintigsten der voorleden 
maendt, hebbende in gevolge ende tot voldoeninge van haer Hoogh Mogende 
Resolutie van den twaelfden daer te vooren der selve bericht ende Advis op de 
Requeste van Gerrit Munnickhuysen enz”  
Het was goedgevonden en verstaan dat de supplianten de halve premie zullen 
genieten. De ontvanger-generaal Groenincx werd bevolen de halve premie uit 
te betalen. 
De Franse kaper had 23 koppen aan boord en 4 stukjes geschut die kogels van 
1 pond bals schoten. Volgens de premieregeling kregen de mannen 23 x 75 = 
1725 gulden. Voor het geschut 4 x 1 x 75 = 300 gulden. Totaal werd dus 
uitgekeerd de helft van 2025 gulden = 1012,50 gulden. Daar bovenop kwam 
dan nog de opbrengst van de scheepjes. Ook de mannen van Nieuw- en Sint-
Joosland kregen de halve premie uitbetaald. 
 
Dat de kaapvaart in de binnenwateren later nog steeds werd uitgeoefend, zien 
we in  april van het jaar 1710. Vijf Thoolse schippers ontdekten op de rivier de 
Eendracht een vijandelijk vaartuig. Dit schip had al enige tijd op de 
binnenstromen gekruist en was genoodzaakt de rivier op te gaan. De Franse 
opvarenden vluchtten aan land, maar werden door inwoners van Vosmaer 
aangehouden en aan de raad opgebracht. De premie werd uitgedeeld als volgt: 
half aan de vijf Thoolse schippers, half aan Hubertus van Luijster, Bailjuw van 
de Hooge Heerlijkheijt van Oud- en Nieuw-Vosmaer en de inwoners aldaar.  
Of de mannen van Sint-Maartensdijk tevreden waren met het antwoord weten 
we niet. Wel denken we dat ze het avontuur van hun gewaagde overtocht naar 
Yersekendam nog dikwijls verteld hebben aan hun kinderen en kleinkinderen, 
tot de geschiedenis in de vergetelheid raakte. 
 
Bronnen 
GAT, Rechterlijk archief Zeeuwse eilanden; inventarisnr. 5392, notarieel archief Molaan-Heron. 
GAT, rekeningen Nederlands hervormde kerk Sint-Maartensdijk 1692-1720. 
NA, Admiraliteitscolleges 1586-1795, toegangsnr. 1.01.46; inventarisnrs. 2531 en 2532. 
NA, Staten-Generaal (1431)1576-1796, toegangsnr. 1.01.04; bijlagen bij de resoluties (1550)1576-1796, 
liassen 5645 en 5647. 
ZA, Gedrukte Resoluties Staten van Holland/Staten-Generaal, toegangsnr. 2.3. 
ZA, Archief directe en indirecte belastingen in Zeeland, toegangsnr. 50; o.a. rolle van fiscaliale saken 
1692-1795. 
ZA, Archief van de Rekenkamer van Zeeland. 
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J.Th.H. Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713  
(Middelburg 1986). 
J.de Liefde, Vaderlandse Geschiedenis (‘s-Gravenhage 1922). 
GAT = gemeentearchief Tholen te Sint-Maartensdijk; NA = Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage; ZA = 
Zeeuws Archief te Middelburg. 

 
 
 
 
Verklarende woordenlijst 
afficheren     aanplakken – publiek maken 
alliantie      bondgenootschap 
apparentie     waarschijnlijk - aanstalten maken 
besoliciteren  iemand lastig vallen 
bette forma    volkomen 
cissiderende   een eigenschap toekennen 
corstitueren   machtig maken 
cum suis       met de zijnen 
default        verstek 
destrueren     vernielen 
infesteren     binnen vallen met vijandelijke bedoelingen 
Geconsidereert in overweging genomen  
gedelibireert  beraadslagen 
gehasardeert   gewaagd – in de waagschaal stellen 
geobtineert    verwerven - bekomen 
gerenvoyeert   naar de gewone rechtsgang          
gestatueerd    vastgesteld 
gequalificeert bevoegd 
jouseren       genieten 
judicature     rechterlijke macht 
jurisdictie    rechtspleging - rechtsgebied 
missive        brief 
ordinaris      gewone 
protectie      onder bescherming  
rato caverende naar ieders aandeel - voor iemand opkomen 
recriptie      beschikking van de autoriteit tot uitbetaling van een  geldsom 
requeste       verzoekschrift 
resistentie    verzet 
restitutie     teruggave 
resolveerden   besluiten 
resolutie      besluit 
reverentie     eerbetuiging 
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soo civile     een redelijke  
successie      erfopvolging 
suspici        verdenking - argwaan 
sulplianten    indienen van een verzoekschrift aan de overheid 
valideren      in rekening gebracht worden  
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JEUGDHERINNERIENG 
 

Toen à ’k jonk was, waeren al de zeumers môôier, 
de daehen langer en ‘t hras was altied hroen. 

M’n opa en m’n opoe leefden nog, 
dae krehen m’n in ’t naejaer zwêêrte. 

En overdag op straete viel ’t er altied wat te doen. 
M’n speelden ienkelperk, ’t was hriffeltied, 

m’n kropen weg in ’t Bosje, 
wat at eiheluk nie mocht. 

Vò  de pae centen die je kreeg op zaeterdag, 
wier bie Koa op ’t Oekje ’n êêleboel hekocht. 

 
Je voader was allêên mà tuus mit de vekansie, 
je moeder die was nôôit weg, dat ôôrden zo, 

dat was ommers bie iederêên. 
Soms hieng ze nae m’n opoe ’n dagje wèrreke, 

dan hieng jie nae de buu’vrouw, 
naeje, je was nôôit echt allêên. 

 
A ’k noe ’s om m’n ene kieke, dienk ik: ’t was toen hoed. 

Ma vroeher is nie mêêr, m’n jeugd die is verbie. 
De straeten die staen vol mit auto’s, 

wae motten de kinders spele? 
En dan die voaders, bin die noe altied vrie? 

 
M’n motten mit de tied mee, lae ’k nie klaehe. 

‘k E zelluf ommers oak hewerkt, mit vee plezier, 
de kinders kommen noe niks tekort as ruumte, 

ze vermaeken d’r eihe noe op ’n andere menier. 
 

Zummen dus mà heweun deu’haen mit ons gestreste leven? 
Mit  in ’t verschiet ’n hoejen ouwen dag. 

Dan ‘oop ik wêê ’n stuitje mit julder bie te praeten, 
zo à d’ Êêre wil, en à ‘k ’t beleve mag. 

 
 

Jopie Meerman 
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DIE STORM VAN 1911… 
 
door Kees Fase en Ben van den Aarssen 
 
Twee nieuwsgierig makende foto’s uit de collectie Droogendijk leidden tot 
een zoektocht naar de achtergronden van de afgebeelde gebeurtenis. Het 
betreft de stranding van de Fennachina II op de dijk bij Stavenisse, als 
gevolg van een hevige storm op zaterdag 30 september 1911. Bij 
naspeuring blijkt hoe de storm huis hield in onze streken. Het 
onderstaande verhaal schetst de chaos van dat dramatische weekeinde. 
Streekmuseum De Meestoof besteedde vorig jaar al uitgebreid aandacht 
aan de foto’s van Cornelis Droogendijk, een inwoner die het wel en wee in 
en rond zijn dorp omtrent de vorige eeuwwisseling vastlegde.     
 
Schrik en ontsteltenis nam die zaterdagmiddag bezit van de inwoners van de 
streek. We schrijven 30 september 1911, de dag dat er een tot orkaankracht 
toenemende storm opstak boven Zeeland. Een natuurkracht die sinds 
mensenheugenis niet eerder in deze contreien was aanschouwd. Reuzen van 
bomen werden geveld en ontworteld, een kermis waaide weg en schepen 
sloegen op de dijk. Daaronder de Fennechina II, met stukgoederen geladen in 
Rotterdam en op weg naar Antwerpen. Op de dijk bij Stavenisse kwam er een 
eind aan de reis. Mensenlevens waren er niet te betreuren. Wel werd de lading 
uiteengeslagen en spoelden rijst, krenten, peper, pendules, kazen, hennep, 
dekens en suikerwerken over de gehele lengte van de zeewering aan. De 
reconstructie van een dag die lang in de herinnering van onze voorouders 
gegrift stond. Het was al een memorabele zomer geweest, die van 1911. Zo 
heet en zo droog was het, maanden achtereen, niemand kon zich een 
vergelijkbare zomer voor de geest halen. De behoefte aan vers drinkwater was 
nijpend en van overal werd het aangevoerd. Zeeland had dorst en was blij dat, 
met het korten der dagen, de herfst naderbij kwam en daarmee de regen. Zo 
werd het eind september en kondigde het najaar zich aan met een storm die zijn 
weerga niet kende. De Zierikzeesche Nieuwsbode, destijds de belangrijkste 
bron van informatie in deze streken, besteedt de nodige aandacht aan het 
natuurgeweld. Pleinen en straten lagen die zaterdagavond met boomtakken, 
stenen en dakpannen bezaaid. Wie niet hoefde, waagde zich niet op straat. 
Toch zullen die bewuste zaterdag vele Zeeuwen naar buiten zijn gegaan. 
Aangelokt door een zucht van sensatie, ook toen geen vreemd fenomeen. 
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De Fennechina II.  
 
Velen zullen ook angstig zijn geweest. Het onstuimige water zwiepte immers 
tot onrustbarende hoogte op. Overal werden met rappe hand de vloedplanken 
in havencoupures en op andere plekken aangebracht. Ten gevolgde van de 
storm werd bovendien het telegraaf- en telefoonverkeer verbroken. De eilanden 
waren meer geïsoleerd dan ooit.  
Wie naar nieuws zuchtte, moest de straat op. Mogelijk waren er ook inwoners 
die nog bezoek verwachtten. Door de storm raakten echter ook de veerdiensten 
op drift. De met bestemming Zierikzee in Rotterdam vertrokken boot maakte 
ter hoogte van Stavenisse rechtsomkeert  en liep uiteindelijk, met de nodige 
moeite, de haven van Zijpe binnen. Een andere veerboot had minder geluk en 
werd bij haar poging om dezelfde haven binnen te lopen overvallen door een 
stortzee. De kracht van het water sloeg het schip half op de steiger. De boot 
naar Zierikzee voer de andere dag verder, maar niet nadat zij eerst in 
Willemstad gestrande passagiers had opgepikt. Wie de Nieuwsbode van die 
dagen leest, raakt alsnog onder de indruk. “Al wat door de bemanning op die 
reis is waargenomen gaat alle beschrijving te boven, en blijkt daaruit maar al 
te duidelijk welke rampen de orkaan heeft veroorzaakt. Latere berichten 
dienaangaande worden nog ingewacht, doch dit kan wel als zeker worden 
aangenomen dat men hier voor een algemene ramp staat.’’  
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Onheil 
In de daaropvolgende dagen zou de omvang van de ramp langzaam in al haar 
details duidelijk worden. Niet alleen Zeeland werd getroffen, de storm hield 
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huis langs de gehele Nederlandse en Vlaamse kust. Ook het achterland had er 
mee te maken, tot in Antwerpen toe.  
 

 
Het gestrande schip bij Stavenisse. 
 
Maar laat ons eerst de situatie in en rond Stavenisse in ogenschouw nemen. De 
vliegende westerstorm stuwde de zee uren voor hoogwater over het havenplein. 
De beide weegbruggen liepen onder water en sloegen stuk. Er werden vloed-
balken gezet om het dorp droog te houden. Door de tijdig genomen maatregel 
lukte dat. Wel waaiden van vele huizen schoorstenen en dakpannen af.  
Op het water spookte het. De Zierikzeesche Nieuwsbode geeft een 
gedetailleerd verslag van alle onheil buitengaats. Op de dijk van de Marga-
rethapolder was de met ijzer geladen Sint-Anthonius van kapitein Van der 
Linde uit Wijk bij Duurstede vast komen te zitten. Het achterschip van het 
schip, dat vanuit Ludwigshaven op weg was naar Antwerpen, had zware averij. 
Ook was het schip middendoor gebroken.  
Bij de Oud-Kempenshofstedepolder, aan de Oostnol, was de situatie zo mo-
gelijk nog chaotischer. De met stukgoederen geladen Fennechina II van 
kapitein Van Laar was een van de schepen die er in de problemen waren 
gekomen. De foto’s uit de collectie Droogendijk, nu in bezit van landbouwer 
Huib Smits die nog altijd in de betreffende polder boert, geven een beeld van 
de wanorde. De gehele lading was op drift geraakt en aangespoeld. Dankzij de 
archieven van de voormalige gemeente Stavenisse kunnen we de gang van 
zaken voor een belangrijk deel reconstrueren. Op last van strandvonder en 
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burgemeester Jacob van Doorninck werden de aangespoelde waren minutieus 
in kaart gebracht.  
 

 
In afwachting van verdere afhandeling werden de spullen ondergebracht in een 
schuur van Huibrecht Smits, de betovergrootvader van de huidige bewoner van 
de hofstede aan de Keetenweg. Later in de maand zijn blijkens de 
archiefstukken de goederen alsnog naar Antwerpen gebracht.  
Behalve de Fennechina II raakten in de nabijheid nog diverse andere schepen 
op drift. Daaronder bijvoorbeeld de Eduard van kapitein De Vos, die met een 
gebroken mast en een kapot roer op de dijk bij Stavenisse terecht kwam. De 
verslaggever van de Nieuwsbode is zwaar onder de indruk. “Men kan zich niet 
herinneren ooit zoo’n hevigen en langdurigen storm alhier gehad te hebben.’’ 
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Noodbeslag 
Ook in de andere Thoolse dorpen moet de ravage enorm zijn geweest. De 
dijken van de Joanna Mariapolder, de Suzannapolder en de Moggershilpolder 
bij Sint-Annaland hadden zwaar geleden. Gelukkig bleef na het noodweer van 
zaterdagavond een tweede hoge vloed op zondagmorgen uit, waardoor er geen 
sprake was van overstromingen. Bij bekkenslag werden die zondagmorgen in 
Sint-Annaland werklui gevraagd om in de hoogste nood te voorzien. Vele 
handen waren nodig om erger te voorkomen. “Er waren gaten zóó groot, dat ze 
tot de kruin van den dijk reikten.’’ Her en der hadden schippers en opvarenden 
onderdak gevonden bij landbouwers. Want ook langs deze dijken zijn tal van 
schepen op de dijk gezet. Bij de Grote Nol is zelfs een niet nader genoemd 
schip uit elkaar geslagen. “Er is letterlijk geen stuk aan heel gebleven en 
verschillende deelen lagen over den dijk in de sloot of op het land.’’ 
Door de windrichting bleef de schade aan de dijken bij Sint-Maartensdijk 
relatief beperkt. Wel moest zaterdagnacht nog noodbeslag worden aangebracht 
op een deel van de dijk van de Oudelandpolder. In Smurdiek ging de meeste 
compassie uit naar K. Schippers, wiens vaartuig bij Stavenisse was gezonken. 
In de stem van de verslaggever klinkt medelijden door. “De opvarenden, man, 
vrouw, knecht, konden zich met moeite, half gekleed, redden. Alles van die 
menschen is verloren gegaan. Het vaartuig was niet verzekerd.’’  
In Poortvliet zat iedereen in die nacht van zaterdag op zondag ook in angst. 
Met name het kerkgebouw had zwaar onder de storm te lijden. “In ons anders 
zoo vredig en stil kerkgebouw vernielde hij twee ramen, maakte een scheur in 
een der muren en deed den regen naar binnen stuiven tot op het orgel. Het was 
dan ook ’s voormiddags geen dienst.’’ Het leek die zondag in Poortvliet eerder 
een werkdag. “Overal zag men karren met dakpannen rijden, men hoorde den 
omvang der schade verdubbelen.’’  
Verderop, in de Schakerloopolder, werd ondertussen hard gewerkt om te 
voorkomen dat de dijk het zou begeven. Menige inwoner moet die 
zaterdagnacht en zondag ongerust hebben gewacht op zijn of haar geliefden. 
De omnibus tussen Tholen en Sint-Maartensdijk vertrok pas om half twee 
zaterdagnacht, in plaats van om half zeven ’s avonds. Sommige boeren bleven 
met kar en paard de nacht over. Ook de postverbinding was ernstig gestoord. 
 
Dijkdoorbraak 
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twintig schepen in de haven door de storm zijn vernield, nam zij de ravage in 
ogenschouw. Luid toegejuicht door de bevolking vertrok zij daarna met een 
extra boot naar Anna Jacobapolder, waar een auto gereed stond om de vorstin 
terug naar paleis Het Loo te brengen. Mogelijkerwijs heeft zij onderweg de 
ondergelopen Prins Hendrikpolder gezien (nog maar vier jaar eerder 
drooggelegd op de grens van Zeeland en Brabant), die na een dijkdoorbraak in 
het Steenbergse deel geheel onder water stond. Vrijwel elk schuurtje in de 
polder was door de vloed verzwolgen. Ook was er de nodige schade aan de nog 
op het veld staande suikerbieten en aardappelen. Anna Jacobapolder, zo lezen 
we in de Nieuwsbode, heeft de bewuste zaterdagnacht grotendeels op zolder 
doorgebracht. “De golven beukten zóó hevig tegen den dijk en sloegen er zóó 
overheen, dat men ieder oogenblik het ergste vreesde.’’ 
Ook in Sint-Philipsland blijkt de storm huisgehouden te hebben. Bomen 
raakten ontworteld, schepen sloegen tegen de dijk en de tramhuisjes aan de 
Slaakdam en de Noorddijk waren door de storm opgetild en verderop 
weggegooid. De Nieuwe Polder was geheel onder water komen te staan.  
In Oud-Vossemeer zijn, als gevolg van diverse gaten in de zeedijk, de 
herinneringen teruggegaan naar de vloed van maart 1906. Ook hier werd 
melding gemaakt van schepen die op de zeedijk zijn terechtgekomen. 
Bovendien was een deel van de oude dorpskerk ernstig beschadigd.  
In het stadje Tholen moet de schrik er ook goed hebben ingezeten. De zaterdag 
had het hoogtepunt moeten worden van de plaatselijke kermis. De storm en de 
regen zorgden ervoor dat de bezoekers reeds in de loop van de middag een 
goed heenkomen zochten. Tenten en kramen werden vanwege het noodweer 
gesloten. Daarmee kon niet alle leed voorkomen worden, zo lezen we in de 
Nieuwsbode. “De schiettent en een tentje van een somnambule lagen spoedig 
geheel uit elkaar tegen den grond. In de oliebollenkramen en wafelbakkerij 
vlogen de opgedischte lekkernijen van de schotels de lucht in.’’ Ook een 
houten schouwburgtent werd vrijwel volledig vernield. Eigenaar Frans Hart 
becijferde de schadepost, inclusief de gederfde inkomsten, op zo’n 1500 
gulden. Het water zorgde voor extra dreiging. “De Eendracht leek een 
bruischende zee, het water steeg tot plusminus 4.15 meter boven gewoon peil, 
zoodat de vloeddeuren moesten worden ingezet.’’ 
 
Bronnen 
Zierikzeesche Nieuwsbode, maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober 1911.  
Gemeentearchief Tholen, Archief gemeente Stavenisse 1606-1946, inv.nr. 229. 
Collectie C.C. Droogendijk, foto’s bewaard op glasnegatieven. 
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EEN REISJE NAAR PARIJS IN 1680 
 
door Ton Romeijn 
 
Van de regenten die tijdens de Republiek in de stad Tholen een rege-
ringsambt ambt vervulden, heb ik er tot nu toe maar één gevonden die op 
latere leeftijd zijn persoonlijke herinneringen op papier heeft gezet. Dat 
was de in 1626 in Tholen geboren burgemeesterszoon mr. Bonifacius van 
Vrijberghe. Hij was er pensionaris, raadsheer en baljuw, om  in 1659 naar 
Den Haag te vertrekken als  ordinaris-gedeputeerde namens Zeeland in de 
Staten-Generaal. Hij overleed in 1690 als raadsheer namens Zeeland in de 
Raad van State en werd begraven in de Grote Kerk in Den Haag. Zijn in 
een keurig handschrift geschreven mémoires worden bewaard in het 
Nationaal Archief en bestaan voornamelijk uit een nogal droge 
opsomming van de vele gebeurtenissen uit zijn lange ambtelijke carrière. 
In dit korte bestek het verslag van een vakantiereis naar Parijs.  
 
Den 8en Augustii (1680) ben ik, nevens mijn huisvrouw, twee dochters en zoon, 
zijnde onze gansche familie, met mijn carosse met zes paarden, om ons wat te 
vermaken, 's morgens om zes uren uyt Den Hage vertrocken om reysje door 
Brabant naar Parijs te doen. En wij zijn vervolgens gereden over de Moerdijck 
op Antwerpen, Mechelen en Brussel, alwaar wij een dag uytgerust hebben om 
ten huize van haar Hoog Mogender Resident (gezant), daar alle zondag 
gepredikt wert, onzen godsdienst te plegen, zo begint Bonifacius zijn 
reisverslag, dat we in enigszins verkorte vorm zullen volgen.  
 
Zijn reisgenoten waren respectievelijk zijn echtgenote, de Haagse Elisabeth 
van der Haer, zijn twee, nog ongetrouwde, dochters Cornelia en Maria en hun 
jongere broer Marinus van Vrijberghe, allen in Tholen geboren en tussen de 23 
en 28 jaar oud. Laatstgenoemde was een al afgestudeerde jurist, die raadsheer 
in de Raad van Brabant in Den Haag was en later nog lid van de Thoolse 
vroedschap, gezant in Londen en, net als zijn vader, gecommitteerde in de 
Staten-Generaal zou worden. Hij zou zichzelf korte tijd later ernstig in moeilijk 
brengen toen een katholieke Haagse dame, Anna Gibson, van hem in ver-
wachting raakte en voldoende politieke steun wist te mobiliseren om hem tot 
een huwelijk te dwingen. De oudste dochter, Cornelia, trouwde in 1690 met de 
in Bergen op Zoom geboren jurist Diederik Vleugels en haar zoon Jacob zou 
later in Tholen raadsheer en burgemeester worden. 

39 
Uitgave heemkundekring 

Stad en Lande van Tholen 



 

Vanuit Brussel, ging het 's maandags verder in de richting van Enghien, waar 
de onvergelijkelijke malie(kolf)baan van de hertog van Aarschot en andere 
schone hoven werden bezichtigd. Via Ath in Henegouwen bereikten ze daarna 
Doornik, in die tijd een Franse grensvesting. De militaire gouverneur ontving 
zijn bezoekers met alle eerbewijzen die hij meende een lid van het hoogste 
regeringsorgaan van de Republiek schuldig te zijn en leidde hen rond in de 
citadel, waarbij de soldatesque het geweer presenteerde en den trommel sloeg. 
Eenmaal in Frankrijk, ging het (na enkele mijlen door Franse ruiters 
geëscorteerd te zijn) op de weg naar Kamerijk langs enkele beroemde abdijen 
(St. Amand en Virogne) en vervolgens naar Leancourt, daar een treffelijck 
casteel is dat toebehoort aan de prins van Marsillac en daar uytmuntende 
schoone hoven , plantages enz. zijn.  
 

 
De Van Vrijberghes voerden drie rozen en drie schapen in hun familiewapen. 
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Dichter bij Parijs gekomen, werd een kennelijk in het reisplan voorzien bezoek 
gebracht aan het stamslot van de prinsen van Condé, Chantilly (nabij Senlis), 
zijnde een zeer groot en oud casteel, daar een schoon en groot park is met 
onvergetelijcke hoven, parterren, cabinetten van latwerck, perspectiven, plan-
tages, fonteynen en cascaden die altijd springen en naturel zijn, welck park 
omtrent drie mijlen in 't ront is. En bovendien is daar nog een groot bosch met 
alderhande wilt, dat wel mijlen in 't ront met een stene muur omtrocken is. Op 
de basse cour van het kasteel liet Bonifacius zich bij de prins aandienen om 
zijn zoon aan hem voor te stellen. 
 
Louis II van Bourbon, prins van Condé, was een zogenaamde prins van den 
bloede en werd  'de grote Condé ' genoemd. Hij was een van de beroemdste 
generaals van Frankrijk en had in 1672 een van de Franse legers 
gecommandeerd die in het rampjaar Nederland binnenvielen. Tijdens de 
overtocht van de Rijn  bij Tolhuis, was hij daarbij zelfs gewond geraakt. De 
oorlog was pas in 1678 geëindigd met de Vrede van Nijmegen. 
 

 
Bij het kasteel Chantilly, het stamslot van de Condé’s, lagen uitgestrekte tuinen. 
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De prins was ziek en kon hen niet ontvangen, maar zijn zoon, de hertog van 
Enghien, nam de honneurs waar. Na de ontvangst, waarbij zij nog een 
Nederlandse bezoeker (het lid van de Raad van State voor Utrecht, Van Weede 
van Dijkvelt) ontmoetten, werd het gezin Van Vrijberghe naar een nabij 
gelegen herberg gedirigeerd, daar aanstonts is gevolgt een hofmeester van den 
prins van Condé nevens enige koks, dewelke binnen een uur tijts daar een 
treffelijcke maaltijt prepareerden en ons vanwege zijn Hoogheyt zeer hoffelijck 
tracteerden en defroyeerden, zijnde alles zeer overvloedig, zo in spijze als 
confituren, fruyten en delicate wijnen. Naar de middag zond hooggemelde zijne 
Hoogheyt aan de herberge zijn lijfkarosse met een edelman,  die ons alles wat 
in het park remarquabels was liet besichtigen en verder alle bedenckelijcke 
civiliteyt aandeede. Daarna op het hoff van den hertog mijn afscheyt nemende, 
en oock van den heer van Dijkvelt, die niet verder als tot Brussel ginck, 
versocht ick dat hij niet wilde naar Hollant overschrijven van ons in Chantilly 
ontmoet te hebben, en zulks oock aan zijn volck verbieden wilde, omdat men in 
Hollant niet anders wist of wij souden niet verder als Brussel, Enghien en 
daaromtrent reyzen. 
 
Getapisseerde en gemeubileerde kamers 
Eenmaal in Parijs aangekomen, nam het gezin zijn intrek in Faubourg St. 
Germain, à l' hotel la Suede in de Rue Jacob, waar ze voor 15 rijksdaalders per 
week enige getapisseerde en gemeubileerde kamers huurden en waar iemand 
die er tegenover woonde alle middag en avont ons het eten en drinken 
besorgde. Omdat ze bij het binnenrijden van de stad al onmiddellijk de 
Nederlandse ambassadeur bij het Franse Hof, de heer van Sterrenburg, tegen 
het lijf waren gelopen, moest nu toch per eerste post naar Den Haag 
geschreven worden om Bonifacius' aanwezigheid in Parijs te verklaren  
 
Daarna zijn wij dertien dagen stil geweest en hebben alles wat van eenige 
remargue in en omtrent die stad was, weezen bezien en particulierlijck de 
Louvre, l' Obsevatoire, l' hostel de Luxembourg, l' église Notre Dame, l' ostel 
des Invalides, le palais Roqal, la place Royale en les Tuileries, daar wij meest 
alle avonden gingen wandelen. En omtrent Paris, het bois de Vincennes, 
Charanton, daar wij des zondags te kercke gingen en St. Clou, daar een zeer 
costelijk casteel en een schone cascade is, toebehorende aan den hertog van 
Orleans. Oock zijn wij geweest tot Versailles, daar den coninck meest altijt zijn 
hof houdt, wekck vanwgene zijn costelijkheyt en treffelijcke gebouwen niet te 
beschrijven is. Wij zagen daar door adres van den grave van Auvergne, die tot 
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ons geluck daar aan 't Hof was, den coninck, de coninginne, den Dauphin en 
Dauphine des zondags eeten. En na de middag in de tuinen wandelende, 
hadden wij 't geluk dat den coninck, de coninginne en 't gansche hoff daar 
mede waren, wanneer wij daar oock alle de fonteynen zagen, die zeer 
costelijck, doch artificieel zijn en niet anders springen als wanneer den 
coninck of de coninginne daar zijn. 
 
Frédéric-Maurice II, graaf de la Tour d' Auvergne was, behalve generaal in het 
Franse leger, sinds 1671 ook markies van Bergen op Zoom. Zijn vrouw (die het 
markiezaat van haar moeder geërfd had) heette Henriette Francisca van 
Hohenzollern. Als gecommitteerde te velde ter plaatse had Bonifacius van 
Vrijberghe eind juni 1672 met commandeur Hofwegen samengewerkt om te 
voorkomen dat het Markiezenhof door 'het canaille' zou worden geplunderd. 
 
 Voorts zagen wij oock naar het Trianon en den coninck en het ganse hoff, 
haar divertissement nemende op het canaal met Italiaanse gondels, die met 
goudlaacken zeer costelijck waren toegemaackt. Welck canaal een water is 
tusschen het gebergte, rontom met een steene muur uyt den gront opgetrocken, 
en daar verscheyde schepen als gondels, Engelsche kitsen, jachten, galots en 
fregatten, met in de dertig stucken kanon, in liggen. Tot Versailles alles gezien 
hebbende, zijn wij des anderen daags over St. Clou wederom na Paris gereden, 
alwaar de gravinne van Auvergne ons zeer hartelijck en op zijn Hollandsch 
getracteert en ons alle beleeftheyt die men soude konnen bedencken, heeft 
aangedaan. 
Na in Parijs zijn karos en paarden met veel winst te hebben verkocht, vertrok 
het gezelschap op 4 september, met een ordinaris huurkarosse weer naar 
Brussel voor vier pistolen (goudstukken) voor ieder persoon. Na daar een paar 
dagen te hebben uitgerust, reden ze over Mechelen naar Antwerpen en gingen 
vandaar te water op Den Hage, waar wij alle in gesondheyt en met goede 
voorspoet op den 15en September des voormiddags gearriveert zijn, zonder dat 
wij op onze ganse reyze het minste ongemak of rencontre gehad hebben. 
 
Al wonen er dan geen koningen en prinsen meer, de namen van de toeristische 
attracties van Parijs blijken in 325 jaar maar weinig veranderd te zijn! In mijn 
boek over de stadsregering van Tholen heb ik de schrijver van dit reisverhaal 
op pagina 65 getypeerd als 'de man die overal bij is geweest'. Vanaf de 
ratificatie van de Vrede van Munster, via de Grote Vergadering in 1651 en de 
gebeurtenissen in het rampjaar 1672 tot de voorbereidingen voor de invasie die 
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Willem III op de Engelse troon zou brengen, was hij aanwezig bij alle, voor het 
voortbestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden cruciale verga-
deringen. Een staatsman van enige nationale allure is hij er echter niet door 
geworden. Daarvoor was zijn horizon blijkbaar te beperkt en bleef hij teveel 
gericht op het streven naar uiterlijk aanzien, voordeeltjes voor zichzelf en 
baantjes voor zijn naaste verwanten. Deze typering wordt naar mijn mening 
door dit verhaaltje wel enigszins geïllustreerd. 
 
Bronnen 
Nationaal Archief Den Haag, inv.nr. 2.21.005.39, Collectie Gogel 1752-1820, nr. 164, Aanteyckeningen 
van mijn Geboortedendag en Trouwdag mitsgaders van de remarquabelste zaacken die, geduerende 
den tijd dat ik in de regeering ben geweest, zijn voorgevallen en waarvan ick de deliberatie hebbe 
bijgewoond. 
Illustraties uit het gemeentearchief Tholen (tekening rouwbord Willem van Vrijberghe) en van 
www.kee.hu/kertmuveszet.  
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