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VOORWOORD
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AGENDA voor 2016
Vaste agendapunten
23 november: Boerenkooleten
13 januari: 2017 Nieuwjaarsborrel met eventueel “Schnitzelnank-Sänger” en
Accordeon
15. maart: ALV
Omdat dat Stadthof een andere Pachter heeft als de familie Kettenmayer is er nog
overleg gaande of we het Stadthof als “Clubhuis” kunnen bijbehouden.
De leden worden hierover tijdig geÏnformeerd.
Verder zullen we weer proberen weer andere aktiviteiten door te voeren
Zoals het ontbijt op de Karren een museumbezoek een fietstochtje of een
wandeling.
We zullen dat tijdig bekendmaken
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TERUGBLIK
15 mei ontbijt op de Karren

Het ontbijt op de Karren is voor een vaste kern van onze vereniging een aantrekkelijk evenement. Er hadden zich 14 deelnemers aangemeld. Gekomen zijn er
meer dan 20. Omdat het personeel van Karren flexibel reageerde, werd er voor de
niet aangemelde personen toch nog een plaats gevonden. Een bezoek aan het
Karren restaurant is steeds de moeite waard. Naast het voortreffelijke ontbijt, wat
eigenlijk als brunch kan doorgaan, is er ook een adembenemend uitzicht over het
Bodenmeer en het Rijndal. Voor mensen zonder hoogtevrees is de glazen brug ook
een attractie. Na het ontbijt zijn verschillende leden naar beneden gewandeld.

5

Dodenherdenking &
Bevrijdingsdag
De 10 van Renesse
Op 2 december 1944 maakte de Duitse
leiding op Schouwen-Duiveland bekend
dat alle mannen tussen de 17 en 40
jaar zich moesten melden voor de
“Arbeitseinsatz” Ze zouden naar
Duitsland worden gevoerd om in de
oorlogsindustrie te werken. Aan de
gemeenteambtenaren van de nog
bevolkte dorpen werd opdracht
gegeven lijsten samen te stellen met de
namen en verblijfplaatsen van de
mannen in deze leeftijdsgroep. Het
verzet kreeg onder toelziend oog van
een paar ambtenaren in Renesse de
gelegenheid het bevolkingsregister weg
te nemen en te begraven. Voor de
ambtenaren betekende dit zo snel
mogelijk onder te duiken. Omdat de
leiding van het verzet over uitstekende
informatie beschikte over geschutsopstellingen, mijnenvelden en mitralleursnesten liepen ze al een poosje met het
plan rond om over de Oosterschelde
uit te wijken naar het reeds bevrijde
Noor- en Zuid-Beveland. Door de
toegenomen Duitse repressie en de
moeilijkheid onderduikadressen te vinden deed het verzet aan de
geallieerden het verzoek zeventien
personen met een boot op te pikken.
Tot die 17 behoorden twee gemeenteambtenaren twee geallieerde mili-

Sinds het laatste boekje heeft in
Nederland de dodenherdenking plaatsgevonden en is Bevrijdingsdag gevierd.
Sinds die tijd zijn er al weer 4 maanden
verstreken, toch wil ik nog kort bij deze
twee dagen stilstaan.
Ik wil hier vooraf een uitspraak, naar ik
meen, van de burgemeester van
Rotterdam citeren. Om deze uitspraak
wat beter te begrijpen wil eerst nog
zeggen wie deze burgemeester is.
Zijn naam is Aboutaleb, hij is in
Marokko geboren en eerst op 15 jarige
leeftijd naar Nederland gekomen. Hij is
in Nederland naar school gegaan en is
aansluitend gaan studeren. Heeft het
Nederandse staatsburgerschap verworven en in de politiek gegaan.
Een van zijn uitspraken is:
“Vrede en veiligheid zijn niet gratis”
Omdat er bijna geen mensen meer
leven die de oorlog hebben meegemaakt en aan de lijve hebben ervaren
hoe dat was, laat men bij de dodenherdenking nabestaande aan het woord.
Zo ook een man van half de zeventig
die de oorlog nog net heeft meegemaakt maar met verschrikkelijke herinneringen.
Hier zijn verhaal.
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tairen een Nederlandse commando en
een gedeserteerde Armeniër en 11
mensen uit het verzet. Met de geallieerde werd als ophaalpunt de dijk ten
zuidwesten van Zierikzee afgesproken.
De eerste poging op 6 december
mislukte wegens het slechte weer. Op
7 december werd een tweede poging
afgesproken. Toen er geen contact kon
worden gemaakt met de mosselkotter,
besloten ze in groepjes naar hun verblijfplaatsen terug te keren. Ze stuitten
daarbij op een Duitse patrouille en er
ontstond een kort vuurgevecht. Zes
wisten tijdens het vuurgevecht te
ontkomen. De overigen (10) vielen in
Duitse handen. Met uitzondering van
de gemeente secretaris, die zwaar
gewond was geraakt, werden de
andere per boot overgebracht naar
Goeree-Overflakkee. Door de districtscommandant Hauptmann Becker werd
het volgende vonnis over de gevangenen uitgesproken. Dood door middel
van de strop. De goederen van de
veroordeelden
werden
verbeurd
verklaard en hun huizen, wanneer die
alleen stonden, moesten worden verbrand. Stond een huis niet alleen moest
ze worden ontruimd en een andere
familie toegewezen. Omdat de gemeentesecretaris zwaar gewond was
zou zijn vonnis later worden voltrokken wanneer hij enigszins hersteld
was. De lijken moesten 48 uur ten aanschouwen van familie en dorpsbewoners blijven hangen. Ondanks
ernstige martelingen heeft niemand de

namen van de 6 voortvluchtige genoemd. Op 10 december om 12:00
werd het vonnis voltrokken en de
gewonde secretaris moest vanaf zijn
brancard toekijken. Toen hij kort daarop stierf werd ook zijn lichaam opgehangen. De 10 mannen werden tussen
twee reusachtige eiken opgehangen.
De dorpsbewoners werden gedwongen
langs de opgehangen lichamen te
lopen. Zo zag een vader zijn zoon
hangen en een 3 jarige jongen zijn
vader. De Duitsers dreigden meer burgers op te hangen als de 6 voortvluchtigen niet binnen 48 uur aan de
Duitsers uitgeleverd zouden worden.
Vier hebben zich daarop vrijwillig gemeld en werden als krijgsgevangen afgevoerd. Zij overleefden de oorlog net
als de twee die ondergedoken bleven.
Het was een hoge prijs die zij betaald
hebben.
Vrede en veiligheid zijn niet gratis.
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Crowley, Die Eroberer, Portugals Kampf
um ein Weltreich)

BETREKKINGEN TUSSEN
NEDERLAND ENGLAND EN
ZUID-AFRIKA

Zuid-Afrika 1652
De Kaap. Hier bouwde Jan van Riebeeck
in 1652 aan de Tafelbaai een fort voor
de VOC. Van hier uit begonnen de
Nederlandse verkenningen van ZuidAfrika. Ruim twee eeuwen lang was de
Kaap de pleisterplaats tussen twee
oceanen totdat het Suez kanaal werd
geopend.

In de betrekkingen tussen Nederland
en Engeland stuit je op veel oorlogen.
De Boeren Oorlog was er een van. Wel
was Zuid-Afrika niet meer bij Nederland, maar de Boeren Republiek werd
door Nederland bestuurlijk, diplomatisch en emotioneel gesteund. De
Engelsen spraken over een oorlog
‘against the Dutch’ Bijgaand een klein
overzicht dat begint met de ontdekkingsreizen en eindigt met de dramatische confrontatie met het Engelse
kolonialisme.

Zuid-Afrika 1724
In het late voorjaar van 1724 vertrokken twee jongens, een Hottentot
namens Dikkop en een blanke namens
Mal Adriaan vanaf de meest oostelijke
nederzetting van de Kaap verder naar
het oosten. Ze hadden twee geweren,
messen, gedroogd vlees en niet de
minste angst bij zich. Op een afstand
van honderd vijftig mijl van de farm,
ongeveer het punt om terug te gaan
waarschuwt Dikkop : mensen! Het
loopt uit op de eerste ontmoeting van
blanken die vanaf de Kaap het land in
oostelijke richting intrekken en zwarten
van de Xhosa stam die langzaam onderweg waren richting zuiden en westen.
Een ontmoeting met een sterk symbolisch karakter, de jongens vertrouwden elkaar niet, de zwarten trokken

Zuid-Afrika 1487/88
Eind juli of begin augustus 1487 vertrok
een Portugese vloot onder bevel van
Dias vanuit de monding van de Taag.
Op 3 februari 1488 landde men in de
Mosselbaai die ligt tussen Kaapstad en
Port Elisabeth.Er werd 200 mijlen verder gezeild richting oosten en men zag
dat de Afrikaanse kust terugweek
richting noord-oosten. Het werd duidelijk dat de zuidelijkste punt van Afrika
was omzeild. Een historische gebeurtenis. Toen Dias terugzeilde zag hij voor
de eerste keer Kaap de Goede Hoop.
Hij noemde het de ‘Stormkaap’.(Roger
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zich terug in een boom, en Adriaan en
Dikkop sliepen op de grond, twee sliepen en twee waakten.
Bron:
James
A.Michener,
The
Covenant.

ter waren. De Engelsen hadden een
beroepsleger gebouwd op hierarchie,
discipline en organisatie. De Britse
officieren waren standsbewuste aristocraten, polo verslaafd, en met ervaring
in koloniale ’small wars’ tegen niet
blanke tegenstanders. Het voetvolk
werd niet geacht zelf te denken en had
uitsluitend bevelen op te volgen. De
boeren hadden moeite met rangen en
standen. Dat kwam niet overeen met
hun gelijkheidsgevoel, en ze droegen
met uitzondering van de artillerie, geen
uniformen. Officieren werden gekozen
door hun ondergeschikten. Beslissingen
van hogerhand werden uitvoerig besproken en soms genegeerd. Op het
slagveld was iedere boer in eerste
plaats zijn eigen man. Die bewegingsvrijheid deed het goed aan het begin
van de oorlog. Bovendien waren de
Boeren uitstekend bewapend met
Martini-Henry geweren en Mausers, de
modernste vuurwapens in de wereld.
De artillerie was ook stand der techniek.
Het zag er in october 1899 schlecht uit
voor de Engelsen. De verliezen waren
extreem hoog, maar hadden nog veel
hoger kunnen zijn. Een achtervolging
van Britse troepen die naar Ladysmith
vluchtten werd niet ingezet omdat
generaal Joubert het ‘ onchristelijk

De Tweede Boeren Oorlog in Zuid-Afrika
1899 – 1902
Deze oorlog paste in het imperiale
streven van Engeland. Bovendien werd
er in de Rand bij Johannesburg in 1886
goud gevonden waar veel avonturiers
op af kwamen. Daarnaast speelde het
voorkomen van diamanten een grote
rol. Ook de geografische ligging van
Zuid-Afrika was belangrijk. Later werd
aan de Engelsen gevraagd waarom zo’n
oorlog met zulke enorme verliezen
gevoerd moest worden. Het antwoord
was eenvoudig: het gaat er om of wij of
‘the Dutch’ het hier voor het zeggen
hebben. De Engelsen leefden in het
Victoriaanse geloof dat het britse bestuur een zegen is voor de mensheid.’
So for the sake of the empire we must
fight the Boers’. De Boeren dachten
daar anders over.
Voor de Engelsen was deze koloniale
oorlog iets nieuws: voor het eerst
vochten hier Europeanen tegen Europeanen, hoewel er geen twee legers te
bedenken zijn waar de verschillen gro-
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vond om ’n vluchtende vyand te
agtervolg’.
Als er zwakke plekken en wankelmoedigheden in de gelederen van de
Boeren optraden greep de president
Paul Kruger in met telegrammen vol
met bijbelteksten. Het was een gelovig
volkje.
Bij de belegering van Mafeking door de
Boeren werd de stad continue gebombardeerd, maar op zondag zweeg de
artillerie. De Boeren hielden zich getrouw aan de zondagsrust.
Uiteindelijk werd Engelse overmacht te
groot en werd er in mei 1902 vrede
gesloten. De Boeren-Republiek verloor
6000 man in de strijd. Groter waren de
verliezen onder de burgers, meest
vrouwen en kinderen, in de concentratie
kampen.
Het
‘Nasionale
Vrouemonument’ in Bloemfontein,
Zuid-Afrika, onthuld in 1913, herinnert
aan de ontbering, die vrouwen en kinderen trof tijdens de Tweede Boerenoorlog. Ongeveer 27.000 vrouwen en
kinderen van Afrikaner en Nederlandse
afkomst stierven tijdens deze oorlog in
Britse concentratiekampen. De tekst, in
het nederlands, op het monument:
AAN ONZE HELDINNEN
EN LIEVE KINDEREN
"UW WIL GESCHIEDE"
dit nationaal monument is opgericht

ter nagedachtenis aan de 26.370 vrouwen en kinderen die in de concentratiekampen zijn omgekomen en aan
de andere vrouwen en kinderen die
elders ten gevolge van den oorlog
1899-1902 zijn bezweken.
De Engelsen verloren 22000 man en
zaten op een rekening van 217 miljoen
pond. Nadat de vrede ondertekend was
sprak Kitchener als eerste: ‘We are
good friends now’.
Bron: Martin Bossenbroek, De Boeren
Oorlog.
Over de boerenoorlog lazen we vroeger
in de boeken van Oubaas Penning. Hier
waren de Zuid-Afrikaners de helden,
onze mannenbroeders en de Britten
vertegenwoordigden het perfide koloniale Albion. In Holland was men voor
de tweede wereldoorlog niet zo pro
engels.
Het belangrijkste doel dat Penning met
zijn boeken voor ogen stond, was te
laten zien dat de Boeren voor een
rechtvaardige zaak streden. Het zijn
verhalen met een boodschap: Gods
hand leidt de geschiedenis; Hij vraagt
geloof, gehoorzaamheid en moed, en
schenkt redding in nood en gevaar.
Penning vertolkte daarmee in zijn werk
de orthodox-protestantse, christelijkhistorische visie op de geschiedenis.
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Penning beschreef het 'ras der stoere
Voortrekkers, die met een psalmlied op
de lippen en gewapend met een
geweer en een Bijbel, de wildernissen
binnentrokken, waar de speer van den
bloeddorstigen Kaffer en het wilde
gedierte hun leven bedreigden'. Zij
kenden evenwel geen vrees: 'zij waren
immers de pioniers van het Christendom en de beschaving'. Tegenover
deze onverschrokken Boeren stond een
overmacht aan laffe en verraderlijke
Britse 'Rooineks'. De Wessels serie van
Penning over de boerenoorlog sloeg
enorm aan - zij beleefde dertig
herdrukken - en werd vertaald in het
Duits en in het Afrikaans. Gevoel voor
het melodramatische had Penning wel.
Toen hij de boeken schreef was hij nog
nooit in Zuid-Afrika geweest. Alles puur
fantasie. De boeken waren mooi geillustreerd, zoals: wilt U Blikoortje zien zo
kijk dan op pagina 15 meen ik me te
herinneren.

‚Eine Straße in St. Gallen, Schweiz –
Krügerstrasse – war nach Paul Kruger
benannt, vermutlich weil er im späten
19. Jahrhundert als Freiheitskämpfer
galt. Infolge der wiederholten rassistischen Äußerungen Krugers bezüglich
der indigenen Bevölkerung Afrikas (die
in jener Zeit nicht aus dem Rahmen
fielen) entstanden Kontroversen um
den Straßennamen. Die Straße wurde
2009 auf den Namen des Schweizer
Autors Friedrich Dürrenmatt benannt;
ein Diplomat aus Südafrika wohnte der
Zeremonie bei. In den Niederlanden ist
der Name Paul Krugers als Straßenname noch stets in fast allen Städten,
etwa in Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam,
Leiden,
Groningen,
Haarlem, Arnhem und Nijmegen,
gebräuchlich. Eine kritische Diskussion
über die Verwendung des Namens
auch für öffentliche Einrichtungen fand
bisher nicht statt. ‘

1900 Paul Kruger
Paul Kruger vertrok in 1900 naar
Europa om steun te zoeken voor de
Boeren Republiek. Koningin Wilhelmina
liet hem ophalen met de Hr.Ms.
Gelderland. Hij stierf in Zwitsers exil in
1904. Er is nog een curieuse verbinding
met St.Gallen:

HvdM ,16.08.2016,Rorschacherberg
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TULPENMANIE

verhandelt. Omdat deze bloemen duur
waren was het kweken en verhandelen
hiervan een zaak voor de rijke mensen.
Een sultan die ook tulpen kweekte en
daar erg zunig op was gaf ze af en toe
als relatiegeschenk. Zo ook op een
zekere dag aan een edelman uit
Vlaanderen die gezant was in de
Turkije. Deze gezant, een zekere
Busbecq wist niet wat hij met die
knollen kon beginnen en deed ze op zij
beurt weer cadeau aan een vriend,
Carlos Clusius. Clusius was hoofd van
de kruidentuin van de keizer van
Oostenrijk. Later werd Clusius professor aan de universiteit van Leiden en
gelijktijdig de baas van de kruidentuin.
De tulpen nam hij natuurlijk ook mee
naar de kruidentuin in Leiden. Hoe
mooi en zeldzaam ze ook waren hij
verkocht ze niet en gebruikte ze voor
zijn werk. Maar de mooie bloemen
bleven niet onopgemerkt. Op een
zekere nacht werden zijn mooiste
bollen gestolen. In het begin konden
alleen rijke mensen deze tulpen kopen.
Het was deftig als je ze bezat. En zo
boden deze rijke mensen veel geld voor
de mooiste exemplaren. Geld was er
genoeg, het was midden in de gouden
eeuw. Er werden prijzen geboden
tussen f 4’000 en f 13’000 wat een
huidige waarde is van € 1’820’00 tot
€ 5’900’00., meer dan een pand aan de
Grachten koste. In 1637 maakte de
regering een eind aan deze windhandel
“deTulpenmanie”

De Tulpenmanie gaat over een ongekend financieel probleem uit de jaren
1623 – 1637.
Voordat ik daarmee begin eerst wat
algemene informatie over de financiële markt.
Aandelen zijn vandaag een bekend begrip en niet meer weg te denken uit de
financiële markten. Ja zelfs onze pensioenfondsen gebruiken deze als
belegging voor de later uit te betalen
pensioenen. Aandelen zij niet uitgevonden in Londen Frankfurt oder
Zürich, maar in Amsterdam. Omstreeks
1620 zijn de eerste handelbare aandelen in de westerse wereld uitgegeven in Amsterdam. Deze dienden ter
financiering van de V.O.C.
Ook kennen we uit de financiële het
zeepbellen fenomeen. We kennen de
dot com (.com) zeepbel de Lehman
Brothers zeepbel en de immobiliën
zeepbel. Allemaal fenomenen uit de
jongste tijd? Helemaal niet! Nederland
kende ook in Zeepbel fenomeen. Die
ontstond in de jaren 1623 tot 1637
door de utopische prijzen die voor
tulpenbollen werden betaald.
Het woord Tulp komt van het woord
Tulipa, is Latijn en betekent zoveel als
“de bloem die op een tulband lijkt”
Dit verraadt gelijk waar deze bloem
oorspronkelijk vandaan komt namelijk:
Turkije. De Tulpen werden reeds in de
Middeleeuwen gekweekt en
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HISTORISCHE MEESTERWERKE

Stadhuis van Middelburg

Ondanks dat er in de loop van de
eeuwen aan het stadhuis veel
veranderd is heeft men zijn oorspronkelijke stijl bijbehouden.
Omstreeks het midden van de 15de
eeuw kregen de inwoners van
Middelburg behoefte aan een nieuw
‘stedehuus’.
Eerdere
stad-huizen
zouden aan het begin van de Lange
Delft en in de Lange Noord-straat
hebben gestaan.

Omdat mijn grootouders uit Zee-land
kwamen heb ik in de naoor-logse jaren
veel bij familie in Zuid-Beveland
gelogeerd. De wekelijkse markt op
donderdag in Middelburg was vaste
prik.
Zo heb ik het Stadhuis van Middel-burg
van de wederopbouw van 1945 tot aan
1952 leren kennen.
Het Stadhuis van Middelburg is een
stadhuis in laat-gotische stijl gelegen
aan de Markt en staat bekend als een
van
de
fraaiste
middeleeuwse
stadhuizen in ons land.

Bouwmeesters
Op 21 april 1452 werd de eerste steen
gelegd van het Stadhuis van
Middelburg.
Het raadhuis was niet alleen het
bestuurscentrum van de stad, maar ook
vleeshal en lakenhal.
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Dit paste geheel in de middel-eeuwse
(Vlaamse) traditie.
Het stadhuis bevat veel gotische
kenmerken en behoort tot de late
Vlaams-Brabantse gotiek. De laatgotische stijl is misschien niet voor alle
lezers een begrip
Vanaf de jaren twintig van de 15de
eeuw ontwikkelde zich in de beeldende kunsten van de gebieden ten
noorden van de Alpen een nieuwe
vormentaal die zo karakteristiek en
onderscheidend was dat de kunstgeschiedenis haar situeerde in een
eigen stijlperiode: de laat-gotiek. Niet
toevallig valt die stijlfase samen met de
periode
waarin
de
artistieke
bedrijvigheid in de Nederlanden een
hoge bloei be-reikte. Een hoge graad
van realisme en een verrassend
ruimtegevoel vormen de belangrijkste
karakte-ristieken van de laat-gotische
kunst.
Eén van de belangrijkste en meest
herkenbare formele vernieuwingen is
de systematische toepassing van de
gebroken plooienval. In de beeldhouwkunst kreeg de laat-gotische
stijlformules hun krachtigste en meest
directe uitdrukking.
De ontwikkeling van de laat-gotische
beeldhouwkunst in de Nederlanden is
zeer geleidelijk verlopen. De eerste
sporen van het ontstaan van een
nieuwe stijl manifesteerden zich reeds
in de jaren zeventig van de 14de eeuw.
De gebeeldhouwde figuren gaan zich
vrijer bewegen en stellen zich ook

nadrukkelijker op in de ruimte. Hun
gewaden worden in ruime, breed
vloeiende plooien gedrapeerd.
Het best bekend is de schilderkunst van
de “Vlaamse Primitieven”.
Namen als de gebroeders Van Eyck,
Rogier van der Weyden of Hans
Memling zijn gemeengoed geworden.
De beeldhouwkunst uit die periode is
veel minder bekend. De produktie van
de beeldhouwers was minstens even
indrukwekkend en omvangrijk als die
van de schilders.
Vanwege hun hoge kwaliteit en
verfijnde uitvoering werd een niet
onaanzienlijk gedeelte der werken
uitgevoerd naar de rest van Europa.
Het beroemde Mechelse bouwmeestergeslacht Keldermans speelde een
belangrijke rol bij de bouw; maar liefst
acht leden van deze familie, verspreid
over zeven generaties, waren in de 15e
en 16e eeuw bij de werkzaamheden
betrokken. Andere bouwwerken van
deze familie is het prachtige stadhuis
van Leuven
Le
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Zij waren architect, opzichter, steenhouwer en leverancier van bouwmaterialen en duurde tot 1520. De
Vlaamse invloeden zijn terug te zien in
de overdadige decaratie, de toren - een
belfort - en de sculpturenrij.
Het stadhuis heeft een façade met
gotische vensters, rood-witte luiken,
torentjes en vijfentwintig beelden van
Zeeuwse graven en gravinnen.

Het stadhuis heeft een toren met een
klok en een carillon. Middelburgers
noemen de toren Malle Betje, omdat
de klok altijd achterloopt bij die van de
Lange Jan.
In 1458 was het gedeelte aan de Markt
gereed. Op 14 maart van dat jaar kon
het stadsbestuur er voor het eerst
vergaderen.

Jan Caspar Philips naar een tekening van Cornelis Pronk, 1746. (Collectie Rijksmuseum

Graven en gravinnen
Omstreeks 1506 begon een nieuwe
bouwcampagne. De voltooiing van de
stadhuistoren in 1521 vormde de afsluiting daarvan. De topgevels aan de

kant van de Noordstraat en de Markt
kwamen in 1512 gereed. In deze periode werden in de voorgevel ook beelden aangebracht. Het waren beelden
van de graven en gravinnen die over
Zeeland hadden geregeerd. De steen-
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houwer Michiel Ywijnszoon uit
Mechelen leverde deze “stenen
persoenagien”. Ze werden in kisten
naar Middelburg vervoerd.
De beelden waren in - tamelijk felle kleuren
beschilderd
(gepolychromeerd). Vooral de kleuren rood en
blauw kwamen voor, evenals vergulde
kronen.
Die felle kleuren maakten een vreemde
indruk
maar
de
historische
werkelijkheid vaak veel kleurrijker was
als dan we vaak denken.
De beeldenrij opent links met graaf Dirk
V van Holland en Zeeland . Hij regeerde
van 1061-1091. De rij eindigt met
keizer Karel V (1506-1555). De laatste
landsheer Filips II (1555-1598) komt
niet in de beeldengalerij voor, hoewel
voor hem nog wel ruimte is.
Vermoedelijk is van hem geen beeld
geplaatst vanwege de oorlog tussen
hem en de Nederlanden (Tachtigjarige
Oorlog, 1569-1648).
Het negende beeld van links is dat van
graaf Willem II, bekend als roomskoning Willem II.

overigens geen belfort, zoals sommigen
denken. Een belfort heeft een andere
vorm en een militaire functie. Belforts
stammen uit Frankrijk en werden in de
middeleeuwen ook in Vlaanderen
gebouwd. Het enige Nederlandse
belfort staat in Sluis in ZeeuwsVlaanderen.
Op de stadhuistoren in Middelburg
staat een grote windwijzer in de vorm
van een ‘zeeridder’ (of Neptunus). Deze
houdt een drietand in zijn hand.
Mannekens
Het uurwerk in de stadhuistoren was
klaar in 1525. Vier jaar later kreeg het
‘twee mans te paerde ende twee te
voeten’ erbij. En in 1590 nog twee
houten ‘mannekens’. Ze bestrijden
elkaar als het carillon de uren slaat.
Zonnewijzer
In de loop der tijd is het stadhuis
regelmatig verbouwd of uitgebreid met
nieuwe onderdelen. De ingang werd in
1613 meer naar rechts verplaatst.
Daarvóór kwam in 1756 het huidige
bordes. In 1729 werd in de topgevel
een grote houten zonnewijzer aangebracht. De toenmalige stadsarchitect
Jan de Munck had deze zonnewijzer
vervaardigd. Een nieuwe aanbouw
tussen 1780 en 1784 aan de zijde van

Stadhuistoren
Met het plaatsen van de beelden was
het stadhuis nog lang niet af. De
stadhuistoren kreeg tussen 1560 en
1562 zijn huidige gedaante. De toren is
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de Lange Noordstraat voltooide het
complex. Daarna vonden nog verschillende verbouwingen en herstelwerkzaamheden plaats.
.

Verfraaiing
Het stadhuis werd bij deze restauratie
op diverse manieren verfraaid. Zo
kwam er een sierrand aan de voorzijde
van de dakopbouw. Ook plaatste men
in een lege nis boven de Vleeshal in
1910 een beeld van koningin
Wilhelmina met prinses Juliana op de
arm. Dit kan tot verwarring leiden.
Sommigen menen immers daardoor
dat het stadhuis een (roomskatholieke) kerk is en dat het hier gaat
om een beeld van Maria met het kindje
Jezus.

Schilderij door Reimond Kimpe van het stadhuis
na het bombardement op 17 mei 1940.
(Stadhuiscollectie Middelburg)

Verwoesting en restauratie
Dan breekt een fatale dag aan voor de
binnenstad van Middelburg: 17 mei
1940. Terwijl de rest van Nederland
zich op 14 mei na een inval van de
Duitsers heeft overgegeven, moet de
provincie Zeeland op last van de
regering doorvechten. De stad komt
midden in de vuurlinie te liggen.
Drie dagen na het bombarderen van
Rotterdam wordt een groot deel van
het historische hart van Middelburg
door
beschietingen
en
luchtbombardementen
verwoest.
Deze, voor veel mensen onverwachte
aanval, treft ook het stadhuis; er blijft
slechts een silhouet van geblakerde
muren over. De torenspits, de daken en

Pierre Cuypers
Een monument is nooit af. Voortdurend moet er aan gerestaureerd en
verbouwd worden. Dat geldt ook voor
het Middelburgse stadhuis. De beelden
in de voorgevel zijn allang de originelen
niet meer. In de 18de, 19de en 20ste
eeuw zijn ze vervangen.
Een langdurige restauratieperiode begon in 1884 met een reparatie aan de
stadhuistoren. Deze grootscheepse restauratie stond onder leiding van de
bekende architect Pierre Cuypers. Hij is
de bouwmeester van onder andere het
Rijksmuseum en het Centraal Station te
Amsterdam.
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het gehele interieur van oude
schilderijen en perkamenten documen-

ten gingen verloren, alleen de buitenkant overleefde de ramp

Tijdens de herbouw wordt naast de
buitenzijde ook de binnenzijde onder
handen genomen.
Een grote restauratiecampagne volgde.
Die duurde tot diep in de 20ste eeuw.
Men besloot het oude stadhuis niet te
reconstrueren, maar de gotische gevels
te herstellen en een nieuwbouwgedeelte in aangepaste stijl toe te
voegen. In het zogenaamde gotische
deel van het stadhuis is het interieur in
oude stijl ingericht met antieke
meubelen, wandtapijten en schilderijen. Dit is te zien in de hal, de trouwzaal,
de voormalige kamer van de
burgemeester en wethouders, de
raadzaal en de burgerzaal (vroegere
lakenhal).

Bij de restauratie en herbouw waren
met name de architecten H. van
Heeswijk uit Den Haag en na diens
overlijden M.J.J. van Beveren uit
Middelburg (voor het exterieur)
betrokken. Met het interieur in
gotische
stijl
en
de
nieuwe
dienstgebouwen aan de achterzijde
hield architect ir. A. van der Steur zich
bezig. Ook talrijke steen- en
beeldhouwers, zoals Philip ten Klooster
uit Veere, werkten aan het herstel van
het stadhuis.
Heropening
Op 18 augustus 1950 kon het gebouw
met een feestelijke bijeenkomst in de
Burgerzaal weer in gebruik worden
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genomen. Koningin Juliana verrichtte
op die dag de opening.
Het herstel van de buitenzijde vergde
echter veel langer. De Middelburgse
beeldhouwer Peter de Jong werkte,
met tussenpozen, van 1947 tot zijn
dood in 1990 aan met name de
voorgevel van het stadhuis. De laatste
jaren
assisteerde
beeldhouwster
Hansje den Hollander hem daarbij.
Nu staat het stadhuis weer te pronken
aan de Markt.
Hedendaagsefunctie
Sinds 2004 heeft het bestuur van de
gemeente Middelburg een nieuw
Stadskantoor in gebruik genomen,
ontworpen door Thomas Rau (Rau &
Partners). Het oude stadhuiscomplex is
nu in gebruik door de Roosevelt
Academy. Daarnaast vinden er
regelmatige trouwerijen plaats en
wordt de vleeshal gebruikt voor
exposities van De Stichting Beeldende
Kunst Middelburg.
Dat het Middelburgse stadhuis in 2007
op de tweede plaats eindigde bij de
verkiezing voor het mooiste gebouw
van Nederland zegt veel over de
bekendheid en schoonheid van dit
monument.
Leen
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DE DIKKE VAN DALE
Hebbe jullie ook soms moeite om de generatie van smart phoners te verstaan en te
begrijpen. Ze gebruiken woorden die in onze tijd (oudere generatie) nog niet
werden gebruikt. Neem nu alleen het pas gebruikte woord smart phone eens, dan
hadden we in onze tijd moeten zeggen de kiesschijftelefoon. Op die idee waren we
toch nooit gekomen.
De Dikke Van Dale heeft daarom een nieuwe uitgave gebracht. Hieronder een
uittreksel.
Antiloop:
Bedacht:
Papier:
Minister:
Profeet:
Kaarsrecht:
Vertrouwen:
Uurwerk:
Minimaal:
Kieskeurig:
Misleider:
Politicus:
Verzuipen:
Theoloog:
Uitzonderlijk:

een middel tegen diarree
naast bed nummer zeven
zwaarlijvige Ier
heel kleine ster
professor aan tafel
recht om kaarsen te maken
in het buitenland trouwen
per uur betaald
kleine maaltijd
tand in goede staat
priester
zoen van een agent
drinken in het buitenland
Theo vertelt de waarheid niet
Begrafenisondernemer op reis
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