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VoorwoordVoorwoord

D eze studie naar het leven van Frans Naerebout, naar het 
Vlissingen zoals hij het kende en naar zijn laatste jaren aan het 

Goese sas begon tien jaar geleden, na de voltooiing door Vincent Klooster 
en mij van de uitgave van een handschri�  dat Vincent op het spoor was ge-
komen. Het beva� e de levensherinneringen van een zeer ver familielid van 
mij, de marineo�  cier D.H. Kol� . Deel van zijn verhaal vormden de schok-
kende gebeurtenissen van januari 1795 in Vlissingen, toen een eskader van 
de marine van de Republiek daar weerloos in het zeeijs vast gevroren lag en 
men moest toezien hoe Franse troepen vanuit Breskens in Staats-Vlaan-
deren de Schelde overstaken en de stoot gaven tot de Bataafse revolutie 
op Walcheren. De inleiding die ik bij die uitgave schreef, groeide uit tot dit 
boek. Wat ik vond over de Gebroeders Naerebout en na Jacobs dood over 
alleen Frans – wat nogal wat meer was dan het verhaal over hen tot dan 
toe – dwong me binnen hun gezichtskring te blijven en binnen die van hun 
stadgenoten en medeburgers van wie ik er, hoop ik, een aantal enigszins tot 
leven heb kunnen brengen. Tegelijkertijd bleek, dat Vlissingen tijdens het 
leven van de broers het toneel was geweest van hevige politieke emoties en 
de arena was van fundamentele con� icten over de aard van de stadsgemeen-
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schap, terwijl vervolgens de buitenwereld aan diezelfde betrekkelijk kleine 
stad een grote geopolitieke betekenis toekende en zo het lot van haar inwo-
ners gedurende de hele Bataafs-Franse tijd op een beslissende manier be-
paalde.

Ik dank Ad Tramper, indertijd archivaris van Vlissingen, nu Vlissings 
archivaris in het Zeeuws Archief te Middelburg, voor zijn bemoediging en 
hulp, lang niet alleen bij het vinden van illustraties. De staf van zijn archief 
in de Vlissingse Hellebardierstraat had geduld met me en de ko�e was er 
goed. Frank de Klerk van het Gemeentearchief Goes stelde zijn kennis 
ter beschikking en leefde mee. Anthoni Fierloos in Goes ben ik dank ver-
schuldigd voor zijn advies en zijn kritiek op mijn tekst in een vroeg stadi-
um. Frank Kanhai en zijn collega’s in de leeszaal en bij de inlichtingenbalie 
van het Nationaal Archief in Den Haag zijn voor een goed deel de oorzaak 
van het plezier waarmee ik daar enkele jaren onderzoek deed. Peter van 
Druenens uitnodiging voor de Vrienden van het MuZEEum te Vlissingen 
over Naerebout te spreken en die van de Heemkundige Kring de Bevelan-
den hetzelfde te doen in Wilhelminadorp waren een stimulans voor me.

De jarenlange gastvrijheid van Eltjo en Mieke Scheltens in hun huisje 
in Vrouwenpolder maakt voor altijd deel uit van mijn herinnering aan het 
ontstaan van dit boek. Annemarie tenslo�e dank ik voor haar zorgelijke aan-
sporingen en haar vertrouwen dat het ooit nog iets zou worden met Frans 
Naerebout.

Zoeterwoude, augustus 202110
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InleidingInleiding

W at elders in ons land al he� ig was tijdens de periode die dit 
boek bestrijkt, speelde zich in Vlissingen nog een graad hevi-

ger af. Smokkelarij, kaapvaart, slavenhandel, revolutie, plundering, een bom-
bardement, godsdiens� wist, burgerstrijd, natuurgeweld, jaren van beze� ing 
en oorlog; alle lieten ze op hun beurt zich gelden op de kades en de straten 
van deze Zeeuwse stad. Hier verliep, voor de ogen van haar zesduizend in-
woners, de Nederlandse geschiedenis in extremere vormen dan elders. 

Tot op zekere hoogte had Vlissingen dit veelbewogen, maar ook wissel-
vallig karakter van haar historisch lot gemeen met een aantal Vlaamse, Fran-
se en Zeeuwse steden aan de kusten van de zuidelijke Noordzee. De over-
eenkomst kwam voort uit hun ligging en bedrijvigheid. Samen vormden ze 
een autonome wereld, een eigen economische ruimte. Al generaties waren 
Duinkerken, Oostende en Vlissingen, maar ook Veere, Zierikzee en Brou-
wershaven, vertrouwd met dezelfde vormen van gedurfd ondernemerschap. 
Naast de visserij en de reguliere koophandel beschikte elk van die havens 
qua ligging en faciliteiten over enkele, maar nooit alle, troeven als het erom 
ging de intensieve smokkelhandel op de tegenoverliggende Engelse kust, 
of, als het oorlog was, de kaapvaart, naar zich toe te trekken. Hun onderlin-
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ge rivaliteit versterkte de instabiele aard van hun welvaart. Hun wisselende 
betrokkenheid bij de vele – bijna op hun redes uitgevochten – oorlogen tus-
sen Frankrijk, Engeland en de Republiek maakte hen van winnaars maar al 
te vaak verliezers en van verliezers winnaars. 

Het was deze wereld waarop de Vlissingers zich hadden ingesteld en die 
hen maakte tot wie ze waren. In een leven aan boord waren de zeelieden on-
der hen vertrouwd geraakt met de stelsels van banken in de monding van de 
Schelde en voor de Vlaamse kust, met de tientallen havens verderop, met de 
kennis hoe ze te bezeilen en – op de smokkelschepen – met de geheimen 
van de kreken op de kust van Essex. Hun gedetailleerde kennis van die we-
reld was hun kapitaal; hun overlevingsstrategie was erop gebaseerd. Ze leef-
den met hun rug naar het land. In een boerendorp op Walcheren zouden ze 
de weg moeten vragen, maar op de redes van Dieppe, Duinkerken en Dover 
wezen ze elkaar de merken op de kust; in de havens hadden ze vrienden en 
kenden ze de kades, de kroegen en hun kansen op een klus.

Voor de kooplieden en ambachtslieden gold iets vergelijkbaars als voor 
de zeevarenden. Naarmate de verwachting van een meer gunstige bedrijfs-
voering hen daartoe aanspoorde, verhuisden ze naar een andere haven ver-
derop, soms hals over kop. Hun wijdvertakte handelsrelaties hielden zulke 
opties open. De bereidheid te verhuizen was deel van hun verdienmodel. 
Engelse kooplieden a�omstig uit Kent en Essex migreerden op deze manier 
tussen Zeeuwse, Vlaamse en Franse steden. Ze waren er meestal welkom en 
kregen er het burgerrecht. Het vermogen zich aan te passen aan wisselende 
omstandigheden typeerde alle reders en bevrachters in de kuststeden. Meer 
dan eens zal in dit boek een ingrijpende verlegging van hun handelsactivitei-
ten en -routes worden beschreven.

Het verleden had de Vlissingers toegerust volop hun voordeel te doen 
bij de wedijver rondom hun deel van de Noordzee. Maar ze kenden de ri-
sico’s van hun inzet en juist daarom was de burgerij erop gespitst in de 
thuishaven een mate van sociaal houvast zeker te stellen. De belangrijkste 
elementen daarin waren de ooit aan hen, of om precies te zijn aan de burger-
wacht en de gilden, gegunde privileges. Mits ongeschonden, vormden die 
de juridische bodem van hun stedelijk bestaan. Ze gaven hun de moed zelf-
bewust te zijn en mondig te blijven. In de jaren ’70 en ’80 van de ach�iende 
eeuw leidden deze diep verankerde emoties rondom het burgerrecht tot ex-
cessief en gewelddadig drama. Achter de leuzen van burgervrijheid en oran-
jeliefde die toen klonken, ging de wanhoop schuil van de ambachtslieden en 
de ‘gewapende burgers’ om de sluipende aantasting en het verlies van hun 
oude rechten. Al lang sluimerend wantrouwen verhinderde een compromis 
met de regenten in de naar binnen gekeerde vroedschap.
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In deze jaren broeide bovendien onder zeer velen op Walcheren de 
woede om de aantasting van hun persoonlijke bevindelijke geloofspraktijk, 
waarvan een geheel eigen, losgezongen en geheel eigen beleving van de psal-
men tijdens de erediensten een wezenlijk deel was. De kerk had het hen wil-
len a�eren. In protest overspoelden in 1778 en in 1787 nogmaals duizenden 
dorpelingen het eiland en maakten gemene zaak met de Vlissingse ambach-
ten en de grote meerderheid van de burgerwacht. Wat er nog res�e van het 
oude sociaal contract tussen burgers en regenten ging voorgoed ten onder 
in een orgie van geweld.

Enkele jaren later, in 1795, ging de Franse militaire invasie gepaard met 
een woeste muiterij op de schepen van de marine in de haven. De bestuur-
lijke omwenteling in de stad, die erop volgde en die de oude constitutie ten 
grave droeg, nam onmiddellijk de vorm aan van een botsing tussen gema-
tigde en radicale hervormers. Een nieuwe dosis bi�erheid werd toegevoegd 
aan de herinnering van oude partijschap uit de patrio�entijd. In grillige af-
wisseling beleefde de stad daarna de willekeur, de vernederingen en de rove-
rijen van de Bataafs-Franse tijd, nu en dan onderbroken door korte episodes 
van oplevende handel, strelend heldendom op zee of koortsachtige activi-
teit op de werven.

Tijdens de Bataafse Republiek maakte Parijs aanspraak op een deel van 
de soevereiniteit over de havens. De in het nauw gedreven bestuurders in 
het stadhuis schipperden tussen de noodzaak van een mate van samenwer-
king met de overmachtige Franse beze�er en de wil de belangen van de bur-
gerij te blijven dienen. De regering in Den Haag bleek zelden in staat zelfs 
maar te bemiddelen. Zonder het openlijk toe te geven, legden sinds 1796 
vrijwel alle Bataafse politici zich neer bij het grotere belang dat hun Fran-
se ‘bondgenoot’ had bij de controle over het strategische Vlissingen. Juri-
disch bleef de kwestie van een eventueel gedeelde soevereiniteit over de stad 
twaalf jaar onbeslist; in de praktijk heerste de wil van Parijs.

In 1796 verloor Vlissingen haar rol als bewaker van de Schelde. Sinds 
de val van Antwerpen in 1585 had de Republiek twee eeuwen lang de ver-
binding met de zee van die grote handelsstad strikt gereguleerd. Al die tijd 
vond de verplichte overslag van goederen op weg naar en a�omstig van de 
Scheldestad plaats onder Vlissings toezicht op de Westerschelde. Nadat de 
Franse marine in 1796 de vrije vaart op Antwerpen forceerde en het onom-
keerbare van die maatregel duidelijk werd, moeten Vlissingse kwesties in 
Den Haag wel als minder urgent zijn voorgekomen. Daarentegen nam de 
Franse interesse alleen maar toe. Vlissingen kreeg een uitsluitend militai-
re, maar voor Frankrijk gewichtige rol. Het dok, de werf, de arsenalen, de 
havens en de verzwaarde omwalling vormden het meest noordelijke steun-
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