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DE BRAAKMAN, RAMMEKENS FORT EN MIDDELBURG
Jozef Goderis
V.O.B.o.W. excursie nr 58 - Zondag 23 september 2012. We vertrekken met het Sercu-busje
aan het Sterrebos in Rumbeke-Roeselare. Twaalf vroege vogels, meestal goede bekenden
uit vorige excursies, begroeten elkaar vrolijk. Na ruim een uurtje rijden, pauzeren we even in
het natuurreservaat De Braakman voor een koffie-of theestop.
De Braakman
Dit recreatiegebied, nabij Terneuzen, is in
feite
een
vroege
inham
die
de
Westerschelde vooral in de 15de -16de eeuw
in
het
land
sloeg
tijdens
felle
overstromingen. Het land rond die inham
werd vanaf de 17de eeuw ingedijkt, zodat
Biervliet – dat door die overstroming op een
eiland kwam te liggen – opnieuw met het
vasteland werd verbonden. De inpoldering
werd definitief voltooid in 1952, na de
afsluiting van de Braakmankreek. Door deze
inpoldering kwam er meteen ook een einde
aan het bestaan van de haventjes van
Philippine en Boekhoutte, die vooral lokaal
van belang waren voor de mosselen – en
garnalenvangst.

Braakman, met zijn uitgestrekte bossen, een
imposant meer en een wateroppervlak van
ruim 120 ha, krijgt op vandaag vaak de
naam toebedeeld: “Het groene hart van
Zeeuws Vlaanderen”.
Vervolgens rijden we door de 6,6 km lange
tunnel onder de Westerschelde. Waar is de
tijd dat we met de overzetboot van Breskens
naar Vlissingen overstaken? Herinneringen
aan schoolreizen van weleer.
Het Fort Rammekens
Op 8 km van Vlissingen brengen we een
geleid bezoek aan het oudste zeefort van
West-Europa met uniek uitzicht op de
Westerschelde.

Gids Kees Baan wacht ons op.
De Braakman

De afsluiting van deze kreek was echt een
technisch hoogstandje. Een primeur van een
bouwkundige aanpak in de provincie
Zeeland, gerealiseerd volgens een nieuwe
techniek: een caisson die opgevuld werd met
stenen en aarde. Deze techniek werd later
eveneens succesvol toegepast bij de
Deltawerken. Die afsluiting zorgde er meteen
voor
dat
het
gebied
bij
de
overstromingsramp van 1953 van het ergste
gespaard bleef. Het gebied van de
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Het fort is gebouwd rond 1547 om de havens
van
Antwerpen
en
Middelburg
te
beschermen. Het was voor die tijd een zeer
modern fort met bastions, gebouwd naar de
laatste militaire inzichten. Deze inzichten
veranderden echter door de opkomst van
kanonnen in plaats van stormrammen,
ladders en blijden (werpgeschut).
De landzijde van het fort was aanvankelijk
voorzien van een dikke laag aarde om aan
de kanonskogels te weerstaan. Aan de
zeezijde lag het fort in het water en had
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slechts een dikke muur. Men was toen nog
niet in staat om vanuit een schip met een
kanon op het fort te schieten.
De buitenmuren waren opgetrokken uit witte
natuursteen afkomstig uit het huidige België.
Op de binnenplaats stonden diverse
gebouwen voor de commandant en een
gebouw met twee verdiepingen voor de
soldaten.

Het belang van de Rheede van
Rammekens voor de VOC
Aan het eind van de 16de eeuw verloor het
fort zijn militaire functie. Het vaarwater voor
het fort bleef vooral voor de Verenigde
Oostindische
Compagnie
(de
VOC)
belangrijk.

In 1812 werd het fort aangepast door de
Napoleontische troepen. Dit was nodig
doordat men kogels gevuld met kruit ging
gebruiken. Daardoor kon men grotere
schade veroorzaken dan met de massieve
kogels van de 16de eeuw. De gebouwen op
de binnenplaats werden gesloopt en er
werden kazematten gebouwd in roodbruine
baksteen. Boven op de kazematten werd
aarde aangebracht als bescherming tegen
exploderende
kogels.
Ook
aan
de
buitenzijde werd het fort met baksteen
opgehoogd en versterkt.

Oostindiëvaarders afkomstig van Middelburg
hadden wind uit het oosten nodig om uit te
kunnen varen. Het kon soms weken duren
voor dat de wind uit de goede richting kwam.
De schepen gingen daarom voor anker
liggen op de Rheede van Rammekens. Het
water was er diep genoeg en de schepen
hadden er weinig last van de wind en de
golfslag. Vanaf een sleper bij het fort konden
de schepen zich voorzien van proviand en
extra personeel. De kapitein, de loodsen en
vooral de passagiers gingen vlak voor het
vertrek aan boord. Zij verbleven dus in
afwachting een tijd lang in het fort.

Na W.O.II was er in het fort een
champignonkwekerij gevestigd. Hiertoe werd
op de binnenplaats een bijgebouw met een
afdak opgetrokken. De bakstenen en de
witte natuursteen zijn gemetseld met
kalkmortel. Het blijkt dat deze specie een
zeer goede voedingsbodem is voor allerlei
muurplanten, zowel rond de binnenplaats als
aan de buitenzijde van het fort.

Ook terugkerende schepen gingen bij
Rammekens voor anker. Zij waren vaak te
zwaar geladen om naar Middelburg te
kunnen varen. De Welsinge en het kanaal
naar Middelburg waren erg ondiep. Op de
Rheede van Rammekens werd de lading van
het retourschip overgeladen in kleinere
schepen, die vlotter de haven van
Middelburg konden bereiken.

De Rheede van Rammekens, vertrekpunt
voor de Oostindiëvaarders

Een dijk rondom het fort

Vanaf het fort van Rammekens kon de
toegang tot de haven van Middelburg
bewaakt worden. Grote schepen konden tot
1817 deze stad alleen bereiken via de
Rheede van Rammekens. De schepen
voeren langs Rammekens door het
vaarwater Welsinge naar het havenkanaal
van Middelburg dat in 1535 werd geopend.

Het fort lag vroeger aan één zijde in de zee.
Het was daardoor gedeeltelijk onderdeel van
de zeewering. In 1714 ontstond een gat in
de dijk bij het fort. Het achterliggende land
zou kunnen overstromen. Aan het eind van
de 18de eeuw werd besloten een dijk om het
fort aan te leggen. Deze dijk is regelmatig
veranderd en versterkt.
De laatste
werkzaamheden vonden plaats in het kader
van de Deltawerken. De dijk stak
aanvankelijk ongeveer 3m boven het
maaiveld uit. Nu zit de kruin op ca. 9,5m
boven het NAP. (Normaal Amsterdams Peil).
Biber (bever)
In de laatste jaren van W.O.II zijn de Duitse
troepen
overgestapt
op
kleine
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kamikazeachtige eenmansonderzeebootjes.
Deze waren voorzien van twee torpedo‟s. Na
het afschieten ervan was de bestuurder van
het bootje verplicht het eigen schip te
verlaten.

Een Biber – duikboot op de binnenplaats van
Rammekens fort

In totaal zijn er 324 van deze
onderzeebootjes gebouwd in de NoordDuitse stad Lübeck.
De Engelsen experimenteerden al eerder
met dergelijke vaartuigen maar zagen af van
grootschalige productie. In november 1943
werd een dergelijke Engelse onderzeeër,
een Welman W46, in Noorwegen door de
Duitsers veroverd. Op de werf bij Lübeck
werd het scheepje aangepast voor Duits
gebruik.
Vanaf augustus 1944 werden meerdere
groepen
van
dergelijke
scheepjes
gestationeerd langs de Belgische en
Nederlandse kust, zoals Rotterdam en
Hellevoetsluis. Ze kregen de opdracht de
Nederlandse zeehavens bij een aanval van
de Geallieerden te verdedigen. Na de slag
om de Schelde (2 oktober – 8 november
1944) zijn de meeste Bibers ingezet langs de
Scandinavische kust.
Zo‟n Biber is vlak voor de kust van
Walcheren vastgelopen en in de modder
weggezakt. Deze Biber is in de jaren tachtig
van de vorige eeuw geborgen en door
leerlingen van de Praktijkschool van de
Schelde gerestaureerd. Zover bekend zijn er
over de hele wereld nog drie van deze
Bibers bewaard gebleven.

Gids Kees Baan geeft toelichting bij de Biber-duikboot.

Technische gegevens:
lengte: 9 m; breedte: 1,6 m; hoogte: 2,1 m
motor 2,5 Liter Opel Blitz Lkw Benzinemotor
snelheid 12,5km per uur
actieradius 240 km.

Een Biber-duikboot op de binnenplaats van Rammekens fort
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Wandeling rond het fort. Deze activiteit is enkel toegestaan onder leiding van een gids. Om veiligheidsredenen
worden we voorzien van een helm.
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We speuren naar jaartallen, her en der verspreid op de muren: in reliëf 1717, 1863 of ingekrast anno
1695

Kazematten
Gids Kees Baan brengt ons vervolgens naar
de ondergrondse kazematten, opgetrokken
in de Napoleontische tijd. Hierin is o.m. een
tentoonstelling ondergebracht van een
aantal archeologische vondsten opgedoken
bij restauratiewerken aan het fort.

De helmen worden weer op hun plaats
gedeponeerd en we beëindigen het bezoek
aan Rammekens fort, trap op, om een
duidelijker zicht te krijgen op de lopende
restauratiewerken en de Westerschelde in
de omgeving.

De kazematten

Een zeldzaam stuk in deze collectie, zie
hieronder, betreft een geperforeerde kom in
aardewerk waarrond verbanden van de
zieken werden gedroogd (opgewarmde
kooltjes langs de binnenkant). Een uniek
stuk dat we nog nergens eerder hadden
gezien.

Restauratiewerken aan het Rammekens Fort

Zicht op de Westerschelde van boven op het
Rammekens Fort

geperforeerde „droogstolp‟
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Over de middag rijden we richting
Middelburg – markt, naar het restaurant
Zenc. Jef Eloy had ons tijdens de
prospectiereis op 15 juli hier binnengeloodst.
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Enkele medereizigers op onze excursie:
”Een echte aanrader: vriendelijke bediening,
ruime gereserveerde plaats voor onze groep,
keuze menu: vegetarische schotel of
varkenshaasje of Zeeuwse mosselen. Waar
proef je beter Zeeuwse mosselen dan in
Zeeland zelf?”.

geschiedenis van Middelburg. De grote
kleurrijke tapijten, afkomstig van de abdij,
tonen in detail de oorlogshandelingen op
open water, schermutselingen in de havens
en silhouetten van de steden Bergen op
Zoom,
Zierikzee,
Veere,
Vlissingen,
Antwerpen en Middelburg.

Restaurant Zenc

Middelburg
Mevrouw Magda Vansuykom, stadsgids van
de Toeristische Dienst van Middelburg wacht
ons op aan het restaurant Zenc. Vervolgens
geeft ze toelichting bij de rijke collectie
wanttapijten.
Slag bij Rammekens fort

De reeks wandtapijten hebben in de 17de
eeuw niet alleen een esthetische functie.
Ook worden ze gebruikt om de warmte vast
te houden en de tocht te bestrijden in de
grote, uitsluitend door haardvuur verwarmde
abdijzalen. Daarnaast dienen ze een
belangrijk ideologisch doel.

Wandtapijt in het stadhuis van Middelburg

In het stadhuis toont onze gids vier
wandtapijten en verder in het Zeeuws
museum nog een hele reeks topstukken:
deze
tapijten
vertellen
eigenlijk
de
WAK 76 (2012)

In de handel op zee en het landelijk bestuur
concurreren de Staten van Zeeland
voortdurend met het eveneens machtige
gewest Holland. Die strijd wordt hier met
visuele middelen voortgezet. Bij het bezoek
van hoge gasten aan de abdij worden die
tapijten ontrold en opgehangen om het
belangrijke Zeeuwse aandeel in de strijd
tegen de Spanjaarden nog eens te
onderstrepen: niet de Hollanders, maar de
Zeeuwen hebben de Spanjaarden verslagen.
Zo claimen de staten via deze wandtapijten
een bijzondere politieke status.

187

In het museum zijn naast de vele tapijten
ook een reeks toonkasten voorzien met o.m.
Karolingische vondsten. Maar belangrijk voor
ons, geïnteresseerden aan archeologie, zijn
enkele votiefstenen, toegewijd aan de godin
Nehalennia.

Votiefsteen aan Nehalennia

Na langdurige stormen wordt op 5 januari
1647 op het strand van Domburg een
Romeins
heiligdom
blootgelegd.
Verschillende
stenen
restanten
en
votiefstenen worden geborgen. Nehalennia
is een voorspoedgodin en beschermelinge
van Romeinse kooplieden die de Noordzee
bevaren.
Op twee plaatsen in Zeeland vereren
Romeinse
handelslieden
de
godin
Nehalennia. Ze plaatsen altaarstenen bij
tempels gewijd aan de godin, nabij het
huidige Domburg en Colijnsplaat. Met de
stenen danken de zeelieden haar voor een
behouden vaart.
Nehalennia draagt doorgaans een mand met
vruchten en is vergezeld van een hond.
Deze altaarsteen is gevonden bij de
nederzetting Ganuenta bij Colijnsplaat. Op
de steen staat in het Latijn geschreven:
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“Aan de godin Nehalennia heeft Quartius
Reditus zijn gelofte ingelost, gaarne en met
reden”.

Door de veranderende getijdenstromingen
verdwijnt na de derde eeuw, de Romeinse
nederzetting en de tempel in de diepte.
In 1970 wordt een altaarsteen in een visnet
gevonden. Daarna volgt een grootscheeps
archeologisch onderzoek waarbij honderden
brokstukken en altaarstenen opduiken.
Deze “miraculeuze visvangst” zoals de
ontdekking soms wordt genoemd, leverde
130 altaren op daterend uit eind 2de – eerste
helft van de 3de eeuw. Onder de zeelieden
die een wij-altaar lieten oprichten zijn er vier
zouthandelaars (negotiatores salarii) en drie
handelaars in vissaus (negotiatores allecari).
Ze waren afkomstig uit de Rijnstreek, meer
bepaald uit Trier en Keulen. Deze vondsten
wijzen eveneens op een belangrijke
handelsrelatie tussen onze gewesten en de
Rijnstreek. Bij ons in West-Vlaanderen zijn
ook Romeinse zoutoventjes gevonden in
Leffinge en De Panne. Een massa
importproducten uit de Eifel-, Rijn- en
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Moezelstreek kwamen in ons kustgebied aan
het licht.
Ons bezoek aan Middelburg wordt afgerond
met een korte wandeling in de binnenstad en
een
rondleiding
in
de
voormalige
abdijgebouwen.

Detail op het poortgebouw van de abdij

het poortgebouw van de abdij

Het poortgebouw van de abdij
is
vermoedelijk gerealiseerd aan het begin van
de 16de eeuw, na de grote stadsbrand van
1492. Het diende als statiepoort voor de abt
en andere geestelijke gezagsdragers
verbonden aan de abdij.
De namen “Ankerpoort” en later “Gistpoort”
herinneren aan de voormalige brouwerij
“Den Anker”. De naam “Blauwpoort”
refereert naar de blauwe arduinsteen waaruit
de gevel is opgetrokken. Tussen 1909 en
1911 is het pand grondig gerestaureerd door
de Middelburgse architect Jan Adriaan
Frederiks, bijgenaamd “Jan Antiek”.
De beeldengroep boven de poort dateert van
1955 en is vervaardigd door prof. Oswald
Wenckebach. De beeldengroep in de nissen
boven de poort is op te vatten als een
eerbetoon aan koning Willem II (1228-1256),
graaf van Holland en Zeeland. Willem II
verbleef regelmatig in Middelburg. Hij werd
er ook begraven. Onder zijn bestuur werd de
abdij aanzienlijk uitgebreid.
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Binnenplaats van de abdij
Norbertijnen in de abdij
Kloosterlingen uit de abdij van Voormezele,
Vlaanderen, stichtten in 1123 in Middelburg
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een abdij die wordt opgedragen aan Onze
Lieve Vrouw of Maria.
De monniken zijn Norbertijnen, want ze
leven naar de regels van Norbertus van
Xanten. Zij worden ook Witheren genoemd,
naar hun witte pijen, of Premonstratenzers,
naar het klooster van Norbertus te
Prémontré in Frankrijk. De voornaamste
opdracht van de monniken was prediken
onder de Zeeuwse bevolking. De abdij had
het recht op het benoemen van de pastoors.
Rond 1350 wordt dit in 34 kerken
uitgeoefend. In de abdij woonden ca 30
religieuzen. Ze hadden heel wat personeel
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ter beschikking, o.m. werkzaam in de
bakkerij, de brouwerij en de keuken. In 1559
krijgt Middelburg een bisschopszetel. De
bisschop is tegelijk abt. De abtwoning
fungeert dan als bisschoppelijk paleis.
In de vooravond verlaten we Middelburg. Jan
Sercu, chauffeur en tegelijk busuitbater
brengt ons veilig terug naar Rumbeke. Een
geslaagde excursie met een waaier van
aandachtspunten.
Alle foto‟s in deze bijdrage: Maria Pype &
Jozef Goderis
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