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Over de Timmerfabriek, Omroep Zeeland 
en Zeekaarten

AAfke Verdonk-rodenhuis

Deze Spiegel bevat twee omvangrijke arti-
kelen en natuurlijk het muZEEum-nieuws 
met de aankondiging van een zeer boei-
ende tentoonstelling.
Van timmerwinkel tot stadsmonument van 
Jo de Ridder verhaalt de historie van een 
gebouw vanaf de aankoop van de bouw-
grond in 1907 tot de eerste fase van res-
tauratie en herbestemming van de timmer-
fabriek nu. Op de hoek van de verlengde 
Aagje Dekenstraat en de Koningsweg ver-
scheen dit bijzondere gebouw: betonskelet, 
gietijzeren kozijnen en aan de noordzijde 
afgeschuind.
Er waren nogal wat bezwaren tegen de 
bouw. De Ridder gaat hier uitgebreid op in. 
Uiteindelijk kwam het gebouw er toch. Ook 
hoe het afliep wordt uit de doeken gedaan 
en de stand van zaken nu wordt weerge-
geven.
Zal er hier een toekomst zijn voor Omroep 
Zeeland?
Peter van Druenen behandelt twintig jaar 
Omroep Zeeland in zijn artikel Heb je nog 
wat leeg staan? Hoe Omroep Zeeland in 
Souburg terecht kwam, wat daaraan voor-
afging en wat er verder nog gebeurde.
We lezen niet alleen hoe Omroep Zeeland 
in Souburg terecht kwam, maar ook een 
stukje onderwijsgeschiedenis over de 
tijd dat leerlingen nog werden klaarge-
stoomd voor toelatingsexamens, over de 
aparte positie van burgemeesterskinde-
ren. Naast dit sociaal-maatschappelijke 
beeld wordt informatie gegeven over het 
Souburgse gemeentehuis. Hoofdlijn in dit 
verhaal is de oprichtingsgeschiedenis van 
de omroep en hoe deze terecht kwam in 

Souburg. Misschien in de toekomst in de 
Timmerfabriek?
muZEEumnieuws door Danielle Otten ver-
telt over Ruim 100 jaar VOC cartografie aan 
de vergetelheid onttrokken.
De tentoonstelling Geheime kaarten, in 
Zeeland getekend voor de VOC, wordt  
8 oktober geopend. Tevens wordt het eer-
ste exemplaar van het boek Zeeuwse kaar-
ten voor de VOC uitgereikt aan Doeke Roos. 
Het boek is geschreven door maritiem his-
toricus Ruud Paesie.
Het gaat over kaartenmakers in de ze-
ventiende en achttiende eeuw in dienst 
van de VOC. Hier in Zeeland is de familie 
Roggeveen bekend op dat gebied. 
Leuk om te vermelden is dat P.F. Thomése 
in zijn verhaal Zuidland, in de gelijknamige 
bundel, werkelijkheid mengt met zijn ver-
beelding en het verhaal van de expeditie 
waarbij Jacob Roggeveen Paaseiland ont-
dekt tot fictie maakt. Deze Jacob was de 
zoon van Arent Roggeveen, de kaartente-
kenaar en de jongere broer van Johan, die 
het werk van zijn vader overnam.
Over boeken gesproken, Doeke Roos 
schreef in de vorige Spiegel over De onder-
gang van het VOC schip De Woestduyn en 
over het boek dat Arthur Scheijde hierover 
schreef, met zeer fraaie, eigen illustraties. 
Dit boek is vanaf 2 oktober te koop in de 
boekhandel. Volgens Roos voegt het veel 
toe aan het al bekende verhaal waarin 
Naerebout een hoofdrol vervult.
Meer informatie kunt u vinden op http://
woestduyn.nl
Wij wensen u veel leesplezier met deze 
Spiegel.
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Van timmerwinkel tot stadsmonument
Jo de ridder

Omstreeks 1867 had Vlissingen de vesting-
gronden rond de stad van het Rijk gekocht. 
Die koop was nodig om de grachten rond 
de stad te kunnen dempen. Op de plaats 
van de overbodig geworden vestingwerken 
ontstond daardoor ruimte voor stadsuitbrei-
ding.
Arie Smit was in 1875, bij de oprichting van 
de scheepswerf, directeur van de Konink-
lijke Maatschappij De Schelde, kortweg 
KMS en van 1879 tot 1888 ook burgemees-
ter. In die periode waren onder zijn leiding 
uitbreidingsplannen gemaakt voor ontslui-
ting van de ‘oude stad’. Op een stadsplat-
tegrond van 1893 is te zien dat er, tussen 

de pas aangelegde Badhuisstraat en de 
Van Dishoeckstraat (toen nog de Nieuwe 
Kolvenierstraat), plannen waren voor wo-
ningbouw. Zowel links als rechts van de 
Scheldestraat. 

Het gedeelte tussen de Van Dishoeckstraat 
en de Koningsweg langs het Kanaal was op 
de kaart van 1893 nog niet ingevuld. De 
gemeenteraad bestemde dit gebied in 1906 
als een handels- en industrieterrein. In gro-
te lijnen was het door de raad vastgestelde 
uitbreidingsplan een vervolg op de eerder 
gemaakte plannen van Arie Smit.
De bestaande woonhuizen aan de Lamp sins-
straat, de De Ruyterstraat en de Konings weg 
ten zuiden van de verlengde Aagje Deken-
straat behoorden niet tot het uitbreidings-
plan. Ook het in Vlissingen vermaarde ho-
tel Albion op de hoek Koningsweg en de De 
Ruyterstraat lag buiten dit plan. Naast dit 
hotel, aan de Koningsweg, stond een fraai 

Dit jaar is de eerste fase van de restauratie 

en herbestemming van de timmerfabriek in 

Vlissingen afgerond. Met de aankoop van de 

bouwgrond in 1907 begon de geschiedenis van 

deze ‘oude dame’.

Plattegrond van Vlissingen uit 1893; uitsnede.
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas)
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herenhuis. Grenzend aan deze woning, tot 
aan de Aagje Dekenstraat, lag een braak-
liggend stuk grond. De KMS had in 1907 
dit eerder opgehoogde perceel Sectie B no. 
1167 van de gemeente gekocht.

De bouwplannen

In januari 1914 werd duidelijk welke 
plannen de directie van de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde had met het 
braakliggende perceel. Het verzoek aan B 
& W luidde: Een inrichting die zou dienen 
tot het maken van Scheepsbetimmeringen, 
waarbij als beweegkracht electriciteit wordt 
aangewend van ± 200 paardenkrachten. In 
de Inrichting zullen 70 mannelijke personen 
verblijven en de fabriek of werkplaats is een 
inrichting in de zin der Veiligheidswet. 

Als bouwmethode koos de directie voor 
een betonskelet. Een gebouw bestaande 
uit betonnen balken en vloeren, met bij de 
gevels in het zicht komende betonnen ko-
lommen. Het voordeel van skeletbouw bij 
fabrieksgebouwen en andere utiliteitswer-
ken is, dat het dragend vermogen groter is 
dan een traditionele methode met hout en 
metselwerk. 
Het gebouw kwam te staan op de hoek 
van de verlengde Aagje Dekenstraat en de 
Koningsweg. Beide wegen lopen niet haaks 
op elkaar en maken een hoek van ongeveer 
60 graden. De noord- en oostgevel van het 
gebouw volgen de grenslijn van beide we-
gen, waardoor de rechthoekige plattegrond 
aan de noordzijde wordt afgeschuind. 

De dragende kolommen in de gevels waren 
tevens de penanten waar tussen gietijzeren 
kozijnen werden geplaatst. Het vele glas 
zorgde voor voldoende daglicht bij de werk-
banken. Op diverse plaatsen werden tui-
melramen aangebracht die moesten zorgen 
voor frisse buitenlucht. Ondanks het forse 
gewicht van het gebouw met machines was 
gekozen voor een zogenaamde fundering 
op ‘staal’. Door de harde ondergrond achtte 
men het gebruik van heipalen niet nodig. 
Een opvallend element in de gevelarchi-
tectuur was het torentje op de hoek van 

de Aagje Dekenstraat en de Koningsweg. 
Binnenin bevond zich een betonnen water-
reservoir met een inhoud van 32.000 liter. 
Door de hoge plaatsing van dit vat was er 
voldoende waterdruk voor de toiletten en 
voor een eventueel te maken sprinklerin-
stallatie. Deze installatie is overigens nooit 
gebruikt. Helaas is het torentje bij oorlogs-
handelingen in 1943 verloren gegaan. 
In de lengterichting van het gebouw kwam 
een vide, een open ruimte van de begane 
grond tot het dak. Met een later geplaatste 
vijftonskraan konden materialen en ge-
maakte werkstukken van en naar de ver-
diepingen worden getransporteerd. Een 
lichtkap voorzien van draadglas boven de 
vide zorgde voor daglicht in het midden 
van het gebouw.
Op de begane grond, met een oppervlak-
te van 1500 m2, kwamen de zwaardere 
houtbewerkingmachines. Dwars door het 
gebouw liep een spoorlijn. Het fabrieks-
treintje ‘De Willy’ kon zo via de ingang aan 
de Koningsweg door het gebouw verder 
rijden naar de andere fabrieksgebouwen. 
De eerste en tweede verdieping met elk 
een oppervlakte van ca 1250 m2 waren 
hoofdzakelijk bestemd als werkplek voor 
de scheepsbeschieters met enkele lichtere 
machines. 

Bezwaren tegen de bouw

Dat men vaart achter de bouw wilde zet-
ten blijkt uit artikel 13 van het bestek. Het 
geheele werk zal worden opgeleverd vóór 
of op 1 juli 1914. Een datum, die naar later 
bleek, erg optimistisch was. Eerst moesten 
nog een aantal ‘Hinderwethobbels’ worden 
genomen.
De heer A. Buskop was één van de eersten 
die bezwaar aantekende. Zijn woning, aan 
de Koningsweg 29, grensde direct aan het 
perceel voor de timmerfabriek.
In zijn bezwaarschrift gaf hij aan: 
Dat hij als kapitein op de mailboot, na een 
nachtdienst, overdag rustig wil slapen en 
dat zal in het door hem bewoonde perceel 
verder onmogelijk blijken. Dat hij destijds 
een herenhuis heeft gesticht en dat door de 
waardevermindering van het door hem be-
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woonde perceel zeer groot financieel nadeel 
zal ontstaan.
De buurman van Buskop, A.W. Smits, eige-
naar van Hotel Albion Koningsweg nr. 27, 
had ook grote bezwaren tegen de bouw: De 
krachtige motoren in de fabriek kunnen 
schade veroorzaken aan het pand en door 
het lawaai van deze motoren zullen de lo-
geergasten geen gebruik meer  maken van 
het hotel. Ook de waarde van het hotel zal 
door het verlenen van de vergunning ver-
minderen.

Op zaterdag 4 april 1914 verscheen in de 
Vlissingsche Courant een publicatie waarin 
B & W van Vlissingen meldden dat de door 
de Koninklijke Maatschappij De Schelde 
gevraagde vergunning tot oprichting van 
eene timmerloods is geweigerd. 
Maar Buskop en Smits hadden te vroeg ge-
juicht. Amper vier weken later verscheen 
er weer een advertentie waarin een nieuwe 
bezwaarprocedure werd aangekondigd.

De directie had een overzicht gemaakt van 
de houtbewerkingmachines waarin tevens 

was aangegeven welke geluidshinder men 
kon verwachten. Ook was op een meege-
zonden plattegrond de plek aangegeven 
waar elke machine precies kwam te staan.
Het is nog steeds niet duidelijk wat er daar-
na is gebeurd. Maar op 15 juni 1914 laten 

De Timmerfabriek, circa 1915. (Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)

1 lijstenbank geruis
1 schaafbank geruis
1 vandiktebank geruis
1 vlakbank geruis
1 circelzaag veel geruis
1 lintzaag weinig geruis
1 pennenbank geruisloos
1 zwaluwstaartenbank geruisloos
1 langgaten boorbank geruisloos
1 afkortzaag weinig geruis
1 fraismachine weinig geruis
1 schaafbank geruisloos
1 cirkelzaag veel geruis
1 ketting & holbeitelbank geruisloos
1 schuurbank weinig geruis
1 decoupeerzaag weinig geruis
1 langgatenboor geruisloos
Diverse slijpgereedschappen
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B & W in een publicatie weten dat zij toch 
vergunning verlenen voor het oprichten en 
in werking brengen van een timmerfabriek.
De timmerfabriek was amper een jaar in 
gebruik toen er begin juni 1916 weer een 
procedure startte. Ditmaal voor een ver-
gunning tot het oprichten van eene bouw-
werk, waarin geplaatst zullen worden eene 
stoommachine met dynamo en stoomketel 
ten behoeve der timmerfabriek.
Opnieuw maakte A. Buskop als eerste be-
zwaar, omdat het gebouw tegen de schut-
ting aan de achterkant van zijn huis kwam 
te staan. Ook hotelhouder Smits had grote 
bezwaren. 
Dikwijls heeft ondergetekende hooren ver-
tellen van groote lichamen die – gesteund 
door Rijk en Gemeente – het de omwonen-
den zoo lastig maken door inbouwing met 
machines etc., dat zij die panden dan voor 
een appel en een ei moesten verkoopen. 
Ik hoop dat men in deze stad, ook rekening 
zal willen houden met de belangen van an-
deren, en niet het eene particulier belang 
zal opofferen ten bate van het andere ‘parti-
culier belang’. Want ook De Schelde is een 
lichaam uitsluitend bedacht om geld te ma-
ken voor zichzelf.

De Gemeente-Bouwmeester adviseerde B 
& W om de vergunning toch te verstrekken 
mits: 
- de Howdens stoommachine van 400 PK 

en dynamo zoodanig moet zijn gefun-
deerd, dat niet de minste trillingen zijn 
waar te nemen,

- de schadelijke dampen, rook en gassen 
minimaal 20 meter boven den vloer der 
inrichting worden afgevoerd.

Het werd tijd voor actie moeten de beide 
bezwaarmakers hebben gedacht. Vrijwel 
direct na het verlenen van de vergunning 
werd bij deurwaardersexploot kennis gege-
ven dat door hen bij H. M. De Koningin be-
roep was aangetekend tegen de beslissing 
van B & W van Vlissingen. Het mocht niet 
baten. In de beroepsprocedure die volgde 
werd door de Geschillencommissie van de 
Raad van State uitspraak gedaan: 

Overwegende blijkens nader ingesteld des-
kundig onderzoek hebben goedgevonden 
en verstaan de beroepen, van Buskop als 
Smits, ongegrond te verklaren.
Daarmee was de voorspelling van de 
Gemeente-Bouwmeester volledig uitgeko-
men omdat;
- deze groote zaak, door te strenge voor-

schriften, zou worden benadeeld. 
- bij verschil van meening de Raad van 

State toch in gunstige zin zou beslissen. 

Een uitbreiding

Niet wetende welk onheil er zat aan te ko-
men had de directie van de KMS een maand 
voor de inval door de Duitsers een aan-
vraag ingediend om de bestaande timmer-
fabriek te mogen uitbreiden. Hotel Albion 
van de heer Smits was in 1936 gesloopt. 

Omgeving van de Koningsweg; de Timmerfabriek is 
met een pijl aangegeven; uitsnede.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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Op de open plek was ruimte ontstaan voor 
de bouw van een nieuwe timmerloods. 
Volgens de beschrijving bij de bouwaan-
vraag zou het nieuwe gebouw dienen als 
leerlingenafdeling en voor het vervaardigen 
van timmerwerk. 
Zeven omwonenden meldden zich als be-
zwaar  maker aan. Een van hen, de heer Bus-
kop, had in 1914 ook bezwaar gemaakt tegen 
de bouw van de timmerfabriek. In de tussen  - 
liggende periode was hij verhuisd naar Voor-
burg, maar hij was nog wel steeds eigenaar 
van het pand aan de Koningsweg nr. 29.

Zou het plan doorgaan, dan kwam het 
woonhuis geklemd te staan tussen de tim-
merfabriek en de nieuw geplande werk-
plaats. De bewoner van het pand, F.H.M. 
van Straelen, vreesde dat er trillingen zou-
den ontstaan en dat hij veel last van vuil en 
stof zou krijgen. 

Volgens de directie van de KMS zouden 
voorlopig geen machines in de werkplaats 
komen. De bewoner hoefde niet te vrezen 
voor geraas of hinder. 
De Directeur van Gemeentewerken had 
al snel aangegeven dat hij geen bezwaren 
zag tegen inwilliging van het verzoek van 
de KMS. Wel meende hij dat er hinder kon 
ontstaan voor trek van de schoorstenen. 
De bewoner moest zelf maar maatregelen 
nemen.
Op de hoorzitting die op 1 mei 1940 volg-
de, herhaalden Buskop en Van Straelen nog 
eens hun bezwaren. De heer Buskop stelde 
dat het probleem opgelost zou zijn als De 
Schelde zijn pand zou kopen. Een voorstel 
van hem was eerder door de directie afge-
wezen omdat zij de bedongen koopprijs te 
hoog vond.

Hotel Albion aan de Koningsweg, met rechts nog net zichtbaar een deel van de Timmerfabriek.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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Koningsweg

Eind mei liet B & W de directie van de KMS 
weten dat er nog geen beslissing op hun 
verzoek kon worden genomen. Het tech-
nisch onderzoek was nog niet beëindigd. 
Een en ander was mede het gevolg van het 
oorlogsgeweld dat Vlissingen sinds 10 mei 
moest ondervinden.
Twee maanden later lag er opnieuw een 
gewijzigd bouwplan op tafel. Het herenhuis 
van de heer Buskop was in de tussentijd 
door de KMS opgekocht en vrijwel direct 
daarna gesloopt. Het gedeelte Koningsweg 
tussen de Aagje Dekenstraat en de De 
Ruyterstraat was daardoor geheel in bezit 
gekomen van de KMS.
Met de aangepaste bouwtekeningen kon de 
nieuwbouw direct tegen de bestaande tim-
merfabriek komen. Dit gaf vele voordelen. 
Tussen de gebouwen werden twee grote ver-
bindingsdeuren gemaakt. Een op de begane 
grond en één op de eerste verdieping. De 
eerste verdieping van de timmerfabriek lag 
wel ongeveer een meter hoger dan de eerste 
verdieping van de nieuwbouw. Met een soort 
plankier werd dit probleem opgelost.

Ook dit gebouw was niet precies rechthoe-
kig. De zuidgevel volgde de rooilijn van de 
De Ruyterstraat waardoor de gevel aan de 
Koningsweg zes meter korter was dan de 
westgevel. 
Een brede trap in het midden van de loods 
leidde naar de eerste en tweede  verdieping. 
Naast de trap was een open gedeelte voor 
aan- en afvoer van materialen en de afval-
verwijdering. De begane grond zou worden 
ingericht als schilderswerkplaats en opslag-
ruimte. Op de eerste verdieping kwam een 
politoerafdeling. 

De leerschool

Op 4 september 1940 werd de vergunning 
afgegeven en enkele maanden later was het 
gebouw in gebruik. Op de tweede verdieping 
met een oppervlakte van ca. 700 m2 kwam 
de leerschool. 
Daar maakten de leerlingen kennis met 
het vak scheepsbeschieten. Een opleiding 

die te vergelijken is met die van meubel-
maker. Overdag was de praktijkopleiding 
en ’s avonds moesten de leerlingen naar 
de avondschool. Dat veranderde in 1946. 
In Vlissingen startte dat jaar een nieuwe 
vorm van beroepsopleiding: de vierjarige 
Gemeentelijke Dagschool voor Nijverheid. 
Een parttime opleiding volgens het mo-
del van het leerlingwezen met praktijk- en  
theorielessen.

In het voormalige Weeshuis in de Badhuis-
straat kregen de leerlingen van het eerste en 
tweede leerjaar twee dagen per week alge-
meen en theoretisch technisch onderwijs. In 
het derde en vierde leerjaar werd het aantal 
dagen voor de theorielessen teruggebracht 
van twee naar een. In die periode was nog 
sprake van een 48-urige werkweek. Voor 
derde- en vierde-jaarsleerlingen betekende 
dat 40 uur per week praktijk. Met de komst 
van de Gemeentelijke Technische School in 
1957 was deze vierjarige opleiding niet meer 
noodzakelijk. Twee jaar daarvoor waren de 
leerlingen uit de timmerfabriek al verhuisd 
naar een gecentraliseerde opleidingslocatie 
in de vooroorlogse afdelingen lichtmetaal 
en koperslagerij aan de Koningsweg. 

Voor de timmerfabriek was 1954 het jaar 
van veranderingen en reorganisatie. Op de 
werkvloer gebeurde dit met het plaatsen en 
verplaatsen van diverse houtbewerkingma-
chines. Verouderde machines werden afge-
voerd. Ook de kantoorruimten op de eerste 
verdieping ondergingen een grondige ver-
bouwing. 

In de vide op de eerste verdieping werd met 
behulp van stalen kolommen en balken een 
houten vloer van ca. 60 m2 gemaakt. Een 
verdiepingsvloertje in het magazijn zorgde 
voor extra opslagruimte. 
Een andere flinke verbouwing was het ma-
ken van een kantine. Door het vertrek van 
de leerschool in 1955, was in het naastge-
legen gebouw ruimte beschikbaar gekomen 
voor de opslag van meubels en voor een 
kantine. Om deze ruimtes vanuit de tweede 
verdieping te kunnen bereiken was een sta-
len schuifdeur aangebracht. Een aflopend 
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plankier moest het hoogteverschil tussen 
beide vloeren oplossen. Aan de buitenzijde 
van het gebouw, bij de toiletten, werd een 
stalen trap gemaakt. 
En nog was het niet gedaan met bouwac-
tiviteiten. Op de begane grond, tussen de 
timmerfabriek en de houtloods, kwam in 
1956 een ruime goed geoutilleerde was- en 
kleedruimte gereed. 
Ook in de personele sfeer gebeurde er in 
de periode rond 1955 het een en ander. De 
Kungsholm, het laatste grote passagiers-
schip, was met verlies overgedragen aan 
de Zweedse reder. Vele manuren waren 
door de scheepsbeschieters besteed aan 
het interieur en het meubilair van dit prach-
tige schip.

Scheepsbeschieters eerste verdieping,  
ca 1955

Nieuwe grote opdrachten bleven uit. De 
Schelde kreeg te maken met flinke concur-
rentie. 

In de eerste helft van 1955 konden twee 
onderzeebootjagers aan de marine wor-
den overgedragen. In september van dat 
jaar volgde de tewaterlating van een derde 
schip uit deze serie. In de jaren die volgden 
kreeg de werf opdrachten voor de bouw 
van Standaard- en M-fregatten. Ook wer-
den korvetten voor de Indonesische marine 
afgeleverd. Het vervaardigen van scheeps-
meubilair zorgde nog wel voor werk in de 
timmerfabriek, maar beduidend minder dan 
voorheen. 
 
In die periode waren vanuit de timmerfa-
briek contacten gelegd met de afdeling 
vliegtuigbouw in Dordrecht. Met de verkoop 
aan Fokker kwam deze lichtmetaaloutillage 
naar Vlissingen in de vooroorlogse vlieg-
tuigbouwloodsen aan de Koningsweg. Er 
brak voor het personeel van de timmerfa-
briek een spannende tijd aan, want de helft 
van het personeel moest omgeschoold wor-
den tot aluminiumbewerker. 

In de Timmerfabriek werden onder andere de meubelen voor de schepen gemaakt, ca 1960.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie Koninklijke Scheldegroep)
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Het einde nadert

Met de teruggang van de scheepsnieuw-
bouw trachtte de KMS een nieuwe markt 
in de bouwwereld aan te boren. De pas 
opgerichte dochtermaatschappij N.V. 
Scheldebouw te Rotterdam werd ingescha-
keld om nieuwe opdrachten voor alumini-
umgevels binnen te halen. Grote projec-
ten zoals het kantoorgebouw van Philips, 
Schiphol, het PTT-gebouw te ’s Gravenhage 
werden ter hand genomen. Erg winstgevend 
waren deze activiteiten echter niet. 

In 1975 werd besloten de timmerfa-
briek in te passen in de industriegroep 
Scheldebouw. Voor het merendeel van 
het personeel betekende dit dat men drie 
jaar later moest vertrekken naar de nieuwe 
Scheldebouwlocatie in Middelburg.
Het vervaardigen en plaatsen van alumi-
nium wanden bij de marineschepen leverde 
nog wel werkgelegenheid op. Bijzonder was 
het scheepsmeubilair, waarbij aluminium 
frames werden voorzien van een houten 
afwerking. Een kleine groep van tien à 
vijftien personen bleef daarvoor in de tim-
merfabriek werken. Met de overname door 
Damen Shipyards Group in 2000 vertrok de 
laatste werknemer uit de timmerfabriek. 

In de loop van 2003 benaderde de directie 
van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) 
de gemeente met de vraag of er interesse 
was voor het Scheldeterrein. Het Vlissingse 
college reageerde meteen enthousiast. 
Enkele maanden later had het Vlissingse 
Scheldeterrein een andere eigenaar. De 
gemeente Vlissingen kreeg er in een klap 
32 ha grondoppervlakte bij. Ook de tim-
merfabriek en andere fabrieksgebouwen, 
wisselden van eigenaar. De toenmalige 
wethouders De Keijzer en Poppe-De Looff 
noemden de overname de deal van de 
eeuw. Of de overeenkomst erg profijtelijk 
voor de gemeente Vlissingen zou worden, 
moest nog blijken.

Half december 2005 werd, in een zeer druk 
bezochte bijeenkomst, het ‘masterplan’ 
voor het Scheldeterrein openbaar gemaakt. 

Ook de timmerfabriek was in dit plan mee-
genomen.
Weer en wind en achterstallig onderhoud 
hadden er de afgelopen jaren voor gezorgd 
dat het gebouw er troosteloos en verwaar-
loosd uitzag. Om totale verkrotting van het 
gebouw te voorkomen kreeg het Vlissingse 
architectenbureau Wisse Tuinhof Slemmer, 
kortweg WTS, opdracht plannen te ontwik-
kelen voor het herstel en het conserveren 
van de gevels. 

Gedegen onderzoek naar de toestand van 
de gevels was noodzakelijk. Het adviesbu-
reau Intron werd half mei 2005 gevraagd 
onderzoek te doen naar de kwaliteit en de 
huidige toestand van het beton. Het alge-
hele beeld uit de rapportage was, dat bij 
de gevels veel roestend staal en afgedrukt 
beton zichtbaar was. De betondekking vari-
eerde nog al en was plaatselijk minder dan 
5 mm. Snelle conservering was noodzake-
lijk om totaal verval te voorkomen.

Plannen voor hergebruik

Om zicht te krijgen op een eventuele be-
stemming startte de gemeente Vlissingen 
met een onderzoek. In 1996 was al eens 
voorgesteld er een museum in te huisvesten 
of een cultuurfabriek. In samenwerking met 
Holland Casino werd bekeken of de vesti-
ging van een casino mogelijk was. Al heel 
gauw moest wethouder Verhage dit idee la-
ten varen. Toenmalig minister Donner van 
Justitie had grote bezwaren tegen dit plan, 
in verband met de gokverslaving. Ook wil-
de Donner het witwassen van zwart geld in 
casino’s tegengaan. 

Wel werd een oude belofte door B & 
W ingelost. Het college liet de naam 
Spieghelkwartier vallen en koos voor 
Dokkershaven. De protesten uit de 
Vlissingse bevolking tegen deze nieuwe 
naam waren nog heftiger dan bij de eerdere 
naamgeving.
De Schelde bestond immers voornamelijk 
uit vakmensen. Scheepbouwers, bankwer-
kers, draaiers, tekenaars en ingenieurs, 
geen dokkers. Daarom was er maar één 
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naam die bij het oude Scheldeterrein hoor-
de: Scheldekwartier. Het Vlissingse college 
sputterde nog enige tijd tegen, maar gaf 
uiteindelijk toe.

Aansluitend op de door Intron gedane on-
derzoeken werd adviesbureau Vader ge-
vraagd de draagkracht van de eerste en 
tweede verdiepingsvloer te bepalen. Uit 
berekeningen en met toepassing van de 
technische grondslagen bleek, dat 500 kg 
per m2 voor dit gebouw niet realiseerbaar 
was. De conclusie van Adviesbureau Vader 
en GeoDelft was dan ook, dat met de be-
staande fundering geen extra belastingen 
toelaatbaar zouden zijn. 
De constructeur was in zijn rapport van  
27 februari 2006 van mening dat met deze 
uitkomst rekening moest worden gehouden 

bij de uiteindelijke bestemming van het ge-
bouw.
Aan de hand van de resultaten uit het con-
structief onderzoek ging het architectenbu-
reau WTS aan de slag. Eind oktober 2007 
kon WTS het restauratie- en herbestem-
mingsplan presenteren.

Nog in dezelfde maand diende de gemeente 
op de valreep een subsidie-aanvraag in bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Met het geld van de zogenaamde brimsub-
sidie zou de timmerfabriek als monument 
in goede staat teruggebracht worden.
 
Op maandag 19 mei 2008 maakte minis-
ter Plasterk van O C & W bekend dat elf 
grootschalige restauratieprojecten voor 
een kanjersubsidie in aanmerking zouden 

De gerenoveerde Timmerfabriek komt uit zijn schulp, 27 aug. 2010.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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komen. Vlissingen was door zijn ministerie 
uitgekozen om het te verdelen bedrag van 
34 miljoen euro voor de elf genomineerden 
bekend te maken. In een soort sinterklaas-
sfeer kwam de minister per boot bij de tim-
merfabriek aan. In een feestelijke stemming 
vernamen de aanwezige genodigden van 
hem dat de gemeente Vlissingen kon reke-
nen op 3.428.000 euro voor de cascores-
tauratie. Daarmee kreeg de timmerfabriek 
het op twee na hoogste bedrag.

Omdat het subsidiebedrag niet voldoende 
was om de plannen van WTS architec-
ten uit te kunnen voeren werd een andere 
koers ingezet. Hiervoor werd de landelijke 
organisatie BOEi ingeschakeld. BOEi, de 
Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling 
en Exploitatie van Industrieel Erfgoed zou 
de begeleiding van de cascorestauratie op 
zich nemen. Een nonprofit organisatie die 
als doelstelling heeft het behoud van indu-
strieel erfgoed door herbestemming.

Eind 2009 machtigde B & W van Vlissingen 
BOEi om de uitvoering van de eerste twee 
onderdelen van het cascoherstel aan te 
besteden. Het architecten stedenbouwkun-
dig bureau Rothuizen van Doorn ’t Hoofd, 
kortweg RDH, werd uitgenodigd de aanbe-
steding voor te bereiden. In eerste instan-
tie zou het gaan om de betonrestauratie en 

overige bouwkundige werkzaamheden. Al 
spoedig kwam er een derde onderdeel bij: 
de stalen ramen. Voor elk van de drie on-
derdelen konden aannemers inschrijven die 
gespecialiseerd waren in het betreffende 
werk. Nog in 2010 moet de cascorestaura-
tie zijn afgerond.
Het repareren van de betonschades was 
voor de combinatie Rendon-Repstone uit 
Arkel. Het leveren en aanbrengen van de 
stalen ramen gebeurt door het metaalbe-
drijf Van der Vegt uit Heemskerk. En het 
bouwkundig gedeelde was voor Bouwgroep 
Peters uit Middelburg. De laatste kreeg 
tevens de zorg voor de coördinatie op de 
bouwplaats.

Nadat op 7 januari 2010 werd begonnen 
met het werk, vond zes weken later de of-
ficiële start plaats van de restauratie. In 
aanwezigheid van talrijke genodigden werd 
het spandoek onthuld met de namen van 
alle betrokkenen. Daarbij was ook een ver-
tegenwoordiging van Omroep Zeeland aan-
wezig. Niet om verslag te doen. Omroep 
Zeeland zou graag in het gerestaureerde 
gebouw worden gehuisvest.   

Bronnen:

Gemeentearchief Vlissingen:

-  Archief Gemeentebestuur 1915-1936, inv. nrs. 

323/118 en 324/126

- Hinderwetvergunningen 263/8
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“Heb je nog wat leeg staan?”
Hoe Omroep Zeeland in Souburg terecht kwam, wat daaraan  
voorafging en wat er verder nog gebeurde

Peter VAn druenen

Eind 1962 kreeg de gemeente Oost- en West-

Souburg een nieuwe burgemeester:  

B.H.G. ter Haar Romeny die eerder  

burgemeester van Wolphaartsdijk was. Ik was 

toen 11 jaar en zat in de vijfde klas van de 

Marnixschool in West-Souburg. Bij meester van 

Loenen, tevens schoolhoofd. Normaal gespro-

ken interesseren jongetjes van 11 jaar zich niet 

voor wisselingen in een gemeentebestuur. Het  

afscheid in 1961 en het kort daarop overlijden 

van de vorige burgemeester, A.H.S. Stemerding 

kan ik me zelfs niet eens meer als een op zich 

zelf staande gebeurtenis herinneren, terwijl de 

man toch ruim 25 jaar de functie heeft  

uitgeoefend en alom geliefd was vanwege zijn 

daadkracht en veelzijdigheid. De komst van de 

nieuwe man zou een zelfde lot in mijn  

belangstellingsspectrum beschoren zijn, ware 

het niet dat hij verkoos te gaan wonen in een 

huis in West-Souburg: Villa ‘De Hoogte’ aan  

de Nieuwe Vlissingseweg, op de hoek met  

het Marnixplein.

Omdat het oversteken van de drukke ver-
keersader in die tijd een hachelijke zaak 
was en er nog al eens een ongeluk ge-
beurde (in die tijd kwam ook de uitbater 
van frietkraam ‘Jaap’ die naast de brug 
was gevestigd, door een verkeersongeluk 
om het leven toen hij de weg wilde over-
steken), besloot de nieuwe burgemees-
ter om zijn zoon en twee dochters naar de 
Marnixschool te sturen. Waarschijnlijk heeft 
ook de hervormde signatuur van de school 
een rol gespeeld in de beslissing van het 
CHU-lid Ter Haar Romeny. 
De leerlingen van de Marnixschool werden 
door de leerkrachten intensief voorbereid 
op de komst van hun nieuwe klasgenoten. 

Alle gebruikelijke en door de leerkrachten 
binnen de grenzen van betamelijkheid ge-
tolereerde inwijdingsrituelen werden met 
onmiddellijke ingang en voor bepaalde 
tijd verboden. Sterker nog: we werden met 
zachte dwang gestimuleerd om er voor 
te zorgen dat de burgemeesterskinderen 
zich zo snel mogelijk thuis zouden voe-
len. Uiteindelijk zou het tot ieders voordeel 
strekken dat het niveau van de school werd 
opgekrikt met leerlingen van een betere 
komaf dan tot dan toe gebruikelijk. 

De oudste zoon Bart kwam bij mij in de 
klas. De vijfde en zesde zaten toen in één 
lokaal en kregen les van één meester. De 
twee rijen van de hoogste klas waren het 
dichtst bij het raam gesitueerd. De rij te-
gen de raamkant   bestond uit de leerlingen 
die waren voorbestemd om naar de HBS 
te gaan, aangevuld met wat toekomstige 
MULO-klantjes omdat de HBS-groep niet 
al te groot was. Deze leerlingen kwamen 
een aantal keren per week `s morgens een 
uur eerder op school voor huiswerkbege-
leiding, Frans en blokfluitles. De twee rijen 
van de vijfde klas waren op dezelfde manier 
opgebouwd: het dichtst bij de zesde klas 
zaten de betere leerlingen en helemaal te-
gen de gangkant de toekomstige LTS- en 
huishoudschoolkinderen. Bart mocht van-
zelfsprekend plaats nemen in de rij van de 
betere leerlingen waarin mijn vriendje Attie 
en ikzelf de enige andere jongens waren. 
We sloten conform de opdracht van de 
bovenmeester direct in het speelkwartier 
vriendschap en kwamen erachter dat we 
ook zonder dit decreet vrienden zouden zijn 
geworden. Wat een aardige jongen. En wat 
was hij slim! Dat laatste verbaasde ons niet 
omdat burgemeesterszonen van huis uit al 
behoorlijk veel herseninhoud meekrijgen. 
Korte tijd later richtten we een club op die 
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anderhalf jaar heeft bestaan en werd opge-
heven toen we naar het voortgezet onder-
wijs gingen: de BPA (Bart, Peter, Attie).  

Met Bart als onbetwiste leider kregen we 
toegang tot een gebouw dat we voor die 
tijd alleen maar van de buitenkant kenden: 
het gemeentehuis aan de Kanaalstraat, na 
de kerk op het Oranjeplein, het belangrijk-
ste bouwwerk van ons dorp. Ieder jaar met 
Koninginnedag moesten we opdraven om 
met alle schoolkinderen van Oost- en West-
Souburg op de straat voor het gemeente-
huis een aubade te brengen aan de burge-
meester en zijn vrouw die op dat moment 
de vertegenwoordigers waren van koningin 
Juliana en haar prinsgemaal. Onder bege-
leiding van muziekkorps Vlijt en Volharding 
zongen we het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus en het hele Zeeuwse 
Volkslied. Het Wilhelmus lukte altijd beter 

omdat het bekender was en omdat het vol-
gens onze meester in West-Souburg was 
geschreven door Filips van Marnix (1540-
1598), heer van Sint-Aldegonde en heer 
van West-Souburg. Na het zingen hield de 
burgemeester een toespraak waarin hij de 
koningin feliciteerde met haar verjaardag 
en waarin hij ons land en haar bevolking 
gelukkig prees omdat we een monarchie 
waren. Wij stonden pal in de massa en ke-
ken met ontzag en eerbied naar de hoog-
geplaatste en onbereikbare personen op 
de trap van het gemeentehuis die van een 
andere planeet leken te komen maar toch 
gewoon onze taal spraken, zij het met een 
andere tongval, vooral bekend van de radio 
en de televisie. 

Na de komst van Bart veranderde dat beeld. 
De nieuwe burgemeester was een zeer toe-
gankelijk persoon en voor de vriendjes en 

Interview 13 juli 2010. Rechts de initiatiefnemer van Omroep Zeeland Henk Koch, links interviewer 
Peter van Druenen. (Fotocollectie Flip Feij)
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vriendinnetjes van zijn kinderen gedroeg 
hij zich als de populaire en toegankelijke 
oom. Het gebouw bleek ook een binnen-
kant te hebben waaraan we ons regelma-
tig konden vergapen wanneer Bart bij zijn 
vader moest zijn en wij mee naar binnen 
mochten. Ik herinner me de statige entree, 
de gebrandschilderde ramen, de raadzaal 
en de burgemeesterskamer waarin vooral 
het zware meubilair van hout en leder een 
onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Op 
zo’n stoel en aan zo’n tafel moesten ook 
Churchil en Eisenhower hebben gezeten 
toen ze hun plannen beraamden om Hitler 
een kopje kleiner te maken (we waren 
op school met de geschiedenisles bij de 
Tweede Wereldoorlog beland) en misschien 
bezat onze eigen koningin er ook wel een 
paar exemplaren van. Mijn eigen vader was 
zeeman en moest in mijn beleving de hele 
dag door zijn schip lopen om het op koers 
te houden. Zo’n burgemeester had het toch 
maar mooi voor elkaar. 

Wij wisten in 1963 nog niet dat de zelfstan-
digheid van Souburg aan een zijden draadje 
hing. Vlissingen had al jaren annexatieplan-
nen en de landelijke overheid had daar wel 
oren naar. Het is bekend dat de vorige bur-
gemeester Stemerding zich fel verzette te-
gen de plannen. Hoe de opstelling van de 
nieuwe man was, is niet echt duidelijk. Feit 
is dat de gemeente Oost- en West-Souburg 
per 1 juli 1966 ophield te bestaan en opging 
in de gemeente Vlissingen. De burgemees-
ter maakte promotie naar het veel grotere 
Woerden en nam zijn hele gezin mee. Ik zelf 
verhuisde ook, eerst naar Hansweert met 
mijn vader, moeder en broertje en, na op-
nieuw een paar jaar Souburg, als zelfstan-
dige jongeman naar Rotterdam. Tot 2002, 
het jaar waarin ik weer in Vlissingen ging 
wonen, heb ik nooit meer gedacht aan het 
gemeentehuis. Pas toen ik tijdens een fiets-
tochtje besloot om te gaan kijken hoe ons 
oude huis in de Van Doornlaan erbij stond 
en ik daarna via de brug in de Kanaalstraat 
belandde, zag ik het weer: statig als altijd, 
strak in de lak en met een vlag van Omroep 
Zeeland in de voortuin. Ik ben er inmiddels 
een paar keer binnen geweest vanwege een 

interview en een reportage waarin ik voor 
kwam en ontwikkelde de afgelopen jaren 
geleidelijk aan weer belangstelling voor 
het gebouw en vooral voor de vraag hoe 
Souburg er in geslaagd was om een pres-
tigieuze organisatie als de provinciale om-
roep binnen haar dorpsgrenzen te krijgen. 
Het twintigjarig bestaan van de omroep in 
2010 leek me een mooie gelegenheid om 
hierover een artikel te schrijven, wat onder-
zoek te doen en de mannen van het eerste 
uur aan de tand te voelen: Henk Koch (initi-
atiefnemer van de omroep en later secreta-
ris van het bestuur) en Flip Feij (directeur/
hoofdredacteur). 

De Omroep: wat vooraf ging

De eerste uitzending van Omroep Zeeland 
ging van start op maandag 1 januari 1990 
om precies 00.00 uur. Buiten knalde het 
vuurwerk, binnen de champagneflessen 
en de zenuwen van de aanwezigen: de elf 
medewerkers, een afvaardiging van het be-
stuur en wat politici. De berichtgeving ging 
over de oudejaarsnacht en het vuurwerk in 
de Kanaalstraat, verslagen door oud PZC-
journalist Bob Lagaaij. Hedy d’Ancona, de 
toenmalige minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur waaronder ook de 
media vielen, zei vanuit Den Haag iets aar-
digs over de nieuwe omroep en een strijkje 
van de Zeeuwse Muziekschool speelde 
klassieke muziek onder leiding van Rien 
Hillebrand.  

Hoeveel luisteraars er die nacht de radio 
hadden afgestemd op de nieuwe omroep 
is niet bekend omdat er nog niet kon wor-
den gemeten. Zeker is dat de uitzendingen 
in hoog tempo wonnen aan populariteit en 
dat de omroep in korte tijd uitgroeide tot 
een niet meer weg te denken informatie-
bron in het Zeeuwse medialandschap met 
relatief hoge luistercijfers. En dat werd tijd, 
want Zeeland was de laatste provincie die 
een eigen regionale omroep kreeg.

Zeeland was waarschijnlijk ook een van 
de provincies met de langste incubatietijd 
tussen de vroegste plannen en de eerste 
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uitzending. Al in 1966 kreeg de Zeeuwse 
Culturele Raad van de Provincie Zeeland de 
opdracht om te onderzoeken of een regiona-
le omroep wenselijk was. Met de resultaten 
van het onderzoek is toen niets gedaan. Dat 
lag aan de landelijke politiek. Daar moest 
namelijk een antwoord worden gegeven op 
de vraag of provincies binnen het omroep-
bestel zelf een omroep mochten hebben. In 
1971 werd het Zeeuwse dossier uit het stof 
gehaald door de nieuwe directeur van de 
Raad, Henk Koch, geboren in Goes, vertrok-
ken vanwege onvrede over het culturele kli-
maat in Zeeland en teruggekeerd toen hij de 
kans kreeg er zelf wat aan te gaan doen. En 
dat deed hij. Mede dankzij de nieuwe man 
veranderde in de jaren zeventig en tach-
tig het kunstklimaat in Zeeland ingrijpend. 
Verschillende nationaal en zelfs internatio-
naal aansprekende festivals en tentoonstel-
lingsruimten kwamen van de grond en som-
mige bestaan nog steeds.

Met de regionale omroep liep het allemaal 
niet zo snel. Hoewel Koch het onderwerp 
tussen 1971 en 1984 regelmatig op ver-
schillende agenda’s zette, bleef instem-
ming van de kant van de landelijke en later 
vooral de provinciale overheid uit. 

In 1981 wist Koch een proefuitzending te 
organiseren vanuit het veilinggebouw in 
Kapelle. Die zelfde dag was er in theater-
complex De Vroone in hetzelfde dorp een 
debat tussen Zeeuwse bestuurders en ver-
tegenwoordigers van landelijke omroepen 
en regionale omroepen uit andere provin-
cies over de vraag of een regionale omroep 
in Zeeland wenselijk en haalbaar was. Den 
Haag was inmiddels van mening dat iedere 
provincie een omroep zou moeten krijgen. 
De provincie Zeeland was minder enthousi-
ast. Het tientje dat ieder huishouden moest 
gaan betalen als luistergeld werd als de 
voornaamste reden aangevoerd. Sommige 

Een van de eerste publieksuitzendingen van Omroep Zeeland met programmatechnicus Leen 
Schaap aan de knoppen en Bob Lagaaij presenterend in de voormalige raadzaal, de grote studio.
(Fotocollectie Bert van Leerdam)
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bronnen noemden echter de angst bij de 
provinciale overheid voor een al te kritisch 
medium als hoofdoorzaak van de negatieve 
houding. Men wees op de linksradicale ver-
slagen bij omroep STAD Amsterdam over 
de krakersrellen in de hoofdstad rondom de 
kroning van prinses Beatrix tot koningin op 
30 april 1980 (Geen woning geen kroning). 

Na de provinciale verkiezingen van 1987 
veranderde de opstelling van de provin-
cie. Er kwam een nieuw college van ge-
deputeerden met daarin Wim Don en Paul 
Boersma, die vonden dat Zeeland snel een 
regionale omroep moest hebben. De provin-
cie liep al achter op de rest van Nederland 
en de Zeeuwse bevolking had recht op een 
eigen publieke zender. De toenmalige mi-
nister van WVC, Elco Brinkman (CDA), 
had kort daarvoor alle lichten op groen ge-
zet: “U heft een tientje per huishouden met 
een radiotoestel en ik zorg voor de rest van 
het geld”. De Mediawet was al in 1983 door 
dezelfde Brinkman aangevuld met de be-

voegdheid voor de Provinciale Staten om 
een regionale omroep door provinciale op-
slagen te financieren, waarna bij NOS en 
Commissariaat voor de Media een zend-
machtiging kon worden aangevraagd.

Aan Henk Koch werd gevraagd om een 
Initiatiefgroep Omroep Zeeland op te rich-
ten. Hij moest zorgen voor een draaiboek 
en voor voldoende draagvlak bij de provin-
cie, gemeenten en maatschappelijke orga-
nisaties. In de initiatiefgroep vroeg Koch 
een aantal mensen van wie hij wist dat 
ze goed konden lobbyen. Voorzitter werd 
Godfried van den Heuvel, burgemeester 
van Borsele en kringvoorzitter Zeeland van 
het CDA. Borsele was toen landelijk nieuws 
vanwege de acties rondom de kerncentrale 
en aan Van den Heuvel werden de nodige 
management- en onderhandelingsvaardig-
heden toegedicht. 

Het werk van de initiatiefgroep resulteerde 
in een voorstel dat in het voorjaar van 1988 

De plannen voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis in Oost-Souburg dateren uit 1922. Het 
dorp was sterk aan het groeien en het kleine gemeentehuis aan de westzijde van het Oranjeplein 
was te klein geworden. Geldproblemen en interne strijd zorgden ervoor dat de eerste steen pas  
zeventien jaar later, op 22 februari 1939, werd gelegd. Architect was de Souburger  
L.M. Naaktgeboren. De Vlissingse aannemer J.M. Goedemondt won de aanbesteding.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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met een grote meerderheid van stemmen 
werd aangenomen door Provinciale Staten. 
Vanaf dat moment ging het snel. Op 13 juli 
1989 werd de Stichting Omroep Zeeland 
opgericht. Godfried van den Heuvel werd 
voorzitter en Henk Koch secretaris. Het 
bestuur kreeg, conform de eisen van de 
Mediawet, een brede samenstelling, ‘…
representatief(…) voor de belangrijkste in 
de gemeente of provincie voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige 
en geestelijke stromingen…’ en bestond uit 
ongeveer 40 personen.

Men richtte zich in eerste instantie op het 
zoeken naar een geschikte plaats van vesti-
ging en op het aantrekken van een directeur 
die tevens hoofdredacteur zou worden. 

“Heb je nog wat leeg staan?”

Vrijwel alle gemeenten in de provincie wa-
ren geïnteresseerd in het huisvesten van 
de nieuwe omroep. Het zou zorgen voor le-
vendigheid, aanzien en vooral hooggekwa-
lificeerde werkgelegenheid. Bij de meeste 
andere regionale omroepen die al wat lan-
ger bestonden, werkten tientallen mensen 
en de verwachting was dat daar nog wel de 
nodige groei in zou gaan zitten. Onder de 
belangstellende gemeenten waren onder 
andere Vlissingen met de voormalige wa-
tertoren in Oost-Souburg, Middelburg met 
Huize Toorenvliedt, Goes met het voor-
malige zusterhuis van het ziekenhuis Sint 
Joanna en Kapelle met het oude veilingge-
bouw. Aan de meeste gebouwen kleefden 

De bouw duurde zes maanden en op 26 augustus 1939 kon de officiële opening worden verricht 
door de commissaris der Koningin van Zeeland, Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford. In het gemeen-
tehuis hebben maar twee burgemeesters gezeteld: de heren A.H.S. Stemerding (1937-1962) en 
B.G.H. Ter Haar Romeny (1962-1966).
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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echter behoorlijk veel nadelen. De water-
toren had geen praktische indeling, Huize 
Toorenvliedt was weliswaar gratis, maar 
moest door de omroep binnen de monu-
mentenwet ingrijpend worden gerestau-
reerd met alle risico’s van dien en voor het 
zusterhuis en het veilinggebouw waren de 
kosten van verbouwing te hoog. 

De definitieve oplossing diende zich in de 
zomer van 1988 aan op het terras van café 
bar The Flying Dutchman in Vlissingen. 
Henk Koch dronk daar een biertje met 
Daan Bruinooge, in die tijd wethouder van 
Vlissingen en vroeg of hij “… nog wat had 
leegstaan …” in de Scheldestad. Bruinooge 
dacht niet lang na en antwoordde dat hij 
een uitstekende locatie had die Omroep 
Zeeland voor één gulden per jaar mocht 
huren: het voormalig gemeentehuis in 

Oost-Souburg. Hij voegde eraan toe dat 
de omroep voor het zelfde bedrag ook kon 
beschikken over de parkeerplaatsen en 
de brandweerkazerne. Verbouwen was wel 
nodig, maar veel minder dan de andere 
panden die waren aangeboden en naar alle 
waarschijnlijkheid zou het allemaal binnen 
het budget passen dat het Commissariaat 
voor de Media de provincie Zeeland be-
schikbaar had gesteld voor de huisvesting. 
Het gemeentehuis was op dat moment bij-
na 50 jaar oud en had na het vertrek van 
de laatste burgemeester dienst gedaan als 
gemeenschapscentrum (de Middenhof, ge-
noemd naar de negentiende-eeuwse hofste-
de die op dezelfde plek had gestaan), poli-
tiepost en brandweerkazerne. Verder was 
het vrijwilligerswerk er in ondergebracht en 
lagen de kelders vol met spullen voor de 
rommelmarkt. Vooral de laatste jaren was 

Het gebouw deed in de jaren zeventig en tachtig dienst als Gemeenschapscentrum De Middenhof, 
genoemd naar de negentiende-eeuwse hofstede die hier had gestaan.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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er weinig geld geweest voor onderhoud en 
het gebouw maakte een verwaarloosde  in-
druk.  

Het voorstel van Bruinooge was eigenlijk 
een aanbod dat niet kon worden geweigerd. 
Het gebouw was representatief, lag op een 
goed bereikbare locatie en bood voldoende 
ruimte voor de activiteiten van de nieuwe 
omroep. Bovendien waren de verbouwings-
kosten te overzien en zouden er geen terug-
kerende huur- of hypotheeklasten zijn. Ook 
de gemeente Vlissingen sprong er goed uit. 
Naast de voordelen voor de plaatselijke 
werkgelegenheid en de te verwachten dyna-
miek en uitstraling kon het gebouw op kos-
ten van de omroep worden gerestaureerd 
en onderhouden. Een echte win-winsituatie. 
Dat vond ook het stichtingsbestuur, waarin 
aanvankelijk ook de andere gemeenten die 
gebouwen hadden aangeboden, waren ver-
tegenwoordigd. Koch slaagde erin om alle 
leden achter het idee te scharen. Er was 
weinig discussie en dat sierde het bestuur 

dat een gemeenschappelijk doel nastreefde 
en geen vechtclub was waarin alleen de ei-
gen lokale belangen centraal stonden. 

De aanloop

In december 1988 werd de eerste perso-
neelsadvertentie geplaatst in de landelijke 
media. Het bestuur ging op zoek naar een 
geschikte directeur/hoofdredacteur die 
de opdracht zou krijgen om de verbou-
wing te leiden, een werkplan te maken en 
de andere personeelsleden aan te nemen. 
Een knap staaltje van delegeren en tevens 
naar de mening van het bestuur de beste 
garantie voor succes. Het doel was om op 
1 januari 1990 de eerste uitzending te la-
ten plaatsvinden. De functie-eisen voor de 
nieuwe man of vrouw waren omvangrijk. 
Men ging op zoek naar een doorgewinterde 
journalist met aantoonbare ervaring in de 
omroepwereld die bovendien ook nog eens 
verstand had van management, bouwpro-
jecten en het vanuit het niets opbouwen 

Voor de verbouwing werd de hulp ingeroepen van het in 1988 verzelfstandigde facilitair bedrijf van 
de NOS, de NOB.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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van een organisatie. Desondanks was het 
aantal mensen dat zich herkende in dit 
schaap met vijf poten groot. Het regende 
sollicitatiebrieven waaruit een kleine selec-
tie werd gemaakt van kandidaten waarmee 
zou worden gesproken. Onder hen was ook 
Flip Feij, geboren Vlissinger, in de jaren ze-
ventig begonnen als journalist bij de PZC 
en, zoals veel van zijn Zeeuwse collega’s uit 
die tijd, op goede posities terechtgekomen 
bij de landelijke media. Feij was in 1988 
eindredacteur van het radioprogramma Met 
het Oog op Morgen van de NOS en chef 
van de bijzondere actualiteiten uitzendin-
gen van NOS radio. Voordien maakte hij 
deel uit van de redacties van Hier en Nu 
Radio en  Den Haag Vandaag. Hij wilde wel 
terugkomen naar zijn geboortestad en had 
van alle sollicitanten de beste papieren. 
Ook leek het op het persoonlijke vlak te 
klikken tussen hem en de man met wie hij 
het komende jaar intensief moest gaan sa-
menwerken: Henk Koch, secretaris van het 
stichtingsbestuur. Feij werd aangenomen 
en startte op 1 april 1989. Er waren nog 
negen maanden te gaan voor de eerste uit-
zending. De verbouwing moest nog begin-
nen, er waren nog geen werknemers en van 
het maken van een radioprogramma had, 
buiten de nieuwe directeur, niemand echt 
verstand. Omdat de eerste mensen nog 
niet in het gemeentehuis terecht konden, 
werd een klein kantoortje gehuurd in het 
Dienstencentrum voor bejaarden Bachten 
Poorte aan het Oranjeplein. De inrichting 
en inventaris waren simpel: twee bureaus, 
een telefoon, een typemachine, een paar 
pakken papier en een semafoon. Logo en 
huisstijl kwamen het eerst tot stand,   

Voor de verbouwing werd de hulp ingeroe-
pen van het in 1988 verzelfstandigde faci-
litair bedrijf van de NOS, het NOB, die de 
tekeningen en de adviezen voor de techni-
sche ruimten leverde. Aannemingsbedrijf 
Stegink uit Vlissingen won de aanbesteding. 
Er waren geen ernstige vertragingen in de 
bouw en al in november konden de tech-
nische ruimten worden ingericht. De grote 
studio kwam in de voormalige raadszaal op 
de eerste verdieping. 

Gebouw en apparatuur werden opgeleverd 
op 1 december 1989. De planning was ge-
haald! Het personeelsbestand telde tien 
personen1, onder wie zeven journalisten 
die in korte tijd door directeur Feij en pro-
grammaleider Van Houte (afkomstig van 
de Wereldomroep) werden opgeleid tot ra-
diomensen. Er heerste een pioniersgeest en 
men voelde zich een geuzenclub. De groep 
groeide in die laatste maand voor de eerste 

Directeur Flip Feij helpt mee met de verbouwing.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)

1 Flip Feij, Peter van Houte, Peter Joosse, Bob Lagaaij, 

Bert van Leerdam, Koen Mijnheer, Selma Osman, 

Wouter Moraal, John van Waes en Leen Schaap
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uitzending uit tot een echt team met maar 
één doel: een succesvolle start van de eer-
ste Zeeuwse regionale omroep. 

Groei

De omroep werd een succes en al na een 
paar maanden hadden de meeste Zeeuwen 
kennisgemaakt met de programma’s, al 
snel twee uur per dag: ’s middags en ’s 
avonds. Naast de nieuwsprogramma’s 
kwamen er gevarieerde programma’s over 
het Zeeuwse erfgoed, Zeeuwse muziek, de 
dialecten, de cultuur en de sport. Het aantal 
luisteraars groeide onstuimig, evenals als 
het aantal medewerkers. In 1993 werkten 
er al meer dan dertig mensen als gevolg 
waarvan het gebouw aan de west- en  zuid-
kant werd uitgebreid met een nieuwe vleu-

gel voor de administratie en de redactie. 
Ook kwam er een kleine reclameafdeling 
die van overheidswege eerst moest samen-
werken met de PZC en andere Zeeuwse 
kranten om concurrentievervalsing tegen te 
gaan. Inmiddels had ook de automatisering 
haar intrede gedaan waarvoor ook weer 
mensen en extra ruimte nodig waren.

De volgende uitbreiding kwam na 1997 
toen Provinciale Staten toestemming gaf 
voor het verzorgen van televisie-uitzendin-
gen. Voormalig staatsecretaris Nel Ginjaar 
was Jaap van der Doef inmiddels opge-
volgd als voorzitter van het stichtingsbe-
stuur en had zich met brede steun vanuit 
de Zeeuwse Staten ingezet voor deze his-
torische uitbreiding van de activiteiten van 
de omroep. De inwoners van de provincie 

De zijgevel van het aangekochte pand naast het gemeentehuis, voorheen de fietsen- en brommer-
winkel van de familie Meijers en in 1997 de tijdelijke televisiestudio van Omroep Zeeland.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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moesten wel een tweede tientje gaan beta-
len, maar dat bleek geen enkel probleem. 
De komst van de televisie maakte een nieu-
we uitbreiding van de huisvesting noodza-
kelijk. De eerste uitzending op 1 oktober 
1997 werd verzorgd vanuit een geïmprovi-
seerde studio die was opgetrokken in het 
pand naast het gemeentehuis dat tot voor 
kort eigendom was van de familie Meijers, 
die er een rijwiel- en brommerwinkel annex 
benzinepomp exploiteerde. Het pand werd 
gekocht door de omroep die in 1994 ook 
het gemeentehuis zelf had kunnen verwer-
ven van de gemeente Vlissingen. De echte 
tv-studio werd intussen in een uitbreiding 
aan de oostelijke zijde van het hoofdge-
bouw gebouwd en werd gefinancierd door 
de rijksoverheid.

Ongeveer gelijktijdig met de televisie 
deed ook internet zijn intrede. Hiervoor 
werd een samenwerkingsverband gesloten 
met Zeelandnet, in die tijd na Flevonet de 
tweede provinciale provider in Nederland. 
Omroep Zeeland kon daardoor een voor-
trekkersrol spelen op het gebied van inter-
net. De samenwerking moest wel worden 
vormgegeven met gesloten beurzen omdat 
het de omroepen in die tijd nog verboden 
was om geld te verdienen met het nieuwe 
medium. Omroep Zeeland telde inmid-
dels zeventig werknemers en nieuwe ver-
bouwingen waren onvermijdelijk. Dit keer 
werd ook ruim aandacht besteed aan een 
nieuw interieur. Directeur Feij had hiervoor 
art director Dorine de Vos benaderd die 
enkele jaren daarvoor Hotel New York in 
Rotterdam had vormgegeven en ingericht. 

Misschien ook een mooi moment om het voormalig gemeentehuis definitief aan te wijzen als 
Rijksmonument.
(Gemeentearchief Vlissingen, Fotocollectie)
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Zij was ook actief betrokken bij de groep 
die zich indertijd inzette voor het behoud 
van het Wooldhuis aan de boulevard in 
Vlissingen. Het interieurdesign en de meu-
belkeuze (handgemaakt!) van De Vos zijn 
in de jaren daarna nauwelijks meer aange-
past en geven het gebouw nog steeds een 
onderscheidende en exclusieve uitstraling. 

Timmerfabriek?

Het ruimtegebrek bleef echter ook in de ja-
ren daarna een van de grootste problemen 
van de omroep. Prettige problemen, omdat 
het goed bleef gaan met de uitzendingen, 
de kijkcijfers en de aantallen medewer-
kers. De huisvesting aan de Kanaalstraat 
in Oost-Souburg is al jaren aan de krappe 
kant. Recent is zelfs een deel van de kan-
tine ingeleverd voor nieuwe kantoorruimte. 
Er wordt nu gesproken over een verhuizing 
naar het gebouw van de voormalige tim-
merfabriek van scheepswerf De Schelde. 
De budgetten zijn echter krapper geworden 

en nieuwe bezuinigingen dreigen waardoor 
langjarige financiële verplichtingen worden 
vermeden. Henk Koch en Flip Feij, de man-
nen van het eerste uur, zijn in 2007 van het 
omroeptoneel verdwenen. Het nieuwe be-
stuur en het nieuwe management staan aan 
de vooravond van een belangrijke beslis-
sing en moeten vooral onzekerheden tegen 
elkaar afwegen: in Souburg blijven en daar 
een groot aantal noodzakelijke aanpassin-
gen treffen of naar Vlissingen verhuizen en 
een nieuwe huisvesting op maat creëren.
Dat laatste zal anno 2010 als minder erg 
worden ervaren dan het verdwijnen in 1966 
van de laatste burgemeester als gevolg van 
de annexatie van Souburg door Vlissingen. 
Want dat vonden wij in 1966 het groot-
ste politieke schandaal dat we tot dan toe 
hadden meegemaakt. Voor het gebouw 
aan de Kanaalstraat 64 zal vast wel weer 
een goede bestemming worden gevonden. 
Misschien ook een mooi moment om het 
voormalig gemeentehuis definitief aan te 
wijzen als gemeentelijk monument.

Uit het Gemeentearchief 
De Vlissingsche Courant, maandag 8 november 1926 

JAn hintzen

Vlissingen 8 november

De Zweedsche kruiser Fylgia, welk oorlogs-
schip in een jacht getransformeerd was, is 
gistermorgen omstreeks 9 uur op de Reede 
alhier aangekomen, waarbij door het bij de 
Marinehaven opgestelde geschut 21 saluut-
schoten werden gelost. Het op de Reede 
komen van de Fylgia leverde een prachtig 
gezicht op… 
Om ongeveer half 11 stevende de Fylgia de 
haven binnen waar gemeerd werd aan één 
der pontons. Nadat het schip vast lag, begaf 
de kapitein der zee W. Lam zich aan boord 
ter begroeting, terwijl ook de Zweedsche 
gezant Von Adlerkreutz met zijn echtge-
noote zijn opwachting ging maken, zomede 

de waarnemende Belgische gezant Comte 
de Lalaing. De Commissaris der Koningin 
in Zeeland jhr. mr. Quarles van Ufford had 
de opdracht van H.H. onze Koningin om 
aan prinses Astrid, die zich met haar moe-
der de hertogin Van Gothland en met haar 
zuster Martha aan boord der Fylgia bevond, 
een bloemenhulde te brengen. Mede werd 
de bruid gehuldigd door mevrouw Van 
Boven, die haar echtgenoot, den heer J. 
van Boven, consul van België en waarne-
mend vice-consul van Zweden alhier, aan 
boord vergezelde, terwijl de Zweedsche ko-
lonie van Hilversum en de Belgische kolo-
nie alhier eveneens bloemen aanboden...
Na de begroeting begaf het gezelschap zich 
naar de Koninklijke wachtkamer van het 
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Vlissingsche station … Tijdens de oogen-
blikken wachten tot de Noordduitsche mail-
trein , waarmee de hertog Van Gothland 
met een getrouwde zuster der prinses en 
haar man, benevens een jongere broer 
aankwamen, werd de heer Casignet , com-
missaris van rijks- en gemeentepolitie al-
hier aan prinses Astrid voorgesteld. Toen 
de trein aankwam, werd weer een saluut 

 

Midden links de Commissaris van de Koningin Quarles van Ufford en rechts de Zweedse gezant 
Von Adlerkreutz wachtend op het havenperron van het station te Vlissingen.

van 21 schoten afgevuurd, welk salvo zich 
herhaalde bij het aan boord gaan van het 
vorstelijk gezelschap. Nadat het Zweedsche 
volkslied gespeeld was, werd de erewacht 
door den hertog geïnspecteerd, waarna al-
len zich van de Koninklijke wachtkamer 
naar de Fylgia begaven, die korten tijd later 
in vollen vlagvertoon den haven verliet…

Von Adlerkreutz met echtgenote aan boord van de Zweedse kruiser Fylgia
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muZEEumnieuws 
Ruim 100 jaar VOC cartografie aan de vergetelheid onttrokken 

dAniëlle otten

Vrijdag 8 oktober 2010 wordt het eerste 
exemplaar van het boek Zeeuwse kaarten 
voor de VOC. Het kaartenmakersbedrijf van 
de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw 
uitgereikt aan maritiem historicus Doeke 
Roos in het Zeeuws maritiem muZEEum in 
Vlissingen. Tevens wordt de tentoonstelling 
Geheime kaarten, in Zeeland getekend voor 
de VOC in het muZEEum geopend door 
drs. H. van Waveren, gedeputeerde van de 
Provincie Zeeland van onder andere cul-
tuur. Het boek is geschreven door maritiem 
historicus Ruud Paesie en hij is als gastcon-

servator betrokken bij de tentoonstelling.

In de 17de en 18de eeuw had de VOC kaar-
tenmakers in dienst om haar zeelieden van 
nautische kaarten te voorzien. Over de 
beroemde Amsterdamse kaartenmakers 
Blaeu en de Graaf is zoveel geschreven 
dat bijna de indruk zou ontstaan dat VOC-
kaarten uitsluitend in Amsterdam werden 
vervaardigd. Ook de Kamer Zeeland had 
eigen cartografen in dienst maar daarover 
is tot nog toe vrijwel niets gepubliceerd. 
Ruud Paesie verrichtte geruime tijd onder-

Het Land van den Eendragt
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zoek naar de kaartenmakers van de Kamer 
Zeeland. Ruim honderd jaar onbekende 
Zeeuwse cartografie wordt hiermee aan de 
vergetelheid onttrokken.

Rond 1670 verzochten Zeeuwse VOC-
bestuurders landmeter Arent Roggeveen om 
geheime zeekaarten voor hen te gaan teke-
nen. Hij was een begaafd en veelzijdig man: 
cartograaf, wiskundige én astronoom. Hij 
onderrichtte zeevaartkunde en was VOC-
examinator van stuurlieden. Bekendheid 
kreeg hij vooral door zijn expeditieplannen 
naar het ‘Onbekende Zuidland’, het huidige 
Australië. Het was uiteindelijk zijn jongste 
zoon Jacob Roggeveen die deze plannen 
ten uitvoer bracht en tijdens die expeditie 
Paaseiland ontdekte. 
Na het overlijden van Arent Roggeveen 
nam oudste zoon Johan zijn vaders car-
tografische werkzaamheden over. Johan 
werkte ruim 40 jaar als kaartenmaker en 
werd op zijn beurt opgevolgd door Abraham 
Anias, van wie Paesie aantoont dat hij 
Johan Roggeveens stiefzoon was. Drie ge-
neraties Zeeuwse kaartenmakers hebben 
de Compagnie tot in de tweede helft van de 
achttiende eeuw van zeekaarten voorzien. 
Net als bij de Amsterdamse familie Blaeu 
was er dus ook in Zeeland sprake van een 
familiebedrijf. 

De geheime kaarten van de VOC waren tot 
op heden verstopt in een aantal vooraan-
staande archieven. Vanaf 9 oktober zijn ze 
voor het eerst weer te zien in de provincie 
waar ze gemaakt werden in de tentoonstel-
ling Geheime kaarten, in Zeeland getekend 
voor de VOC in het muZEEum. Hoe werd 
een VOC kaart gemaakt? Waar werden ze 
gemaakt en wie was eigenlijk die familie 
Roggeveen? Hoe ziet een originele kaart 
met uitgezet bestek eruit? Waarom moest 
je Australië mijden als je naar Azië zeilde? 
Waarom waren de kaarten eigenlijk ge-
heim? Nieuwsgierige mensen krijgen op al 
deze vragen antwoord in het muZEEum. De 
tentoonstelling is te zien tot en met 6 febru-
ari 2011.

Zaterdag 20 november 2010 wordt er een 
symposium over Zeeuwse kaartenmakers 
in het Arsenaaltheater te Vlissingen geor-
ganiseerd door het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen in sa-
menwerking met de Vereniging voor 
Zeegeschiedenis, waarbij tevens de moge-
lijkheid wordt geboden de tentoonstelling in 
het muZEEum te bezoeken. 

Maritiem historicus dr. Ruud Paesie (1956) 
ontdekte in 1997 het wrak van het Zeeuwse 
VOC-schip Ravesteyn (Malediven). Hij pu-
bliceerde diverse boeken en artikelen over 
VOC- en WIC-gerelateerde onderwerpen. 

Monding Westerschelde, 1730
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4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
E-mail: philipp@zeelandnet.nl
Mobiel: 06 – 11462357

BINDWERK

BIBLIOFIELE OPLAGEN
HERBINDEN
RESTAURATIES
(LUXE) KARTONNAGE
ENKELE STUKS
GASTENBOEKEN
(KUNSTENAARS)MAPPEN

Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl
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Galerie ‘De Vier Gemeten’
uitsluitend Zeeuwse Schilders: 1900 - 1960

Etnografica

Joost J. Bakker

Lange Noordstraat 50 Geopend don. t/m zat.
4331 CE  Middelburg 12.00 - 18.00 uur
Tel./Fax 0118-623085 en op afspraak

www.viergemeten.nl
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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mr. Guido HerwiG
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30

www.notarisherwig.nl

voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling

ook donderdagavonden geopend


