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Over taal als middel in de strijd,  
een ingrijpende verbouwing en  
Souburgse straten  

AAfke Verdonk-rodenhuis

Den Spiegel nummer 2, het aprilnummer 
ligt voor u. Ons lentenummer. Tijdens 
het maken van deze aflevering van ons 
blad was het echter ook al volop lente. 
Sneeuwklokjes, krokussen, knoppen en 
hier en daar al bloesem aan de bomen. 
Laat de winter nu maar helemaal wegblij-
ven denk je dan. De internationale poli-
tiek geeft weinig idee van lente. Juist in de 
periode van het drukklaar maken van Den 
Spiegel breekt de onrust uit op de Krim en 
komt Rusland met spierballentaal en mili-
tair vertoon.

Dat taal een middel is om je mening te  
uiten en dat dit heel ongezouten kan blijkt 
uit geschriften waarop Peter van Druenen 
zijn artikel in de reeks Zichtbaar verleden 
(Vlissingen 1315-2015) baseert. Verrader! 
Monster! Vloek der aarde! Het patriottisme 
van Jacobus Bellamy en Betje Wolff. 
De auteur onderzoekt in hoeverre het ge-
dachtegoed van beide auteurs op zichzelf 
stond of juist voortkwam uit het politieke 
en culturele klimaat in de stad die tot dan 
toe een Oranjegezinde gemeenschap van 
kleine ondernemers, zeelieden en onder-
klassen was. Van Druenen neemt ons mee 
naar het Vlissingen van de achttiende eeuw 
en schetst een culturele opleving in onze 
stad en de invloed die deze wellicht had op 
de politieke keuzes van Jacobus Bellamy 
en Elisabeth Bekker.

Een verbouwing van zwart naar wit. De 
verbouwing van het mailschip Andes tot 
cruiseliner in Vlissingen, van Cor Heijkoop 
vertelt zoals de titel al aangeeft het verhaal 
over het schip de Andes en haar verbou-

wing bij de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde. Een zeer omvangrijke verbou-
wing, cruisepassagiers stellen andere eisen 
aan luxe op een schip dan landverhuizers 
of militairen. Het schip is namelijk ook ge-
bruikt voor troepentransporten. Heijkoop 
brengt leuke, herkenbare details aan in zijn 
verhaal. Ik denk tenminste dat de ‘Help 
u zelf werkplaats’ sommigen bekend zal 
voorkomen.

Een zeer gedetailleerd en goed gedocu-
menteerd artikel over Souburgse straatna-
men en al wat daarachter zit is Gewijzigde 
wegenstructuur na de herverkaveling in 
de Welzinge en Oost-Souburg van Mart 
Niewenhuijse. De schrijver legt duidelijk uit 
hoe een en ander toe gaat rond herverka-
veling; ook hoe het zicht op een vliegveld 
in de Welzinge verdween.

Verder vindt u nog het muZEEumnieuws 
en een bericht uit de Vereniging Vrienden 
van het muZEEum en het Gemeentearchief 
Vlissingen van de voorzitter a.i. Peter 
van Druenen. In het muZEEum is een 
nieuwe tentoonstelling en in april zijn de 
Kazematten weer te bekijken. Kortom weer 
van alles te beleven. 

Wellicht heeft u al eens gekeken naar Zeeuwse 
ankers op Omroep Zeeland. Elke dinsdag-
avond wordt een deel uitgezonden over de 
canon van Zeeland. Afgelopen 25 maart 
was ook het muZEEum aan bod in de 
uitzending over Michiel de Ruijter en zijn 
vrouw Anna van Gelder. Kortom, veel lees- 
en kijkplezier!
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Neem nu de twee grote literaire helden uit 
het Vlissingen van de achttiende eeuw: 
Jacobus Bellamy en Betje Wolff, tegen-
woordig gezien als behorend tot de top vijf 

Verrader! Monster! Vloek der aarde! 
Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), 
deel 10: Het patriottisme van Jacobus Bellamy en Betje Wolff

Peter VAn druenen

De politiek in de Zeven Verenigde Nederlanden 

in de tweede helft van de achttiende eeuw werd 

beheerst door de conflicten tussen aanhangers 

en tegenstanders van stadhouder Willem V:  

de Orangisten en de Patriotten. Dat beperkte 

zich niet tot het gesproken woord.  

In tegendeel, regelmatig was er over en weer  

sprake van fysiek geweld en aanslagen op  

elkaars woonhuizen, bedrijven en kantoren. In 

de geschiedenisboekjes van de negentiende en 

twintigste eeuw lezen we dat de Orangisten tot 

het goede kamp behoorden en de Patriotten tot 

het slechte. Oppervlakkig bezien valt daar wel 

wat voor te zeggen omdat gedurende de Franse 

tijd, van 1795 tot en met 1813, de eerste groep 

was verboden door de tweede, die bovendien 

collaboreerde met de bezetters. Het waren  

de helden tegen de onderkruipers, de  

vaderlandslievenden tegen de landverraders.  

De werkelijkheid lag genuanceerder.

Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315–2015)
Hier vindt u het tiende artikel van de reeks ‘Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015)’ die 
bestaat uit zestien verhalen over de geschiedenis van Vlissingen. Het laatste artikel zal ver-
schijnen in het vierde nummer van 2015, het jaar van het zevende eeuwfeest van Vlissingen, 
dat in 1315 haar stadsrecht kreeg. Het bijzondere aan de verhalen is dat ze geschreven wor-
den uitgaande van een nog aanwezig overblijfsel uit de geschiedenis van Vlissingen. Dat 
kan een document zijn, maar ook een voorwerp, een schilderij, een standbeeld, een stadsge-
zicht of een gebouw. De redactie verwacht zo een brug te slaan tussen de op schrift gestelde 
geschiedenis in Den Spiegel en de te bezichtigen of te raadplegen originele overblijfselen in 
het muZEEum, het Gemeentearchief Vlissingen en de stad zelf. Dit tiende artikel gaat over 
twee Vlissingse literaire helden uit de achttiende eeuw die hun mening over politiek niet 
onder stoelen of banken staken. 

van de grootste Nederlandstalige schrijvers 
uit de achttiende eeuw, naast Belle van 
Zuylen, Justus van Effen en Rhijnvis Feith. 
Beiden waren ze met volle overtuiging pa-
triot. Beiden schreven ze hierover, soms in-
gehouden en cryptisch, soms recht voor z’n 
raap en met een taalgebruik waarvan zelfs 
de huidige generatie internetreaguurders 
het schaamrood op de kaken zou krijgen. 
Zo schreef Bellamy onder het pseudoniem 
Zelandus in 1781 het gedicht Aan eenen 
Verrader des Vaderlands, een verwijzing 
naar de toenmalige stadhouder Willem V. 
Wat denkt u van passages als: 
 ‘t Was nagt, toen u uw moeder baarde,
 Een nagt, zoo zwart als immer was;
 (…)
 Verrader! monster! vloek der aarde! 
 Vernedrend schepsel der Natuur!
 (…)
 Hij zal zijn Vaderland verraden!
 De Vrijheid trappen op de borst!
Het tijdschrift Post van den Neder-Rhijn 
waarin Bellamy dit gezagsondermijnende 
gedicht publiceerde, werd naar aanleiding 
van deze publicatie verboden. De redac-
tie wachtte een gerechtelijke vervolging 
maar Bellamy zelf werd met rust gelaten. 
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Mogelijk wisten de autoriteiten niet wie de 
werkelijke schrijver was. Later zou hij nog 
veel soortgelijke gedichten schrijven die 
uiteindelijk terecht kwamen in de bundel 
Vaderlandsche gezangen van Zelandus uit 
1785. Zijn stadgenoot Betje Wolff schreef 
wat gematigder en meer raadselachtig, 
maar was in woord en geschrift de zaak 
van de patriotten zo toegedaan dat zij na 
de mislukte staatsgreep tegen stadhouder 
Willem V in 1787 besloot om met haar 
vriendin Aagje Deken naar Frankrijk te 
vertrekken, tegelijk met enkele honderden 
andere prominente tegenstanders van de 
Oranjes. In de eerste jaren na 1787 werden 
veel patriotten voor het gerecht gesleept en 

veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of 
verbanning. In 1797, toen Willem V al drie 
jaar als banneling in Engeland verbleef en 
de Fransen heer en meester waren in de 
Republiek, keerden de twee vriendinnen te-
rug. Of ze de staatsvorm van hun dromen 
aantroffen is nog maar de vraag. We weten 
dat de idealistische en vaderlandslievende 
Nederlandse patriotten in 1795 de Fransen 
met gejuich hadden ingehaald, maar ook 
dat het beloofde paradijs van vrijheid, ge-
lijkheid en broederschap er nooit is geko-
men. De Franse kruistocht door Europa 
bleek niets meer en niets minder te zijn dan 
een met geweld en onderdrukking onder-
steunde poging een wereldrijk te vestigen 
onder Frans gezag. 

Een bijzonder cultureel klimaat

Terug naar Vlissingen en het patriottisme 
van Bellamy en Wolff. Het is interessant om 
te onderzoeken in hoeverre het gedachte-
goed van de twee op zich zelf stond of juist 
voortkwam uit het politieke en culturele kli-
maat in de stad die we tot nu toe vooral 
hebben leren kennen als een Oranjegezinde 
gemeenschap van kleine ondernemers, 
zeelieden en onderklassen. Vooral de laat-
ste groep was in aantal enorm toegeno-
men omdat de economie van Vlissingen 
zich in zwaar weer bevond. Dat was zo in 
de hele Republiek maar kwam in steden 
als Vlissingen, waar weinig variatie was 
in economische activiteit, extra hard aan. 
Zelfs in de belangrijkste bezigheden van 
de Vlissingers, de kaapvaart en de (ille-
gale) slavenhandel, was weinig brood meer 
te verdienen. In de eerste plaats omdat er 
nauwelijks oorlogen waren geweest en in de 
tweede plaats omdat er van overheidswege 
steeds strenger werd opgetreden tegen het 
buiten de officiële regels om vervoeren van 
slaven van Afrika naar Amerika. Het gevolg 
was dat de mensen die wat in hun mars 
hadden, naar elders vertrokken en dat de 
stad bleef zitten met grote groepen werklo-
zen en arbeidsongeschikten. 
Het wonderlijke was dat er, met dit som-
bere decor op de achtergrond, vanaf 1740 
een cultureel klimaat ontstond dat landelijk 

Titelblad van het patriottisch tijdschrift Post van den 

Neder-Rhijn, uitgave 1781.
(Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
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de aandacht trok. En dat kwam niet alleen 
door Bellamy en Wolff. Integendeel, de twee 
schrijvers kwamen voort uit dit klimaat en 
waren er niet de veroorzakers van. De ech-
te grondleggers waren de leden van een vrij 
omvangrijke en hechte groep reders, sche-
penen, predikanten, artsen en juristen, die 
met elkaar culturele activiteiten ontplooi-
den. Er moet een sterke en stimulerende sa-
menhang zijn geweest tussen de personen 
die deel uitmaakten van deze groep en het 
was vooral deze coherentie die ervoor zorg-
de dat er een cultureel klimaat kon ontstaan 
waarbij zelfs het veel grotere, voornamere 
en rijkere Middelburg volledig het nakijken 
had. Tussen 1739 en 1765 werden er maar 
liefst vier leesgezelschappen opgericht: de 
Klimmende Leeuwerik (1739), het Taal- en 
Dichtlievend Kunstgenootschap (1753), 
het Nederduitsche Leesgezelschap (1764) 
en het Fransche Leesgezelschap (1765). 

De belangrijkste initiatiefnemer was steeds 
Jean Guépin. De groep rondom deze reder, 
die ook schepen was, stond tevens aan de 
basis van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, dat werd opgericht in 
1769, een gebeurtenis die in het licht van 
de Vlissingse geschiedenis misschien wel 
de meest bijzondere is geweest van de hele 
achttiende eeuw. De initiatiefnemer van 
het Genootschap was de predikant van de 
Engelse kerk in Vlissingen, Justus Tjeenk, 
die in 1765 in Vlissingen was benoemd. Hij 
gaf het nieuwe genootschap vorm naar het 
voorbeeld van de Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen in Haarlem, opgericht 
in 1752 en daarmee de eerste in Nederland. 
Het Zeeuwsch Genootschap in Vlissingen 
werd een goede tweede en dat was ook te 
zien aan de samenstelling van het bestuur, 
de directie en het ledenbestand: meer dan 
de helft was afkomstig uit provincies buiten 
Zeeland. Daarnaast kwamen er maar liefst 
30 leden uit het buitenland: de Zuidelijke 
Nederlanden, Frankrijk, Duitsland, Zweden, 
Rusland en Schotland. Het voorname ka-
rakter van het genootschap werd verder 
versterkt nadat Stadhouder Willem V zich 
bereid had getoond om als beschermheer 
op te treden en een enkele keer zelfs op be-
zoek te komen. Niet voor niets luidde de 
zinspreuk van het Genootschap: Non sor-
dent in undis (Zij staan in hoog aanzien). 
De bijeenkomsten werden aanvankelijk in 
het stadhuis gehouden, maar verhuisden 
later naar het Groote Heerenlogement in de 
Hellebardierstraat. In 1791 kocht men zelfs 
een eigen pand aan de Oostzijde, dat we 
tegenwoordig kennen als de oostelijke kant 
van het Bellamypark. En zo kon het ge-
beuren dat Vlissingen tussen 1769 en 1794 
kon uitgroeien tot een nationaal centrum 
van deskundigen, wetenschappers en den-
kers. Het Genootschap gaf een tijdschrift uit 
waarin de leden verplicht waren om eens in 
de zes jaar een artikel te publiceren, orga-
niseerde lezingen en schreef prijsvragen uit 
onder de Zeeuwse bevolking waarin oplos-
singen werden gevraagd voor maatschap-
pelijke problemen op het gebied van land-
bouw, nijverheid, strafrecht en religie.

De titelpagina van de eerste uitgave van 
de Verhandelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen waarin ieder 
lid minstens een keer in de zes jaar moest  
publiceren. 
(Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
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Na 1769 werden er in het hele land meer 
genootschappen zoals die in Haarlem en 
Vlissingen opgericht. Het geloof dat de we-
tenschap veel maatschappelijke problemen 
kon helpen oplossen was onder invloed van 
de Verlichting sterk toegenomen, ook in de 
Republiek en in mindere mate in Zeeland, 
waar de bevindelijke richtingen binnen het 
calvinisme nog op grote schaal de wet voor-
schreven. Wetenschap bedrijven was prima, 
zolang er maar niet werd getornd aan de 
leer van de predestinatie die bepaalde dat 
het lot van ieder mens bij de geboorte door 
God was bepaald. Op de bijeenkomsten 
van het Zeeuwsch Genootschap werd hier-
over openlijk gediscussieerd, een voor die 
tijd al behoorlijk progressieve bezigheid. 
Dat bleek bijvoorbeeld uit de strijd die in 
1778 uitbrak rondom het invoeren van de 
nieuwe psalmberijming en -zangwijze waar-
bij het Genootschap steeds duidelijk koos 
voor modernisering. Dat bleek ook uit het 
royement in hetzelfde jaar van de oprichter 
van het genootschap, Justus Tjeenk, die 
zich aansloot bij het vanuit streng calvinis-
tische hoek georganiseerde verzet tegen 
de bouw van een rooms-katholieke kerk in 
Vlissingen, noodzakelijk geworden omdat 
er vanuit Duinkerken een groep kooplieden 
in Vlissingen was neergestreken die zich er 
wilde vestigen.

Het Genootschap groeide en bloeide in die 
eerste jaren. In 1784 werd een onderafde-
ling opgericht in Middelburg. Dit departe-
ment moest volledig rekenschap afleg-
gen aan de hoofdvestiging in Vlissingen. 
Het is opmerkelijk dat de buurstad het al 
die tijd hierbij had laten zitten. Er was in 
Middelburg veel meer intellect, macht en 
rijkdom aanwezig dan in Vlissingen het ge-
val was en men moet zich toch regelmatig 
in de arm hebben geknepen met de vraag 
hoe het ooit zover had kunnen komen. Dat 
het Genootschap in de negentiende eeuw 
uiteindelijk toch in Middelburg terecht-
kwam, dankte de stad aan de Fransen die 
Vlissingen volledig zouden uitmelken met 
als gevolg dat de eerste vijftien jaren van 
de negentiende eeuw voor de Scheldestad 
de waarschijnlijk meest deplorabele aller 
tijden werden. 

Orangisten en patriotten in Vlissingen
 
In hoeverre heeft nu de achttiende-eeuwse 
culturele opleving in Vlissingen, veroorzaakt 
door de groep cultuur- en wetenschaplief-
hebbers rond Jean Guépin en later Justus 
Tjeenk, invloed gehad op de politieke keu-
zes die onze twee helden Jacobus Bellamy 
en Betje Wolff maakten tijdens hun carrière 
als schrijver? Maar ook: was er tussen de 

Het Groot Heerenlogement aan 
de Hellebardierstraat bestaat 
nog steeds. Tegenwoordig is er 
het Vlissingse Gemeentearchief 
gehuisvest. 
(Bron: eigen collectie auteur)
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stedelijke culturele elite en de politiek in 
deze periode sowieso al een verband? Het 
stellen van deze laatste vraag is het beant-
woorden ervan: natuurlijk hadden die twee 
iets met elkaar te maken. De ledenbestan-
den van de vier leesgezelschappen en later 
het Zeeuwsch Genootschap telden steeds 
een ruime hoeveelheid stadsbestuurders. 
Het genootschap mocht daarnaast voor haar 
vergaderingen gratis het gemeentehuis ge-
bruiken en kreeg bovendien vrijstelling van 
gemeentelijke belastingen. Mogelijk heeft 
dit ook al gegolden voor de leesgezelschap-
pen. De vraag is nu of het stadsbestuur de  
patriotten of de Orangisten steunde. Maar 
ook of de officiële stadsstandpunten werden 
overgenomen en uitgedragen door de be-
langrijkste mannen van het Genootschap. 
De politieke situatie was ingewikkeld in die 
jaren. Het huis van Oranje had al lang niet 
meer de onvoorwaardelijke steun van de 
Vlissingers. Het was lang geleden dat de 
stad iets had gemerkt van de voordelen van 
het markizaatschap zoals de handelsvoor-
delen en havenuitbreidingen die Vlissingen 
onder Willem van Oranje, Maurits en Willem 
III had gekregen. Na de dood van Willem 
III in 1704 trad het tweede stadhouderloze 
tijdperk in en was er sowieso geen sprake 
van een Oranje die iets voor Vlissingen kon 
betekenen. Tussen 1732 en 1747 dreigde 
het markizaatschap van Vlissingen via 
overerving in handen te komen van nota 
bene de koning van Pruisen, Frederik I. 
De conflicten die daarover ontstonden tus-
sen verschillende groepen erfgenamen 
van Willem III, leidden er in 1732 toe dat 
de achterachterneef van Willem III, Willem 
Karel Hendrik Friso, markies van Vlissingen 
werd en dat de Staten van Zeeland naar 
aanleiding hiervan besloten om dit niet te 
aanvaarden en het hele markizaat maar op 
te heffen. Aan deze situatie kwam in 1747 
een eind toen dezelfde achterachterneef 
door de Staten-Generaal gevraagd werd 
om stadhouder te worden en zich Willem 
IV mocht noemen. De Republiek had in 
de Oostenrijkse successieoorlog de kant 
gekozen van Oostenrijk. De tegenpartij in 
deze oorlog, Frankrijk, was vervolgens de 
Republiek binnengedrongen en bedreigde 

haar voortbestaan. De verwachting was dat 
het herstel van het stadhouderschap voor 
de Oranjes, de oorlog een gunstige draai 
zou kunnen geven in het voordeel van de 
Republiek. Hoewel die strategie niet hele-
maal uitkwam, werd er al in 1748 vrede 
gesloten, waarna de Fransen zich terug-
trokken en de Republiek was gered. De 
nieuwe stadhouder werd op 5 juni 1751 als 
markies van Vlissingen ingehuldigd maar 
overleed een paar maanden later. Hij werd 
in 1766 opgevolgd door zijn zoon Willem 
V die toen meerderjarig werd. Tussen 1751 
en 1766 was er dus feitelijk weer sprake 
van een stadhouderloos en voor Vlissingen 
markiesloos tijdperk.

Spotprent op Willem V die een brood wil afpak-
ken van een eerzame burger. 
(Bron: Tekening van R. Jelgerhuis uit 1786, 
Selectie Atlas Van Stolk, Rotterdam)
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Hoewel de nieuwe Oranjetelg in 1766 met 
veel aplomb werd ingehuldigd in Vlissingen 
was de stad ook in die jaren geen oranje-
bolwerk. Integendeel, het Vlissingse stads-
bestuur stond te boek als patriottisch. Dat 
had, zoals we al zagen, te maken met het 
simpele feit dat er het grootste deel van de 
achttiende eeuw geen markies was geweest 
en met het ontbreken van enig voordeel 
van het markizaatschap. Daarnaast oefen-
de Willem V naar de zin van het stadsbe-
stuur te veel invloed uit op de lokale poli-
tiek, daarbij gebruik makend van zijn status 
als markies, maar ook als Eerste Edele in 
de Staten van Zeeland. 

Klassenstrijd

Er was nog een reden waarom de elite in 
Vlissingen weinig op had met de stadhou-
der. De strijd tussen de patriotten en de 
Orangisten was in wezen ook een klassen-
strijd waarbij het gewone volk, het gepeupel 
zo u wilt, voor een belangrijk deel achter de 
Oranjes stond en de culturele, maar ook de 
politieke elite, meer neigde naar het patriot-
tisme. Feitelijk voelden in 1747 weinig re-
genten er voor om het stadhouderschap te 
herstellen. Dat het toch gebeurde kan ach-
teraf beoordeeld worden als een daad van 
paniek, omdat het land verzwolgen dreigde 
te worden door de Fransen en er klaarblij-
kelijk niemand met visie, deskundigheid en 
charisma beschikbaar was die het land kon 
leiden. Men koos overhaast voor een poli-
tiek symbool en zette een ver familielid van 
Willem III op de stadhouderstroon.
In Vlissingen stond omstreeks 1780 de pen-
sionaris van Vlissingen, Nicolaas Cornelis 
Lambrechtsen, tevens schrijver en gepro-
moveerd jurist, te boek als overtuigd maar 
gematigd patriot, net als de meeste andere 
functionarissen die de stad bestuurden. De 
geboren Vlissinger was ook prominent lid 
van het Zeeuwsch Genootschap waarvan 
hij later, in de Franse tijd, ook voorzitter 
zou worden. In 1787 werd Lambrechtsen 
het slachtoffer van de oranjerellen die uit-
braken in de stad naar aanleiding van het 
mislukken van de patriottische machts-
greep tegen Willem V in dat jaar. Met be-

hulp van zijn zwager, koning Frederik II van 
Pruisen wist de stadhouder een eind te ma-
ken aan de revolutie waaraan in zekere zin 
de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, 
die duurde van 1775 tot 1783, ten grond-
slag had gelegen. De Nederlandse gebeur-
tenissen vormden op hun beurt weer een 
voorproefje van de grote Franse revolutie 
van 1789. In Vlissingen was in 1787 on-
der het gewone volk nog voldoende sym-
pathie aanwezig voor de Oranjes en dat 
leidde tot de vernieling van de huizen van 
vooraanstaande patriotten en tot de vlucht 
van een aantal regenten, onder anderen 
Lambrechtsen, naar Middelburg. Deze leg-
de kort daarop zijn functie als pensionaris 
van Vlissingen neer en ging door Europa 
reizen. Na 1795, toen de Fransen de macht 
hadden, keerde hij terug op het politieke 
toneel en vertegenwoordigde hij Vlissingen 
en Zeeland in Den Haag. 
Lambrechtsen maakte deel uit van een 
groep vrienden die elkaar brieven schreven 
over wetenschappelijke, culturele en poli-
tieke onderwerpen. Een van die vrienden 

Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (1752-
1823), pensionaris van Vlissingen, schrijver, 
jurist en prominent lid van het Zeeuwsch 
Genootschap, 
(Bron: GAV, Historisch topografische atlas 
nr. 1036) 
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was leeftijdgenoot Jona Willem te Water, 
predikant van de hervormde gemeente in 
Vlissingen. Hij werd in 1776 door de Staten 
van Zeeland benoemd tot officiële ge-
schiedschrijver van de provincie. Te Water, 
die ook nog eens in 1785 hoogleraar in 
Leiden werd, was orangist, maar begreep 
de bezwaren tegen het stadhouderschap. 
Hij had veel vrienden onder de Patriotten en 
zou gedurende de Franse tijd belangrijke 
bestuurlijke functies vervullen. 
Te Water wordt ook gezien als de ontdekker 
van Jacobus Bellamy en daarmee zijn we 
weer terug bij het onderwerp van dit artikel.
 

Bellamy en Wolff

Het levensverhaal van Jacobus Bellamy is 
genoegzaam bekend. Belangrijk voor ons 
verhaal is de relatie tussen Te Water en de 
jeugdige bakkersknecht die in zijn vrije tijd 
gedichten schreef. Toen Te Water de eer-
ste dichtregels van Bellamy las, was daar 
al de felle patriot van later jaren in terug 
te vinden. Net als Betje Wolff was Bellamy 
bezeten van de geschiedenis van Vlissingen 
omstreeks 1572 en dan natuurlijk vooral 
van de gebeurtenissen van 6 april toen de 
Vlissingers eigenstandig de Spanjaarden uit 
de stad wisten te verdrijven. De herdenking 

van deze bevrijding was in 1772 uitbundig 
gevierd en het was Te Water die daarin een 
leidende rol had gespeeld. De vroege ge-
dichten van Bellamy gingen vooral over het 
begrip vrijheid dat door de Vlissingers glans 
was gegeven. De jonge dichter adoreerde 
Willem van Oranje die hij als personificatie 
zag van de tijdloze vrijheidsstrijder. In het 
gedicht waarmee we dit artikel begonnen 
vergeleek hij de Vader des Vaderlands met 
diens latere opvolger stadhouder Willem V, 
die in zijn ogen zo diep was afgedaald in 
de krochten van nepotisme, corruptie en 
onderdrukking dat hij hem de Verrader des 
Vaderlands noemde. Dezelfde houding ten 
aanzien van de Oranjes zien we ook terug 
bij Betje Wolff. Klaarblijkelijk was het bon 
ton bij de patriotten om de twee stadhou-
ders met elkaar te vergelijken in het nadeel 
van de toen heersende Oranjetelg Willem V. 
Zowel bij Bellamy als bij Wolff was het vrij-
heidsideaal direct gekoppeld aan de ideeën 
van de Verlichting. 
Te Water, een aanhanger van de stadhou-
der, stimuleerde Bellamy’s opvatting van 
het begrip vrijheid en zal ongetwijfeld niet 
verrast zijn geweest toen de dichter zich 
korte tijd later, in zijn studentenjaren, ont-
popte als een felle patriot. Bellamy had al 
in zijn Vlissingse tijd een aantal patriotti-
sche verzen geschreven die bekend moe-
ten zijn geweest bij de predikant. Het is niet 
ondenkbaar dat Te Water zelf sympathieën 
had in deze richting, maar dat hij ze niet 
durfde of wilde uiten omdat zoiets nu een-
maal niet bij zijn vak hoorde. 
Toen te Water werd benoemd in Vlissingen 
had Elisabeth Bekker, die bijna 20 jaar  
ouder was dan Bellamy, de stad al verla-
ten vanwege haar huwelijk in 1759 met de 
predikant Adriaan Wolff uit De Beemster, 
waar zij ook ging wonen. Vanaf dat jaar 
kennen we haar als Betje Wolff. Zij kwam, 
in tegenstelling tot Bellamy, wel uit een fa-
milie met geld en aanzien. Haar vader, de 
makelaar Jan Bekker, behoorde tot de elite 
van de stad. Van hem is niet bekend of hij 
lid was van een van de leesgezelschappen. 
Wel moeten er intensieve contacten zijn 
geweest met de culturele en politieke elite 
van Vlissingen. Dat kon bijna niet anders 

Jona Willem te Water, predikant van de her-
vormde gemeente in Vlissingen en lid van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
(Bron: Tekening van J.A. Daiwaille, 
Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere 
Collecties, legaat Bodel Nijenhuis. 
Plaatsingscode: BN 1549)
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omdat het doen van zaken nu eenmaal niet 
mogelijk was zonder een goed netwerk in 
de hogere kringen van de stad die in de 
tweede helft van de achttiende eeuw de 
patriottische idealen aanhingen. Het is dus 
waarschijnlijk dat Elisabeth van huis uit al 
het nodige gedachtegoed heeft meegekre-
gen dat, versterkt door zelfstudie, in haar 
latere leven zou leiden tot het fanatieke pa-
triottisme zoals Bellamy dat ook ten toon 
spreidde. Bij Betje Wolff zou dat zelfs een 
niet geheel vrijwillig tijdelijk verblijf in het 
beloofde land Frankrijk als gevolg hebben. 
Wolff heeft waarschijnlijk niet juichend 
langs de weg gestaan toen de Fransen in 
1795 Nederland binnentrokken om daar 
vrijheid, gelijkheid en broederschap te 
brengen. Ze zou pas in 1797 terugkeren 
naar haar vaderland, inmiddels  omgedoopt 
tot Bataafsche Republiek, samen met haar 
literaire vriendin Aagje Deken met wie ze 
ook samenwoonde. Na dat jaar heeft ze 
niet veel meer gepubliceerd, behalve het 
tweedelige Geschrift eener bejaarde vrouw 
dat twee jaar voor haar dood werd uitgege-
ven. We weten dus niet hoe ze in de laat-
ste jaren van haar leven precies tegen de 
Fransen aankeek, maar erg positief zal dat 
niet meer zijn geweest. 

Bellamy leefde te kort om het gloriejaar 
mee te maken: hij overleed op 11 maart 
1786, nog geen dertig jaar oud. Ook bij 
hem is het de vraag of hij de Fransen met 
gejuich zou hebben begroet, zeker wan-
neer hij op dat moment in Vlissingen was 
geweest. De stad was vrijwel direct ge-
annexeerd en ten prooi gevallen aan de 
Franse willekeur. De uitleg van het begrip 
vrijheid van de bezetters was daarmee een 
totaal andere dan die van Jacobus Bellamy 
en van zijn stadgenote Betje Wolff. 

Liefde voor Vlissingen

Patriottisch of niet, zowel Bellamy als Wolff 
hielden onstuimig van hun geboortestad. 
Beiden schreven ze meerdere lofzangen op 
Vlissingen waarvan we er u twee niet wil-
len onthouden. Als eerste een strofe waarin 
Vlissingen voorkomt, afkomstig uit een lang 
gedicht over het leven in De Beemster van 
Betje Wolff: 

(…) Maar och! wat krijgt die zucht een 
kracht,
Bevind zich daar ons gansch Geslacht!
Gy weet, ‘k liet al mijn maagschap daar;
Mijn vrolyk Vlissingen! hoe waar,
Hoe waar ik door uw straten heen,

Jacobus Bellamy ca. 1780 (Bron: GAV, 
Historisch topografische atlas nr. 1473)

Betje Wolff ca. 1770 (Bron: Tekening, GAV, 
Historisch topografische atlas nr. 1873)
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Over de auteur:
PETER VAN DRUENEN (1952) is histo-
ricus en zeker niet in de laatste plaats, 
Vlissinger. Hij werkt momenteel aan het 
gedenkboek ‘Vlissingen 700 jaar’.

Al ben ik hier volmaakt te vreên:
O Stad! o aangenaame Stad,
Door fiere Vrijheid hoog geschat!
O Stad, daar schrand’re Zeevaardy,
Aan mijn geliefde Burgery,
In milden welvaart aandeel geeft;
Daar mijn beminde Vader leeft,
Door deugd en nutte matigheid
Het werkzaam leven doorgeleid;
En schoon hy tachtig jaaren telt,
Door pijn noch ziektens wordt gekwelt.
O Stad! ‘k vergeet u nimmermeer;
Neem toe in welstand, roem en eer! (…)

(Bron:  Wol f f ,  E. ,  Beemster-winter-
buitenleven, De Rijp 1778)

Dan Bellamy. Het onderstaande gedicht 
Aan Vlissingen stond in zijn eerste bundel 
en vertelde over zijn liefde voor Vlissingen, 
maar ook over zijn trots op de gebeurtenis-
sen in 1572.

Mijn Moederstad, ik wijde aan u mijn lied,
Een lied van u! - gij zult mij gunstig hoo-
ren!
Ge ontzegt die eer aan eenen dichter niet,
Uit uwen schoot geboren!
De dankbaarheid heeft zelf mijn lier be-
snaart,
En ‘t vuur der kunst in mijne borst doen 
gloeïen;
‘s Lands Vrijheid u, mijn Moederstad, zoo 
waard,
Doet mijne vaerzen vloeïen!
o Kindsche tijd, ik denk aan u met vreugd!
Gij leerdet mij reeds VLISSING’S groot-
heid kennen -
En ‘t speelend hart van mijne ted’re jeugd
Der dapperheid gewennen!
Nog klopt mijn hart met een’ verhaasten 
slag-
Nog gloeit mijn wang - een sidd’ring 
schudt mijn leden,
Wanneer ik denk aan dien beroemden 
dag,
Toen ge u hebt vrij gestreden! (…)

(bron: Bellamy, J., Vaderlandsche gezan-
gen van Zelandus, Amsterdam 1785)
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Een verbouwing van zwart naar wit
De renovatie van het mailschip Andes tot cruiseliner in Vlissingen

Cor heijkooP

Eind november 1959 arriveerde het Britse  

mailschip Andes bij de Koninklijke Maatschappij 

‘De Schelde’ in Vlissingen voor een omvangrijke 

verbouwing.

Het trans-Atlantische passagiersvervoer was 

door de toenemende concurrentie van de  

luchtvaart sterk teruggelopen. Veel rederijen 

zochten hun heil in de cruisevaart om  

hun schepen nog enigszins kostendekkend te 

kunnen exploiteren.

Alleen stelde een cruisepassagier andere eisen 

aan een verblijf aan boord en dus moesten deze 

schepen worden gemoderniseerd. Dit laatste 

leidde tot verregaande investeringen voor de 

trans-Atlantische rederijen. 

De aanpassingen van de Andes in Vlis-
singen omvatte grotere en luxere hutten, 
een zwembad, bioscoop en vooral meer 
mogelijkheden tot vertier.

De Zeeuwse werf had na een zware con-
currentieslag en ondanks protesten van 
de Britse vakbonden de omvangrijke ver-
bouwing van het mailschip in de wacht ge-
sleept.
Het was voor De Schelde, die als werf veel 
faam had verworven met de bouw en in-
richting van passagiersschepen, de laatste 
opdracht voor werkzaamheden aan een 
groot passagiersschip. Dus haalde men alle 
vakmanschap uit de kast en het lukte om 
de verbouwing tot een succes te maken.
Het schip kwam binnen met een zwarte 
romp en vertrok met een hagelwitte romp 
en opbouw weer naar zee.
Een verbouwing dus van zwart naar wit.

In 1839 werd in Londen de Royal Mail Steam 
Packet Compagny opgericht met lijndien-
sten naar het Caraibische gebied en Zuid-
Amerika. In 1932 legde de oude rederij het 
loodje, maar met nieuwe investeerders ging 
het bedrijf door als Royal Mail Lines Ltd. en 

De Andes komt aan in Vlissingen, met zwarte romp en gesleept door de stationssleepboot Scaldis. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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bleef diensten onderhouden in de vaargebie-
den, waar ze vele jaren actief was.
In 1936 vroeg de rederij bij diverse werven 
offertes aan voor de bouw van een nieuw 
groot passagiersschip. Na felle concurrentie 
verwierf de bekende werf Harland & Wolff in 
Belfast de opdracht en op 17 juni 1937 werd 
de kiel gelegd voor het nieuwe schip. 
De rederij koos, na enige discussie voor 
de naam Andes, het tweede schip met die 
naam.
De tonnage bedroeg 26.689 bruto register-
ton en er was plaats voor 403 passagiers in 
de eerste klasse en 204 in de tweede, met 
een bemanning van 451 koppen. De voort-
stuwing bestond uit drie stoomturbines met 
5.599 shp, goed voor een dienstsnelheid 
van 21 mijl.
Het schip zou haar ‘maiden voyage’ bij 
het honderdjarig bestaan van de rederij op  
26 september 1939 maken, de politieke en 
militaire ontwikkelingen in Europa gooiden 
echter roet in het eten.

Troepenschip: 1939-1945

Het schip vertrok niet voor haar eerste reis 
uit Southampton maar werd naar Liverpool 
gedirigeerd. Op 21 november van dat jaar 
legde de Britse regering beslag op het 
schip en vormde het om tot troepenschip. 
Als troepenvaartuig kon het schip 4.096 
militairen meenemen, maar dan waren wel 
alle ruimten bezet. Aanvullend kwam er 
een luchtafweer batterij aan boord en een 
installatie voor het afwerpen van diepte-
bommen.
De Andes maakte haar eerste reis als troe-
pentransportschip op 9 december 1939 van 
Halifax naar het Verenigd Koninkrijk met 
Canadese eenheden. De volgende reis be-
stond uit het overbrengen van Australische 
militairen naar Engeland.
Het schip voldeed uitstekend als troepen-
schip mede omdat haar bunkercapaciteit 
groot was. Tussen december 1941 en mei 
1942 legde ze 38.00 zeemijlen af. In 1943 
vervoerde de Andes 22.000 militairen in 
het kader van de geallieerde operaties in de 
Middellandse Zee en Noord-Afrika.
Het schip maakte nog vele reizen om uitein-

delijk op 10 september 1945 voor de eerste 
keer in haar thuishaven Southampton af te 
meren.
Tijdens haar oorlogsperiode had de Andes 
520.000 mijl afgelegd en 350.00 militairen 
vervoerd en was zonder noemenswaardige 
schade de oorlog doorgekomen.

Queen of the South Atlantic

Na de Tweede Wereldoorlog lag de Andes 
ruim twee jaar op haar bouwwerf in Belfast 
om van de nodige oorlogsuitrusting ont-
daan te worden. Men had veel tijd nodig 
om de hutten, die danig uitgewoond waren, 
weer geschikt te maken voor de naoorlogse 
passagiers, die alsmaar meer service en 
luxe verlangden.
Om hier aan te kunnen voldoen werd het 
aantal hutten teruggebracht en ook aan de 
accommodatie volgden de nodige aanpas-
singen. Het werd een succes want de Andes 
werd geliefd bij velen en kreeg de toepasselij-
ke koosnaam: Queen of the South Atlantic. 
In 1953 vervulde de Andes een hoofdrol 
in Buenos Aires bij een grote vlootschouw 
en mocht als hoge gast President Peron 
verwelkomen. Veel eerbetoon dus voor de 
Andes.
Maar het trans-Atlantische passagiersver-
voer liep verder terug als gevolg van de 
sterk opkomende luchtvaart. Het schip 
werd meer en meer ingezet voor cruises 
en in 1958 volgde de eerste grote cruise 
naar Rio de Janeiro en Kaapstad. Het lag 
voor de hand dat indien men het schip nog 

Op weg naar de afbouwkade noord. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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verantwoord zou willen exploiteren een om-
vangrijke verbouwing in het verschiet lag. 
De cruisevaart had tenslotte de toekomst.
De directie van de Royal Mail Lines besloot, 
na lang wikken en wegen, het schip uitge-
breid te laten verbouwen en geheel aan te 
passen aan de wensen van de cruisepas-
sagier.

Verbouwing in Vlissingen

De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ 
kon na zware concurrentie de grote ver-
bouwing van de Andes binnenhalen Het 
verwerven van de opdracht leidde tot grote 
vreugde op de werf en daarbuiten.
De prijs voor het omvangrijke karwei be-
droeg 5.285.000,- gulden.
De termijnen waren als volgt:
10% bij het tekenen van het contract, 10% 
bij aankomst op de werf, 20% na het eerste 
deel van de verbouwing, 20% bij het tweede 
deel van de verbouwing, 20% na 6 weken 
na voortgang van het werk en tenslotte nog 
20% na voltooiing van het tweede deel van 
de verbouwing.
De totale verbouwing zou aanvangen op  
26 november 1959 en duren tot 1 juni 1960. 
Op 27 november 1959 arriveerde het 
schip onder grote publieke belangstelling 
in Vlissingen. Het schip getooid met een 
zwarte romp werd door eigen sleepboten 
van de werf en door de havensleepboten 
van de SHV naar het dok gesleept.

Zodra de Andes was afgemeerd gingen de 
werfarbeiders aan de slag. De verbouwing 
omvatte het slopen van de bestaande eer-
ste en tweede klas hutten op het C en D 
dek en vervolgens het omvormen tot een 
cruisehut. De Timmerfabriek maakte over-
uren om alles op tijd te kunnen afleveren. 
De renovatie omvatte tevens het installe-
ren van een airconditioning installatie, het 
maken van een kinderkamer, zwembad,  
bioscoop enzovoort. Tenslotte plaatste men 
twee motorsloepen geschikt voor 118 pas-
sagiers per boot. De bestaande dekkranen 
werden verwijderd en vervangen door klei-
nere, geschikt voor bagage en voorraden.
Bij het slopen van de hutten kwam veel 
vooroorlogs eiken- en teakhout vrij. Dit 
hout vond gretig aftrek bij de Schelde me-
dewerkers, en via de ‘Help u zelf werk-
plaats’ aan de Aagje Dekenstraat was het 
voor een prikje te koop. Veel hout werd in 
de werkplaats omgevormd tot bijzettafels, 
stoelen, bedden, vogelkooien enz. Ook een 
oom van de auteur, timmerman van beroep, 
had op zolder een grote partij teakhout lig-
gen voor allerlei doeleinden. Hij sprak al-
tijd liefkozend over zijn Andeszolder en ook 
aan de afbouwkade op de werf bestond een 
heuse Andesloods. Het waren gouden tijden 
voor de Vlissingse knutselaars.
Op maandag 21 maart brak er voor de 
tweede keer brand uit op het schip. De ei-
gen Schelde-brandweer kon voorkomen dat 
er zware schade ontstond. Men had echter 
wel geleerd dat een brand zich razend snel 

Scheldewerknemers aan het werk in de hutten.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen;  
Archief PCZ)

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het schip heeft 
nog steeds een zwarte romp, kenmerkend voor passa-
giersschepen op de Atlantische routes. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Archief PCZ)
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kon verspreiden door ventilatiekokers en 
dat leidde tot nieuwe inzichten. De bedrijfs-
brandweer hield van nu af aan dagelijks 
toezicht bij de werkzaamheden, die voor-
spoedig verliepen.
Maandag 30 mei was de grote dag, de 
Andes werd verhaald naar de binnenhaven 
en de volgende dag vertrok het schip, on-
der grote belangstelling uit Vlissingen een 
nieuwe toekomst tegemoet. Het schip was 
op tijd afgeleverd!
De Andes was nu hagelwit en geheel in 
cruise-stijl omgetoverd in Vlissingen, tot 
volle tevredenheid van de opdrachtgever.

De laatste jaren van de Andes

Na de grote renovatie bij de Scheldewerf 
voer het schip vele jaren succesvol als 
cruiseliner over de hele wereld. Vooral de 
‘Sunshine Cruises’ in de Middellandse Zee 
waren erg populair. 
In 1968 stond de rederij voor een grote be-
slissing. Nieuwe veiligheidsregels, die na 
een aantal grote incidenten verplicht waren 
gesteld, noopten tot nieuwe omvangrijke 
aanpassingen. Ook voortstuwingsperikelen 
die bij de cruises aan het licht waren geko-
men moesten verholpen worden.
Gezien de grote populariteit van het schip bij 
vele passagiers besloot de rederij nog een-
maal een verbouwing uit te voeren. Na twin-
tig jaar verscheen de Andes weer in Belfast, 
waar het allemaal begonnen was. Echter de 
harde realiteit van de kosten bij oplopende 

prijsstijgingen aan het eind van de jaren 
zestig, noopte de directie van de Royal Mail 
Lines, met pijn in het hart te beslissen om 
de Andes uit de vaart te nemen. 
Op 13 november 1970 maakte de rederij 
bekend de Andes terug te trekken uit de 
Cruisevaart. Op 4 mei 1971 arriveerde de 
voormalige ‘Queen of the South Atlantic’ 
voor de laatste maal in Southampton. 
Het schip werd vervolgens voor een bedrag 
van 325.000 pound aan een Belgische slo-
per verkocht. De sloperij zat in Gent en dus 
kwam de Andes voor de laatste maal langs 
Vlissingen en blies aan aantal malen op de 
scheepsfluit als eerbetoon aan de noeste 
werkers van de Koninklijke Maatschappij 
‘De Schelde’.
Voor vele Vlissingers was het einde van 
de Andes nog een laatste kans om op de 
sloopwerf in Gent nog wat van het ‘be-
roemde’ eiken en teakhout te bemachtigen. 
Oude tijden herleefden. 

Over de auteur: 
COR HEIJKOOP, is onderzoeker en pu-
blicist. Er zijn meerdere boeken van zijn 
hand verschenen.

Bronnen:

− Archief: Cor Heijkoop, Middelburg

− Ships Monthly, may 2007

− Stadsarchief Vlissingen: Archief Koninklijke 

Maatschappij De Schelde. Dossier 214/834.

− Met dank aan A.J. Simpelaar, Terneuzen.

 

Als cruiseschip op weg 
naar zee.
(Fotocollectie 
Gemeentearchief 
Vlissingen; Foto Dert)
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Gewijzigde wegenstructuur  
na de herverkaveling in de Welzinge en 
Oost-Souburg
Snelcommissie Walcheren

MArt niewenhuijse

Op 2 augustus 1945 werd de provinciale 

‘Snelcommissie Walcheren’ geïnstalleerd, ruim 

een halfjaar voordat het laatste dijkgat in 

Ritthem gedicht was. Deze commissie had tot 

taak een herinrichtingsplan op te stellen van het 

geïnundeerde Walcheren. Ze vond dat rekening 

gehouden moest worden met het toegenomen 

wegverkeer, de recreatie en de eventuele  

vestiging van industrieën. Het verkeer moest 

nog steeds vooral door de kernen geleid worden. 

Degenen die zitting namen in de Snelcommissie 

waren o.a. de Provinciale Planologische Dienst 

(PPD), de Polder Walcheren en afgevaardigden 

van grondbezitters en –pachters.  

In september 1946 werd het rapport aan 

Gedeputeerde Staten aangeboden.

De PPD maakte voor de commissie een 
kaart waarop ten noorden en westen van 
Vlissingen grote industrieterreinen waren 
aangegeven. Het tot dan toe zeer bescheiden 
industrieterrein ten oosten van het Kanaal 
door Walcheren werd in de plannen vergroot 
tot aan de Zuidersluiswatergang in de ge-
meente Ritthem. Er werd een nieuwe hoofd-
weg ingetekend van Nieuwland naar Oost-
Souburg. Vóór de Middelburgsestraat splitst 
de geprojecteerde weg zich op in twee rich-
tingen, de ene weg gaat in de richting van de 
Bermweg en station Vlissingen, de andere 
loopt over het Kanaal door Walcheren. Ten 
westen van de Nieuwe Vlissingseweg zijn 
op- en afritten getekend. De weg gaat met 
een grote bocht verder in zuidelijke richting 
naar de Beatrixlaan en Paul Krugerstraat. 
Halverwege de weg tussen Nieuwland en 
Oost-Souburg kan de reiziger links afslaan 

naar het nieuwe geprojecteerde vliegveld in 
de Welzinge. Het vliegveld zou drie start- en 
landingsbanen krijgen. 

Een vliegveld in de Welzinge

De beste plaats voor een nieuw vliegveld 
was volgens de meeste deskundigen het 
Noord-Sloe, gemeente Arnemuiden. Toch 
sprak de Snelcommissie de voorkeur uit 
voor een vliegveld in de Welzinge, omdat 
ze vreesde dat de uitvoering van het Drie-
Eilandenplan nog minstens 10 jaar op 
zich zou laten wachten. Ze concludeerde 
dat Zeeland zo lang niet kon wachten, dus 
was het gebied ten noorden van Ritthem 
de beste optie. Herstel van het vliegveld 
in Vlissingen, als tijdelijke oplossing, werd 
onwenselijk geacht, aangezien Vlissingen 
dan geen insteekhavens zou kunnen aan-
leggen. De gemeente Ritthem sprak zich in 
de gemeenteraadsvergadering van 22 april 
1947 uit tegen een vliegveld binnen haar 
gemeentegrenzen. Er werd betoogd dat er 
200 ha cultuurgrond verloren zou gaan. 
De grond van het net ingepolderde Noord-
Sloe bevatte meer zand en lag dichter bij 
de spoorlijn dan de grond in de Welzinge. In 
het Noord-Sloe hoefde men bovendien geen 
boeren uit te kopen. De heer De Groot, ge-
meenteraadslid in Ritthem, vond dat zelfs 
als het vliegveld niet in de gemeente zou 
komen, er toch nieuwe wegen moesten 
komen in de Welzinge. De voorzitter liet 
daarop een kaart zien van de nieuw ont-
worpen wegen. De heer De Pagter bepleitte 
het doortrekken van de Dorpsweg via de 
Rammekensweg naar het Zuid-Sloe. Uit het 
verslag van de gemeenteraad van Ritthem 
dd. 27 juni 1950 blijkt dat de Bevelandse 
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gemeenten voor een vliegveld in het Noord-
Sloe waren. De notulist noemt de burge-
meester van Vlissingen, de heer B. Kolff, 
‘een zeer grote tegenstander van het vlieg-
veld in het Noord-Sloe’. Deze gaf de voor-
keur aan Ritthem. De gemeente Ritthem 
was tegen een vliegveld in de Welzinge, 
omdat er gebouwen stonden en er wegen 
lagen in het gebied. ‘De gronden zouden 
alle dienen te worden geëffend’. Daarbij 
komt dat het Noord-Sloe meer centraal lag. 
Ritthem besloot in principe met de aanleg 
akkoord te gaan mits het niet op Ritthems 
grondgebied kwam. Ook in mei 1951 sprak 
de gemeenteraad zijn bezwaren uit. Er la-
gen grote boerderijen in het betreffende 
gebied. Bovendien had het reserveren van 
de grond in de Welzinge ten behoeve van 
een vliegveld tot gevolg dat bouwen er niet 
was toegestaan. De PPD stelde in 1951 in 
navolging van de Rijksluchtvaartdienst dat 
het vliegveld in de Welzinge gereserveerd 
moest worden in het Streekplan, omdat het 
Noord-Sloe 15 jaar lang niet in aanmerking 
kwam voor de aanleg van een vliegveld. 
Vanaf het moment dat de Stichting Vliegveld 
Midden-Zeeland in 1964 plannen ontvouw-
de voor de aanleg van een vliegveld in het 
Noord-Sloe verdween het vliegveld in de 
Welzinge uit het gezichtsveld. In 1968 kreeg 
de stichting vergunning voor de aanleg van 
een vliegveld in het Noord-Sloe.

Herverkaveling

De PZC meldde in januari 1946 dat minister 
Mansholt van mening was dat verlies van 
landbouwgrond door boeren gepaard moest 
gaan met compensatie in natura, zoals dat 
in 1945 al gebeurd was met verlies van vee 
en machines. In 1947 werd het wetsont-
werp Herverkavelingswet Walcheren, ook 
wel de Noodwet Walcheren, ingediend in de 
Tweede Kamer. Zo kwam de regie in han-
den van het Rijk. In de algemene beschou-
wingen sprak de Kamer over de bombarde-
menten die aan tallozen het leven hadden 
gekost en over de inundatie van het eiland 
waardoor zo’n 15.000 ha overstroomd was 
geraakt met zout water. Het gevolg was dat 
de productiviteit van de bodem sterk af-

nam. De oogsten van 1944 en 1945 waren 
grotendeels verloren gegaan, terwijl ook in 
1946 een deel van de akkers nog steeds 
geen oogst opgeleverd had. In 1947 zorg-
de droogte voor een mislukte oogst. Veel 
boeren hielden het niet meer vol, waar-
door een herverkaveling op korte termijn 
noodzakelijk was. De Handelingen der 
Staten-Generaal verhalen over de herstel-
werkzaamheden op Walcheren kort na de 
oorlog. Zo waren er ten behoeve van ont-
watering sloten gegraven, waardoor de per-
ceelgrenzen doorkruist waren. De Kamer 
sprak haar verbazing uit over het onherroe-
pelijke karakter van de werkzaamheden; 
veel Kamerleden zagen zich gesteld voor 
een voldongen feit. Toch erkende de Kamer 
dat aan een nieuwe indeling van de perce-
len niet te ontkomen was, temeer daar de 
structuur van de percelen weggevaagd was 
door het zoute zeewater. 
Het wegenstelsel werd flink onder handen 
genomen. De wegen moesten voldoen aan 
de moderne eisen van die tijd, zoals het 
toegenomen wegverkeer. De technische 
dienst van de Polder Walcheren ging zich 
bezighouden met de aanleg en het herstel 
van wegen. In de Zuidwatering ging men 
voortvarend te werk. Zo werden er al tal-
loze nieuwe wegen en waterlopen aange-
legd. Eind jaren 40 werden er ook boch-
ten gehaald uit onder andere de Oude 
Vlissingseweg en plantte men een bos in bij 
Rammekens.
Het aantal boeren zou door de ruilverkave-
ling sterk afnemen vanwege de samenvoe-
ging en vergroting van percelen. De getrof-
fen boeren werden afgekocht en er werden 
percelen aangeboden aan boeren die wilden 
verhuizen naar de Noordoostpolder. Verder 
was een betere afwatering van het groot-
ste belang. Veel landbouwwegen waren niet 
verhard en vaak liepen ze dood in het land, 
de zogenaamde wegelingen.
In januari 1950 stelde de Herverkavelings-
commissie het indelingsplan vast van de 
landbouwwegen op Walcheren, evenals 
een plan voor de herverkaveling van de 
Zuidwatering. In september en oktober van 
dat jaar hield de Herverkavelingscommissie 
zich bezig met de openbare aanbesteding 
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van een aantal landwegen in de Zuid wate-
ring. Dat jaar werden bijna alle wegen aan-
gepast. Drainage zorgde voor een betere 
afvloeiing van overtollig water. De ambte-
naren van de Herverkavelingsdienst zaten 
in ‘De Zwaan’ in Oost-Souburg klaar om 
landbouwers te voorzien van informatie 
over de nieuwe kavelindeling en de nieuwe 
wegen en waterlopen in het gebied. Zij kon-
den hun voorkeur uitspreken voor kavels. 
De ambtenaren noteerden de wensen in het 
zogenaamde wensregister. Bij de toedeling 
zou rekening worden gehouden met de af-
stand tot het huis van de landbouwer. De 
2.000 ha land werd zo eerlijk mogelijk ver-
deeld onder de gegadigden. 
Tijdens de vergadering van de Herverkave-
lingscommissie op 7 september 1951 werd 
het plan van wegen en waterlopen voor 
de Zuidwatering vastgesteld. Het zou kort 
daarna aan GS ter goedkeuring worden 
voorgelegd.

Wijziging van straatnamen in  
Oost-Souburg en Ritthem

Op 4 januari 1950 schreef de voorzitter 
van het Bureau van Uitvoering van de Her-
verkave lingscommissie aan de gemeenten 
Oost- en West-Souburg en Ritthem, en aan 

de Polder Walcheren dat er nieuwe we-
gen werden aangelegd in het Herverkave-
lings  blok Walcheren. Het was de taak van 
de wegbeheerder namen te geven aan de 
wegen in het beheersgebied. Het Bureau 
verzocht de instellingen dan ook de voor-
gestelde namen te beoordelen. Het voegde 
er een kaart bij daterend van 1948. Veel 
wegelingen in Souburg en Ritthem wa-
ren doorgaande wegen geworden, andere 
waren verdwenen. Op de tekening stond 
een nieuwe hoofdweg aangegeven van 
Nieuwland naar het station van Vlissingen. 
Het tracé van deze weg kwam grotendeels 
overeen met de medio jaren 60 aangelegde 
Rijksweg 58. Een zijtak, die later nooit is 
gerealiseerd, liep bovenlangs de Molenweg 
richting het Kanaal door Walcheren. 
Bij de beoordeling van de nieuwe straat-
namen riep de gemeente Ritthem de hulp 
in van de heer B.J. de Meij, historicus en 
schoolmeester in het dorp. Hij gaf zijn 
oordeel over de voorgestelde namen voor 
de wegen. De gemeente Ritthem stemde 
op 7 februari 1950 in met alle voorstel-
len voor handhaving en wijziging van 
straatnamen van De Meij en berichtte 
daags erna over de raadsbesluiten aan de 
Herverkavelingscommissie. Toen de ge-
meente in september 1954 voor het bedrag 

De gaten in de dijken bij Fort Rammekens, ca. 1945.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; collectie W.B.J. de Meij)
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van ƒ 400,- straatnaamborden wilde aan-
schaffen, vroeg ze De Meij haar nogmaals 
van advies te willen dienen met betrekking 
tot straatnamen, aangezien verschillende 
namen afweken van de voorstellen van bij-
na vijf jaar eerder.
De huizen en boerderijen in Ritthem had-
den in de jaren 50 en 60 een oplopend en 
uniek huisnummer. Het laagste nummer 
was 1 en lag aan de Zandweg; het hoog-
ste nummer was 209 en was te vinden in 
de Lambrechtsenstraat. De Bosschaartsweg 
bijvoorbeeld had de nummers 116 t/m 119.
Hieronder wordt een aantal straatnamen 
behandeld die in 1950 zijn voorgesteld door 
de Herverkavelingscommissie en in de pe-
riode 1950-1954 zijn besproken in de ge-
meenteraden van Oost- en West-Souburg 
en Ritthem. 

Ritthemsestraat: In de brief aan de Her-
verkave lingscommissie schrijven B&W 
van Ritthem dat het Ritthemse gedeelte al 
in 1946 was omgedoopt in Zandweg van-
wege fouten die vaak bij de postbestelling 
gemaakt werden. In zowel de Souburgse 
als Ritthemse gedeelten kwamen namen 
voor als Boogaard, Gideonse, Verhage en 
De Visser. De Meij schrijft in zijn advies: 
‘Laten we onze zelfstandigheid bewaren 

door niet van Ritthemsestraat te spreken’. 
Zelfs de benaming Souburgseweg vindt hij 
dan nog beter. Ritthem handhaaft de naam 
Zandweg. B&W van Oost- en West-Souburg 
schrijven in een brief van 25 maart 1954 
aan de raad dat de naam Ritthemseweg in 
de gemeente ongewijzigd blijft. In de be-
bouwde kom staat de weg sinds 1909 aan-
geduid met de naam Ritthemsestraat. 

Bosschaertsweg: De gemeente Ritthem stelt 
de naam in 1950 vast als Bosschaartsweg. 
Op de Kadastrale Kaart van Ritthem van 
1823 liep de Schroeweg vanaf de Vlissingse 
Poort in Middelburg in zuidoostelijke rich-
ting. Onder Hof Driewegen (in Middelburg) 
splitste de weg zich; het ene deel liep langs 
de gemeentegrens in Middelburg, naar de 
Trekdijk. Dit deel zou verloren gaan bij 
de verkaveling. De nog bestaande Oude 
Schroeweg is de vervangende weg die werd 
aangelegd ten zuiden hiervan, onderlangs ’t 
Hof Welzinge. Het andere deel boog in de 
gemeente Ritthem af in zuidwestelijke rich-
ting en eindigde bij het Ronde Putje in Oost-
Souburg. Opmerkelijk genoeg werd op de 
Kadastrale Kaart het nu niet meer bestaan-
de stukje Schroeweg boven Schoneveld 
door Ritthem Zandweg genoemd en door 
Souburg Schroeweg. 

Kaart (uitsnede) behorend bij de wegenlegger van Ritthem, 1937. Met De Moeringsche Wegeling 
(nr. 54), Bosschaertsweg (nr. 51), het noordelijk deel van de Zuidweg (nr. 43) en het Zaaihoekspad
(nr. 42)
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Het Ritthemse deel van de Schroeweg kreeg 
de naam Bosschaartsweg in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. De 4 km lange 
Zuidersluiswatergang, gegraven in 1853 
ter verbetering van de afwatering, had de 
Bosschaartsweg in tweeën gesplitst. Begin 
jaren 50 van de 20e eeuw vervalt het meest 
westelijke deel van de Bosschaartsweg. 
Het oostelijke deel wordt aangesloten op 
een nieuwe weg, de Zaaihoekweg (nu 
Landbouwweg). Na de verbreding van de 
A58 wordt de verbindingsweg die bij de 
verkaveling was aangelegd opgeheven. 
Deze weg wordt in 1976 vervangen door 
het nieuwe viaduct Welzinge over de A58. 
Op 28 februari 1969 wijzigt de gemeente 
Vlissingen de adressen Schroeweg 122 
(later gesloopt) en Schroeweg 124 (’t Hof 
Welzinge) in Middelburgse Schroeweg 122 
en 124. De boerderijen en de weg liggen 
sinds 1966 in de gemeente Middelburg.  
’t Hof Welzinge heeft tegenwoordig het 
adres Oude Schroeweg 124 in Nieuw- en 
Sint Joosland, gemeente Middelburg.

Rondeputweg (Souburg en Ritthem): De 
Her verkavelingscommissie vindt in 1948 
en 1950 de naam Rondeputweg de beste 
benaming voor de weg tussen het Ronde 
Putje en de Westelijke Watergang. De naam 
kon gebruikt worden, omdat de voorma-
lige Rondeputweg achter Vluchtenburg niet 
meer zou terugkomen in het wegenplan. 
De commissie wilde wegen op Walcheren 
met dezelfde naam zoveel mogelijk ver-
mijden, dus Schroeweg in Souburg zou 
Rondeputweg worden. Het advies van de 
commissie is nooit overgenomen door de 
gemeenteraad van Souburg; daar behoudt 
de Schroeweg zijn naam. De gemeente zet 
in 1954 op haar grondgebied borden neer 
met de naam Schroeweg. 
In de gemeente Ritthem wordt ter hoogte 
van Schoneveld de doorgaande weg be-
gin jaren 50 verlegd via de Moeringsche 
Wegeling in de richting van de Westelijke 
Watergang. Deze weg met slechts één 
boerderij gaat, conform het advies, Ronde-
put weg heten. Op 28 februari 1969 wordt 
het adres Rondeputweg 111 gewijzigd 
in Schroeweg 1. De hele weg van de 

Esdoornstraat tot aan de watergang heet 
dan Schroeweg en de naam Rondeputweg 
verdwijnt van de kaart.

Rondeputweg (Souburg) (komt niet voor op 
de Herverkavelingskaart): De Rondeputweg 
liep vóór de herverkaveling van het Ronde 
Putje achterlangs Vluchtenburg en vervol-
gens met een haakse bocht naar het ver-
dwenen deel van de Donkereweg. Het hele 
tracé is na de verkaveling verdwenen.

Moeringweg: De namen Moeringscheweg I  
en Moeringscheweg II worden na de ver-
kaveling geschrapt. Op de kaart uit 1948 
wordt de naam Moeringweg voorgesteld 
voor een nieuwe weg. Ritthem gaat twee 
jaar later akkoord met de naam. De weg 
loopt tot de herindeling in juli 1966 in de 
gemeenten Middelburg en Ritthem. De Wet 
tot gemeentelijke herindeling van Walcheren 
uit 1966 noemt de weg al Moeringweg; de 
gemeente Ritthem vermeldt de Moeringweg 
echter niet in haar lijst van straatnamen in 
1956 en 1965. Op 28 februari 1969 besluit 
Vlissingen Schroeweg 120 om te dopen in 
Moeringweg 1. Pas in de jaren 70 wordt er 
een brug aangelegd over de watergang die 
de Schroeweg en de Moeringweg met el-
kaar verbindt.

Reijersweg: Heette oorspronkelijk Reijers-
wegeling en begon bij Klein Abeele. Bij de 
herverkaveling wordt de doodlopende weg 
doorgetrokken in zuidoostelijke richting. 
Er wordt ook een zijweg aangelegd die de 
commissie op de kaart Engelenburgweg 
noemt, naar een verdwenen hofstede aan 
de Middelburgsestraat. In de Souburgse 
notulen van 25 maart 1954 staat dat een 
verkavelingsweg van de Middelburgsestraat 
naar het voormalige Polderpad II nog geen 
naam heeft gekregen. Het Ritthemse ge-
deelte van de nieuwe verkavelingsweg heet 
dan al Reijerswegeling. De gemeente Oost- 
en West-Souburg besluit de weg Reijersweg 
te noemen. Ritthem zal worden gevraagd 
zijn deel ook Reijersweg te noemen.

Welzingseweg: Begint op de wegenlegger 
van 1940 bij de Dorpsweg en maakt ge-
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bruik van een stukje Wouterses wegeling. 
De Meij vindt de naam geschikt en op 7 fe-
bruari 1950 stemt de gemeenteraad er ook 
mee in. De weg gaat via een nieuw tracé en 
een voetpad over in de Bergweg en komt 
uit bij de Trekdijk. In 1954 stelt de gemeen-
teraad voor om de weg Nieuwlandseweg 
te noemen, omdat de reiziger in Nieuwland 
uitkomt als hij de weg uit loopt. De naam 
Trekdijkweg haalt het niet.

Nieuw-Erveweg: De Meij verzet zich tegen 
deze naam voor de nieuwe verkavelings-
weg, omdat de weg niet bij of naar hof-
stede Nieuw Erve loopt. De weg loopt op 
de kaart nog dood, maar B&W verzekeren 
de Herverkavelingscommissie in 1950 dat 
de weg in de toekomst doorgetrokken zal 
worden. De naam Ter Lindeweg is volgens 
raadsleden meer van toepassing, aangezien 
de weg ten westen van hofstede Ter Linde 
zal lopen. Na raadpleging van De Meij 
noemt de raad de weg in 1954 definitief 
Welzingseweg.

Zuidweg (niet op kaart aangegeven): De 
weg wordt door de gemeente Oost- en 
West-Souburg, waar de weg in ligt, in 1823 
Zuidweg genoemd. Het is een zijweg van de 
Schroeweg. De gemeente Ritthem duidt de 
weg aan als Zandweg. Het vervolg van de 
weg op Ritthems grondgebied heet dan weer 
wel Zuidweg. Het noordelijke, Souburgse, 
deel is sinds de herverkaveling verdwenen; 
het vervolg in Ritthem is sterk gewijzigd. 
De Zuidweg wordt in 1950 niet genoemd 
in de brieven van de Herverkavelingsdienst, 
De Meij en de gemeente Ritthem. De voor-
malige Zuidweg lag immers in het ge-
bied dat gereserveerd was voor het vlieg-
veld. Het was nog niet zeker of de weg 
nog zou verschijnen op de kaart. Pas in 
1954 duikt de weg weer op in de archie-
ven als de gemeente advies vraagt aan 
De Meij. De beschrijving van de weg luidt: 
‘de weg even ten zuiden van de boerderij 
‘Waaienburg’ over Boschzicht, Ter Linde en 
Veldlust in de richting van de weg 48-48 
(Nieuwlandseweg – red.) aan te duiden als 
Zuidweg’.

Kaart (uitsnede) behorend bij de wegenlegger van Ritthem, 1937.
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Noordloodweg I en Noordloodweg II: De 
kaart uit 1948 vermeldt de wegen, lopende 
vanaf de Loodweg in noordelijke richting 
niet meer. De grensweg Noordloodweg I ten 
westen van de Zuidersluiswatergang liep tot 
de Polderweg. Noordloodweg II ten oosten 
van de watergang heeft 4 haakse bochten. 
Beide wegen zijn opgeheven. 

Molenweg: In de Kadastrale Atlas Moolweg 
genoemd. Rond het Koopmansvoetpad 
(toen Steenen Voetpadt of Steene Padtje) 
vinden we in de 19e eeuw ook Moolhoek 
en Moolwegeling. De provincie noemt de 
weg in de 19e en 20e eeuw consequent de 
Molenweg, zoals in een bestek uit 1857: 
‘Plan eener brug over de Oost-Souburgsche 
sprink in den Molenweg’. Ook de wegenleg-
ger van 1885, opgesteld door B&W en vast-
gesteld door GS, spreekt van de Molenweg. 
De bijnaam was Puypesweg, waarschijnlijk 
genoemd naar Aarnout Puype, de boer die 
in de jaren 20 van de 19e eeuw een boom-
gaard, tuin, weiland, huis en erf had aan het 
begin van de weg. De Moolweg liep uit op 
de Donkereweg. In 1937 staat op de we-
genlegger opnieuw de naam Molenweg en 
de naam Moolweg wordt daarna niet meer 
aangetroffen in de kranten. De kronkelende 
weg is bij de herverkaveling rechtgetrok-
ken.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 
26 juni 1953 vraagt M. Pierens, gemeen-
teraadslid en destijds wonende aan de 
Zaaihoekweg 4 (nu Burg. Stemerdinglaan 
141) of er twee wegen in Souburg zijn met 
de naam Zaaihoekweg. De notulist schrijft: 
‘Volgens de ruilverkaveling zou de weg waar 
de heer Pierens aan woont Molenweg heten 
en is er een andere weg die Zaaihoekweg 
heet’. Er wordt onderzoek gedaan naar de 
naamgeving en op 1 september 1953 be-
sluit de gemeenteraad om de Zaaihoekweg 
lopende vanaf de Ritthemsestraat tot aan 
de Molenweg de naam Molenweg te ge-
ven. De nieuwe verkavelingsweg ten oos-
ten van de ontworpen rijksweg krijgt de 
naam Zaaihoekweg. Deze naam had de 
Herverkavelingsdienst in 1950 al voor-
gesteld. Op 31 maart 1954 besluit de ge-
meenteraad de naam Molenweg voor het 

resterende gedeelte van de Molenweg te 
handhaven. Het stuk Molenweg van de 
Ritthemsestraat tot aan de begraafplaats 
heeft slechts 17 jaar die naam gedragen. 
Het wordt op 8 april 1970 omgedoopt tot 
Burgemeester Stemerdinglaan en tegelijker-
tijd vindt er een omnummering plaats. De 
gemeente Vlissingen voert het raadsbesluit 
van 28 januari 1966 van de voormalige ge-
meenteraad van Souburg niet uit. Daarin 
staat dat het wegdeel Ritthemsestraat-
Oranjeplein Burgemeester ter Haar Romeny-
laan genoemd zal worden. 

Donkereweg: Sinds de ruilverkaveling is 
het overgebleven deel van de Donkereweg 
van de Ritthemsestraat (ten oosten van 
de A58) in noordelijke richting doodlo-
pend. Voorheen liep de weg langs de nog 
niet vergrote begraafplaats naar de huidige 
Molenweg. Rechtsaf gaat de Donkereweg 
met wat bochten verder in oostelijke rich-
ting en onderlangs Hof Rozenburg naar de 
Polderweg. Op 25 maart 1954 schrijven 
B&W van Souburg dat de Donkereweg is 
vervallen. Op 31 maart wordt de fout her-
steld, de weg bestaat namelijk nog ten de-
le, en gemeenteraadslid G.J. Janse vraagt 
of de rest van de Donkereweg (bedoeld 
wordt het deel ten oosten van de huidige 
A58) blijft bestaan. Het antwoord luidt be-
vestigend. Op 21 oktober van hetzelfde 
jaar ligt Hof Rozenburg niet meer aan de 
Donkereweg, maar aan de Zaaihoekweg. 
Sinds 1967 heet die weg Landbouwweg.

Zaaihoekweg (nieuwe weg): De commissie 
stelt de naam voor in genoemde brief uit 
1950 en bijgevoegde kaart uit 1948. De ge-
meenteraad volgt het advies door op 1 sep-
tember 1953 de nieuwe verkavelingsweg 
ten oosten van de ontworpen rijksweg de 
naam Zaaihoekweg te geven. Tevens wordt 
besloten de eeuwenoude Zaaihoekweg 
(bij de begraafplaats) om te dopen in 
Molenweg. Op 21 oktober 1954 worden de 
adressen Donkereweg 1, 3 en 5 gewijzigd 
in Zaaihoekweg 1, 3 en 5. Na de gemeen-
telijke herindeling moet de Zaaihoekweg 
door het raadsbesluit van 22 september 
1967 veranderen in Landbouwweg. Alleen 
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Vlissingen zal dan nog een Zaaihoekweg 
hebben. Genoemde adressen worden op 

1 augustus 1969 omgenummerd in Land-
bouw weg 1, 1A en 3.

Kaart behorend bij de wegenlegger van Oost- en West-Souburg, 1937. Met aanpassingen in 1954.
(Gemeentearchief Vlissingen, Toegang 113; inv.nr. 387)
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Loodweg: De Loidwege wordt al in de 13e 
eeuw genoemd als zijnde de grens tus-
sen Souburg en Ritthem. Daarom pleit 
De Meij niet alleen voor de handhaving 
van de naam Loodweg ten oosten van de 
Zuidersluiswatergang, ook het stuk ten 
westen van de watergang uitkomende bij 
de Zandweg dient Loodweg te heten, zo-
als vóór de verkaveling gebruikelijk was. 
Alzo wordt besloten in Ritthem. Toch is de 
Loodweg in de jaren 50 opgesplitst in twee 
delen. Het westelijke stuk van de Loodweg, 
nog geen 300 meter lang en doodlopend, 
bestaat nog, al is het zonder bochten. Dit 
deel heet nog steeds Loodweg. 
Aan de oostkant loopt de weg nog zo’n 
500 meter in gewijzigde vorm door naar de 

Rammekensweg (voorheen Dorpsweg). In 
de jaren 50 krijgt dit deel een aansluiting op 
de Welzingseweg. Medio jaren 60 wordt het 
een doodlopende weg door de aanleg van 
de weg naar het Sloegebied. Tegenwoordig 
heet het oostelijke deel van de Loodweg 
Oude Welzingseweg.
De gemeente Oost-Souburg noemt de Lood - 
weg (liggende in de gemeente Ritthem) in 
de Kadastrale Atlas uit 1823 en de Wegen-
legger uit 1883 de Zuidweg.

Polderweg (niet op kaart): lag in het ver-
lengde van de Donkereweg, vlak bij Hof 
Rozenburg, op de grens tussen Souburg en 
Ritthem. De weg is opgeheven.

Wegen en waterlopen in de gemeenten Souburg en Ritthem; deelkaart, 1956.
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Visodeweg: de weg liep vanaf de Vlissingse-
straat kronkelend naar het Rechter Reduit 
dat bij de vergroting van de Buitenhaven in 
1928 is gesloopt. Bij raadsbesluit van 26 
november 1948 veranderen Visodeweg 7  
en 7A (Hof Kromwege) in resp. Krom-
wegesingel 18 en 20. In 1953 wordt het 
stuk Kromwegesingel-Vlissingsestraat om-
gedoopt in Putwijkstraat. Na de herverka-
veling wordt de Visodeweg doorgetrokken 
naar de Havenweg. De weg bestaat alleen 
nog ten oosten van de A58.

Over de auteur: 
Mart Niewenhuijse (1964) is geboren in 
Oost- en West-Souburg. Studeerde Frans 
aan de Vrije Universiteit en volgde oplei-
dingen en cursussen op archiefgebied.
Werkt bij de afdeling Documentaire Infor-
matie Management van Rijks water staat.

Bronnen:

- Gemeentearchief Vlissingen: Namen en aandui-

dingen: T113-387, Notulen gemeente Ritthem:  

T 113-347; Notulen gemeente O- en W-Souburg: 

T113-32, T113-33; Ritthem 5.6 de groei en ont-

wikkeling etc. 1949/1966: T114-833; Wegenlegger 

gem. Ritthem, 1936: T437-1223; Wegenlegger gem.  

O- en W-Souburg, 1937: T113-1910

- Zeeuws Archief: Overzichtskaart behorende tot de 

legger der wegen, ca. 1940, inv. 2700, 2048, 2059 

en historisch overzicht 1.4 van toegang 3001, Polder 

Walcheren (1870-1950)

- Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Kadastrale Atlas 

van Zeeland 1832, deel 2: Vlissingen/West-Souburg/

Oost-Souburg/Ritthem, serie Walcheren, 1997

- Stichting Natuur- en Recreatie informatie, Water 

over Walcheren, Middelburg, 1994

- J.L. Kool-Blokland, Klinkende wegen, Wegschap 

Walcheren 1954-1995, Waterschap Zeeuwse 

Eilanden, 1998

- Landschapsatlas van Walcheren, inspirerende spo-

ren van Tijd, Uitgeverij Van Gorkum, 1996

- Blom Henderikx, De Klerk, Sijnke en Tramper, 

Historische atlas van Walcheren, Van Tilt, 2009

- Reconstructieplan Walcheren, Provinciale Plano-

logische Dienst, 1946

- PZC en Zeeuws Dagblad via www.krantenbankzee-

land.nl

- http://zldags.zeeland.nl/Geo/

- Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1946-

1947

- Staatsblad 1966, nr. 97

Een klas van de Christelijke lagere school te Ritthem, c. 1927; met links hoofdonderwijzer B.J. de 
Meij. De Meij was een kenner van de geschiedenis van Ritthem en Walcheren; hij werd vaak om ad-
vies gevraagd. 
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; collectie W.B.J. de Meij)
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Van het bestuur
Peter VAn druenen (Voorzitter A.i.)

muZEEumnieuws
dAnielle otten

De Kazematten
In april is het zover: de Kazematten gaan 
open! Ook u kunt dan in de voetsporen treden 
van de historische beroemdheden Karel V, 
Michiel de Ruyter en Napoleon. Allen heb-
ben hier een verleden liggen en aan de 
hand van dat verleden beleeft u 500 jaar 
geschiedenis in de bijzondere Kazematten. 
Wilt u in de voetsporen treden van de histo-
rische beroemdheden? Vanaf 12 april kunt 
u een kaartje kopen bij het muZEEum.

Gastheren en gastvrouwen gezocht
Wij zoeken nog vrijwilligers om als gast-
vrouw of gastheer op te treden in de 
Kazematten. Interesse? Neem dan contact 
op met het muZEEum.

SCHIPBREUK, Bunitesa di Dekadensia
Vanaf 15 februari 2014 toont het muZEEum 
in Vlissingen foto’s van Monique Harbers 
in de fototentoonstelling SCHIPBREUK, 
Bunitesa di Dekadensia. 

De Vereniging Vrienden van het muZEE-
um en het Gemeentearchief Vlissingen is 
met haar meer dan 700 leden een forse 
club. Zeker in beschouwing genomen dat 
Vlissingen niet eens zo’n hele grote stad is. 
Er zijn musea in grotere steden die het met 
minder vrienden moeten doen. Dat u niet 
alleen lid bent om de cultuur in Vlissingen 
te ondersteunen en dit mooie kwartaalblad 
te ontvangen, maar ook actief wilt deelne-
men aan de activiteiten, blijkt ieder jaar 
weer uit de enorme belangstelling voor de 
lezingen, de jaarlijkse excursie en de an-
dere activiteiten. 
Een van de doelen van de Vereniging is 
‘Het financieel ondersteunen bij aanko-
pen of restaureren van voorwerpen voor 
de collecties van het muZEEum en het 
Gemeentearchief’. Van uw jaarlijkse bijdra-
ge kunnen we Den Spiegel laten drukken 
en de activiteiten organiseren. Het werk 
dat hiervoor moet worden verricht, gebeurt 
door vrijwilligers. Daarom houden we ieder 
jaar een bedrag over waarmee we het mu-
ZEEum en het Archief kunnen helpen. Een 
strenge regel daarbij is dat de financiële bij-
dragen alleen mogen worden besteed aan 
het uitbreiden van de collecties en niet aan 

de exploitatie. We willen, met andere woor-
den, zien wat er met het geld is gebeurd. 
Eind 2013 heeft het bestuur besloten om 
een substantiële bijdrage van 15.000 euro 
te schenken aan de inrichting van de ka-
zematten. Om precies te zijn: aan vijf edu-
catieve films die gemaakt worden om de 
geschiedenis van dit nieuwe onderdeel van 
het muZEEum uit te beelden en inzichtelijk 
te maken. We zijn erg enthousiast over de 
kazematten en de betekenis die de open-
stelling in april zal hebben voor Vlissingen 
en het historisch bewustzijn van haar inwo-
ners en van de toeristen die de stad bezoe-
ken. Vanaf april 2014 zijn de kazematten 
geopend. 
Tenslotte wil ik u er graag op wijzen dat 
onze vereniging dit jaar deelneemt aan 
de Rabobank Clubkas Campagne. De 
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt 
in 2014 een bedrag van 150.000 euro be-
schikbaar voor verenigingen en stichtingen. 
Klanten van de bank kunnen in maart/april 
stemmen over de verdeling van het geld. 
Zij krijgen hiervan automatisch bericht. 
Houd uw post in de gaten en stem op onze 
vereniging! 
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BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
THE NETHERLANDS
Tel: +31(0)113 – 372830
Mobiel: 06 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com

BINDWERK

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

Verweven met de zee
Zowel Curaçao als Vlissingen is verweven 
met de zee. De op Curaçao woonachtige 
fotografe Monique Harbers laat zich inspi-
reren door die verwevenheid. In combinatie 
met haar fascinatie voor schoonheid van 
verval levert dat fraaie foto’s op. Roestige 
kleuren van verweerde scheepswrakken 
contrasteren prachtig met azuurblauwe tin-
ten van de Caribische Zee. De contouren 
van een schip tonen een lijnenspel in gif-
groen water. Gele vissen lichten op tegen 
een donkere achtergrond in een diepblauwe 
onderwaterwereld. Bunitesa di Dekadensia. 
Oftewel: Schoon heid van verval.

Monique Harbers
Fotografe Monique Harbers (1968) woont 
en werkt sinds een aantal jaren op Curaçao. 
Regelmatig zijn exposities van haar te zien, 
zowel op het eiland als in Nederland, bij-
voorbeeld ‘Curaçao Treasures’ (2013) 
in het Curaçaohuis te Den Haag. De ten-
toonstelling SCHIPBREUK, Bunitesa di 

Dekadensia is te zien tot en met 28 sep-
tember 2014. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.moniqueharbers.com.

Museumweekend: De fluwelen revolutie 
van Vlissingen, 6 april 1672 
Dit jaar is het op 5 en 6 april museum-
weekend. Tijdens dit weekend geeft Peter 
van Druenen een lezing over de Fluwelen 
Revolutie. Deze opstand van 6 april 1572 
tegen de Spanjaarden staat te boek als 
een spontane uitbarsting van volkswoede. 
De waarheid is echter genuanceerder. 
De lezingen zijn op:
5 april: 14.00 en 15.00 uur
6 april: 14.00 en 15.00 uur
Het is niet mogelijk te reserveren.

Nieuwe website
Het muZEEum is druk bezig met een nieu-
we website. De oude website is sterk verou-
derd en in deze tijd is een goed functione-
rende website absoluut noodzakelijk. 
De website wordt in maart gelanceerd.  
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

Mabélis Mode

Women Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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gezondNU is hét 
onafhankelijke magazine 
over gezondheid, voeding 
en psyche.

gezondNU werkt samen met een 
grote groep artsen en wetenschap-
pers, brengt de nieuwste medische 
ontwikkelingen en maakt duidelijk 
wat deze voor u betekenen. Via 
inspirerende reportages, boeiende 
persoonlijke verhalen en heel veel 
praktische tips en adviezen, helpt 
gezondNU u gezond te blijven.

Neem nu een proefabonnement 
(4 nummers) voor slechts € 10,00. 
U zit nergens aan vast, het 
abonnement stopt automatisch.

Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

Ga naar gezondnu.nl/denspiegel of bel 
tijdens kantooruren naar 0161 - 45 95 06

4 nummers 
voor € 10,-

Stopt
automatisch!
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0113 - 351551  info@amz.nl   www.amz.nl

Verzorgt uw reis

     van A tot Z!
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Weststraat 3
4527 BR Aardenburg

Tel. 0031 (0)117 - 491934
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een registerloods vaart op 
honderden verschillende schepen





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


