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- verschijnt sinds 1894 -

De koning van hispanje heeft hier 
ooit gelogeerd

Souburg als bakermat van volksliederen

Loop omwille van de chronologische volg-
orde eerst over de draaibrug naar West-Sou-
burg. Steek het kanaal over dat sinds de 19e 
eeuw Oost- en West-Souburg zo wreed van 
elkaar gescheiden houdt. Je komt dan op het 
Marnixplein. Dit plein dankt zijn naam aan 
die edelman die dichtte dat hij de koning van 
Hispanje altijd heeft geëerd. Hij droeg niet 
voor niets dezelfde voornaam als de Spaanse 
kroonprins: Philips. Philips van Marnix van 
St. Aldegonde was zijn loopbaan begonnen 
als hoveling van de keizer, net als zijn goede 

Wie op station Vlissingen Souburg uitstapt, ziet voor zich een rommelige Ka-
naalstraat met kleine huizen. Arbeiderswoningen, gebouwd door scheeps-
werf ‘de Schelde’. Je hebt veel fantasie nodig om je voor te stellen dat hier 
eens de Spaanse keizer overnachtte bij de schrijver van het Wilhelmus. En 
niet alleen Marnix was here. De schrijver van dat andere Nederlandse volks-
lied (‘Wien Neerlands bloed in d’aadren vloeit’) had iets met Souburg: hij 
trouwde hier. En nog weer later werd de schrijver van bekende nationale 
liederen als ‘Waar de blanke top der duinen’ hier geboren. Ongeveer alle 
volksliederen hebben dus hun basis in dit volkse buurtje.
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Thuiszorg
Snel, accuraat, 
vertrouwd, 365 
 dagen per jaar, 
met persoonlijke 
aandacht voor u.

0118-448 448   
www.werktvoorouderen.nl

De Andere
Thuiszorg
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Het monument voor Marnix van St. Aldegonde. Om dit monument te vinden zult u wel uw uiterste 
best moeten doen. Het monument is verstopt achter het Marnixplein te West Souburg. 

Bezoekadres:

Badhuisstraat 181

Postadres: 

Postbus 181

4380 AD Vlissingen

t (0118) 418 110

f (0118) 411 599

notarissen@sauerenoonk.nl w w w . s a u e r e n o o n k . n l

i n t e g e r  e r v a r e n  b e r e i k b a a r

NIEUW

Zo schijnbaar  willekeur 
in wind en sneeuw en regen

in wat ons overkwam
aan droevigs en aan zegen….

Ieders leven draaide mee
we gaven en ontvingen 

maar met zijn allen gingen
we op nieuw plaveisel  voort 

op Souburgs eigen wegen!

Kortom het was een jaar 
vol  daden en gebeuren
van tranen en een lach

zo hier en daar….

Nu gaan we verder naar
een dorp met een nieuw gezicht
badend in een heel nieuw licht
zo helemaal vol nieuwe wegen

aangepast aan nieuwe tijd
aan het jaar: tweeduizend negen!

December 2008, Ineke

Souburgsche Courant

vriend Willem van Oranje. Hij zou later bur-
gemeester van Antwerpen worden en bezat 
een kasteel op West-Souburg, het slot Alde-
gonde. Hier was het dat keizer Karel V rond 
1550 overnachtte en een edict uitvaardigde 
dat in de Spaanse geschiedenis bekend staat 
als het edict van Souburg. De Keizer Karel-
hof, vlak bij het Marnixplein, met een mooi 
modern beeld van de keizer, herinnert aan dit 
bezoek. Later, toen de opstand van Willem 

Lees verder op pagina 9 >>



Nu ik de vorige keer begonnen ben 
met dat Souburgse Vlissingerschap, 
begin ik er steeds meer plezier in 
te krijgen om het van alle kanten 
te bekijken. Want het is natuurlijk 
wel een enorme transformatie, dat 
ben je niet één, twee, drie als je al 
zo heel erg lang alleen Souburger 
bent geweest. Maar het zou van een 
bekrompen geest getuigen wanneer we 
daar aan vast blijven houden terwijl 
de veranderende tijd ons voortstuwt 
op een geheel nieuw pad! En zo kon 
het gebeuren dat ik dezer dagen nogal 
tamelijk lang stil ben blijven staan 
bij de Kanaalstraat. Want wat daar 
gebeurt zijn Vlissingse toestanden. 
Heel de boel op de schop vlak voor 
de feestdagen, middenstanders 
moeilijk bereikbaar, winkels 
die sluiten (maar gelukkig 

ook nieuwe winkels en winkeliers hier en 
daar) en eindeloos voortdurende verande-
ringen van ons dorpsgezicht. Dat roept om 
een Dossier Nadeelcompensatie, om “city 
(village)marketing” en bijbehorende “city 
(village) dressing”. En als het even kan ook 
een stads (in ons geval toch nog wel dorps) 
manager! Want als het niet de bedoeling 
is dat we ons bruisende hart in Souburg 
verliezen – en wie gaat daar nou van 
uit? – hebben ook wij al die dingen hier 
van harte nodig. Kortom: wie de schoen 
zette, trekke hem aan en vol verwachting 
klopt nog steeds ons hart en terecht, want 
wie zoet is krijgt lekkers en wij waren al 
jaren lang heel, heel, heel erg zoet! Héél 
fijne feestdagen  wens ik u en een mooi 
nieuw jaar waarin hopelijk onze dromen 

bewaarheid worden!

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJEConcurrentie vervalsing?

Blokfluitles in Oost-Souburg

Partij Souburg Ritthem vond het een 
sympathieke motie, waar zij normaal 
gesproken volledig achter kunnen 
staan. Alleen hier niet omdat de motie 
zo opgesteld is dat je kunt spreken van 
concurrentievervalsing want er zijn meer 
winkelgebieden binnen de gemeente. 
Daarom stelde Partij Souburg Ritthem voor 
het woord “binnenstad” te vervangen 
voor “winkelgebieden”. De VVD vond 
dit wel een goede suggestie waarbij 
wel aangetekend diende te worden 
dat er prioriteiten zijn. “Het moge ook 
duidelijk zijn welke prioriteiten de VVD 
op dit moment heeft, al heb ik ook al in 
de beschouwing aangegeven dat Oost-
Souburg ook wel een steuntje in de rug 
kan hebben”, aldus de woordvoerster 
van de VVD in tekst van de notulen. Ook 
de LPV wilde wel rekening houden met 

Bij muziekvereniging Vlijt en Volharding starten binnenkort weer nieuwe blokfluitlessen 
voor kinderen vanaf 6 jaar. In een klein groepje wordt er samen muziek gemaakt, leert 
uw kind noten lezen en gaan we aan de slag met ritme en klank. De lessen zijn in het 
verenigingsgebouw ‘De Blazer’ aan de Ritthemsestraat in Oost-Souburg. Kijk voor meer 
informatie of om aan te melden op www.vlijtenvolharding.net of bel naar 0118-470625.

Van elke raadsvergadering wordt de letterlijke tekst opgenomen in de notu-
len. In de notulen van de raadsvergadering van vier november is onder 
andere te lezen dat er een motie aangenomen is waarin gevraagd wordt om 
“bijvoorbeeld” een fonds economische structuurversterking binnenstad in te 
stellen. Dit voorstel is gedaan omdat de economische slagkracht van bedrij-
ven in de binnenstad te wensen over laat.

Van elke raadsvergadering wordt de letterlijke tekst opgenomen in de notu-
len. In de notulen van de raadsvergadering van vier november is onder 
andere te lezen dat er een motie aangenomen is waarin gevraagd wordt om 
“bijvoorbeeld” een fonds economische structuurversterking binnenstad in te 
stellen. Dit voorstel is gedaan omdat de economische slagkracht van bedrij-
ven in de binnenstad te wensen over laat.
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LOGUS

Gaat u (ver)bouwen?
Wij bieden een compleet assortiment: • (af)bouwmaterialen • sierbestrating 
• sanitair • wand- en vloertegels • hout en deuren • (garage)deuren 
• plafonds • wanden • kasten • vloeren • tegels en natuursteen • keramium
Kom kijken en overtuig uzelf! Of kijk op www.logus.nl

 Goes Noord: Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01

Goes Zuid: Nobelweg 1, T 0113 - 24 95 00

Vlissingen:    52 00 96 - 8110 T ,31-9 geweiruC eiraM Imabo LOGUS is onderdeel van LOGUS bouw- en afbouwmaterialen. 

Alles             voor de 
                  bouwvakker en de 

ressulksiuht 

de suggestie van de PSR om over een 
winkelgebied in de gemeente Vlissingen 
te praten met daarbij de kantekening ten 
aanzien van de prioriteiten stelling. 

In de schorsing die volgde was er overleg 
tussen de coalitie partijen, P.v.d.A., VVD, 
LPV en het POV. “Voorzitter, het overleg 
heeft opgeleverd dat we uiteindelijk 
toch zeggen, nee die aanvulling van de 
PSR zullen de indieners van de motie 
niet mee in willen stemmen”, aldus de 
woordvoerder van de coalitie partijen. 
Alleen de PSR en het CDA stemden voor 
de wijziging. De andere partijen hielden 
het op binnenstad. 
Inmiddels heeft het college 200.000 euro 
beschikbaar gesteld voor de binnenstad.
Is dit concurrentie vervalsing? U mag het 
zeggen.



CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE

Kom bij ons een leuke workshop volgen tijdens

de kerstmarkt in Oost-Souburg op zaterdag 20 december.

       Wij wensen al onze klanten hele fijne feestdagen.
     En een heel gezond, gezellig en creatief 2009.

Wij zijn gesloten vanaf 25 december tot 5 januari

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Ritthem gemeente Vlissingen

Oost Souburg gemeente Vlissingen

Groot Abeele gemeente Vlissingen

West Souburg. Het vergeten bord

TaxaTie- en adviesbureau eggink
gecertificeerd makelaar/taxateur

Al meer dan 25 jaar uw specialist in taxaties van 

onroerende zaken zoals woningen, winkels en kantoren.

Advies inzake aankoop, verkoop en onteigening.

Ravelijn 1 - 4388 WE Oost-Souburg

Tel. 0118-462744 of 06-51332585 - Fax 0118-467988

mes vers
het lekkerst

Salade schotels met:
huzaren salade - ham
rosbief - rauweham

frikandeau
hollandse garnalen

zalm - krab
markreel - rauwkost enz.

prijs p.p. E 10,-
bestel tijdig

Gourmet schotels met:
met biefstukje

varkenshaas - schnitsel
kalkoen - kip - shoarma
slavinkje - boomstam

saté - sausijsje

prijs p.p. E 5,50
bestel tijdig

Kerstham
om zelf te koken
per 1000 gram

 E 9,98
bestel tijdig

Engelse ham
ingesmeerd met

suiker en mosterd
in de oven en klaar

per 1000 gram

 E 12,50
bestel tijdig

mes vers
het lekkerst

1e en 2e kerstdag kunnen de schotels afgehaald worden tussen 12.00 en 12.30 uur

Slagerij ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-Souburg • T. 0118-461424

De kerk van West Souburg wordt het eerst 
genoemd in 1162. De kerk was de moeder-
kerk van Subbughendyk of Catz, Zinouds-
kerke, Vlissinghe, Commerkserke (Nieu-
werve), Oistersudburch en Ritthem. Ook 
Vlissingen en Oost Souburg vielen dus onder 
het gezag van West Souburg. Het grondge-
bied van West Souburg liep tot voorbij het 
huidige Arsenaal in Vlissingen. Eerst was het 
Vlissingen die grote delen van West Souburg 
tot zich nam en daarna was het de beurt 
aan Oost Souburg om landjepik te spelen. 
Vervolgens werd West Souburg, net als Oost 
Souburg en Ritthem, in 1966 ingelijfd bij de 
gemeente Vlissingen. 
Dat de dorpen een gemeente vormen met 
de stad Vlissingen is niet anders.  Wat afbreuk 

Waar zijn de borden West Souburg gebleven?

Historie West Souburg vergeten
De geschiedenis van Souburg gaat tot een ver verleden terug. Vooral West 
Souburg was belangrijk in onze vaderlandse geschiedenis. Het Kasteel Alde-
gonde heeft het meest bijgedragen tot de vermaardheid van West Souburg. 
Marnix Heer van St. Aldegonde, de schrijver van het Wilhelmus, woonde er en 
Karel de Vijfde deed er in 1556 afstand van de Duitse keizerskroon om maar 
eens wat te noemen.

doet aan het historisch verleden is dat het 
net lijkt of men West Souburg wil vergeten. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
eerst de restanten van het kasteel Aldegonde 
voor een deel vernietigd en of begraven 
onder de wijk Westerzicht. (Het toenmalig 
gemeentebestuur had niet veel historisch 
besef. Ook in de stad Vlissingen heeft men 
zo links en recht wat geschiedkundig waar-
devolle gebouwen gesloopt). En in de jaren 
70 zijn de meeste gemeenteborden “West 
Souburg” verdwenen. Op een plaats in 
West Souburg staat nog een vergeten bord. 
In Oost Souburg, Ritthem en Groot Abeele 
staan de borden nog wel. Historisch gezien 
lijkt het juist dat de borden in West Souburg 
opnieuw geplaatst worden.

Flessetrekkers

“Neen, Juan” zeide Diego. “Ik zeg niet een 
Ketter of Geus, ik zeg een Vlissinger, dat is 
een Flesschedief”. “Ja, ja” Diego”,  riepen 
de anderen, “vertel op, waarom zijn de 
Vlissingers Flesschedieven?” “Als jelui de 
oogen gebruiken, dan zul je gezien hebben 
dat in den voorgevel van den Magistraat te 
Vlissingen een wapen staat. Het is een witte 
flesch op een rood veld”. “Ik ben aan het 
vragen getrokken en te weten gekomen dat 
het wel al zeven eeuwen geleden is dat er 
in Engeland een man, ik geloof dat het San 
Willebrordo was, die medelijden kreeg met 
die arme Vlissingers en daarom zijn land 
verliet om de lui hier tot het christendom te 
bekeren”. “Hij kwam hier ook aan en, na er 
eenigen tijd, zeker met weinig vrucht, het 
Christendom gepredikt te hebben, ging 
hij dit eiland verder in. Onderweg dorst 
krijgende, wilde hij zijne zilveren waterflesch 
nemen om daaruit te drinken, doch zie, die 
was nergens te vinden. De mannen van zijn 
gevolg zochten en zochten nog eens in alle 
pakken en kisten, doch de flesch kwam maar 
niet voor den dag. Eindelijk herinnerde San 
Willebrordo zich, dat hij er te Vlissingen uit 
gedronken had, en dadelijk wist hij nu ook, 
dat hij ze daar had laten staan. Om die 
zilveren flesch nu zoo maar prijs te geven, 
dat ging toch ook niet aan en daarom keerde 
hij met zijn gevolg naar Vlissingen terug. 
Toen hij op de plaats gekomen was waar hij 
het kostbare voorwerp had achtergelaten, 
was het gevlogen, en de menschen, die in 
dat huis of in de buurt woonden, zwoeren 
bij kris en kras, of liever bij Thor en ik weet 

In het boek “Vlissingen in 1972” van de hand van Pieter Louwerse lezen we 
hoe een zekere Diego vertelt hoe de Vlissingers aan hun bijnaam gekomen 
zijn. De volgende tekst komt uit het boek uit 1880 dat ook de titel “Oog om 
oog en tand om tand” meegekregen heeft.

niet hoeveel andere goden wel, dat ze van 
geene zilveren flesch wisten, ja, dat ze het 
geheele ding zelfs niet eens gezien hadden. 
De Bisschop wist evenwel zeer goed, dat 
hij ze daar en nergens anders had laten 
staan, daarom werd hij boos en riep: “jelui 
zijn flesschendieven!” Van dien tijd af voert 
Vlissingen* een flesch in zijn wapen en 
hebben de inwoners dien eervolle naam in 
den ganschen omtrek behouden!”

* De naam Vlissingen laat zich vrij wat zekerder 
afleiden van het oude woord flossing of flessing 
(in het Engelsch nog fishing), dat visscher 
beteekent. In de Engelsche taal wordt Vlissingen 
Flushing genoemd.

Wapen van Vlissingen
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Oorlog
Nadat op 4 augustus 1914 de Duitse troe-
pen de grens van het eveneens neutrale 
België waren gepasseerd, begon een snelle 
opmars naar de kust. Al snel raakte bij de 
Belgische burgers bekend dat dit gepaard 
ging met moord op onschuldige burgers 
en zinloze brandstichting. Het veroor-
zaakte een dermate grote paniek dat mil-
joenen Belgen op de vlucht sloegen rich-
ting Frankrijk, Engeland en Nederland. Er 
wordt geschat dat ruim 1 miljoen vluch-
telingen een veilig heenkomen zochten in 
ons land. Aanvankelijk vluchtte men naar 
de grensgebieden, maar later ook naar de 
rest van Nederland. Vooral na de inname 
van Antwerpen in de begindagen van 
oktober 1914 begon de stroom vluchte-
lingen in onze omgeving drastisch toe te 
nemen.

Vlissingen
In de laatste maanden van 1914 was het 
gedaan met de betrekkelijke rust in de Vlis-

singse havens, op de wegen en het stati-
onsemplacement. Met alles wat kon varen 
kwamen de vluchtelingen met duizenden 
tegelijk aan land. De gevluchte militairen 
werden doorgezonden naar de vele inter-
neringskampen in het land en de beter 
gesitueerde burgers vonden een onderko-
men in hotels. Er waren echter duizenden 
vluchtelingen, die aangewezen waren 
op de welwillendheid van de plaatselijke 
overheid en bevolking. Huisvesting werd 
beschikbaar gesteld in scholen, kerken, 
concertzalen, loodsen en schuren. Hon-
derden particulieren bleken bereid hun 
huis te delen met hun arme medemens. 
Anderen waren aangewezen op de vaar-
tuigen waarmee zij waren gevlucht en die 
her en der verspreid in de havens en het 
kanaal lagen. Omdat de ziekenhuizen de 
vele gewonden niet meer konden bergen, 
moesten diverse noodziekenhuizen inge-
richt worden.
Onder auspiciën van het Provinciaal 

Comité tot Hulpverlening aan Vluchte-
lingen in Zeeland zorgden de vrijwilli-
gers van de talrijke plaatselijk opgerichte 
comité’s voor de daadwerkelijke voedsel- 
en kledingverstrekking en andere vormen 
van hulpverlening.   
U kunt zich voorstellen dat Vlissingen, met 
een inwonertal van rond de 20.000, alle 
zeilen moest bijzetten om de ruim 10.000 
vluchtelingen hulp te bieden.

Souburg
Naast de grotere plaatsen, zoals Vlissin-
gen, Middelburg en Goes, boden vrijwel 
alle Zeeuwse dorpen de nodige hulp en 
huisvesting aan de Belgische vluchtelin-
gen. 
Ook Souburg liet zich dus niet onbetuigd. 
Het dorp telde in die periode ruim 3.600 
inwoners en er werden vanaf 9 okto-
ber 1914 bijna 800 vluchtelingen in het 
bevolkingsregister ingeschreven. In het 
veel kleinere Ritthem stonden 108 vluch-
telingen ingeschreven.
De meeste gevluchte Belgen konden wor-
den ondergebracht bij particulieren, maar 
ook schoollokalen werden in gereedheid 
gebracht om onderdak te kunnen bie-
den.
Het is opmerkelijk dat de notulen van de 
raadsvergaderingen in 1914 vrijwel geen 
melding maken van de ongebruikelijke 
situatie. Slechts één maal liet een raadslid 
het begrip Belgische vluchtelingen vallen. 
Op 5 december 1914 kwam de vraag aan 
de orde om een Steuncomité Werkloos-
heid op te richten. Burgemeester Pieter 
Schelto Buteux voelde daar niets voor, 
omdat er zijns inziens nog geen werk-

loosheid heerste. Hij vreesde dat bij de 
oprichting van een dergelijk comité er 
juist werklozen zouden komen. Dit leidde 
tot de reactie van een raadslid die achtte 
dat ‘dat waar zoveel voor de Belgen wordt 
gedaan ook wel eens aan de ingezetenen 
mag worden gedacht’.

Een interne strijd
In de uitgebreide rapportages van het 
Provinciaal Steuncomité tot Hulpverlening 
aan Vluchtelingen staat vermeld dat er in 
Souburg een sub-comité is opgericht, dat 
ressorteert onder het Vlissingse comité.  
Het bestuur stond aanvankelijk onder lei-
ding van de huisarts C.E. Plugge.
Burgemeester Buteux vond dat er een 
ongewenste situatie heerste. Op 14 
november 1914 richtte hij een brief aan 
mr. J.F. van Deinse, secretaris-penning-
meester van het Provinciaal Comité, 
waarin hij stelde dat hij en zijn gemeente-
bestuur stelselmatig door de heer Plugge 
worden genegeerd. Buteux stelde zelfs 
dat Plugge zich slechts het lot aantrok 
van de bemiddelde vluchteling en dat de 
onbemiddelde vluchteling naar hem werd 
doorgeschoven. Hij eiste een uitspraak 
dat óf hij óf het comité zich met de vluch-
telingen bezig moest houden. Beide was 
niet mogelijk. 
Buteux moest echter het onderspit del-
ven, hetgeen allerminst betekende dat 
hij ook stopte met zijn beklag te doen 
over de situatie. Keer op keer schreef hij 
brieven, waarin hij voorbeelden opsomde 
over zijns inziens onterechte hulpverle-
ning of dubbele verstrekking van levens-
middelen.  
Later die maand werd wel de bestuurs-
samenstelling van het comité gewijzigd 
en functioneerde nu onder leiding van 
mevrouw Plugge-Korteweg, de echtge-
note van de huisarts, en mejuffrouw Del-
voye. De burgemeester bleef klagen en 
weigerde zelfs subsidie te verlenen aan 
zijn plaatsgenoten. In een brief van 24 
december 1914 schrijft hij aan het Provin-
ciaal Comité ondermeer : ‘…….dat van 
mij niet kan worden verwacht, dat aan een 
paar personen, die zich steuncomité noe-
men, en mij van alles opzettelijk onkundig 
houden een subsidie uit de gemeentekas 
zal worden verleend’.

Naar het zich laat aanzien heeft het de Bel-
gische vluchtelingen aan niets ontbroken 
tijdens hun verblijf in ons mooie dorpje, 
ondanks deze interne machtsstrijd.

Adri Meerman

Burgemeester Pieter Schelto Buteux       

In de laatste maanden van 1914 was 
het gedaan met de betrekkelijke rust in 
de Vlissingse havens, op de wegen en het 
stationsemplacement. Met alles wat kon varen 
kwamen de vluchtelingen met duizenden 
tegelijk aan land. 

De Grote Oorlog 1914 -1918 

We worden er nog dagelijks mee geconfronteerd. Je hoeft het NOS-journaal maar aan te zetten en je krijgt beelden 
uit Afrika voorgeschoteld van wanhopig vluchtende burgers, opgejaagd door krijgsgeweld. Zo’n 90 jaar geleden kwam 
er een einde aan de Grote Oorlog, de moeder van alle oorlogen, die een einde zou maken aan alle andere oorlogen. 
Bij de meesten staat 1914-1918  bekend als een statische, zinloze en uiterst bloedige strijd in de loopgraven met mil-
joenen slachtoffers. Het begin is echter allesbehalve statisch te noemen. Nadat de Duitsers de Belgische grens waren 
overgestoken en dood en verderf zaaiend richting kust trokken, veroorzaakte dat een enorme vluchtelingenstroom. 
Nederland bleef neutraal en werd een toevluchtsoord voor vele tienduizenden vluchtelingen. Ook het kleine Souburg 
werd gevonden.
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Voor een oogmeting graag even 
bellen voor een afspraak.

Kanaalstraat 60
4388 BP  Oost-Souburg
tel. 0118 462 884

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN...
wel scherper!

De FISCUS betaalt dit jaar nog mee aan uw bril. 
Kijk op www.varilux.nl

Na jaren van onderhandelen, plannen maken, 
afwegen, herinrichten en grote werkzaam-
heden met overlast en omleggingen voor de 
inwoners en winkeliers van Souburg komt 
20 december een einde aan een periode van 
hard werken en is er tijd voor een feestje. 
Na de herinrichting van de Kanaalstraat is de 
Gemeente Vlissingen niet achterover gaan 
leunen. Samen met de partij Souburg / Rit-
them en een afvaardiging van bewoners zijn 
de plannen en wensen op elkaar afgestemd. 
Door een flinke investering van de gemeente 
is uiteindelijk dit gewenste resultaat tot 
stand gekomen. Op een klein detail na zijn 
alle werkzaamheden afgerond uitgezonderd 
het Oranjeplein. De Nemidso vond dat deze 
mijlpaal in de geschiedenis van Souburg niet 
ongemerkt voorbij mocht gaan. 

Groots moest het gevierd worden aldus de 

Uw financiële zaken goed geregeld onder één dak!
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Opening Paspoortstraat en Vlissingsestraat in 
Dickens-Style met levende kerstmarkt

Zaterdag 20 december zal de Paspoortstraat omgetoverd worden tot een echte kerstmarkt. Kraampjes, stands met tal 
van activiteiten, diverse versnaperingen en een levende kerststal zorgen ervoor dat Souburg echt in Kerstsfeer zal zijn. 
De Kerstman loopt rond door het dorp en de kinderen kunnen een tochtje maken op een arrenslee. De inwendige mens 
wordt ook niet vergeten en het geheel zal muzikaal omlijst worden. Tevens zal wethouder Suurmond van de Gemeente 
Vlissingen de heringerichte straten officieel in gebruik nemen

initiatiefnemers. Ad & Marina Dingemanse 
van het gelijknamige Installatiebedrijf en 
Debby Vermaat van PersPectief fotografie uit 
de Paspoortstraat. Ze namen het initiatief en 
staken de “koppen” bij elkaar en zijn tot dit 
programma met bijbehorende activiteiten 
voor de inwoners van Souburg gekomen. 
Uiteraard hebben ze dit kunnen realiseren 
in samen werking met ondernemers van 
betrokken straten  aannemers JMB en van de 
Nemidso. En wat zo leuk is, verteld Debby, 
verschillende ondernemers uit de Kanaal-
straat sponsoren met een extra bedrag de 
festiviteiten. Nog langer wachten tot het 
Oranjeplein geheel klaar was wilden ze niet, 
die gezien de opleverdatums wel eens zou-
den kunnen verschuiven. 

Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn er tal van 
activiteiten voor jong en oud. Het officiële 

gedeelte zal om 10.00 uur plaatsvinden. 
Wethouder J. Suurmond zal de Paspoort-
straat, Vlissingsestraat en het Oranjeplein 
officieel openen en in gebruik nemen. Aan-
sluitend zullen de activiteiten en festiviteiten 
losbarsten. 
De Kerstmarkt, niet te vergelijken met de 
jaarmarkt of straatdag, zal geheel in Oud 
Engelse stijl zijn. Alle winkeliers zullen in 
“Dickens” kleding gehuld zijn en er zijn tal 
van activiteiten rondom de Engelse schrijver 
die van 1812 tot 1870 leefde. Dickens werd 
bekend van de vele boeken die hij schreef 
waarvan “Oliver Twist” en “Christmas Carol” 
de bekendste zijn. 
De kinderen kunnen op de foto in Dickens 
kleding en er is een ruime keuze uit aller-
lei versnaperingen en lekkernijen te koop. 
Voorts is er een mooie prijs voor de best ver-
klede Dickens-bezoeker van de markt. Bij de 
stand van het Allergaartje kunnen, zowel vol-
wassenen als kinderen, tegen een minimale 
vergoeding knutselen of een miniworkshop 
volgen. Kaarsen schilderen, windlichten ver-
sieren en ballen met lintjes bewerken voor 
de kerst. Dit  zijn slechts enkele voorbeelden 
van de vele activiteiten.

Ook voor de inwendige mens is goed 
gezorgd. Er zal Erwtensoep uitgedeeld- en 

chocolademelk geschonken worden. Er zijn 
diverse zitjes gecreëerd waar men de versna-
peringen kan nuttigen. 

Voor de koude hoeft men niet bang te zijn 
want er zijn diverse houthaarden en vuur-
potten die de bankjes in de straten warm 
houden. Tevens kunnen de kinderen Marsh-
mallows roosteren boven de vuurhaarden.

Kerststal:
In de Paspoortstraat zal er een grote levende 
kerststal opgesteld staan. Kippen, geiten, 
schapen, een ezel en een os zullen rondom 
Jozef en Maria en de kribbe waar Jezus in ligt 
te slapen aanwezig zijn.

Arrenslee:
Door het dorp zal een Arrenslee rijden. Het 
winkelend publiek kan hierin een ritje maken. 
Een echte koetsier zal de arrenslee besturen 
en door het dorp loodsen. De Kerstman ont-
breekt uiteraard ook niet. Hij zal al bellend 
door de straten lopen, de kinderen verma-
ken en kleine lekkernijen uitdelen. 

De gehele dag  zal muzikaal omlijst worden 
door o.a. Philharmonie 50 plus uit Oost-Sou-
burg. Zij zullen hun repertoire ten gehore 
brengen tijdens de activiteiten.

www.kinderopvang
walcheren.nl

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die in 
Oost-Souburg als 

G a s t o u d e r  o f  TO P p e r  

willen werken. Als gastouder vangt u één of meer kinderen bij u thuis op. 
U biedt de kinderen een veilige en sfeervolle plek wanneer papa en mama 
gaan werken. Een gastouder ontvangt per kind € 4,10 per uur.

Als TOPper (thuisopvangmedewerker) past u op bij de kinderen thuis. Ook al 
bent u eigenlijk te gast, u weet een vertrouwde sfeer te creëren waarin de 
kinderen zich prima op hun gemak voelen. Een TOPper verdient € 9,12 per 
gezin per uur. 
Voor meer informatie, bel met een van onze medewerkers: 0118-626350  of 
kijk op: 
 

SOUBURG - MIDDELBURG
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woondroom...
stop met dromen,
              ga wonen

comfortabel wonen op begane grond + rustig gelegen 
+ ruimte voor eigen wensen + dicht bij vele voorzieningen
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Kom binnen kijken! Er is in dit plan een modelwoning ingericht
welke u geheel vrijblijvend, op afspraak kunt bezichtigen.

Vanaf heden:voor iedere koper:
wooncheque van € 1650,-

keukencheque van € 5000,-

Schinkelweerd 43759 aangepast  23-10-2008  14:09  Pagina 1 Robert!



Een rapsodie voor Pieter Louwerse

Albert-John Vervorst componeerde voor dorpsgenoot

Prachtige avond
Een prachtige avond was het: zaterdag 
de 22e november. De kerk aan het 
Oranjeplein zat bijna helemaal vol met 
belangstellenden, waaronder burgemeester 
Dijkstra, maar ook met veel medewerkers 
aan deze avond. Want de organisatoren, 
de Stichting Vrienden van de Historische 
Kerk en in het bijzonder Souburgpromotor 
Dick Schinkel, hadden flink uitgepakt. 
Ze hadden niet alleen Louwersekenner 
ir. A.G.J.M.Borms uitgenodigd om een 
lezing te geven, maar ook twee koren: 
het Karolingenkoor (aangevuld met een 
kinderkoor) en Binaeh Zuuver en twee 
orkesten: de Philharmonie 50 Plus en de 
fanfare Vlijt en Volharding. Alle vier van 
eigen Souburgse bodem en met een 
repertoire dat óf van Pieter Louwerse en 
de met hem samenwerkende componisten 
J.Worp en R.Hol was óf van tijdgenoten 
van de Souburgse schrijver. Dankzij 
ondersteuning van provincie, gemeente en 
de Stichting Moerman Promotie Vlissingen 
kon bovendien de Souburgse dirigent van 
Vlijt en Volharding een opdracht krijgen 
voor het componeren van de ode voor zijn 
bekende dorpsgenoot.

Variaties op duinen en herder
Een taak waarvan hij zich met evenveel 

Net als zijn illuster “onderwerp” Pieter Louwerse, de honderd jaar geleden overleden, in zijn tijd erg beroemde 
kinderboekenschrijver en dichter, is hij een geboren en getogen Souburger: musicus Albert-John Vervorst (28). Ter 
gelegenheid van de honderdste sterfdag van zijn beroemde dorpsgenoot, verdiepte de jonge Souburgse compo-
nist zich in hem en in zijn werk. Hij zorgde met de Souburgse fanfare Vlijt en Volharding voor een indrukwekkend 
slot aan de Pieter Louwerse herdenking met zijn “Rhapsodie pour un berger”. Het is een waardige en aantrekkelijke 
ode geworden aan de Souburgse schrijvende onderwijzer rond twee van zijn bekendste, intussen bijna onsterfe-
lijke liederen: “Waar de blanke top der duinen” en “Op de grote stille heide”. Of zoals presentatrice Anke Tanihatu 
het uitdrukte: “Een heel spannend en verrassend stuk. Ik kreeg er kippenvel van en dan is het altijd goed!”
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Albert-John Vervorst Foto: Edwin Bosselaar

 

Wij begrijpen waar u heen wilt
Terra Reizen

Voor al uw vakantieplannen,
losse tickets, weekendtrips
of zakenreizen!
Holland International Reisbureau Terra Reizen
Kanaalstraat 31 - Oost Souburg - 0118 473600
terrareizen@hireisbureau.nl - www.terrareizen.nl

enthousiasme kweet als een jaar eerder 
voor stadsgenoot Michiel de Ruyter. De 
jonge Souburgse componist wist het 
publiek toen in het hart te raken met zijn 
compositie “Syracuse” over de laatste 
veldslag van de Vlissingse zeeheld in de 
baai van Syracuse, toen in opdracht van 
de Stichting Werkt voor Ouderen.
Deze keer beperkte hij zich niet tot het 
schilderen van één dag uit het leven van 
zijn onderwerp, maar componeerde en 
varieerde hij er breeduit op los rond de twee 
bekendste liederen van de tekstdichter en 
de muziek van de eerder genoemde Worp 
en Hol.

Een uitdaging
Albert-John heeft het zichzelf niet 
gemakkelijk gemaakt.  “Je kunt beter iets 
helemaal nieuws vanuit je eigen inspiratie 
maken dan vastzitten aan wat anderen al 
voor jou hebben gecomponeerd. Maar het 
was wel een uitdaging. Ik heb op allerlei 
mogelijke manieren variaties gemaakt, een 
en ander steeds weer in een ander jasje 
gestoken en dan uitgevoerd  door diverse 
groepen musici. Ik heb gespiegeld, ben in 
plaats van omlaag bijvoorbeeld omhoog 
gegaan met de noten of heb iets in majeur 
omgezet in mineur. Het was veel meer 
werk dan ik aanvankelijk dacht, maar het 

was enorm leuk om te doen.” Zoals iedere 
Souburger kende ook hij Pieter Louwerse 
van het standbeeld op het Oranjeplein en 
van de toenmalige Pieter Louwerseschool. 
“Maar wat hij precies had gedaan wist ik 
niet, dat weet ik nu pas; goed dat hij aan 
de vergetelheid wordt ontrukt.” Vervorst  
koos  deze keer voor een rapsodie, een 
wat grillig stuk muziek dat snel van tempo 
en sfeer verandert. Hij is er zelf tevreden 
over. “Ik heb iets heel anders willen maken 

Voor hypotheekadvies in Oost-Souburg maakt u een afspraak met adviseur 

Hypotheken & Vermogen, Martin van den Berge. Op een tijdstip dat het u uitkomt.  

U bent van harte welkom in ons kantoor aan het Oranjeplein!

Nieuwe woning op het oog?
Hypotheek verhogen?

Hypotheek oversluiten?
Uw woning verbouwen?

Martin van den Berge, adviseur Hypotheken & Vermogen

E-mail: hypotheken&vermogen@wnb.rabobank.nl

Tel. (0118) 42 79 50

Wat kan 
ik voor u 

doen?

dan het stuk over Michiel de Ruijter; daar 
had ik destijds ook meer een beeld bij. Nu 
koos ik voor de twee bekendste liederen 
van Pieter Louwerse, waardoor het ook 
herkenbaar is.”Hij wil het best graag nog 
eens aan de Souburgers laten horen. “Als 
Vlijt en Volharding dat ook wil, kunnen we 
het misschien op het Stuiverconcert laten 
horen en wie weet, misschien komt er – 
ook ergens anders - nog wel eens vraag 
naar, je weet maar nooit!” 
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Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 27 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

Dorpsplatform Oost-Souburg

Zoals u weet ziet het dorpsplatform op deze 
plek, in het centrum van het dorp, schuin 
tegenover de seniorenwoningen, graag 
een dorpshuis verrijzen. De meest ideale 
plek en tevens een eenmalige kans om het 
goed te doen. Namelijk; zo’n kans krijg je 
waarschijnlijk nooit meer!!!! 

Want:
•	 	Eén	 dorpshuis	 in	 plaats	 van	 diverse	

wijkgebouwen
•	 	Activiteiten	 gecentraliseerd,	 met	

mogelijkheden in grote en kleinere zalen
•	 	Alle	sociale	en	maatschappelijke	activiteiten	

mogelijk op die plek
•	 	Veel	culturele	activiteiten	mogelijk	op	die	

plek, naast de historische kerk
•	 	Kleinere	zalen	voor	cursussen,	flexibel	aan	

te passen naar behoefte
•	 	Mogelijkheid	 om	 ook	 bibliotheek,	

zorginstellingen, welzijnsinstellingen enz. 
onderdak te bieden in het centrum, dicht 
bij hun klanten.

•	 	Zaalruimte	 voor	 jazzballet,	 turnclubs,	
dansclubs, oefenruimte voor bands enz.

•	 	Feestzalen	voor	kleine	en	grote	bruiloften,	
familiefeesten en partijen

•	 	Inpandige	horeca	voorziening
•	 	Je	 kunt	 in	 het	 dorpshuis	 terecht	 voor	

een kopje koffie, voor een babbel, voor 
een cursus, voor een sociale of culturele 
activiteit. De prijzen zijn op inkoopniveau 
met kleine marge.

•	 	Je	kunt	in	het	dorpshuis	terecht	voor	een	
grote presentatie of uitvoering. De prijzen 
zijn op inkoopniveau met wat grotere 
marge.

•	 	Je	 kunt	 in	 het	 dorpshuis	 terecht	 voor	
een bruiloft of feest. Dan zijn de prijzen 
op commercieel niveau, maar wel 
concurrerend.

Een week voor dat gesprek op het 
gemeentehuis hebben we een openbare 
vergadering gehad. De zaal zat redelijk vol. 
We kregen ook tegengas vanuit het publiek 
en daar zijn we blij mee! Maar om nu met 
zekerheid te zeggen dat we wel of geen 
draagvlak hebben? Dat gaat gewoon te ver! 
Wij horen positieve en negatieve geluiden. 
Maar van maar een paar mensen………. 
Terwijl Souburg toch 10.793 inwoners kent…
(teldatum 1 jan. 2008).

Waar wij telkens weer tegenaan lopen is HOE 

Eind november hebben we als dorpsplatform een bespreking achter de rug 
over de mogelijke invulling van de hoek Oranjeplein / Stemerdinglaan met 
een dorpshuis. Dit gesprek vond plaats op het gemeentehuis en ging tussen 
de wethouder (dhr. Polderman), ambtenaren, l”Escaut, Stichting werkt voor 
ouderen en Marsaki. Wij kregen van de wethouder de vraag: “Is er draagvlak 
voor jullie ideeën rondom de invulling van die hoek met een dorpshuis?” 

BEREIKEN WE DE SOUBURGERS? We houden 
openbare vergaderingen, waar we dingen 
aan de orde stellen. Neem bijvoorbeeld 
de verplaatsing van de bushalte op het 
Oranjeplein; Tijdens de vergadering was 
niemand tegen. En toch lees je later in de 
Vlissingse Bode dat mensen het niet eens 
zijn met de verplaatsing en nergens van af 
wisten.
Het Dorpsplatform heeft een goede website, 
die up to date is en die ook goed bezocht 
wordt. Vooral de foto’s worden goed bekeken! 
We benutten iedere maand de mogelijkheid 
een stukje te schrijven in de Faam. En toch 
zijn er altijd mensen die van niets wisten. Of 
misschien wel graag hun mening hadden 
willen geven maar nu “te laat” zijn.

De conclusie van het gesprek op het 
gemeentehuis is dat eerst een onderzoekje 
wordt uitgevoerd naar de behoefte voor 
een dorpshuis in relatie tot wat er allemaal 
al is op het dorp. Uitkomst eind februari. 
Wij hebben meegegeven dat we graag een 
sociale, openbare invulling zouden zien op 
die plaats, en niet alleen woningbouw cq 
ouderenhuisvesting.
De discussie over de school wel of niet in 
het zuiden van Souburg is niet aan het 
Dorpsplatform. Wij kunnen alleen waken 
over goede verkeersstromen, bereikbaarheid 
en veiligheid. Als klankbordgroep plaatsen 
we daar op de juiste momenten vraagtekens 
bij. 

Verder zijn we blij met de gedwongen 
“proef” met een gewijzigde busroute. En we 
hopen dat zowel bewoners langs de normale 
als bewoners langs de tijdelijke route aan de 
gemeente (en aan ons) willen laten weten 
wat hun bevindingen zijn.

Diegene die dit stukje leest dagen we uit 
een manier aan te dragen hoe we zoveel 
mogelijkheid te weten kunnen komen over 
hoe u denkt over ons dorp.

Reageer op onze web-
site die u ook kunt 
bezoeken voor reacties 
en nieuwtjes: www.
platformsouburg.nl

SOUBURG - 

MIDDELBURG
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Het jeugdorkest van de Souburgse muziekvereniging Vlijt en Volharding be-
geleidt dit jaar op 13 december in de Open Haven de kerstzangavond , die sa-
men met het Walchers Kerstkoor wordt gegeven. Maar muziekverenigingVlijt 
en Volharding gaat ook in het nieuwe jaar weer aan de weg timmeren. Op 1 
januari zelfs al, dankzij Omroep Zeeland, die dan van elf tot twaalf uur het Sail-
concert uitzendt dat de fanfare van de muziekvereniging gaf op 29 augustus 
jl. in de Jacobskerk. 

Vlijt en volharding timmert aan 
de weg

Op omroep Zeeland, volkskerstzang, musicalconcert, WMC

Tijdens dat concert werd ook Syracuse, dat 
de Souburgse dirigent Albert-John Vervorst 
in opdracht van Stichting Werkt voor Oude-
ren schreef over de laatste slag van Michiel 
de Ruyter,  ten gehore gebracht. Wie dus het 
nieuwe jaar echt Souburgs wil beginnen, zet 
op 1 januari Omroep Zeeland aan.

Musicalconcert
Op 31 januari geeft de fanfare in de Concert-
zaal in Middelburg een musicalconcert.  Dat 
gebeurt in samenwerking  met de Musical-
Vrienden uit Goes. Daarnaast zal Amir, be-
kend van het tv-programma  “Op zoek naar 
Joseph” ook zijn medewerking verlenen. Hoe-
wel Amir de hoofdrol niet heeft gekregen, is 
hij een groot talent dat intussen al heel wat 

Muziekvereniging Vlijt en Volharding houdt weer een Boekenmarkt en wel op 
zaterdag 14 februari. Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen boekenliefhebbers in 
verenigingsgebouw De Blazer aan de Ritthemsestraat 45 dan  naar hartenlust 
snuffelen. De opbrengst is voor de muziekvereniging die weer hard aan enkele 
nieuwe instrumenten toe is.

Weer boekenmarkt in de blazer
Op 14 februari

Wie nog boeken op wil ruimen en op die manier vereniging steunen kan bellen naar: 464614 
of 615077. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de boeken op te komen halen. U kunt 
ze ook zelf even naar De Blazer brengen op woensdag 4, donderdag 5 of vrijdag 6 februari 
van19.30 tot 20.30 uur of op woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur.
Naast boeken zijn ook tijdschriften, videobanden en cd’s welkom die dan ook op 14 februari 
worden aangeboden.

Weer kerstzangavond met 
Walchers Kerstkoor

In de kerk aan het Oranjeplein op 13 december

Het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde Walchers Kerstkoor is op zaterdag 13 de-
cember,  onder leiding van Gerard Wortman, weer te horen tijdens de bekende Kerstzang-
avond. Traditiegetrouw doet ook Vlijt en Volharding mee, deze keer met het jeugdorkest onder 
leiding van Albert-John Vervorst, dat de samenzang zal begeleiden. Voor het eerst wordt deze 
Kerstzangavond gehouden in de historische kerk aan het Oranjeplein. Het begint om acht uur, 
de kerk is om half acht open. De toegang is gratis.

bekendheid heeft gekregen onder andere 
door zijn vertolking van de hoofdrol in de 
amateurversie van  “Joseph and the amazing 
technicolor dreamcoat”. Amir zal evenals een 
flinke cast van de Goese Musical Vrienden het 
musicalconcert mee handen en voeten geven 
en dirigent Albert-John Vervorst bewerkt een 
aantal liederen.

Wereldmuziekconcours
Voor het eerst in haar dan 88-jarige bestaans-
geschiedenis zal Vlijt en Volharding deze zo-
mer waarschijnlijk met de fanfare meedoen 
aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  
De datum is nog niet precies bekend en ook 
de deelname hangt nog af van het aantal in-
geschreven orkesten.

Vervolg van pagina 1 >>

Op de begraafplaats in West Souburg staat een 
gedenknaald voor Marnix. Opgericht in 1872. 
Door wie? Niet door de Nederlanders! Die zijn 
hem bijna vergeten. Maar nota bene door de 
inwoners van Antwerpen.

van Oranje en de zijnen een feit was, zouden 
de naamgenoten, koning Filips II en Philips van 
Marnix van St. Aldegonde, gezworen vijanden 
worden. Van het kasteel is niets over. De resten 
van de fundamenten zijn in de zeventiger jaren 
van de twintigste eeuw verdwenen onder de 
nieuwbouw van de wijk Westerzicht. Een pla-
quette op het huis aan de Parklaan, tussen Mar-
nixplein en Westerzicht, herinnert aan Marnix, 
zoals Philips van Marnix van St. Aldegonde vaak 
kortweg wordt genoemd. Op de begraafplaats 
staat een gedenknaald voor Marnix, opgericht 
in 1872. Door wie? Niet door Nederlanders! 
Die zijn hem bijna vergeten. Maar nota bene 
door inwoners van Antwerpen. Wat zou het 
zijn dat veel Zeeuwen en Hollanders zich geen 
raad weten met Marnix van St. Aldegonde? 
Misschien is hij wel teveel ‘geclaimd’ – er zijn 
zowel orthodox-protestantse basisscholen naar 
hem genoemd als ook vrijmetselaarsloges en 
zelfs een extreem-rechtse denktank. En dat, 
terwijl Marnix van St. Aldegonde niets meer en 
niets minder was dan een man die, evenals zijn 
vriend Willem van Oranje, een zekere tolerantie 
nastreefde tussen protestanten en katholieken. 
De tirannie verdrijven en verder vooral vroom 
blijven – dat was zijn doel. 

De ironie wil dat de schrijver van dat andere 
Nederlandse volkslied, Hendrik Tollens, ook iets 
met Souburg had. Of hij er vaak is geweest, is 
niet bekend, maar in elk geval wel op de mooi-
ste dag van zijn leven, 27 juli 1800. Tollens, een 
van de meest geliefde dichters van de negen-
tiende eeuw, was met recht een brave Hendrik 
die zijn gedichten volschreef met allerlei deug-
den als tevredenheid, huwelijkstrouw en vader-
landsliefde. Eén ondeugd heeft hij zichzelf toe-
gestaan en dat is het tegen de uitdrukkelijke 
wil van zijn vader in in het huwelijk treden met 
de dochter van een toneelspeler. In Souburg 
waande deze Rotterdammer zich kennelijk ver 
genoeg uit het zicht- of schootsveld van zijn 
vader om er in het geheim te kunnen trouwen 
met Gerbranda Rivier. Maar misschien was de 
mooiste dag van zijn leven wel een andere. Die 
dag bijvoorbeeld dat zijn inzending voor de 

prijsvraag met de opdracht een volkslied voor 
het zojuist bevrijde Nederland te schrijven, de 
eerste prijs won. Van 1815 tot 1932 was Tollens’ 
“Wien Neerlands bloed in d’aadren vloeit” het 
officiële volkslied, totdat koningin Wilhelmina 
besloot dat het Wilhelmus toch mooier was. De 
tweede regel van Tollens’ lied, “van vreemde 
smetten vrij”, zou hem veel beter kwalificeren 
als naamgever van een extreem-rechtse denk-
tank, ware het niet dat Tollens hierbij dacht aan 
de smetten van de Franse overheersing en dus 
geen enkel racistisch motief bezat.

Van Tollens is in het Souburgse straatbeeld 
niets meer terug te vinden. Hij zal ongetwijfeld 
zijn getrouwd in het oude gemeentehuis aan 
het Oranjeplein. Dat plein bereikt men door 
terug de brug over te gaan en langs het sta-
tion de gehele Kanaalstraat door te lopen. Op 
het Oranjeplein vinden wij wel het borstbeeld 
van een andere beroemde Souburger, Pie-
ter Louwerse. Hij werd in 1840 geboren en is 
zelf vrijwel vergeten, maar bijna iedereen kent 
nog wel een aantal van zijn liederen: “Waar 
de blanke top der duinen”, “Op de grote stille 
heide” en, jawel, “Zagen, zagen, wiedewiede-
wagen”. Evenals Tollens was hij beïnvloed door 
de nationalistische wind die sinds de Napole-
ontische tijd door Europa woei. In zijn jeugd-
boeken greep hij graag terug op de zestiende 
en zeventiende eeuw. Hij schreef bijvoorbeeld 
over Michiel de Ruyter. Zo hoopten Tollens en 
hij de Nederlandse identiteit te versterken en 
een gevoel van trots te wekken. Wat dat betreft 
is er dus niet zo gek veel veranderd in die eeu-
wen. Zelfs spirituele reisgidsen grijpen tegen-
woordig weer terug op beroemde Zeeuwen 
om ze onder het spinrag vandaan te halen. Dat 
dat laatste bij Pieter Louwerse geen overbodige 
luxe is, bewijst de foto. Deze schoolmeester 
draait zich om in zijn graf, als hij de graffiti en 
de rommel zou zien, waarover zijn verweerde 
en groen uitgeslagen buste tegenwoordig uit-
kijkt. En toch, zo lijkt hij te denken: koning, kei-
zer, admiraal, Souburg kennen ze allemaal.

“De tekst van dit artikel komt uit “Inspirerend 
Zeeland” een reis langst vijftig plaatsen met een 
bijzonder verhaal. Geschreven door Aarnoud 
van der Deijl en Marga Haas. “Inspirerend 
Zeeland” bevat een schat aan informatie in 
vaak luchtige achtergrondartikelen. De auteurs 
bezien de spirituele plekken met een knipoog. 
Foto’s en een overzichtskaart maken het boek 
compleet. De redactie van de Souburgsche  
Courant kan u dit boek aanbevelen.”

Uitgever den Boer-de Ruiter
ISBN/EAN 978-90-74576-97-2
Prijs: 15 euro.



Nemidso advertentie puzzel
De puzzelaars onder onze lezers komen aan bod met deze puzzel. Er zijn tien 
vragen afgedrukt. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de adver-
tenties in deze courant. Schrijf achter iedere vraag de naam van de winkelier of 
ondernemer in wiens advertentie de oplossing van de vraag gevonden is. Knip 
hierna deze bladzijde uit de courant (of kopieer ‘m) en vermeld uw naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer. De oplossing kan worden ingeleverd in de Pas-
poortstraat bij De Vrijbuiter. De sluitingsdatum is 30 december. De winnaars 
worden in de volgende Souburgsche Courant bekend gemaakt. 

De prijzen voor deze puzzel zijn drie waardebonnen van 25 euro

Naam:  .................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................

Postcode:  ...................................Woonplaats: ......................................................................

Telefoon:  ......................................................

Omschrijving:

1 Met de gulle lach van Martin.  ...........................................................
 
2 Strandhuisje.  ...........................................................

3 Kleinste Citroën DS voor een glad voorkomen.  ...........................................................  

4 Venter met beker.  ...........................................................  

5 Lied over eetgerei? Wel het smakelijkst.  ...........................................................

6 Met € 6650 extra.  ...........................................................

7 Op zoek naar een vervanger voor Gerard Joling?  ...........................................................

8 In noord en zuid en van 9 tot 13.  ...........................................................

9 Rond de jaarwisseling creativiteit op laag pitje.  ...........................................................

10 Bijna een meter verticaal.  ...........................................................

Scheldekraan
Het kost vierhonderd vijftig duizend euro om hem op te knappen. Het kost jaarlijks 
vijftigduizend euro om hem in stand te houden. Je denkt wat is dat duur. Zie je hem hier op 
de foto staan. Je denkt wat is dat mooi.  

Bij jaarwisseling hoort 
vuurwerk

Elk jaar is het een drukte van belang bij 
de Vrijbuiter in de Paspoortstraat te Oost-
Souburg.   Dit jaar zijn er weer diversen 
nieuwe artikelen die voor prachtige effecten 
zorgen. Kees kan er enthousiast over 
vertellen. Hij is speciaal naar een vuurwerk 
demonstratie in het land geweest om zich 
goed voor te bereiden op de komende 
verkoopdagen.  Nieuw dit jaar zijn  o.a. 
Tears in Heaven, Kamuro Sky, Circle Delight, 
Silver Storm en de Pyro Drum. Schitterende 
potten vuurwerk met prachtige effecten. 
Ieder jaar is er weer ophef over dat mensen 
door vuurwerk zich in het ziekenhuis  moeten 
laten behandelen. Kees is daar niet blij mee. 
Het komt altijd door stom met het vuurwerk 
om te gaan jezelf eerst goed je eigen vol 
laten lopen met drank en dan vuurwerk 
afsteken vraagt om problemen. Ook het 
afsteken van niet goedgekeurd vuurwerk 
raadt hij af. Lees eerst de gebruiks aanwijzing 
voor je vuurwerk afsteekt. Marja begrijpt ook 
sommige ouders niet die vuurwerk kopen 
en dat aan kinderen van 10 jaar 
of nog jonger meegeven. 
Dat is vragen om 
rottigheid of 

Een jaarwisseling zonder vuurwerk is geen jaarwisseling stellen Kees en Marja 
van De Vrijbuiter. Het is in de winkel aan de Paspoortstraat al behoorlijk druk. 
Van klein tot groot komen ze om het vuurwerk te bestellen zodat ze er zeker 
zijn van dat ze wat ze willen afsteken ook daadwerkelijk hebben. Kees en Marja 
Schroevers vinden het belangrijk om de klanten goed voor te lichten over de 
verschillende effecten van het vuurwerk. Om te bestellen is er geen leeftijds-
grens, wel moet je 16 jaar zijn om het op te halen.

ongelukken. Voor de jongere kinderen zijn er 
genoeg anderen artikelen zoals: Knalerwten, 
Bengaalse fakkels, Morning Glory en 
natuurlijk de Sterrenregen. Veel mensen 
denken dat sterrenregen koud vuur is en 
niet gevaarlijk voor kinderen. Als je het goed 
vasthoudt dan kan er weinig gebeuren. Maar 
het is geen koudvuur dus wel degelijk heet.
Bij de Vrijbuiter kun je de nieuwste soorten 
vuurwerk kopen. Ook dit jaar is de Crown 
Collectie weer verkozen tot de beste in zijn 
soort. Al het vuurwerk is samengesteld door 
vakmensen met liefde voor het vuurwerk en 
die de veiligheid voor mens en dier hoog in 
het vaandel hebben staan. Wie prachtige 
effekten, gigantische hoge pijlen met grote 
boeketten wil, of gewoon even lekker knallen, 
bij de Vrijbuiter vertellen ze je er alles over. 
Voorkom teleurstelling en bestel tijdig. Ook 
kan je via www.vrijbuiter.vuurwerkexpert.
nl je vuurwerk bestellen. Dit jaar kun je het 
vuurwerk ophalen op 29, 30 en 31 december. 
Alleen op 31 december van 10.00 tot 02.00 
uur mag je vuurwerk afsteken. De Vrijbuiter 

vindt u in de Paspoortstraat 26 te Oost-
Souburg. Tel. 0118-490426
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Stadhuis op stelten

Schelde kwartier
Wellicht hebt u de discussie over de Machinefabriek in het Scheldekwartier gevolgd. 
Het college is met voorstellen gekomen om de grondexploitatie van het gebied kosten dek-
kend te maken. Een van de voorstellen was om de Machinefabriek af te breken. Met de 
Machinefabriek erbij is er teveel ruimte in te vullen, want: “de Timmerfabriek, de Zware 
Plaatwerkerij, het kantoorgebouw en het Vakbondsgebouw samen zijn al goed voor 5000 
vierkante meter” aldus de verantwoordelijke wethouder. Bovendien levert niet slopen een 
exploitatietekort op tussen de acht en vijftien miljoen euro. Dat betekent een tekort van 360 
tot 680 euro per huishouden. Naar de huishoudens in de dorpen toegerekend betekend dit 
dat zij twee tot vier miljoen euro moeten mee betalen. Er is nog een kleine hoop voor het ge-
bouw. Mocht er iemand komen met een briljant plan, die rijk is en bereid geld te investeren 
dan valt er nog altijd te praten met het college. Wij wachten af.

 West Souburg
In de PZC van 29-11-2008 staat: “In 1966 is West-Souburg bij Vlissingen gevoegd als een 
Vlissingse wijk”. Dit klopt natuurlijk niet. In 1966 werden de drie gemeenten Ritthem, Vlis-
singen en Oost en West Souburg samengevoegd tot één gemeente. Die gemeente ging 
verder onder de naam van de grootste van de drie, Vlissingen. Dat met die bestuurlijke 
samenwerking ook de identiteit van de kern zou moeten verdwijnen, is natuurlijk nooit de 
opzet geweest van de bestuurlijke herinrichters. Tot in de jaren 80 werd West Souburg ook in 
Vlissingen nog gewoon een dorp genoemd.
De ANWB gebruikte blauwe borden om de weg naar West Souburg te wijzen. 
In de jaren 90 wilde de landelijke en plaatselijke overheden het contact met de bevolking ver-
beteren. Onder de noemer van sociale vernieuwing. Het college van de gemeente Vlissingen 
wilde meer contact met de inwoners en besloten de gemeente in te delen in 5 gebieden. 
Dit was geen natuurlijke indeling maar een indeling naar het aantal collegeleden dat men 
had. West Souburg werd ondergebracht in een kunstmatige wijk die Groot Lammerenburg 
genoemd wordt. Een dorp met een groot verleden werd dus ingedeeld in een wijk die ver-
noemd werd naar een van de vele boerderijen c.q. buitens in de buurt. Historisch gezien 
zou je dit het minachten van het verleden van West Souburg kunnen noemen. Ondertussen 
zijn de borden met de tekst West Souburg weggehaald. Om het verhaal compleet te maken 
wordt West Souburg op de web site van de gemeente Vlissingen een wijk genoemd. Histo-
risch gezien zou het beter zijn om de borden “West Souburg – Gemeente Vlissingen” terug te 
plaatsen. In Ritthem, Oost Souburg en Groot Abeele staan de borden er gelukkig nog wel.

 Asfaltering Burgemeester Stemerdinglaan
Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen november heeft Partij Souburg Ritthem een 
motie ingediend om de asfaltering van de Burgemeester Stemerdinglaan niet verder uit te 
stellen. De asfaltering was eerder in 2009 gepland en in de begroting 2008-2011 uitgesteld 
naar 2011. In de begroting 2009-2012 is de asfaltering verder uitgesteld naar 2012.  De 
wethouder stelde dat de Industrieweg op Baskenburg al een paar jaar wacht op revitalise-
ring. Deze weg gaat daarom voor. Bovendien wordt er in Souburg al zoveel heringericht en 
onderhoud gepleegd dat het beter is om een jaartje langer te wachten. 
Alleen de PSR, VVD en GL stemden voor de motie. Dat was niet voldoende. Het uitstel van 
de asfaltering met een jaartje wordt daarom gehandhaafd. 

 Onderhoud begraafplaatsen
Tijdens dezelfde begrotingsbehandeling verzocht Partij Souburg Ritthem het college de be-
graafplaatsen aan te merken als zichtlocaties. (De afdeling beheer heeft te weinig budget om 
al het groen binnen de gemeente te onderhouden. Daarom zijn er gebieden aangewezen 
die als zichtlocatie gelden. Zichtlocaties worden wel goed onderhouden.) De wethouder 
vond het aanmerken van de begraafplaatsen als zichtlocatie te ver gaan. Hij deed wel de toe-
zegging dat er in 2009 verbeteringen zullen plaatsvinden. Zolang de begraafplaatsen goed 
onderhouden worden kan de PSR zich in het antwoord vinden. 
  

(Advertentie)

FRACTIE

Raadslid
Lou Waterman        
Vesting 21
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-462850 
e-mail:
lfwaterman@zeelandnet.nl 

Raadslid
Alex Achterhuis
Zuidwateringstraat 3e
4389 TT Ritthem  
T. 0118-473808 
e-mail:
alex.achterhuis@zeelandnet.nl 

Raadslid
Geerard  Eckhardt   
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 
T. 0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nl

Raadslid
Lambert Prevoo         
Ritthemsestraat 3
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-463369 
e-mail:
lprevoo@zeelandnet.nl 

Raadslid
Dick Schinkel           
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 
T. 0118-490195
e-mail:
dickschinkel@zeelandnet.nl
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Veel werknemers van Vlissingen Oost zetten hun fiets aan het begin van de Ritthemsestraat.

Dat bij die bestuurlijke samenwerking ook de identiteit van de kern West Souburg zou moeten 
verdwijnen, is natuurlijk nooit de opzet geweest van de bestuurlijke herinrichters. 

 Fontein Lekstraat
De fontein aan de Lekstraat is even buiten werking. Na controle bleek dat de pomp kapot was 
en het duurt even voordat het gerepareerd kan worden. Dat is inmiddels gebeurd, maar de 
pomp wordt pas in het voorjaar van 2009 teruggeplaatst.

 Ondergrondse Vuilcontainers.
De proef met de (vrije) openstelling van de ondergrondse vuilcontainers is een succes. In 
december wordt de proef geëvalueerd. Er is op dit moment een project zwerfvuil.

 Onderhoud straten, groenvoorziening, zwerfvuil en sloten
Heeft u iets te melden over bovenstaande zaken dan kan dat aan het Serviceteam Openbare 
Ruimten (SOR) via telefoonnummer 487500 of meldingen@vlissingen.nl
Graffiti in de tunnels wordt sneller aangepakt. 

 Kerstbomen
Net als vorig jaar wordt er op het pleintje bij het station een kerstboom geplaatst. 

 Restauratie kerktoren Oost Souburg 
In 2010 wordt de kerktoren gerestaureerd. Dit is een noodzakelijk restauratie t.b.v het be-
houd van de toren. De totale kosten worden geraamd op € 380.000,00.

 Carpoolplaats
De PSR heeft de Gemeente Vlissingen gevraagd om een carpoolplaats voor fietsen te maken 
aan het begin van de Ritthemsestraat (bij het viaduct) Veel werknemers van Vlissingen Oost 
zetten daar hun fiets en rijden met collega’s mee. De wethouder neemt binnenkort een be-
sluit over het plaatsen van fietsbeugels.

 Westelijke Bermweg (Zwarte Jaagpad)
De Westelijke Bermweg is ’s avonds voor fietsers en wandelaars gevaarlijk. De Westelijke 
Bermweg is eigendom van de Provincie Zeeland. Sociale veiligheid valt echter onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Vlissingen. We hebben daarom bij afdeling beheer 
van de gemeente gevraagd voor verlichting te zorgen en witte strepen op de weg aan te 
brengen. 

 Overgang Koopmansvoetpad – Diezestraat
De PSR heeft de gemeente verzocht de overgang Koopmansvoetpad – Diezestraat veiliger 
te maken. Deze kruising is erg onoverzichtelijk en daarom gevaarlijk. Het is wachten op een 
ongeluk. De gemeente Vlissingen heeft toegezegd er aandacht aan te besteden en, indien 
mogelijk, het kruispunt veiliger maken.
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“In ’t Bijzonder” voelt zich na een maand 
helemaal thuis in de Kanaalstraat

Voordat Corinda van Gilst aan haar eigen 
zaak begon heeft ze ervaring genoeg 
opgedaan de afgelopen 8 jaar. Na de 
afronding van haar Middelbare opleiding 
tot bloemist en het behalen van haar 
middenstand diploma ging ze fulltime 
aan de slag bij Intratuin te Koudekerke. 
Op de snijbloemenafdeling heeft ze daar 
met plezier gewerkt, o.a waren haar 
werkzaamheden het maken van diverse 
arrangementen en boeketten en het 
begeleiden van stagaires. Echter binnen 
zo’n grote organisatie is het moeilijk 
om je eigen ideeën te ontplooien en je 
inspiratie tot uiting te brengen. Dat heeft 
haar doen besluiten een eigen zaak op 
te starten waar ze wel al haar inspiratie 
tot leven kan laten komen en haar werk 
af kan stemmen op de behoefte van de 
klanten. Of ze haar oude collega’s zal 
missen:  Jazeker, dat valt me zwaar, we 
hadden echt een leuk team en hadden 
veel lol op het werk. Maar ze zullen zeker 
wel eens langs komen in de zaak voor een 
bakkie en dat zal ik op mijn vrije dag ook 
nog wel eens doen bij hun.

Beide zijn afkomstig uit Koudekerke en de 
kleinschaligheid en gemoedelijkheid van 
een dorp sprak hun wel aan. Een grote 
stad zou het niet worden daar waren ze 
het snel over eens. Toen in de Kanaalstraat 
het pand van Delta Stoffenhuis met de 
privéwoning van de fam Baas vrijkwam 
was de keuze snel gemaakt. We gaan op 
Souburg wonen! Er woonde al wat familie 
op het dorp en die wonen hier met veel 
plezier, het was dus een bewuste keuze 
aldus de jonge ondernemers. En alle 
voorzieningen zijn er in de buurt met de 
grote steden binnen handbereik. Ook 
voor Johan was het een nieuwe start. 
Na een moeilijke periode willen ze naar 
de toekomst kijken en niet teveel meer 
achterom. Die periode ligt achter ons, 
in gedachte nog wel en met name aan 
alle mensen die ons hierin gesteund 
hebben vult Johan aan. Dat iedereen in 
de familie achter hun plannen staat blijkt 
wel uit het feit dat iedereen binnen de 
familie een handje meehelpt. We hoeven 
maar een belletje te geven en er is altijd 
iemand bereid bij te springen.  Het is zo 

Een maand geleden, om precies te zijn 20 november, opende Corinda en 
Johan hun eigen woonaccessoires & decoratie winkel. Ze voelen zich er al 
helemaal thuis. Warm en gastvrij zijn ze onthaald door de Souburgse mid-
denstand en inwoners. Dat ze zich hier nu al thuis voelen blijkt wel uit het 
feit dat de koffie in de winkel voor iedereen klaarstaat. Twee jonge onder-
nemers met veel ideeën en plannen voor de toekomst.

ontzettend leuk werk en het contact met 
klanten die in de winkel komen geeft zo 
veel voldoening en gezelligheid.

Specialiteiten
In ’t Bijzonder biedt arrangementen in 
bloemen aan voor bruiloften en partijen. 
Hier ligt dan ook de basis van Corinda en 
wil deze kennis en kunde niet verloren 
laten gaan. Op bestelling wordt samen 
met klanten op maat een boeket of 
zaalversiering samengesteld.
1 x Per maand wordt er een workshop 
in de zaak gehouden. Iedere maand een 
ander thema, dit afhankelijk van het 
jaargetijde. In december is het thema 
uiteraard Kerst en er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Ze willen zich ook 
gaan specialiseren in abonnementen. 
Bedrijven sluiten een contract af  waarbij ik 
afhankelijk van de wensen een aantal maal 
per jaar de stukken kom vernieuwen met 
verschillende thema’s, al dan niet vanaf de 
basis, of in verschillende vazen / potten. 
Zowel mini als maxi abonnementen zijn 
mogelijk. Hier gaat veel tijd in zitten om 

alle bedrijven (hotels, uitvaartcentra, 
kantoren, maar ook particulieren) aan 
te schrijven en langs te gaan en hun 
aanbod en plannen uit te dragen maar ze 
hebben het er graag voor over. Wekelijks 
bezoeken ze beurzen en groothandels. 
Wonen ze workshops in den lande bij 
om op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen en trends. Echter 
exclusiviteit willen ze wel blijven bieden 
door hun eigen identiteit te behouden. 
Ook kunnen mensen hun eigen schalen 
of vazen meenemen en deze op laten 
maken. Voor alle verdere informatie kan 
iedereen in de winkel langskomen of 
kijken op: www.intbijzonder.eu
Klein meubelen & woonaccessoires zijn ook 
volop te koop in de winkel. Deze worden 
ook op verzoek uitgezocht, besteld en 
geleverd in combinatie met de op maat 
gemaakte stukken. In principe is alles te 
koop wat er in de winkel tentoongesteld 
wordt verteld Corinda. Waarna Johan snel 
aanvult: bijna alles, want jij bent niet te 
koop! Ik wil graag nog jaren met je verder 
in deze mooie zaak.

•		REDACTIE 
Dick Visser 
dtvisser@hetnet.nl

•  Advertentie-Acquisitie 
Dick Schinkel 
tel.: (0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  Medewerkers 
-  Kees v. d. Blom 

tel.: (01118) 490414 
-  Dick Schinkel 

tel.: (0118) 490195
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Bram Ossewaarde

•  AfhAAlAdressen 
Gratis exemplaren zijn af te 
halen bij Bruna Postkantoor in de 
Kanaalstraat 
De Vrijbuiter in  de Paspoortstraat. 

•  verspreidingsgebied 
Oost West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  kopij 
Redactionele kopij en  
(zaken-) nieuwtjes voor de 
volgende Souburgsche Courant 
kunnen uiterljk 20-02-2009 
bij de redactie via e-mail aan -
ge leverd worden in Word. 
Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

•  bezorging 
De Courant dient uiterlijk 
zaterdagavond 13-12-2008 
bezorgd te worden. 
De courant niet ontvangen? 
Vraag dan eerst of er bij uw 
buren ook niet bezorgd is. 
Indien dit zo is geef dan 
dinsdagavond 16-12-2008 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl.

Souburgsche
Courant
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Corinda en Johan in hun eigen woonaccessoires & decoratie winkel. 

Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL




