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Missie
Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle
oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met
Vlissingen als brandpunt.
De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan
hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!
Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

Rechtsvorm
Op 3 augustus 2016 is de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen opgericht. De Stichting is ingeschreven in het
Handelsregister met Kamer van Koophandel nummer: 66593344. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer (RSIN) is 856623015.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. de geschiedenis van en kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog bij een groot publiek in herinnering te
houden bij huidige en toekomstige generaties om nieuwe oorlogen te helpen voorkomen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het houden van herdenkingen;
- het stimuleren en realiseren van publicaties;
- het (doen) aanbrengen van gedenktekens;
- het opzetten van een vraagbaak over de betreffende periode in Vlissingen en omgeving via een website en via
sociale en andere media; en
- het samenwerken met andere organisaties.

Activiteiten
Bij de oprichting van de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen worden de volgende activiteiten uitgevoerd of in
voorbereiding:
• Herdenking Bevrijding Vlissingen
Het Comité Bevrijding Vlissingen is in 1958 opgericht op initiatief van de gemeenteraad en werd door burgemeester
mr. B. Kolff geïnstalleerd. Het bestond bij de oprichting uit een aantal burgers van Vlissingen en enkele ambtenaren
van de gemeente. In 1982 traden Leon Dewitte en Hans Koeman toe tot het Comité waar zij ook thans deel van uit
maken. Voor de verdere samenstelling zie ‘Organisatie’ .
De herdenking wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag die het dichtst ligt bij de Bevrijdingsdag 3 november. In
2016 was dit 29 oktober, in 2017 is dat: 28 oktober, in 2018: 1 november, in 2019 vermoedelijk 3 november.
• Oorlogsmonumenten
Het beschrijven van alle Oorlogsmonumenten die ter herinnering aan de oorlog in Vlissingen zijn opgericht en in
stand worden gehouden.
De gegevens van alle monumenten worden verzameld
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• Plaquette met namen van gesneuvelden
De stichting streeft naar het plaatsen van een plaquette met de namen van alle gesneuvelden bij de
herdenkingslocatie Uncle Beach.
Een project voorstel wordt geschreven en begin 2017 hopen we de eerste stappen, een verkenning van het ontwerp
en de kosten, te kunnen vaststellen.
• Educatie
Het is van het grootste belang dat ook jongere generaties leren wat zich in Vlissingen in 1940-1945 heeft afgespeeld
en wat de gruwel is die oorlog met zich meebrengt. Leerlingen van het middelbaar onderwijs worden betrokken bij
de bevrijdingsherdenking en in overleg met het onderwijs wordt een leskist samengesteld.
• Website
Deze website gaat dienen als drager van informatie over de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen in de breedste zin
van het woord. Middels een link wordt verwezen naar het Stedelijk Archief van Vlissingen en andere relevante
archieven en instellingen.
In ieder geval komen aan de orde:
• Informatie over militaire organisaties die bij de bevrijding waren betrokken
• Informatie over verzetsgroepen en verzetsstrijders
• Publicaties
• Liberation Route
Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een ‘ketting’ van plaatsen en regio’s die op de Weg naar Bevrijding lagen.
Daarmee wordt bedoeld de route die de geallieerden vanuit Normandië naar Berlijn hebben afgelegd. Op deze
locaties kunnen informatiepalen worden geplaatst.

Bestuur
Jaap Ventevogel,
voorzitter

Jaap Ventevogel (1943) was betrokken bij tal van verenigingen en organisaties in Vlissingen en
daarbuiten. Van beroep was hij Makelaar in Assurantiën en pensioenadviseur (1970-1982).
Daarnaast raadslid van Vlissingen, statenlid en gedeputeerde van Zeeland (1970-1991).
Vervolgens adviseur en (interim) bestuurder (1991-2006).

drs.Bc. Léon A. DeWitte (1942), Studeerde geschiedenis, internationalisering en sociale wetenschappen aan de Universiteit van
vice-voorzitter
Nijmegen. Was docent aan havo/vwo/HBO. Hij bekleedde voorzittersfuncties in Zeeland en
daarbuiten bij meerdere organisaties, w.o. ANWB.
Sinds 1982 was hij lid c.q. voorzitter van de stichting Steun Bevrijders Walcheren, het Comité
Bevrijding Vlissingen en de stichting Slag om de Schelde. Daarnaast is hij bestuurslid van het
Etty Hillesum Onderzoek Centrum (EHOC).
Voor deze langdurige inspanningen op het gebied van veteranen WO II ontving hij de
volgende onderscheidingen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Officer of the Most
Excellent Order of the British Empire, Erelid en CO van de Canadese Black Watch Veteran
Association, Ridder/Officier Noorse Orde van Verdienste.
drs. Marianne J.A. ReindersStijnman, secretaris

Marianne Reinders-Stijnman (1958) studeerde geschiedenis in Utrecht. Zij heeft diverse
bestuurlijke functies gehad in organisaties en verenigingen. Daarnaast is zij 20 jaar raadslid
geweest in Vlissingen. Zij startte haar loopbaan in 1984 bij de PZC, maakte de overstap naar
public relations en werkt sinds 1991 bij Emergis en zijn rechtsvoorganger PZZ. Momenteel in
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de functie van manager sociaal domein en forensische zorg.
Maarten Janssens MAC,
penningmeester

mr. Ineke HerbersSchoenmakers

mr. Jack de Boo van Uyen

Is financieel directeur van Trainingscentrum Vlissingen en voorzitter van de centrale
examencommissie van de HZ University of Applied Sciences en Statenlid. Woont
sinds 2008 met zijn gezin in Vlissingen, en voelt zich betrokken bij Zeeland en in het
bijzonder Vlissingen wat zich uit in het vervullen van verscheidene bestuurs- en
toezichtsfuncties.
Mr. Ineke Herbers (1945) was actief in opleidingen voor volwassenen in Zeeland en
was adviseur van ondernemingsraden. Geschiedenis is haar hobby. Ze schreef een
tweetal boeken over Vlissingen, waarin de oorlog een belangrijke rol speelt.
Jack (1947) heeft als geboren en getogen Vlissinger bestuurlijke functies (gehad) in
organisaties en verenigingen. Gedurende 43 jaar bij de politie (Vlissingen en later regio
Zeeland) heeft hij verschillende (ondersteunende) managementfuncties gehad. Actief muziek
maken is één van zijn hobby’s.
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