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DE OORLOG IN VLISSINGEN

Het bijzondere aan de oorlogsjaren in Vlissingen (in vergelijking met 

veel andere plaatsen in Nederland) is dat het vanaf mei ’40 tot de 

bevrijding in november ’44 voortdurend terrein van oorlogshandeling 

was.  

De velen bombardementen op de scheepswerf “De Schelde” en het 

militair vliegveld(je) waren hier debet aan, alsmede de bouw van de 

Atlantikwall en de aanwijzing door Hitler van Vlissingen als “Festung, 

die nimmer mocht capituleren.”
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STICHTING OORLOGSJAREN IN VLISSINGEN

De stichting Vlissingen in Oorlogsjaren is opgericht om de 

oorlogsgeschiedenis van Vlissingen levend te houden bij volgende 

generaties Vlissingers en richt zich daarom in zijn activiteiten met 

name op de thema’s Herdenken, Overdragen en Vieren van de 

Vrijheid. Hierbij wordt doorlopend het belang van vrede en vrijheid 

uitgedragen.  

De viering van de 75-jarige bevrijding van Vlissingen in 2019 wordt 

benut om daar in brede lagen van de eigen bevolking én daarbuiten 

aandacht voor te vragen.
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HERDENKEN 

Hebben de generaties van na de oorlog dan niets geleerd? Zijn zij de 

oorlogsellende in eigen huis en omgeving dan al weer vergeten? De 

gruwelijkste ervaring die mensen kunnen meemaken is oorlog. Dat 

lees je in boeken en hoor je uit overlevering. Van mensen dichtbij en 

veraf. Families die jaren van spanning en ellende hebben 

meegemaakt. Soms met verlies van mensen uit de directe omgeving. 

Of herinneringen aan bombardementen waarvoor de schuilkelder 

werd opgezocht. Of, zoals in Vlissingen, aan een alles verwoestende 

strijd die bijna geen huis heel liet. Die de bewoners verjoeg van huis 

en haard.
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Herdenken is niet alleen terugdenken aan de gesneuvelden, het is ook

het doorvertellen van de verhalen, die niet vergeten mogen worden 

om daarmee een les voor de toekomst te vormen.
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WAARSCHUWEN

Ruim 70 jaar na het einde van Wereldoorlog II leven we in een wereld 

die nog steeds bol staat van spanningen. De oorlog in het Midden-

Oosten lijkt niet te stoppen en de regio doet denken aan een kruitvat 

dat ook ons veilig geachte Europa en Nederland zal raken als het tot 

ontploffing komt. Het terrorisme uit die omgeving blijft onschuldige 

slachtoffers in onze directe omgeving maken. Nog dichterbij woedt de

oorlog in Oost-Oekraïne en ook de spanningen met Rusland zijn weer 

terug. Het nationalisme in Europa en elders rukt op en extreme 

krachten nemen toe.

Het motto ‘Elke naam is een schreeuw om vrede/Each name is a cry 

for peace’ verbindt het verleden met het heden. Om dat tot uiting te 

brengen nemen scholieren van lager en middelbaar onderwijs actief 

deel aan de jaarlijkse herdenking.
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ACTIVITEITEN 

Jaarlijks vindt er rond de bevrijdingsdatum (eind oktober/begin 

november) een herdenkingsceremonie plaats op Uncle Beach. 

Kransen worden gelegd bij de monumenten namens het 

gemeentebestuur, de provincie en diplomatiek vertegenwoordigers 

van o.a. Engeland, Frankrijk, België en Canada. Ook 

vertegenwoordigers van binnen-en buitenlandse 

veteranenorganisaties zijn aanwezig en nemen deel aan deze 

ceremonie.
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Vertegenwoordiging Franse consulaat Patrick Churcill
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WANDELING BEVRIJDINGSROUTE 

Met het Markeringspunt Oranjemolen als vertrekpunt, wordt onder 

leiding van een gids de route - of een deel daarvan - gelopen die de 

bevrijders in Vlissingen ook hebben gelopen.
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LEZINGEN

Over Bevrijding van Vlissingen en/of de Slag om 

de Schelde: In 2017 werd deze verzorgd door 

Historicus Hans Sakkers, in 2018 door de 

Canadese Defensie Attaché Colonel Tim Young 

en in 2019 – naar verwachting - door de 

Defensie Attaché van het U.K.

EDUCATIE 

Het overdragen van aansprekende informatie wordt naarmate de tijd 

verstrijkt steeds moeilijker. Onderwijs kan daarbij behulpzaam zijn. In 

de reguliere geschiedenislessen worden leerlingen van een aantal 

klassen van het middelbaar onderwijs (o.a. SG Scheldemond) voorzien

van informatie over de oorlogsjaren, waarna zij op onze website een 

Monumentenroute kunnen volgen middels een vraag en 

antwoordspel. Samen met het onderwijsveld wordt gewerkt aan 

uitbreiding van deze lessen. In het kader van het Jubileumjaar 2019 

worden ook andere activiteiten verkend.

Colonel Tim Young
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Zie voor meer informatie over de route:  
www.oorlogsjarenvlissingen.nl/monumenten

route
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WEBSITE 

De website www.oorlogsjarenvlissingen.nl bevat een schat aan 

informatie die nog steeds wordt aangevuld met militaire verslagen, 

herinneringen van burgers en autoriteiten en bijdragen van historici 

en wetenschappers. Ook is hier steeds meer  beeldmateriaal te 

vinden.
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ROLL OF HONOUR

Bij het lezen van namen van de militairen die vielen voor onze 

vrijheid, besef je pas wat het betekent als je op jonge leeftijd je leven 

geeft voor de vrijheid van anderen. Dat is een offer, dat nooit 

vergeten mag worden. Daarom willen wij de namen van de 

gesneuvelden aanbrengen op de muur bij Uncle Beach met de 

toevoeging van het motto:

‘Each name is a cry for peace’.
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LIBERATION ROUTE

De bevrijding van Vlissingen is een belangrijk - maar ontbrekend 

onderdeel van het Europese project Liberation Route (de route van de

landingsstranden in Normandië naar Berlijn) Alle belangrijke en 

minder belangrijke plaatsen waar gestreden is, kunnen worden 

voorzien van Informatiepanelen. Voor Vlissingen en directe omgeving 

heeft Liberation Route 13 locaties aangewezen waar de 

informatiepanelen geplaatst kunnen worden. Ook is een leskist 

samengesteld ten behoeve van de leerlingen in het basisonderwijs.

Markeringspunt bij Lewedorp
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FOTO EXPERIENCE

Bewoners en toeristen worden uitgedaagd dezelfde weg te lopen die 

de bevrijders moesten volgen in Vlissingen. Dat ging langs 3 

verschillende routes. Het plan is langs elk van de drie routes 3 

markeringen te maken op plekken in de open ruimte met een foto en 

een verhaal. De markeringen zijn verschillend: soms een grote 

installatie en soms een ingetogen verbeelding, voorzien van een 

persoonlijk verhaal.
De markeringen zijn tevens onderdeel van het project Liberation 

Route. 
De route start in een tijdelijk paviljoen aan de Commandoweg waar 

bezoekers een overzicht in vogelvlucht krijgen van de Slag om de 

Schelde. Het paviljoen bestaat uit twee containers met daarin een 

kleine expositie van kaarten, teksten en beeldmateriaal. Voor 

schooljeugd wordt een aparte educatieve handleiding gemaakt. 
Dit initiatief van de stichting Oorlogsjaren wordt opgezet en 

uitgevoerd in samenwerking met het Zeeuws Maritiem MuZEEum en 

het Gemeente Archief Vlissingen. 
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JUBILEUM JAAR 2019 

Inmiddels heeft de gemeente Vlissingen 75.000 Euro beschikbaar 

gesteld om via verenigingen, stichtingen e.d. de boodschap van ‘ 

herdenken, vieren en werken aan vrijheid’ over te brengen. Een 

projectteam met vertegenwoordigers van gemeente en o.a. de 

stichting Oorlogsjaren Vlissingen werkt aan een programma van 

activiteiten welke van mei tot eind 2019 zullen plaatsvinden. Het 

uiteindelijke programma is nu nog niet bekend. 

Op de voorlopige lijst staan:

 “We will remember”  tekst bij de Oranjemolen uitbreiden met de

Roll of Honour” (zie blz 16)
 Plaatsen palen Liberation Route (zie blz 17)
 Foto presentatie in de openlucht. (zie blz 18) 
 Huis-aan-huis verspreiding van een speciale uitgave van Den 

Spiegel door de Vrienden MuzEEum en Archief
 Toneelvoorstellingen voor scholieren door de Zeeuwse Komedie
 Straattheater tijdens festival Onderstroom door de Cultuurwerf
 Concerten met specifiek thema door de Koninklijke Harmonie 

Ons Genoegen, de Vlissingse Oratorium Vereniging en de 

Marnixkerk
 Tentoonstelling mijnopruiming Westerschelde aan boord van de 

H.M. Mercuur
 Tentoonstellingen in Oranjemolen, Muzeeum en Archief
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SAMENWERKEN

Onze stichting streeft naar goede verhoudingen met alle instellingen 

van publieke en particuliere aard die zich eveneens bezighouden met 

één of meerdere aspecten van het oorlogsverleden. 

SPONSOREN EN SUBSIDIENTEN

Onze stichting ontvangt geen structurele financiële bijdrage. De start 

was mogelijk dankzij een bijdrage van het Hurgronje Fonds en door 

diensten in natura van Notariskantoor Herwigh, Ventevogel 

Mediaconcepten, Het Letterpakket en Media58. Bestuur en 

vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

ANBI-ERKENNING 

Per 3 augustus 2016 is de Stichting door de Belastingdienst 

aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door 

deze erkenning kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw 

belastbaar inkomen.
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ORGANISATIE 

Bestuur: Jaap Ventevogel (voorzitter) 

Marianne Reinders (secretaris) 

Maarten Janssens (penningmeester) 

Ineke Herbers-Schoenmakers 

Jan Koopman 

Epjan Kwast 

Jo de Ridder (adviseur) 

Ambassadeurs: 

Bas van den Tillaar, burgemeester

Willemien van Montfrans, voormalig voorzitter Nationaal Comité 4 en 

5 mei 

Rudi Gomperts, prominent lid Joodse Gemeenschap te 

Vlissingen/Walcheren

Vrijwilligers werken in werkgroep aan: 

Historische Documentatie, Website, Communicatie Jubileumjaar 

Steungroep: 

Een groep oud-bestuurders en raadsleden steunt onze stichting:

Jaap van der Doef Burgemeester

Leny Poppe – de Looff Wethouder CDA

Wim Hirdes Raadslid LPV

Niek Peters Raadslid D66

Caroline Stuurwold Raadslid CDA

Jaap Koppejan Raadslid SGP

Conny Seijbel Wethouder CDA

Lou Waterman Raadslid PSR

Tom Aalfs Raadslid D66

Cock Kapaan Raadslid CU

Jef van Wijnen Raadslid PvdA

Piet van der Maden Wethouder VVD
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COLOFON 

Organisatie: Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen 

Foto’s: Niek Peeters, Robin Hardeman, Stichting Oorlogsjaren 

Vlissingen

Met dank aan: onze sponsoren en vrijwilligers 

Informatie: www.oorlogsjarenvlissingen.nl

Facebook: Stichting Oorlogsjaren Vlissingen
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