
Elk jaar staan we in Vlissingen stil bij 
het indrukwekkende oorlogsverleden 
van Vlissingen. Dit jaar met extra 
nadruk, omdat het 75 jaar geleden 
is dat Vlissingen en Zeeland werden 
bevrijd. De Slag om de Schelde ging 
hieraan vooraf en is van groot belang 

geweest voor het verdere verloop van de Tweede 
Wereldoorlog. Deze ‘vergeten’ veldslag heeft veel 
strijders en burgers het leven gekost. Gelukkig wordt 
er nu alles aan gedaan om deze slag uit de vergetel-
heid te halen. De belangstelling voor de gebeurtenis-
sen en de impact daarvan is enorm aan het groeien. 
We willen het blijvend herdenken. Ook in Vlissingen. 

In Vlissingen doen we ons best om de herinnerin-
gen levend te houden. Het gemeentebestuur heeft 
besloten om aan het jaar 2019 een speciaal thema te 
verbinden onder de titel: “Vlissingen 75 jaar Slag om 
de Schelde”. In samenwerking met Vlissingse organi-
saties brengen we door middel van lezingen, mani-
festaties, educatieve projecten en herdenkingen de 
WOII en de gevolgen daarvan voor de stad Vlissingen 
en haar inwoners onder de aandacht. Vooral bij onze 
jongeren.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat veel verschillende 
organisaties hun medewerking geven om dit the-
majaar tot een succes te maken. Mooi dat ook de 
Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en het Schelde-
loodsenkoor op deze belangrijke dag voor Vlissingen 
een concert geven. Beide muziekgezelschappen zijn 
steeds bereid om belangrijke gebeurtenissen en 
herdenkingen met muzikale kwaliteiten te omlijsten! 
Heel erg bedankt hiervoor. 

Ik wens u een fijn concert toe 
en graag tot ziens op andere 
bijeenkomsten waarin, op welke 
manier dan ook, aandacht aan 
de Slag om de Schelde wordt 
geschonken.

Burgemeester van Vlissingen 
Bas van den Tillaar

                   (Foto: Mechteld Jansen)



    Ons Genoegen en de 
    Tweede Wereldoorlog
Het is zaterdagmiddag 12 augustus 
1950. In het Vlissingse Concertge-
bouw aan de Emmastraat is elke 

stoel bezet voor de receptie ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan van de Harmonie ‘Ons Genoegen’. 
Het wordt in meerdere opzichten een bijzondere 
bijeenkomst. De eerste verrassing staat op het toneel 
achter het nog gesloten doek. Als dit langzaam wordt 
opengeschoven zien de toeschouwers hun favorie-
te muziekkorps staan in splinternieuwe uniformen. 
De trotse voorzitter van de jubilerende vereniging, 
F. Naerebout vertelt over de zware taak die de uni-
formcommissie vijf jaar eerder kreeg opgelegd: de 
benodigde gelden bijeenbrengen voor de aanschaf 
van de eerste uniformen voor de harmonie. De kas is 
nu leeg, maar de uniformen zijn er, aldus de voorzit-
ter. Even later wordt hij zelf verrast door de Vlissingse 
burgemeester mr. B. Kolff die officieel meedeelt dat 
het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd aan 
‘Ons Genoegen’ het predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen. 
De vereniging heeft deze onderscheiding vooral te 
danken aan de houding, getoond tijdens de bezetting.

De oorlog.
Al vrij snel na de Duitse inval worden de Vlissingers 
geconfronteerd met de eerste slachtoffers van 
bombardementen. Na de Duitse bombardemen-
ten volgen er vele van geallieerde zijde. Ook krijgt 
de bevolking te maken met de grote hoeveelheid 
maatregelen die de bezettende macht uitvaardigt.                                       



De verduistering, de censuur, het verbod om naar Ra-
dio Oranje te luisteren, het op non-actief zetten van 
het gemeentebestuur en de distributie, om er maar 
eens een handvol te noemen. 
Het bestuur van de harmonie ‘Ons Genoegen’ besluit 
direct na het uitbrken van de oorlog te stoppen met-
met de openbare optredens. Dat is ruim voordat de 
Duitsers met een maatregel komen die het culturele 
leven sterk zou gaan beïnvloeden: De Kultuurkamer, 
de Nederlandse variant van de Duitse Reichskultur-
kammer. In het begin van 1941 kondigt de bezetter de 
maatregel aan en de Kultuurkamer wordt in novem-
ber van dat jaar opgericht. De naam wordt bewust 
niet met een ‘C’ geschreven omdat deze letter niet 
Germaans genoeg oogt. Iedereen die in de kunst- en 
cultuursector werkzaam is, moet zich uiterlijk 1 april 
1942 aanmelden bij het desbetreffende gilde. Bij 
het muziekgilde horen onder anderen componisten, 
tekstdichters, arrangeurs, dirigenten, zangers, orkest-
musici, ontspanningsmusici, muziekhandelaren en 
grammofoonplatenverkopers. Met deze maatregel 
probeert de bezetter het Nederlandse cultuurleven 
ondergeschikt te maken aan de nationaalsocialisti-
sche ideeën.  

Weigering.
Het bestuur van ‘Ons Genoegen’ weigert zich aan 
te melden bij de Kultuurkamer, hetgeen betekent 
dat er geen openbare optredens zijn toegestaan. Dit 
gegeven verandert weinig tot niets aan het eerder 
ingenomen standpunt. Wel sluit de vereniging zich 
aan bij de Bond van Zeeuwse Muziekgezelschappen, 
welke bond wel lid is van de Kultuurkamer. Omdat er 
geen concerten worden georganiseerd, hoeven er ook 
geen programma’s aan het bondsbestuur te worden 
toegezonden. Ook de Vlissingse zustervereniging ‘St. 
Caecilia’ besluit te stoppen met openbare optredens. 
In de zomer van 1941 ontstaat er opnieuw onge-
rustheid. De bezetter verplicht de bevolking tot het 
inleveren van metalen. Niet alles, want muziekin-
strumenten, voor zover zij voortdurend in gebruik 
zijn, behoeven niet te worden ingeleverd. Sommige 
muzikanten nemen het zekere voor het onzekere en 
verstoppen hun instrumenten. Toch lijdt de vereni-
ging schade door de bezetting. Weliswaar vinden er in 
klein verband regelmatig repetities plaats, maar de
vereniging moet vijfmaal van repetitielokaal veranderen 



vanwege de Duitse vordering van 
huizen. Na de bezetting blijkt er voor 
500 gulden aan bladmuziek, instru-
menten en medailles verloren te zijn 
gegaan.
Bevrijd.
Op 27 februari 1945 verschijnt 

er een advertentie in Vrije Zeeuw. 
Het bestuur van 
‘Ons Genoegen’ kon-
digt hierin de hervat-
ting van de repetities 
aan in de zaal van Bel-
lamypark 3, naast café 
De Witte Ballons. Alle 
oud-leden, leerlingen, 
donateurs of begunsti-
gers kunnen zich iede-
re dinsdagavond melden. Als in april op het herstelde 
sportveld aan het Van Nispenplein een voetbalwed-
strijd wordt georganiseerd tussen een Vlissings elftal 
en een Engels legerelftal mag ‘Ons Genoegen’ een 
optreden verzorgen. Het eerste openbare optreden 
sinds het uitbreken van de oorlog. Het overlijden van 
president Roosevelt gooit roet in het eten. Het optre-
den wordt afgelast, de wedstrijd gaat door. Er volgt 
een snelle herkansing. Op 30 april, de verjaardag 
van prinses Juliana, mag de vereniging een optreden 
verzorgen op het Bellamypark. Wederom gaat het niet 
door. Dit keer is het de stromende regen die spelbre-
ker is. Het eerste openbare optreden vindt plaats op 
zaterdag 5 mei 1945, bevrijdingsdag. Samen met ‘St. 
Caecilia’ begeleidt ‘Ons Genoegen’ het gemeentebe-
stuur met een groot gevolg van het stadhuis naar het 
Bellamypark, waar een openluchtsamenkomst wordt 
gehouden. 

De Vlissingse 
bevolking 
maakt op-
nieuw kennis 
met hun mu-
ziekkorpsen, 
die ze zo lang 
heeft moeten 
missen. 
     Adrie Meerman



    Georg Jaburg
    Voorzitter Regionale
    Loodsencorporatie
    Scheldemonden.

Dit najaar herdenken wij de slag om de Schelde als 
onderdeel van de herdenking en viering van 75 jaar 
bevrijding van Nederland. Deze slag is in al zijn facet-
ten cruciaal geweest voor de uiteindelijke geallieerde 
overwinning in West Europa.
De directe aanleiding voor de slag om de Schelde was 
de ontsluiting van de voor de geallieerden cruciale 
haven van Antwerpen. Kort na deze slag vervulden 
Nederlandse loodsen samen met hun Belgische 
collega’s een belangrijke taak in het herstellen van de 
veilige vaart naar Antwerpen. Velen van deze loodsen 
keerden op deze manier na lange tijd terug naar hun 
vaderland dat ze in mei 1940 gedwongen moesten 
verlaten.

In mei 1940 waren, kort voor de Duitse inval, in 
Vlissingen 9 grote loodsvaartuigen in dienst. Hiervan 
werden er echter twee gevorderd door de marine. De 
personele bezetting in de regio was aanzienlijk terug-
gelopen. In de crisisjaren voorafgaand aan de twee-
de wereldoorlog was de wereldhandel onderhevig 
geweest aan de effecten van een grote economische 
recessie. Zo liep ook het scheepvaartverkeer aanzienlijk 
terug met als gevolg dat ook het aantal beloodsingen 
en de hiervoor noodzakelijke hoeveelheid loodsen sterk 
kromp. In de jaren dertig van de vorige eeuw werden 
om deze reden slechts weinig loodsen aangesteld. 

Met de snelle opmars van het Duitse invasieleger werd 
Zeeland al snel onderdeel van het strijdtoneel. Reeds 
in de vroege ochtend van 10 mei 1940 vlogen de eerste 
vijandelijke vliegtuigen boven Vlissingen en de Wester-
schelde. In de daarop volgende oorlogsdagen werden 
de loodsvaartuigen ingezet om terugtrekkende Franse 
troepen over te zetten naar Zeeuws Vlaanderen. Dit 
leidde tot hectische taferelen waarbij het splinternieuwe 
loodsvaartuig No1 op een mijn liep en kort daarop zonk. 



Op 17 mei 1940 werd aan de direc-
teur van het Loodswezen de opdracht 
gegeven om al het personeel over te 
brengen naar Zeeuws Vlaanderen. 
Met diverse loodsvaartuigen werden 
in totaal 128 personeelsleden overge-
zet waaronder 28 zeeloodsen en 18 

binnenloodsen. De loodsvaartuigen werden vervol-
gens in de haven van Breskens tot zinken gebracht 
om te voorkomen dat ze in handen van de Duitse 
bezetter zouden vallen. Hierna begon voor deze groep 
een onzekere reis met allerhande voertuigen via 
Oostburg naar uiteindelijk de haven van Oostende om 
vanuit hier per schip de oversteek naar Engeland te 
kunnen maken. Door hevige bombardementen en het 
hierdoor tot zinken brengen van het evacuatieschip, 
werd het onmogelijk om deze oversteek te volbren-
gen. Slechts een klein aantal van de 128 zag uiteinde-
lijk kans om Duinkerken te bereiken, het merendeel 
zag zich echter genoodzaakt terug te keren naar Vlis-
singen. Toch wist in deze meidagen uiteindelijk een 
groep van rond de 85 personen, bestaande uit loods-
schippers, loodsen, kwekelingen, matrozen en machi-
nekamerpersoneel, het vrije Engeland te bereiken om 
vervolgens dienst te gaan doen op de uitgeweken Ne-
derlandse koopvaardijvloot. Omdat de scheepvaart 
op de Westerschelde geheel tot stilstand kwam was 
er voor de loodsen geen werk. Velen kregen hier-
door een functie buiten het Loodswezen zoals bijvoor-
beeld als ambtenaar bij de scheepvaartinspectie. De 
nog overgebleven loodsen werden verondersteld loyaal 
te zijn aan het gezag waarbij dit tot een onvermij-
delijke tweedeling leidde in het overgebleven korps.                                                                                                                                           
                                                                                              

                      Eerste schip bij Terneuzen           (foto: IVM)  



Velen weigerden dienst  en doken onder. 
Halverwege1944 werd besloten om alle uitgeweken 
loodsen terug te halen naar Engeland zodat zij na de 
slag om de Schelde ingezet konden worden om sche-
pen van en naar Antwerpen te begeleiden. Zij waren 
daarmee als eersten weer beschikbaar om de vaart 
op Antwerpen voor de geallieerde bevrijdingsmacht 
te begeleiden. Door een groot tekort aan loodsen 
voeren zowel de Nederlandse als Belgische loodsen 
gezamenlijk in een zogenaamde ‘pool’. Dit was sinds 
1839 niet meer voorgekomen en markeert de eens-
gezindheid van beide loodsdiensten in deze bewogen 
periode.

En zo herdenken wij nu deze bijzondere gebeurtenis-
sen met een speciaal concert van het Scheldelood-
senkoor en de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen 

waarbij u 
tevens wordt 
meegenomen 
door verhalen-
vertellers naar 
deze bewogen 
periode uit de 
Nederlandse 
geschiedenis.

                                           
 Geschut bij Uncle Beach Vlissingen.(foto:Gem.Archief Vlissingen)

Een groep Nederlandse loodsen wachtend in Terneuzen
om het eerste konvooi naar Antwerpen te brengen.(foto: IVM)



Dit concert van het Scheldeloodsen-
koor en de Koninklijke Harmonie Ons 
Genoegen is ter gelegenheid van de 
herdenking 75 jaar Slag om de Schel-
de. Behalve het programma leest 
u in dit boekje verhalen over het 
belang van de Westerschelde en het 

functioneren van het Loodswezen tijdens en vlak na 
de tweede wereldoorlog met daarnaast nog enkele 
persoonlijke belevenissen van loodsen in die tijd.
Het programma voor de pauze bestaat uit seasongs 
en shanties afgewisseld door enkele korte persoonlij-
ke verhalen. Na de pauze neemt Ons genoegen het ver-
dere programma voor haar rekening. Wij zijn blij dat 
we, door de goede band en de prima samenwer-
king met Ons Genoegen, u dit gezamenlijke concert 
kunnen aanbieden. Het Scheldeloodsenkoor heeft 
op veel plaatsen in- en buiten Europa opgetreden, 
maar we vinden het erg fijn om vanavond hier in de 
St. Jacobskerk in Vlissingen samen met Ons Genoegen 
dit concert voor u te mogen brengen. Namens het be-
stuur en de leden van het Scheldeloodsenkoor wens ik 
u een aangename avond.

                                   
                                                                                                                                                                       Jaap Pop                                               
                               Voorzitter Scheldeloodsenkoor.
 



Koninklijke Harmonie Ons Genoegen
Beide verenigingen die zich vanavond individueel en 
gezamenlijk presenteren willen graag een muzikale 
bijdrage leveren aan de herdenkingsplechtigheden in 
het kader van 75 jaar Slag om de Schelde, een verge-
ten slag.
Uit de plezierige samenwerking met het Scheldelood-
sen Koor is een aantrekkelijk en afwisselend program-
ma ontstaan. De muziekkeuze van Ons Genoegen 
omvat veel aspecten van 1940-1945. Composities die 
in het teken staan van de slachtoffers en de bevrijders 
en muziek uit de oorlogsjaren. Vera Lynn en Glenn 
Miller zijn namen die zonder meer tot de verbeelding 
zullen spreken. Bijzondere aandacht wil ik vragen 
voor The Story of Anne Frank, een indrukwekkende 
muzikale vertolking van haar leven. Tijdens het spelen 
van dit werk beeldt de zandkunstenaar Gert van der 
Vijver dit aangrijpende verhaal van ook uit in zand.

Muzikale medewerking wordt verleend door de violist 
Jeanine Melis met het thema uit de film Schindler’s 
List terwijl ze ook een muzikaal aandeel heeft in de 
Story of Anne Frank. 

We vinden het fijn dat u bij ons concert 
wilt zijn en we wensen 
u een mooie avond.

Jack de Boo van Uijen
Voorzitter Koninklijke Harmonie 

Ons Genoegen



Arian de Visser geboren in 1980, 
startte zijn muzikale loopbaan op 
12jarige leeftijd op trompet bij Tiny 
van de Wijdeven. Al snel stapt hij 
over op cornet om uiteindelijk es-cor-
net te gaan spelen bij o.a. Brassband 
Middelburg en Excelsior Kloetinge. 

Naast zelf musiceren bestond er een grote interesse 
in directie. In 2003 heeft Arian directielessen gevolgd 
in Tilburg bij Jan de Laat. Sindsdien heeft hij veel 
ervaring opgedaan bij verschillende HAFABRA orkes-
ten. Naast het dirigeren van de jeugdbrassband van 
Middelburg dirigeerde hij Fanfare Mozart uit Yerseke 
van 2005 tot 2009, waarna de overstap gemaakt werd 
naar Brassband OKK uit Westkapelle tot 2016. Verder 
is hij een veelgevraagd invaller bij diverse orkesten in 
de regio zowel als muzikant als dirigent. We vroegen 
Arian waar zijn uitdaging ligt: “Mijn uitdaging is om 
het orkest fris en sprankelend te laten klinken. De 
moeilijkheid zit hem daarbij in de juiste muziekkeuze 
maar vooral in de speelstijl en klankontwikkeling van 
het orkest. Daar ben ik veel mee bezig. Tijdens con-
certen en concoursen probeer ik altijd net dat beetje 
extra bij de muzikanten naar boven te halen. Ik zoek 
naar een manier om het collectief boven zichzelf te 
laten uitstijgen. Dat is mijn ultieme doel”.

                                 
   Arian de Visser

        Dirigent Koninklijke Harmonie Ons Genoegen



Rob van der Meule is als zanger/zangpedagoog 
afgestudeerd aan het Brabants conservatorium en 
als docent ‘Complete Vocal Technique’ in Kopenha-
gen. Hij vertolkte grote musicalrollen in binnen- en 
buitenlandse theaters in o.a. ‘Sunset Boulevard’, 
‘Les Misérables’, ‘Phantom of the Opera’ en ‘Cats’. 
Hij coacht zangers, koren en dirigenten en verzorgt 
clinics, coachings en masterclasses op het gebied van 
zangtechniek, interpretatie, directie, slagtechniek, 
koormethodiek en koorpresentatie (choreografie). 
Hij publiceerde artikelen over liedinterpretatie en 
koormethodiek in verschillende bladen en boeken en 
redigeerde in samenwerking met Cathrine Sadolin 
de Nederlandse druk van haar boek ‘Complete Zang-
techniek’. Als dirigent is hij op dit moment actief bij 
Koor Lichte Muziek A58, Sea Sound Singers en het 
Scheldenloodsenkoor. Daarnaast is hij als zangpeda-
goog actief in zijn eigen lespraktijk, aan de Zeeuwse 
Muziekschool en aan het Complete Vocal Institute in 
Kopenhagen. Sinds kort is Rob ook hoofdvakdocent 
zang op de afdeling pop/jazz/muziekproductie aan 
het Conservatorium van Gent. Het Scheldenloodsen-
koor ontsloot voor Rob de wereld van de shanties en 
sea songs. Onder zijn vakkundige leiding wordt goed 
zingen gecombineerd met de gedegen repertoireken-
nis van deze bevaren mannen. Door de bevlogenheid 
van koor en dirigent is ieder optreden een gevarieer-
de en authentieke ervaring die absoluut uniek is in de 
koorwereld van de shanties. 

 

                                  Rob van der Meule



Jeanine Melis (1994) is een bevlo-
gen violiste die in juni 2017 haar 
bachelor-diploma cum laude behaal-
de bij Annemieke Corstens aan het 
conservatorium in Tilburg. In 2018 
studeerde Jeanine aan de Musik-aka-
demie te Basel bij Barbara Doll. Re-

cent behaalde Jeanine haar Master diploma summa 
cum laude met een distinction for musical expression 
aan het conservatorium in Tilburg. Jeanine werkt re-
gelmatig mee aan allerlei projecten. Ze heeft ervaring 
met zowel orkestspel en kamermuziek als koorbege-
leiding. Ook heeft ze een jaar in het Saga Strijkkwar-
tet gespeeld waarmee ze veel optrad op verschillende 
locaties. Vanaf 2013 tot en met 2017 heeft Jeanine 
een prive-lespraktijk gehad in Zeeland. Sinds 5 jaar is 
ze verbonden als orkestmusicus aan het professionele 

orkest van de Stichting 
Ars Musica en vanaf janu-
ari 2018 als aanvoerder 
tweede viool. In februari 
2018 nam Jeanine deel 
aan het Nederlands Stu-
denten Orkest (NSO) waar 
ze eveneens de tweede 
violen aanvoerde. Ook 
het Zeeuws Orkest en 
het Zeeuws Kamerorkest 
TY zijn orkesten waar ze 
regelmatig remplaceert. 
Jeanine heeft master-
classes gevolgd bij Baiba 
Skride, Jan Repko, Jolente 
Demayer en Frederieke 
Saeijs.
                                        (beeld/geluid opname: niet toegestaan)

In 1950 wordt het predicaat “Koninklijke” verleend 
aan Ons Genoegen ter ge-
legenheid van haar 60 jarig 
bestaan en voor haar pres-
taties op cultureelgebied 
en haar houding tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945.

Telegram van Hare Majestijd de Koningin.



Gert van der Vijver was de eerste zandkunstenaar 
van Nederland. Hij laat op betoverende wijze allerlei 
tekeningen verschijnen en verzorgt een onvergetelijk 
visueel spektakel. Hij laat je ervaren hoe fascinerend 
en indrukwekkend zand kan zijn. Gert brengt mensen 
in verwondering door middel van humor en ontroe-
ring, waarbij hij de gevoelige snaar weet te raken met 
zijn magisch schouwspel van licht en donker.

Hij maakt nationale en internationale zandvoorstel-
lingen en is bekend van TV-series bij de KRO en De 
Efteling. Zijn bijnaam is : de Zandtovenaar. Hij maakt 
gebruik van een techniek waarbij hij gooit, strooit 
en schuift met zand op een verlichte glasplaat. Door 
middel van projectie is deze kunstvorm live te zien. 
De organisatie van het herdenkingsconcert heeft hem 
gevraagd tijdens het spelen van de  compositie van de 
Zwitserse componist Otto M. Schwarz: THE STORY OF 
ANNE FRANK, de geschiedenis van Anne Frank (1929 
– 1945) ook in zandvoorstellingen uit te beelden. De 
samenwerking tussen Gert als zandkunstenaar en de 
Koninklijke Harmonie Ons Genoegen belooft een in-
drukwekkend onderdeel van het herdenkingsconcert 
te worden.                   (beeld/geluid opname niet toegestaan)



          Programma 
 Herdenkingsconcert  

        Scheldeloodsenkoor
        o.l.v. Rob van der Meule

The leaving of Liverpool  -       Solist: Jan Minderhoud
Trad./J.Guard/L.Bours

The Golden Vanity -                  Solist: Rob Imanse
Trad./Ph.Fey/L.Bours 
  
Vijf jaar een gebroken gezin, Niek en Mies Macaré; 
door Ed Macaré.

Vem kan Segla                  Trad. / L.Bours 
Roll Alabama roll             Trad. / F. Buck / H. Beekman 
Farewell Shanty               Trad. / Ph.Fey/ L. Bours

Vlucht naar Engeland, Hendrik Willemse; door Bart 
van Herwijnen. 

Fiddlers Green  -                      Solist: Einar van Santen
J. Conolly / H.Beekmann

The Whaleman’s Lament    Trad. / H. Beekmann 

De onverzettelijke loods, Bram van den Broeke; door 
Ed Macaré.

Fields of Athenry -                Solist: Michael Thompson
(Mike) Pete St. John 
Samoa Song  -                        Solist: Lykele Boonstra
Trad./ H. Beekman

Terugkeer uit de hel, Hein Koning; door Bart van Her-
wijnen.

Fair Stood the Wind     Solisten: Piet Leenheer en Cees Goris
Trad./ H. Beekman

Rolling Home 
Trad./ K. Prigge & C. Mahr                        



                        Programma
                 Herdenkingsconcert

Harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie Ons 
Genoegen, o.l.v. Arian de Visser

Call Of Heroes (Michael Geisler)

The Story Of Anne Frank (Otto M. Schwarz), soliste: 
                                                                    Jeanine Melis  

A Little Prayer   (Evelyn Glennie, arr. Luc Vertommen)

Theme From Schindler’s List          (John Williams, arr. 
                                 Jan de Haan), soliste: Jeanine Melis

Tribute To The Liberators         (Henk van Lijnschoten)

March from The Great Escape      (Elmer Bernstein,                    
                                                            Arr.Johnnie Vinson)

Glenn Miller In Concert,         arr. Paul Murtha
                                                    Arromanches (A.E. Kelly)

Vera Lynn Forever                      (arr. Willy Hautvast)
   

Gezamelijke uitvoering van Scheldeloodsenkoor  &
Harmonie Ons Genoegen:

We’ll meet again            Soliste: Paula van der Gaast
Ross Parker / Hughie Charles.

Ons Genoegen op de Houtkade tijdens Sinterklaasfeest



Het belang van de Wester-
schelde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog
      
          Ed Macaré en Bart van Herwijnen

Na de invasie in Normandië en de zware gevechten 
daar stootten de geallieerde legers snel door naar 
het noorden. Op 4 september 1944 kwam de haven 
van Antwerpen in hun handen. De haven van Antwer-
pen was de enige haven tussen Normandië en België 
die, dankzij het Belgische verzet, nog volledig intact 
was. Omdat de Westerschelde nog niet bevrijd was, 
kon deze haven niet gebruikt worden. De monding en 
beide oevers van de Westerschelde waren namelijk 
nog onder Duitse controle.
De havens Nieuwpoort en Oostende werden op 6 
september 1944 ingenomen door de geallieerden en 
enige dagen later volgde ook Zeebrugge. Deze havens 
hadden echter niet genoeg capaciteit om de geallieer-
de legers te voorzien van de noodzakelijke brandstof, 
munitie, voertuigen en wapens. 

De Britse generaal Montgomery wilde de Tweede 
Wereldoorlog zo spoedig mogelijk beëindigen. Vanuit 
dit oogpunt besloot hij om zo snel mogelijk op te ruk-
ken naar Duitsland, via Arnhem. De slag om Arnhem 
duurde van 17 tot 25 september en mislukte jam-
merlijk. Door deze beslissing liet de bevrijding van de 
Westerschelde langer op zich wachten.

Door het verlies van de Slag om Arnhem kreeg Hitler 
extra tijd om de verdediging van Zeeuws-Vlaande-
ren, Zuid-Beveland en Walcheren te versterken. De 
bevelhebbers van het geallieerde leger gaven na het 
verlies van de Slag om Arnhem het bevrijden van de 
Westerschelde nu wel de hoogste prioriteit. Op 9 
oktober 1944 werd het bevel gegeven om de toegang 
tot Antwerpen vrij te maken.
Terneuzen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren op 
20 september 1944 al veroverd.  Breskens werd na 
een hevige strijd en vrijwel totale vernietiging op 
21 oktober 1944 bevrijd. De bevrijding van Cad-
zand en Knokke met hun zware kustbatterijen die 
de Wielingen, de vaargeul tussen Zeebrugge en 
Vlissingen, bestreken, volgde enige dagen later.                                                



De zuidelijke oever van de Westerschelde was nu van 
de vijand gezuiverd.
De bevrijding van Zuid-Beveland verliep eveneens 
zeer moeizaam en kwam op 5 oktober 1944 tot 
stilstand bij Woensdrecht. Pas op 26 oktober 1944 
werd het Kanaal door Zuid-Beveland bereikt. Op 27 
oktober vertrok een vloot van amfibievoertuigen, 
Buffalo’s genoemd, met manschappen en voorraden 
naar de Zuid-Bevelandse dijken. In totaal werd 700 
keer de Westerschelde overgestoken. In deze tijd was 
de Sloedam nog de enige verbinding tussen Zuid-Be-
veland en Walcheren. Op 29 oktober 1944 werd de 
Sloedam ter hoogte van Lewedorp bereikt en op 31 
oktober 1944 openden de Schotten en de Canadezen 
de aanval op de Sloedam om Walcheren te bereiken. 
Op vrijdag 3 november 1944 gaven de Duitsers zich 
uiteindelijk over en was de Sloedam definitief in geal-
lieerde handen.

   

      Buffalo / amfibievoertuig          (foto: Imperial War Museum).  
Alleen Walcheren bevond zich nu nog in Duitse 
handen. De dijken van Walcheren bij Westkapelle, 
Vlissingen en Veere werden op 3, 7 en 11 oktober 
gebombardeerd om Walcheren onder water te zetten 
en de Duitse verdediging te verzwakken. De landingen 
bij Vlissingen en Westkapelle begonnen op 1 novem-
ber 1944. De zware Duitse kustbatterijen die vanuit 
het noorden de monding van de Westerschelde 
bestreken, werden na hevige gevechten tussen 1 en 
3 november veroverd. Uiteindelijk was op 8 novem-
ber 1944 geheel Walcheren bevrijd. Na de zuidelijke 
oever was nu ook de noordelijke oever van de Wes-
terschelde in geallieerde handen. 



Tijdens het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog kregen alle schepen, 
waaronder de Nederlandse loodsbo-
ten, de opdracht van de Koninklijke 
Marine om uit te wijken naar Enge-
land. De bemanning en de loodsen 
van de loodsvaartuigen werden 

vervolgens ingezet op de Nederlandse koopvaardij-
schepen, waar de meeste loodsen dienst deden als 
stuurman. De koopvaardijschepen voeren in konvooi-
en omdat dit veiliger was. Halverwege 1944 besloot 
men om alle loodsen terug te halen naar Engeland en 
mochten ze Engeland niet meer verlaten. Ze werden 
van de konvooien afgehaald zodat de loodsen na de 
Slag om de Schelde ingezet konden worden om sche-
pen van en naar Antwerpen te loodsen. 

  

  

      De eerste coaster vaart de haven van Antwerpen binnen.
                                                                    (Foto: Imperial War Museum)
De haven van Antwerpen was van groot belang 
voor een snellere aanvoer van onder andere wa-
pens en voorraden voor het geallieerde leger. Een 
eerste belangrijke taak bij het op gang brengen van 
de bevoorrading was het mijnenvrij maken van de 
toegangswegen en havens. Dit kreeg de codenaam 
“Operatie Calendar”. Op 14 september 1944 was 
een vloot (flottielje) van mijnenvegers van Marga-
te (Engeland) richting Oostende vertrokken om de 
North Foreland route mijnenvrij te maken. Deze 
route liep van de monding van de Thames naar Ant-
werpen. Het mijnenvrij gemaakte deel werd direct 
door een tonnenlegger met boeien gemarkeerd.                                          



Ook de haven van Oostende werd mijnenvrij ge-
maakt, zodoende kon deze kleine haven door kleine 
koopvaardijschepen bereikt worden. Het mijnenvegen 
op de Westerschelde begon met tien flottieljes 
op 4 november 1944.

 

 
       ss Fort Cataraqui in opvaart naar Antwerpen.     (foto:IWM)
 
Het duurde tot 26 november 1944 voordat 267 mij-
nen geruimd waren en de eerste drie kleine koop-
vaardijschepen Antwerpen bereikten. Twee dagen 
later bereikte als eerste grote koopvaardijschip, de 
Canadese “Fort Cataraqui” van 9140 ton, in een kon-
vooi van 19 schepen de Antwerpse Scheldekaai. Door 
een groot tekort aan loodsen voeren de Nederlandse 
en Belgische loodsen gezamenlijk in een zogenaamde 
“pool”. Dit was sinds 1839 niet meer voorgekomen.

           Hr.Ms Duiveland mijnenveger op de Westerschelde

De Slag om de Schelde ging gepaard met een groot 
verlies aan mensenlevens van zowel burgers als 
militairen. De verwoestingen aan beide oevers waren 
enorm. Door historici wordt deze slag een van de 
zwaarste in West-Europa genoemd, maar was wel 
noodzakelijk voor een verdere opmars van de gealli-
eerde legers naar Duitsland.



   Loods in oorlogstijd:
   de bewogen oorlogsjaren 
   van Adri But 
In zijn standaardwerk: ‘De Nederlandse 
Loods in de Tweede Wereldoorlog’ ver-
haalt Doeke Roos sr. over de lotgevallen 
van mijn vader Adri But (1914-1995) aan 

boord van Motorloodsboot No.1. Hij was als loodskweke-
ling aan boord toen het schip op 15 mei 1940 tijdens een 
tocht naar een ankerplaats ten oosten van Breskens op 
een magnetische mijn liep. Althans, zo luidt de officiële 
versie. Het feit dat het schip (in maart van dat jaar pas in 
de vaart gekomen en uiterst modern voor die tijd) nooit 
gelicht mocht worden en nog steeds vrijwel onbeschadigd 
rechtstandig op de zeebodem ligt, roept nog steeds meer 
vragen dan antwoorden op. 
Adri But werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Oost-
burg gebracht waar hij als hopeloos geval in een soort 
veewagen met andere slachtoffers – levenden en sterven-
den – werd achtergelaten.
Citaat: “Door de spijlen van het bed zag ik een vrouw op 
me afkomen met een pan en een pollepel. Toen ze vlakbij 
was, gaf ze een gil en vluchtte weg. Ik moet er afschuwe-
lijk hebben uitgezien met mijn gebroken neus, een tand 
ergens in mijn kin, een gebroken oogkas en kaak. Eindelijk 
kwamen we in een hospitaal. Nou, hospitaal… Een soort la-
zaret, in Adinkerke, tegen de Franse grens. Met honderden 
gewonde en stervende soldaten lag ik daar. Geen verzor-
ging. Vreselijk en onbeschrijfelijk.”
Na ongeveer twee maanden van omzwervingen werd Adri 
But overgebracht naar Middelburg, waar hij op 9 augustus 
1940 werd opgenomen in het noodhospitaal Vijvervreugd, 
waar hij rustig aan zijn herstel kon werken. Hij werd onder 
meer verpleegd door Annie Brasser, een meisje dat hij nog 
kende uit de tijd dat hij in de Noordstraat woonde en zij 
om de hoek in de Spuistraat. Daar ontvlamde de liefde en 
in 1941 trouwden ze. Loodscommissaris Gerrit Bakker zorg-
de ervoor dat het jonge paar uit Vlissingen kon verhuizen. 
Hij wenste de loodsen zoveel mogelijk te onttrekken aan 
handelingen die de vijand zouden kunnen ondersteunen. 
In die tijd werd het invasieplan Seelöwe voorbereid en 
men voelde er bij het Loodswezen niets voor om de lood-
sen hiervoor beschikbaar te stellen. 
Hier eindigt het verhaal dat Doeke Roos uit de mond van 
mijn vader kon optekenen. Het is heel bijzonder dat hij 
dit wilde vertellen, want later zweeg hij in alle talen over 
zijn oorlogservaringen. Het vervolg is mij bij stukjes en 
beetjes – en na lang aandringen – in de loop der jaren ter 
ore gekomen. Overigens niets nieuws; over ’40-’45 werd 
nauwelijks meer gesproken.
                                                                                                     



Het leek een mooie tijd te worden, ondanks de voortdu-
rende dreiging van oorlogsgeweld en de kans om opge-
roepen te worden voor de Arbeitseinsatz. In 1942 werd in 
Oostkapelle mijn zus geboren, in 1943 volgde ik. Adri But 
was inmiddels in dienst van de Scheepvaartinspectie ge-
komen, met als standplaats Stevensweert (aan de Maas in 
Midden-Limburg). Het was een ontspannen tijd, waarin er 
nog wel eens kans was om (met zijn broer en schoonzus) 
een uitje naar Maastricht te maken. Het werk bestond uit 

weinig meer dan bootjes 
tellen. Toen kwam de 
aanval van de geallieerden. 
Langzaam werd Limburg 
vanuit het Zuiden bevrijd. 
Stevensweert kwam onder 
vuur te liggen en de be-
volking werd geëvacueerd 
naar Montfort, waar Adri 
met vrouw en kinderen 
in een landbouwschuur 
werd ondergebracht. De 
beschietingen duurden 
enkele dagen. Hygiëne 
was nauwelijks aanwezig 
en in de schuur brak een 
nekkrampbesmetting uit. 
Mijn moeder werd ernstig 
ziek en Adri besloot een 
poging te wagen om 
door de linies te komen 

op zoek naar medicijnen. Toen hij de volgende dag – 
onverrichter zake – terugkeerde was Annie overleden.                                    
Het was 22   januari 1945.
Toen bekend werd dat Vlissingen inmiddels ook bevrijd 
was, kon Adri met de kinderen terugkeren naar zijn ge-
boortestad. Hij vond onderdak (hoewel het dak zoals bij 
zoveel Vlissingse huizen totaal kapotgeschoten was) bij 
zijn schoonouders in de Spuistraat (de Belgische loodsen-
woningen- Antwerpse Jugendstill). Ook Annie kwam terug 
naar Vlissingen en werd herbegraven op de Noorderbe-
graafplaats. Adri ging weer aan het werk bij het Loodswe-
zen , hertrouwde in 1948 en kreeg nog twee dochters.
In 1969 ging hij met FLO, zeer tegen zijn zin en voer daarna 
nog tien jaar als Noordzeeloods bij Dirkzwager. In 1994 
werd inoperabele longkanker geconstateerd, hij wenste 
geen behandeling (“Ik heb genoeg ziekenhuizen gezien”…) 
en stierf op 3 januari 1995, ruim 80 jaar oud. Op de dag 
van zijn begrafenis sneeuwde het. De nabestaanden noem-
den het : “De  laatste streek van Adri But”.

                                                                                           Ad But 



De torpedobootjager 
Valentine.

De eerste dagen van de oorlog was 
de chaos compleet in Vlissingen.
Loods Elias werd geroepen op 15 
mei 1940 voor de Britse torpedo-
bootjager Valentine, om samen met 

de onbeloodste jager Whitley, naar Terneuzen te 
varen om daar Franse troepen in te schepen die bij 
Borssele geland moesten worden.
Ter hoogte van de Braakman was er luchtalarm. 
Loods Elias zag 4 bommen op de Valentine afkomen 
en dook automatisch weg achter de verschansing. Hij 
zag de eerste aan bakboord in het water slaan en de 
tweede aan stuurboord. De derde trof de Valentine 
midscheeps bij de bemanningsverblijven. Toen de 
rook was opgetrokken keek hij recht in de hel. De ra-
vage was enorm. Het enige wat hij kon doen was het 
brandende en  zinkende schip aan de grond te zetten 
om zodoende de opvarenden de kans te geven de 
wal te bereiken. Sleepboten werden ingezet om de 
Valentine te bergen, maar ze waren niet krachtig ge-
noeg. De bemanning van de Valentine en de Whitley 
hadden inmiddels vlotten te water gelaten om de 
doden en gewonden aan land te brengen.
Loods Elias werd met de loodsboot naar Terneuzen 
gebracht en moest overstappen op een sleepboot 
van Smit. De sleper moest de  opvarenden  van de 
Valentine aan boord van de Whitley zetten. Terwijl 
de Valentine zinkende was, werd de Stuka door het 
gezamelijk scheepsgeschut neergehaald. Toen de 
sleepboot  door de wrakstukken van de Valentine 
voer hoorde Elias  hulpgeroep van een drenkeling in 
het water. Het was de Duitse Stuka-piloot.
                                                  Hij leefde nog en dreef 

op een zwemvest. Zijn 
metgezel was dood.

Het toeval wilde dat 58 
jaar later, tijdens een 
tournee van het Schelde-
loodsenkoor in 1998 in 
Australië, oud-loods 
Rinus van Es, na een 

                                                          optreden in Sydney,  
             Loods Piet Elias



de tachtig jarige Australiër Ron Bell ontmoette.
Deze vertelde dat hij hulp had verleend aan de slacht-
offers bij de ramp van de Valentine.
Ron Bell was indertijd een bemanningslid van de 
Whitley.

Citaat:” We voeren achter de Valentine toen deze 
werd aangevallen. Twee voltreffers en het schip werd 
op de dijk gezet. Op de Whitley werd een sloep te 
water gelaten met 5 personen, waaronder ikzelf. We 
probeerden hulp te verlenen door de gewonden en 
de doden op een lichter over te zetten, die inmiddels 
door de plaatselijke zeelui langszij was gebracht. We 
hebben geholpen met het  transport naar het lokale 
ziekenhuis. Daarna zijn we aan boord gegaan van een 
sleepboot en mochten we mee naar Vlissingen. Toen 
we ontmeerd waren en in de buurt van de Valentine 
voeren, hoorden we hulpgeroep. Het was de Duitse 
piloot en zijn dode metgezel.

                                       HMS Valentine
Rinus van Es was één van de schrijvers van “Een eeuw 
loodsen op en om  de Schelde”, hij herinnerde zich 
nog heel goed het interview van onze Belgische colle-
ga Libera Carlier met de Nederlandse loods Piet Elias.

Bijzonder dat je aan het andere einde van de wereld 
na 58 jaar                                                   op bovenstaand verhaal 
    een aanvulling kan 

geven.
                        Jaap Pop

          
HMS Valentine gestrand in Terneuzen



      Oorlogsbelevenissen 
              1940 -1945

  Tussen de shanties  van het Schelde-
  loodsenkoor door worden vier korte
  verhalen verteld over wat  een aantal

 loodsen en hun families tijdens de Tweede Wereld-
oorlog overkwam. Het betreft vier loodsen waarvan 
er twee in de meidagen van 1940 overstaken naar 
Engeland en de andere twee in het bezette Neder-
land achterbleven.  

Vlucht naar Engeland:

Hendrik Willemse 
liet een getypt do-
cument na, waarin 
hij de dappere en 
bizarre vlucht van 
hem en zijn gezin 
vanuit Antwerpen 
naar Engeland be-
schrijft.

Terugkeer uit de hel:
Hein Koning heeft  eigenhandig een verslag geschre-
ven, waarin  onder meer staat dat hij bij het verzet 
werkte, gepakt werd en naar het dodenkamp  Neuen-
gamme  gestuurd werd. 

                              
                            
      
                                       Het gezin Koning



Vijf jaar een gebroken gezin:
In 1988 vertelde de weduwe van Niek Macaré over 
hun oorlogsjaren en de lange vijfjarige scheiding tus-
sen hem en zijn gezin.

Zeeloods Niek Macaré / Mies Macaré / Zeeloods Freek van der 
Weijde

De onverzettelijke loods:
Bij Bram van den Broeke  is ter gelegenheid van het 
100-jarig jubileum van de Vereniging Nederlandse 
Loodsen Sociëteit een interview afgenomen,  waarin 
hij zegt dat werkweigering voor de Duitse bezetter 
uiteindelijk leidde tot een bevel om in Duitsland werk 
te gaan uitvoeren, zijn onttrekking daaraan, gevolgd 
door onderduiking en aansluiting  bij het verzet. 
Het zijn vier 
verschillende 
verhalen over 
collega’s die el-
kaar in het begin 
van de oorlog uit 
het oog verloren 
en elkaar na 
de Slag om de 
Schelde weer 
tegen kwamen. 

Oud loodsen 
Bart van Her-
wijnen en Ed 
Macaré  zullen 
elk twee van 
deze oorlogsbe-
levenissen voor             
het voetlicht brengen.         Bram van den Broeke   
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Soldaten bij Uncle Beach in Vlissingen (foto:Gem.archief Vlissingen)

   De Marinestraat in Vlissingen       (foto: Gem.archief Vlissingen)

  Door de aan de landing voorafgaande beschieting, werden de
   gebouwen aan de Boulevard  de Ruyter zwaar geteisterd.               
                                                    ( Foto: Gemeente  archief Vlissingen) 





Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuur-
historische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen 
in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de 
breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit 
de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties 
François van de Velde in Vlissingen.

Mijnenveger-officieren met Nederlandse loods.
    Links naar rechts: LTZ. V.R.Jones - loods P.L.G.Elias -
    LTZ. G.V. Gare.                   (foto: Imperial War Museum)
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