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Tijd.art. Wilhelmina bezoekt Schouwen 
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachte pareltjes tegen.  Zo ook 

enkele fragmenten uit twee uitvoerige verslagen van het bezoek van koningin Wilhelmina aan 

Schouwen-Duiveland van vrijdag 13 september 1907 en Zeeuws-Vlaanderen de volgende 

dag.  De artikelen zijn te lang om hier in hun geheel over te nemen.  De geselecteerde 

fragmenten van de tijdschriftknipsels zijn van onbekende auteurs, en zijn overgenomen uit het 

dagblad ‘Middelburgsche Courant’ van zaterdag 14 september 1907, dagblad ‘De Zeeuw, 

Christelijk Historisch Nieuwsblad voor Zeeland’ van maandag 16 september 1907 en het 

Rotterdamsch Nieuwsblad van zaterdag 14 september 1907, inclusief tussenkoppen, 

volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

Het VORSTELIJK BEZOEK aan Zeeland 
 

 

Vóór wij aan den dag van heden beginnen dienen wij nog te melden dat Donderdagavond aan 

het einde der Gala-uitvoering, door de Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning 

gegeven, toen het Wilhelmus was geëindigd, met geestdrift een driewerf Leve de Koningin 

werd aangeheven. 

 

H.M. was middelerwijl door de kleine zaal de ontvangst-salon genaderd. 

 

Voorts kunnen wij nog meedeelen dat H.M. aan den voorzitter der zangvereeniging, den heer 

A.W. Berdenis van Berlekom, heeft opgedragen aan de leden van het koor haar 

ingenomenheid met de uitvoering te betuigen. 

 

- / - 

 

DUIVELAND 

 

Te 11:35 kwam de Westerschelde te Zijpe.  Aan den aanlegsteiger was vanwege het rijk en de 

Tramwegmaatschappij een keurige versiering aangebracht.  De ontelbare menigte wachtten de 

hooge bezoekers op. 

 

De burgemeester van Bruinisse, de heer J. Elenbaas, ontving het Vorstelijk echtpaar met een 

korte toespraak. 

 



Een vijfhonderdtal schoolkinderen zongen H.M. en den Prins een welkomstlied toe en het 

muziekgezelschap Nu met hope paarde daaraan zijn metalen stemmen. 

 

De eerste halte plaats was Bruinisse. 

 

De geheele gemeente was keurig versierd en tal van eerepoorten zijn opgericht. 

 

Aan de halte waren bij het stilhouden van den Koninklijken trein geposteerd de 

zangvereeniging Euphonia en muziekgezelschap Exelcior. 

 

-  /  - 

 

Te Nieuwerkerk was de weg, dien de koninklijke stoet volgde, geheel in feesttooi, want overal 

waren de woningen met groen versierd, geurden bloemen daartusschen en ware hier en daar 

eerenpoorten opgericht. 

 

De geheele bevolking was aan de halte aanwezig. 

 

Toen de tram stilhield, werd het koninklijk echtpaar begroet met het Wilhelmus. 

 

-  /  - 

 

Bij het vertrek van de tram blies het muziekkorps weder het Wilhelmus. 

 

En daarna reden de vorstelijk personen naar 

 

 

TE ZIERIKZEE. 

 

-  /  - 

 

Van het Zijpe waren de Vorstelijke personen met de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij 

naar Zierikzee gereden.   

 

De waggon, waarin zij plaats namen, was een weinig langer en breeder dan de gewone 

waggons en verdeeld in twee afdeelingen. 

 

De Koninklijke afdeeling is gemeubileerd in bruin, met geel gebloemd satijn bekleed, en 

inwendig geheel versierd met guirlandes van levende bloemen en groen.  De afdeeling van het 

gevolg bevat vaste fauteuils in donkerbruin trijp en met een bekleeding der paneelen met 

lingrusta. 

 

Het stationsemplacement te Zierikzee was rijk versierd met vlaggen, levend groen en planten. 

 

Toen de Koningin en de Prins aan het station waren aangekomen, werd dit door klokgelui 

aangekondigd. 

 

Het muziekgezelschap Crescendo van Dreischor voerde de volksliederen uit. 

 

-  /  - 



 

Toen de tram de Vorstelijke reizigers weer te Zijpe aanbracht, zongen de schoolkinderen der 

Koningin en Prins een afscheidslied toe. 

 

De Wester Schelde bracht de hooge passagiers weder naar Zijpe naar den Zuid-Bevelandschen 

wal over, nl. naar het Catsche Veer. 

 

(Wordt vervolgd.) 

 

-  /  - 

 

En thans keeren wij nog even terug naar Zierikzee en vervolgens naar Zuid-Beveland.   

 

Het enthousiasme in Zierikzee was buitengewoon. 

 

Hofofficianten, die steeds met H.M. reizen, verklaarden nog nimmer zoo iets te hebben 

bijgewoond. 

 

Bij de terugreis van Zierikzee naar Zijpe was aan de verschillende tramhalten, die thans 

werden voorbij gestoomd, weder een overtalrijke menigte, daverend het koninklijk echtpaar 

toejuichend en met zakdoeken en hoeden wuivend vaarwel zeggend. 

 

Toen H.M. te Zijpe de tram verliet, dankte zij den president-commissaris der Rotterdamsche 

Tramwegmaatschappij, mr. Knottenbelt, en ook den directeur den heer Hoogerhuijzen, voor 

de goede zorgen, aan de tramreis door Schouwen gewijd. 

 

- / - 

 

Bovenstaande zeven fragmenten komen van het verslag uit het dagblad 

‘Middelburgsche Courant’ van zaterdag 14 september 1907 .  Onderstaande elf 

fragmenten komen uit het verslag uit het dagblad ‘De Zeeuw, Christelijk Historisch 

Nieuwsblad voor Zeeland’ van maandag 16 september 1907 .   

 

 

 

Koninklijk bezoek aan Zeeland 
 

 

Op Duiveland. 

 

Snel gaat ’t nu voort door Duiveland’s versierde dorpen.  Aan de tramhalte Bruinisse werd 

door de muziek van “Nu met hope” ’t Wilhelmus aangegeven.  De voorzitter der 

feestcommissie, de heer A. Boers, gemeentesecretaris, sprak Hare Majesteit toe, terwijl de 

jongejuffrouw Janse Godefrida van den Berg een bouquet aanbood.  Hierop zong de 

zangvereniging Euphonia, onder directie van den heer D. Okkerse, een lied. 

 

Overal langs den weg, die met een fraaie van metsel- en oesterschelpen prijkte, stond een 

juichende menigte.  (Wat precies prijkte, is niet vermeld, samensteller.) 

 



Aan de versierde tramhalte Oosterland wordt stilgehouden, waar Oosterland’s Fanfare, onder 

leiding van dhr. Nottinga, het Wilhelmus aanheft.  De burgemeester, de heer J.C. van der 

Have, heet de Koningin en de Prins welkom, die op het bordes van den tram staan. De leden 

van den gemeenteraad en de secretaris werden voorgesteld.  Door mevrouw Van Vessem 

wordt namens de burgerij, die niet ophoudt “Leve de Koningin, leve de Prins” te roepen, een 

bouquet aangeboden; door de schoolkinderen werd een Welkomstlied gezongen; Oosterland’s 

Fanfare heft het Meclenburgsche Volkslied aan, en voort ging de tram naar Nieuwerkerk. 

 

Langs de weg, die de tram volgt, door de kom der gemeente zijn drie eerepoorten opgericht, 

en staan denneboompjes met guirlandes verbonden.  De tram houdt stil, de burgemeester 

verwelkomt ’t Koninklijk Echtpaar, een ruiker wordt door de jongejuffrouw Cornelia 

Bouwman, het dochtertje van de burgemeester, aan de Koningin aangeboden, en de kinderen 

zingen een heilgroet aan de Koningin.  Terwijl de dichte menigte juicht en het Wilhelmus 

weerklinkt, stelt zich de tram in beweging, en voort ging het naar Zierikzee.  Klokgelui 

verkondigt aan de ingezetenen dezer gemeente, dat de tram in Sas is aangekomen. 

 

 

Te Zierikzee. 

 

Even over halfeen stopte de tram voor het station.  Op het perron werden de vorstelijke 

bezoekers welkom geheeten door den burgemeester, den heer Vermeys, wiens dochtertje een 

ruiker namens de gemeente aanbood. 

 

-  /  - 

 

 

(Te Goes) 

 

In draf werd toen gereden naar ‘t station; ook de Stationsweg was zwart van menschen.  De 

eerewacht stond daar opgesteld, alsmede enkele vereenigingen met hun vaandels (ondermeer 

’t Werkliedengild, opgericht 1780.)  Het voor deze gelegenheid door den aannemer J.J. 

Dronkers gebouwde Koninklijk lokaal was men bloemen en planten van de firma’s Glabbeek 

en v.Gurp te Breda feestelijk versierd, en door de zorgen van den stoffeerder J. Hendrikx te 

Breda was een sierlijke plafonneering in geel en wit aangebracht, en voor keurige gordijnen 

en draperieën gezorgd.  In dit lokaal stonden weder in rij opgesteld jonge dames, die slingers 

van bloemen in de hand hielden.  De Koninklijke trein stond voor.  De Vorstelijke personen 

werden door het Dagelijksche Bestuur uitgeleide gedaan.  De Koningin drukte enkelen dames 

de hand, onder anderen de vrouw en dochter van den burgemeester, welke laatste in Z.-

Bevelandsch kostuum een ruiker had aangeboden, en zeide tot mevr. De Koning Kooij zeer 

aangedaan te zijn geweest voor zooveel hulde van Goes en omstreken  Zij onderhield zich uit 

’t portier nog eenige oogenblikken met den burgemeester, betuigde hem haar ingenomenheid 

met de hartelijke ontvangst, de keurige versiering en de geestdrift door de Goesche burgerij 

aan den dag gelegd. 

 

Zij gevoelde zich daardoor zeer vereerd en getroffen en verzocht daarvoor haar dank over te 

brengen.  Zij getuigde gaarne haar vertrek uit Goes ’n half uur te hebben vertraagd uit 

dankbaarheid voor deze groote hulde haar gebracht.   

 

De trein zette zich in beweging onder het herhaald gejuich “Leve de Koningin !” 

 



-  /  - 

 

(Voorafgaande aan een feestelijk maal in het raadhuis van Middelburg werd H.M. 

toegesproken door de burgemeester, samensteller.) 

 

Hare Majesteit heeft deze rede als volgt beantwoord: 

 

 

Mijnheer de burgemeester ! 

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor de woorden, door u namens de gemeenteraad tot ons 

gericht en bovenal voor de gevoelens, daarin nedergelegd. 

 

Ik acht Mij gelukkig, wederom in Zeeland’s hoofdstad te vertoeven, waarvan Ik ten 

vorigen male zooveel schoone herinneringen heb medegenomen.  De treffende 

ontvangst, welke Mij hier bij herhalling is te beurt gevallen, en het hartelijk welkom 

den Prins toegeroepen nu Hij voor de eerste maal te Middelburg verblijft; de in 

feestgewaad gehulde straten en de jubelkreten van alle zijden vernomen, stemmen Ons 

tot groote dankbaarheid. 

 

Wij zullen nimmer vergeten de ontelbare bewijzen van liefde en aanhankelijkheid van 

de zijde van de Middelburg’s ingezetenen ontvangen.  Dezen hebben de band, welken 

de geschiedenis tusschen Middelburg en Mijn Stamhuis gevlochten heeft, indien dit 

mogelijk ware, nog nauwer aangehaald. 

 

Met genoegen bevind Ik Mij op deze historische plaats, in dit prachtige gedenkteeken 

onzer oude bouwkunst, waarop deze gemeente met recht trotsch mag zijn, dat zoovele 

herinneringen aan ons glorierijk verleden in het geheugen terugroept. 

 

Moge het heden, waar Middelburg zich mag verblijden in voorspoed, gevold worden 

door eene toekomst, waarin geluk en bloei steeds toenemen.  Ik stel dezen heildronk in 

op het welzijn van Zeeland’s hoofdstad. 

 

-  /  - 

 

Zaterdagmorgen, onvermoeid blijkbaar, verlieten H.M. en Z.K.H. te half 9 onze stad om 

Zeeuwsch Vlaanderen te bezoeken. 

 

-  /  - 

 

De tocht ging per extra trein naar Vlissingen en van daar per “Westerschelde” over de 

Westerschelde naar Breskens. *1  Na de toespraak van den burgemeester ’t aanbieden van een 

bouquet en het zingen van een lied door de schoolkinderen, werd per extra tram naar 

Oostburg gereden en onderweg te Kruisdijk en Schoondijke even gestopt. 

 

Aan de eerstgenoemde halte tot het in ontvangst nemen van een album uit Sluis aangeboden 

door den burgemeester en de leden van den gemeenteraad, terwijl eerstgenoemde daarbij het 

navolgende aanspraak tot de Koningin richt:  

 

Majesteit ! 



 

-  /  - 

 

’t Is tien uur.  In de opgehoopte straten staan de duizenden geschaard met uitgerekte halzen 

om ’t eerst van al de Koningin te zien.  De tram stoomt langzaam en statig binnen. 

 

Het feest begon hedenmorgen om 7 uur met het spelen van het Wilhelmus door ’t 

Oostburgsche fanfarencorps. 

 

Het is een gedekte lucht; uitstekend weer; de geestdrift groot. 

 

Honderden zien voor de eerste maal in hun leven de beminde Oranjetelg. 

 

De tram staat stil voor de sierlijk ingerichte Beurs. 

 

-  /  - 

 

Het sein tot vertrek wordt gegeven en H.M. en Z.K.H. en gevolg verlaten onder daverende 

hoera’s en het spelen van de muziek op de tribune, begeven zich naar het salonrijtuig van den 

tram nageoogd door eene dankbare, geestdriftvolle menigte.  Spraken wij hierboven van de 

aanbieding door ’t gemeentebestuur van Sluis van ’t album, laten we hier tot toelichting het 

volgende aan toevoegen. 

 

Het album werd door H.M. met belangstelling aanvaard, en na een korte woordenwisseling 

ging ’t verder naar Schoondijke. 

 

-  /  - 

 

 

Naar het Westelijk deel. 

 

Van Oostburg ging het per tram naar Breskens terug, en van daar naar Ter Neuzen per boot, 

en om 2 uur van daar per trein naar Hulst; onderweg werd drie minuten gestopt aan het 

versierde station te Axel, waar de burgemeester de heer D.J. Oggel, de volgende woorden 

sprak tot de Koninklijke gasten: 

 

-  /  - 

 

Juist op den bepaalden tijd reed te 2,10 de kon. trein het station (Hulst, samensteller) binnen.  

De spoorwegmaatschappij Mechelen – Terneuzen was op het perron een prachtige baldakijn 

opgericht. 

 

Het Hulstsche fanfarencorps speelde het Wilhelmus. 

 

Op het perron was alleen de burgemeester ter ontvangst aanwezig. 

 

-  /  - 

 

Nog willen we er melding van maken, dat het station door de Maatsch. Mechelen-Terneuzen 

op vorstelijke wijze in gereedheid is gebracht.  Tal van treinen en booten zullen ons stadje 



vullen en met een groot aantal onzer Zuidelijke buren, doe o zoo graag zouden willen, dat 

H.M. niet alleen tot hun deurtje komt, maar er ook eens een keertje binnen kwam, maar nu 

zoolang dat niet gebeurt maar tot Haar komen. 

 

De koninklijke trein, te half 6 Goes passeerende, reed heel langzaam.  Talrijk publiek was op 

‘t perron aanwezig; de muziekgezelschappen brachten fanfares en de Koningin zoo ver ’t oog 

zien kon, wuifde haar geliefde Goesenaren toe. 

 

-  /  - 

 

Van den historischen optocht zeide H.M. dat zij nog nooit zoo’n prachtigen optocht gezien 

had. 

 

- / - 

 

 

Bovenstaande elf fragmenten komen uit het verslag uit het dagblad ‘De Zeeuw, 

Christelijk Historisch Nieuwsblad voor Zeeland’ van maandag 16 september 1907 .  

Onderstaande twee fragmenten komen van het verslag uit het dagblad ‘Rotterdamsch 

Nieuwsblad’ van zaterdag 14 september 1907 .   

 

 

 

Met de Koningin en de Prins in Zeeland 
 

 

Het bezoek aan Schouwen. 

 

Om vijf minuten vóór halftwaalf vanmorgen kwam de “Westerschelde” vóór Zijpe aan. 

 

Het door de firma Allan en Co. schitterend en voornaam versierd ponton van de 

Rotterdamsche Tramwegmaatschappij was tot een paviljoen ingericht en toen de Koningin en 

de Prins daar aan wal stapten, werden Zij er begroet door den burgemeester van Bruinisse, 

den heer J. Elenbaas.   

 

En ’t heele visschersdorp was er uitgeloopen om Wilhelmina en Hendrik te zien, de 

schoolkinderen, in optocht aangewandeld, en een muziekkorps vooraan en daarachter over 

heel de wijdte van den hooge oever de visschers en hun vrouwen van het dorpje daar aan de 

Grevelingen.  De kinderen zongen een welkomstlied, terwijl de Vorsten van het ponton naar 

de tramlijn wandelden, waar de salontrein gereed stond. 

 

De R.T.M., wier president-commissaris mr. J. Knottenbelt met de directeur, den heer Herman 

van ’t Hoogerhuys, aanwezig waren, heeft een nieuwen eerste-klasse-wagen, als er dezen 

zomer voor het traject Rotterdam – Oostvoorne, werden ingericht, tot salonwagen laten 

verbouwen.  Een helft is een fraai salonnetje voor de Koningin geworden de andere helft is 

een eerste-klasse-coupé voor het gevolg. 

 

Ook de voorname versiering van de tram was te danken aan de firma Allan & Co.  De tram 

zag er prachtig uit met de notenhouten meubelen, het Arbusson tapijt, de smaakvolle 

orchideeversiering.  En een kaart van het af te leggen traject was er in opgehangen. 



 

H.M. betuigde voor een en ander den heeren Knottenbelt en Van ’t Hoogerhuys haar 

bijzondere tevredenheid. 

 

Onder ‘t gejuich van de Bruinisser bevolking reed de tram weg, bij de halte, enkele honderden 

meters verder, begroet door de zangvereniging ”Euphonia” met het “Wilhelmus”. 

 

Aan die halte en verder aan de halten Nieuwerkerk en Oosterland stopte de tramtrein drie 

minuten.  In Nieuwerkerk ligt de tramweg dwars door het dorp, daar had dus de bevolking 

voor haar eigen huisjes volop gelegenheid het Koninklijk Paar te zien en vriendelijk toe te 

juichen en er zich in te verheugen, dat Het schik had in de royale vlaggenversieringen en de 

kleurige tooi van der huizen hier en daar.  Op het Kerkplein stond ‘t vol menschen, die niet zo 

gelukkig waren, dat hun huis aan den tramweg staat en daar hield de tram enkele minuten stil 

om burgemeester J. Bouwman gelegenheid te geven Hare Majesteit en de Prins in zijn 

gemeente te verwelkomen en de schoolkinderen om Haar een huldelied toe te zingen. 

 

Te Oosterland gaat de tram om het dorp heen en de tramhalte staat er buiten.  Daar stond óók 

de burgemeester, de heer J.C. Van der Have, en ook daar zongen de schoolkinderen de 

Koningin toe en daar speelde Oosterland’s fanfare blij-schetterend de volksliederen. 

 

Zoo kwam om 12.25 de tram te Zieriksee aan. 

 

-  /  - 

 

Te vroeg al eindigde de zegetocht aan het station, waar de leden van den gemeenteraad de 

Hoge Gasten van Zieriksee opwachtten en waar mevrouw Vermeys nog gelegenheid vond den 

laatsten Zierikseeschen bouquet aan te bieden. 

 

H.M. nam allervriendelijkst afscheid van den raad en de burgemeester bracht den heer 

Knottenbelt nog eens hulde voor de prachtige inrichting van het salonrijtuig.  Van het balcon 

van den trein complimenteerde de Koningin nog eens den burgemeester voor de Zierikseesche 

betooging.  “Wat een moeite !  Wat een enorme moeite is er gedaan, ’t was overweldigend” 

waren Haar laatste woorden.  

 

En om 2.25 eindigde het zoo prachtig geslaagd Koninklijk bezoek aan Zieriksee.  In de stad 

begonnen toen eigenlijk pas de feesten, die vanavond eindigen zullen in een luisterrijk 

vuurwerk.  Echter slechts voor vandaag.  Want de Zierikseeërs blijven doorfeesten tot 

Zondag. 

 

 

 

 



 
 

Rijtoer Wilhelmina en Hendrik door Zierikzee, 1907 . 

 

 

 
 

Portret koningin Wilhelmina, 1901 . 
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