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Tijd.art. Juliana bezoekt Flakkee 

 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts een pareltje tegen.   

Zo ook onderstaande artikelen over de ware zegetocht van prinses Juliana en haar prins-

gemaal op Flakkee van 27 october 1947 . Het zijn ware tijdsdocumenten die de tijdgeest bijna 

tastbaar maken.  De artikelen zijn van onbekende auteurs, en zijn overgenomen uit het blad 

Eilanden-Nieuws van woensdag 29 october 1947, inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele 

eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.  De naam ‘C. Lelij’ werd soms ook gespeld als ‘C. 

Lely’. 

 

 

 

Prinses en Prins 
 

 

Het lijkt wel of het tempo van gebeuren in deze wereld hoe langer hoe meer versnelt.  In tien 

jaren zijn de veranderingen groter dan in 50 jaren in vroeger eeuwen. 

 

Het wereldgebeuren is in Gods hand.  De psalmdichter zegt: De natien op de aarde, die zult 

Gij leiden. 

 

Dit gelovig te aanvaarden, zal ons rust geven temidden van de onrust der tijden.  Op de 

geschiedenis hebben wij acht te geven.  Hierin mogen wij, als in een spiegel, de regering 

Gods aanschouwen.  Aanschouwen Zijn hoogheid en majesteit; ook ‘smensen boosheid en 

schuld. 

 

Zij, die zich losmaken van de geschiedenis, zullen ook de Godsregering in het huidige 

tijdsgewricht niet erkennen, noch zich aan Gods leiding onderwerpen; Zijn Woord niet 

betrachten.  Dan letten wij niet op de daden des Heeren, noch op het werk Zijner handen; dan 

is er boosheid in onze handelingen.  Dat gaat altoos samen.  Zo kernachtig is het verband 

tussen deze beide zaken uitgedrukt door Groen van Prinsteren: “Er staat geschreven, en er is 

geschied”.   

 

Alles is in woeling en in gisting in de wereld.  De ouderen onder ons hebben reeds tweemaal 

een wereldoorlog meegemaakt, waarvan de weerga in vroegere dagen niet is te vinden.  

En...... men spreekt reeds van een volgende oorlog, terwijl het nog geen vrede is. 

 

Nederland, onder leiding van Oranje, heeft vele beroeringen meegemaakt.  In 1918 “rolden de 

kronen over de straten” Oranje werd voor Nederland, en Nederland voor Oranje gespaard. 



 

 

 

Als we eraan terugdenken, hoe de Oranjeboom dreigde te versterven, toen de één na de ander, 

de zonen van Koning Willem III werden weggenomen, en hem in de Herfst van zijn leven een 

enige Dochter werd geboren.  Als wij ons met dankbaarheid herinneren, hoe, nadat enige 

malen de hoop in rook vervlogen was, dat Koningin Wilhelmina een nakomeling zou hebben, 

op 30 April 1909 onze Prinses Juliana geboren werd; dan voelen wij ons vaster dan ooit 

gebonden aan het Huis van Oranje. 

 

Hoe heeft, in die dagen.  Nederlands volk meegeleefd met onze Prinses.  Hoe jubelde 

Nederland toen in 1937 haar huwelijk werd voltrokken met Prins Bernhard.  Spoedig werd hij 

beschouwd als te behoren tot de onzen.  De Oranjestam bloeide weer.  Prinsesjes werden 

geboren.  De Duitse bezetting vermocht geen scheiding der harten teweeg te brengen tussen 

het prinselijk gezin en ons en de feitelijke hereniging na de bevrijding, heeft de band vaster 

saamgesnoerd. 

 

Wij mogen het een voorrecht achten, dat nu onze Koningin op jaren gekomen is, en de 

krachten eerlang zullen gaan begeven, een opvolgster te mogen bezitten, aan wie thans 

tijdelijk als Prinses-Regentes het bewind is toevertrouwd. 

 

Ons prinselijk gezin heeft een plaats in het hart van Neerlands volk.  God spare ze tot in 

lengte van dagen.  Het is een lichtpunt te midden van de duisternis der tijden.  Een lichtpunt, 

allereerst omdat het voor ons een getuigenis is van Gods onverdiende gunst, dat Hij Oranje en 

Nederland nog doet verbonden zijn.   

 

- / - 

 

Een onvergetelijke dag voor Flakkee 
 

 

Prinses Juliana en Prins Bernhard geestdriftig door de bevolking 

ontvangen. 
 

 

Maandag 27 october is het eiland Goeree en Overflakkee een onvergetelijke dag geworden.  

Flakkee genoot de grote eer een gehelen dag het Prinselijk Paar binnen zijn dijken en duinen 

als gast te hebben.  Bezocht onze Prinses in 1936 ons eiland in gezelschap van Haar 

Koninklijke Moeder, thans stemde het de bevolking tot grote vreugde, dat Zij na elf jaren – 

waartussen een periode ligt van een geweldige wereldkamp – met haar Gemaal de Flakkeese 

bodem weer mocht betreden.  

 

In elke gemeente was dan ook de ontvangst van het Prinselijk Paar buitengewoon spontaan, 

terwijl de toegestroomde mensenmassa’s klaarblijkelijk met intens genoegen de hartelijke en 

gemeenzame omgang met vele eilandbewoners gadesloegen. 

 

Dank zij de uitstekende voorbereiding had de tocht door het eiland een buitengewoon vlot 

verloop en klopte de uitvoering van het programma vrijwel tot op de minuut. 

 

Ook de organisatie van het politie-apparaat was keurig geregeld en greep de gehele dag als 

een minutieus raderwerk ineen.  Voor de welwillende houding tegenover het publiek verdient 



 

 

het corps met zijn uitnemende leiding zeker een woord van lof. 

 

Hoewel er een bijtende koude Oostenwind woei, gloeiden de harten van alle Flakkeeërs van 

warmte voor het Oranjehuis, waarmee de banden door dit Hoog bezoek weer strakker zijn 

aangehaald. 

 

 

Toen Maandagmorgen de sterren nog glansden aan het firmament, suisde de Cadillac, waarin 

de Prinses en Prins gezeten waren, reeds over de brede asfaltwegen, Flakkee tegemoet. 

 

In volle glorie was de zon opgegaan, toen Hellevoetsluis werd bereikt, waar Mr. L.A. Kesper, 

Commissaris van de Koningin in de provincie Z-Holland met de chef van zijn cabinet, Mr. 

H.A.N. Dinger ter begroeting aanwezig waren. 

 

Mede waren aanwezig burgemeester Van Bommel, zomede Wethouder Mes van 

Hellevoetsluis.  Onder de vrolijke melodieën van het Hellevoetse pijpercorps begaf het hoge 

gezelschap zich aan boord van de “Minister C. Lely” het pas gerestaureerde stoomschip van 

de R.T.M. met gezagvoerder de heer L. van Oers, terwijl kapitein J. Kik het stuurrad 

hanteerde.  Onder escorte van de politievaartuigen R.P 10 en R.P. 18 voer het schip naar het 

doel van de reis, onder welke tocht Mr. den Hollander een uiteenzetting gaf van de 

mogelijkheden van een vaste oeververbinding. 

 

Mede bevonden zich aan boord mr. P. Cleveringa, hoofd van het bureau Openbare Orde en 

Justitiële Zaken van het kabinet van den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-

Holland, de Dir. Officier der Rijkspolitie 3de klasse A.J. van Thiel, ir. D. de Iong en dr. H.J. 

van Zuijlen, bestuurders der R.T.M. 

 

Op het Havenhoofd te Middelharnis was het intussen al een drukte van belang.  Vele 

jeugdverenigingen uit Middelharnis en omliggende dorpen stelden zich in formatie op en de 

vaderlandse liederen klonken opgewekt door de ijle morgenlucht.  Enige tijd voor de 

“Minister Lely” was de “Stad Zierikzee” vertrokken, die het eerst met een lading auto’s 

arriveerde.  Met de Prinselijke vlaggen in top schoot enkele ogenblikken later de “Lely” de 

haven binnen, die ook nog enkele auto’s meevoerde. 

 

Burgemeester Rijnders, vergezeld door Wethouder Vroegindewei en het Raadslid Esselink 

begroetten de Koninklijke Hoogheden met hun gevolg op het ponton en begeleidden het 

gezelschap over de brug, waarna op Flakkeese bodem het eerst bloemen werden aangeboden 

aan onze Prinses door de kleine Elizabeth Verhage, in gezelschap van haar moeder.  Zoals 

men weet, kwam Elizabeth’s vader als machinist bij de beschieting van een locomotief der 

R.T.M. in de oorlogsdagen om het leven.  De kleine was niet weinig in haar schik, toen zij 

van de Prinses en Prins een hand kreeg.  Nadat de Prinses zich enkele ogenblikken met mej. 

de Wed. Verhage had onderhouden, liepen de Hoge Gasten langzaam lang de luide juichende 

verenigingen.  Mede waren hier aanwezig mej. Mr. Sneller, secretaresse van de Prinses, Mr. 

Thomassen, secr. van de Prins, Luit. ter Zee 1e kl. Goossens, adjudant van H.M. de Koningin, 

Luitenant ter Zee 1e kl. Steinmetz, adjudant van de Prins, Mr. Baron Baud, kamer- 
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heer de Prinses, benevens de Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl. H. van Boxtel, Comm. v.h. 

district Zuid, van de Politie te water en de Officier der Rijkspolitie 1e kl. P.C. Silver, Comm. 

v.d. afd. Vlaardingen der politie te water. 

 

In snel tempo ging het daarna naar Middelharnis, waar op de Kaai werd uitgestapt en te voet 

over de Voorstraat naar het Raadhuis werd gelopen door een haag van mensen, die de 

Vorstelijke personen enthousiast toejuichten. 

 

Vanaf het bordes van het raadhuis wuifde de Prinses en Prins het publiek toe, die dit weer met 

een enthousiast “hoera”-geroep en armgezwaai beantwoordden.  Plechtig klonk het aloude 

Wilhelmus, begeleid door “Sempre Crescendo” uit duizenden kelen, en bij het horen van dit 

lied en het aanschouwen van de hooggeëerde leden van ons Oranjehuis werd het velen te 

machtig. 

 

Zij schaamden zich hun tranen niet.  Onder leiding van dhr. v.d. Heuvel zongen plm. 1000 

schoolkinderen een Welkomstlied en “Wij willen Holland houën”.  Na dhr. v.d. Heuvel 

gedankt te hebben voor deze attentie begaven de Hoge Gasten zich naar de Raadzaal. 

 

 

Burgemeester Rijnders spreekt. 

 

Toen de Prinses en de Prins met hun gevolg gezeten waren, hield Burgemeester Rijnders een 

korte toespraak, er allereerst op wijzende, dat deze dag een hoogtijdag voor het Flakkeese 

volk zou worden. 

 

Het is mij, vervolgde spr., een grote eer U hier in Middelharnis welkom te moge heten bij de 

aanvang van Uw tocht op het eiland Goeree en Overflakkee.  Weest U er van overtuigd dat 

door Uw Hoog bezoek deze dag een ware feestdag, een hoogtijdag voor de bevolking zal 

worden. 

 

Uw belangstelling voor de bevolking, welke door den oorlog in nood is gekomen te verkeren, 

Uw medeleven met de gezinnen, waar de bezetter rouw bracht, verdriet of grote zorg, Uw 

wens U op de hoogte te stellen van alle maatregelen en arbeid tot herstel en wederopbouw van 

deze streek verwarmen het hart van alle eilandbewoners. 

 

Uw aanwezigheid vandaag temidden van de Flakkeese bevolking geeft ons dankbaarheid en 

trots.  Het geeft alle Flakkeeërs de gelegenheid te getuigen van hun eerlijke gehechtheid aan 

Hare Majesteit de Koningin, aan U, Koninklijke Hoogheden en aan de Prinsesjes.  Het is goed 

om dit U persoonlijk eens te kunnen zeggen.  Wat hebben ook wij jarenlang onze gevoelens 

binnenskamers moeten houden. 

 

Er zijn ook van deze bewoners gebeden opgegaan tot terugkeer van Onze Koningin en Haar 

Huis. 

 

Verder gaf spr. Een resumé over het leed, dat Flakkee gedurende de oorlogsdagen trof. 

 

Toen dan ook de bevrijding kwam, zei spr., was Oost-Flakkee één troosteloze dode grauwe 

vlakte, zwaar beschadigd, ontvolkt en zonder leven, en was er een veel te zware 

overbewoning in de droog gebleven gebieden.  Er was nood, rouw, verdriet en zorg.  Maar – 



 

 

Goddank – er was de bevrijding en het eenvoudig gebed werd gerealiseerd door de teruglomst 

van onze Vorstin en van Uw Koninklijk gezin. 

 

En nu de trots van onze bevolking.  Zij kan vandaag U laten zien, dat zij niet bij de pakken 

heeft neergezeten.  Met steun van de officiële instanties, met de vaste wil tot herstel en onder 

Gods zegen is het wonder geschied dat er weer gewassen op de eertijds zoute gronden 

geweest zijn.  Er is hard gewerkt.  Werkgever en werknemer, mannen en vrouwen,van 

Flakkees formaat hebben met groot doorzettingsvermogen gewerkt – niet gewacht als 

verslagenen – maar gewerkt als verantwoordelijke Nederlanders, wetende dat een hersteld 

Flakkee een belangrijke bijdrage is tot een herrijzend Nederland. 

 

Dit eiland werkt mee met zijn per jaar 280 millioen kg af te voeren landbouwproducten om de 

eigen Nederlandse bevolking te voeden en helpt mee door uitvoer van geselecteerde 

producten met vele millioenen guldens onze deviezenkas te versterken. 

 

Voor de oorlogs-chaos naar normale bedrijven is een moeizame weg, maar met de boeren en 

arbeiders gaan hand in hand de overheidsinstanties.   

 

Tenslotte wees spr. op Flakkeese verlangens: een brug, herplanting, een moderner 

verkeersapparaat, electrificatie van Oost-Flakkee.  

 

Uw tocht over ons eiland eindigde spr. geve Uwe Koninklijke Hoogheden, en U Mijnheer de 

Commissaris, de wetenschap, dat op het Zuid-Hollands eiland Goeree en Overflakkee een 

meewerkende, meelevende, landbouwkundig goed ontwikkelde bevolking leeft, welke meer 

dan voorheen zich opgenomen wil zien en opgenomen weet in het geheel van het 

economische en nationale leven. 

 

Wij allen hier in deze raadszaal, ieder vertegenwoordigende een deel van het Flakkeese leven, 

spreken onze dankbaarheid uit voor Uw Hoog bezoek en dat nog wel in een tijd, Koninklijke 

Hoogheid-Regentes, dat zeer belangrijke en gewichtige staatszaken Uwe aandacht zo volledig 

opeisen. 

 

Het is het gemeentebestuur van Middelharnis een eer deze ontvangst te mogen arrangeren.  

Middelharnis is het centrale punt van het eiland, de gemeente waar alle voor de streek 

werkzame overheidsdiensten gevestigd zijn en de onderwijsinrichtingen voor de gehele 

omgeving in stand worden gehouden.  Wij zijn er zeker van dat Uwe belangstelling voor 

Middelharnis voor de bevolking onvergetelijk zal blijven.  Weest U overtuigd van het grote 

respect en de hoogachting van alle bewoners mijner gemeente. 

 

Behalve de gemeenteraad waren mede in de raadszaal een grote groep personen aanwezig, die 

elk een zeker deel van het Flakkeese leven vertegenwoordigden. 

 

Wij noemen hiervan: Ds. Vink, Ds. de Jong, Ds. Zeilstra, Ds. Spijker, M. v.d. Boom, Pastoor 

Meijnders, Mevr. Rijnders van Kempen, L.J. den Hollander, Opperwachtm. Grit, Ir J.B. Mijs, 

A.A. Mijs, J. Mol, P. v.d. Heuvel, J.C. de Wit, G.J. Buth, J. v.d. Slik, L. v.d. Waal, W.J. 

Witvliet, Jac. Moerenhout, J. Aartsen, Ir v.d. Meer, P.G.J. van Leeuwen, J.C. van Loo, Dr. 

Bouter, Mej. J.C. Buyze, A.A. Baardse, A. van Eck, S. Kamstra, Dr. De Man, Zr. Brinkman, 

L. Bloot, Mr. Hempenius, Dr. Stoel Mr. V.d. Velde, L. Kooman, Mej. Langbroek, R. Rijksen, 

en Mej. G. Goudsmit. 

 



 

 

Door de burgemeester werd daarna de gemeenteraad en bovenvermelde personen aan de 

koninklijke Hoogheden voorgesteld.  Zij drukten allen hartelijk de hand.  Terwijl koffie met 

gebak werd geserveerd, werd door raadslid Boomsma een exemplaar “Verdrinkend land” aan 

het Prinselijk Paar aangeboden, terwijl de Directeur der Ambachtsschool, dhr. Kamstra door 

twee zijner leerlingen namens deze school een schitterend miniatuur van het Middelharnisse 

Raadhuis aanbood.  Voor dit prachtige stuk werk toonden de Hoge Gasten veel belangstelling.  

Waar het bouwwerk te groot was om medegenomen te worden, zal dit naar Soestdijk worden 

gezonden. 

 

Heel gemoedelijk zat het diamanten Bruidspaar Rosendaal-van de Sande op hun stoelen 

tussen de vorstelijke personen.  Zowel de Prinses als de Prins onderhielden zich geruimen tijd 

met de oudjes, die de felicitatie van Hunne Koninklijke Hoogheden ongetwijfeld de 

voornaamste van de dag zullen hebben gevonden. 

 

Met de hand aan de oorschelp beantwoordde de krasse ouwe baas de vragen die hem door de 

Prinses werden gesteld. 

 

Mej. Langbroek, onderwijzeres aan de Groen v. Prinstererschool, in vereniging met dhr. 

Rijksen, onderwijzer aan de genoemde school, die de Christelijke Jeugdverenigingen 

vertegenwoordigen, bood de Prinses een in speciaal perkament gebonden en van calligrafie 

voorzien exemplaar aan van het werk: “Aan moeders hand tot Jezus”, door Prof. Waterink, 

wat Zij dankbaar aanvaardde. 

 

Nadat het Prinsenpaar zich nog enige tijd met verschillende aanwezigen hadden onderhouden, 

waarbij de Prinses belangstellend enkele bijzonderheden vroeg over de gehouden razzia 

tijdens de bezetting en zij van het raadslid v.d. Brugge een en ander omtrent zijn verblijf in de 

concentratiekampen, was het uur van vertrek gekomen en ging het door een dichte drom van 

mensen, via Voorstraat en Waterweg naar Stad aan ’t Haringvliet. 

 

 

De Stadse poppen. 

 

Heel Stad was uitgelopen naar de Voorstraat.  Een zee van vlaggen had de hoofdstraat van dit 

zelfbewuste plaatsje gedrapeerd en overal puilde het uit van mensen.  Burgemeester Brinkman 

ontving het Prinselijk Paar op het kleine Raadhuisbordes, waar de gevierde gasten voor ieder 

goed zichtbaar waren.  En daar midden op straat, vergezeld van Mevr. Brinkman, zaten in hun 

stoelen, op hun Zondags uitgedost het diamanten echtpaar v.d. Mast-Swartz.  Een 

oorverdovend hoera ging op, toen de Prinses en haar Gemaal van het bordes op de oudjes 

toestapte.  Opoe sprong overeind en haalde in een minimum van tijd vier poppen voor de dag, 

allen gekleed in Flakkees costuum, met kanten keuveltjes en zwarte rokken.  Met een stralend 

gezicht vertelde ze de namen dezer Flakkeese kinderen, Dirkje, Tannetje, Jobje en Leuntje, 

die voor de Prinsesjes bestemd waren.  Op een gegeven moment stonden daar onze Prinses en 

Prins met ieder twee poppen in de arm, zomaar op de Stadse Voorstraat !  Dat was hèt 

moment voor de fotografen.  Onophoudelijk klikten de toestellen en een der filmmensen, alle 

conventie opzij zettend, riep “Hoogheid !  Kijkt U nog eens hierheen !”  Wat onze Prinses, 

temidden van een aanhankelijk volk, dan ook maar weer deed. 

 

En kinderlijk blij was Opa, toen de Prins hem een grote foto van het Prinselijk gezin in de 

hand stopte. 

 



 

 

Na een defilé van plaatselijke verenigingen, ging het onder luid gejuich der bevolking naar 

 

 

Den Bommel 

 

waar de inwoners bij de haven te hoop gelopen waren.  Burgemeester de Kruiff verwelkomde 

de vorstelijke personen.   

 

Door Giela Luijendijk en Hillie Koppenaal werd een geschenk aangeboden bestaande uit een 

van chocolade en suikerwerk vervaardigd model van de “Prinses Beatrix” veerboot, die van 

den Bommelde dienst op Numansdorp onderhoudt.  De Hoge Gasten toonden zich zeer 

ingenomen met dit prachtstuk, dat door dhr. Jacobi te Middelharnis vervaardigd is.  Uiteraard 

was het oponthoud in het dorp gering, want de hoofdmoot van het Bommelse bezoek lag op 

de hofstede van dhr. Jacobs.  Na een korte rondrit door de gemeente ging het langs de 

gepavoiseerde molen naar de stee, die men wel eens “Zenderlust” in plaats van 

“Groenewoud” noemt.  Daar werden de Hoge Gasten voorgesteld aan enkele leden van de 

illigaliteit, waarbij de heer Fopma in een korte toespraak het illegale werk op Flakkee en in 

het bijzonder het plaatsen van de zender op deze historisch geworden hofstede toelichtte.  

Aanwezig waren o.m. dhr. J.W. de Geus van Herkingen, die de overval op de Haagse Veer te 

Rotterdam als K.P.-ër heeft meegemaakt en één van de eerste vier was, die op de vijfde 

verdieping aankwamen; dhr. van Seters van Melissant, die de “Westerdam” tot zinken hielp 

brengen; de heren C. Vogelaar te Melissant en A. Verolme te Nieuwe Tonge, wier illegaal 

werk zich over een groot terrein heeft uitgestrekt en de heren Heeseman en Hase, diede 

zender op de hofstede van dhr. Jacobs hadden gebracht.  Verder was de heer Van Roon, chef 

van de technische dienst der P.T.T. met zijn voorganger, dhr. L. Geluk, die speciaal voor deze 

ontmoeting uit Vlaardingen overgekomen was, aanwezig, welke heren zich buitengewoon 

verdienstelijk hebben gemaakt met het afluisteren van Duitse telefoongesprekken en door tal 

van andere telefoon-technische kwesties de vijand veel afbreuk hebben gedaan, waardoor ook 

hun leven tenslotte aan een zijden draad hing.  De heer Hoogendoorn, voormalig 

marechaussee, die de zender bij dhr. Jacobs meestentijds bediende, was present.  Na de 

toelichting van dhr. Fopma onderhield de Prinses zich geruimen tijd met de familie Jacobs, 

terwijl de Prins geanimeerd met de oud-illegalen sprak, bij wien hij ieder persoonlijk naar hun 

tegenwoordige werkkring informeerde.   

 

Verschillende voorvallen uit de illegale strijd, waarmede de Prins bijzonder goed op de 

hoogte bleek te zijn, werden opgehaald. 

 

 

De witte anjer. 

 

Op tafel bij dhr. Jacobs stond een bouquet anjers.  “Mag ik een anjer van U stelen ?” vroeg de 

Prins en tegelijkertijd plukte hij een mooie witte af en stak die in een knoopsgat. 

 

Na gebruik van een consumptie werden de auto’s weer opgezocht en ging het in volle vaart 

naar Oude Tonge, waar een jubelende menigte het Prinselijk Paar begroette, toen zij te voet 

van de Voorstraat naar het podium dat voor het Raadhuis gebouwd was, schreden, begeleid 

door burgemeester van Dijk. 

 

 

Te Oude Tonge. 



 

 

 

Burgemeester van Dijk sprak zijn dank uit voor de vorstelijke belangstelling.  Hij herinnerde 

aan het jaar 1647, toen Oude Tonge vrijwel geheel afbrandde, stond stil bij de inundatie van 

1944, sprak over de toenmalige burgemeesters met gemis aan Vaderlandsliefde en totale 

onbekwaamheid tot hun ambt en maakte melding van het springen van de keersluis, waardoor 

de haven in ongerede is geraakt.  Spr. releveerde ook de mechanisatie in de landbouw, 

waartoe een rationalisatie der landbouwbedrijven dwingt en voorzag daardoor een overschot 

aan arbeidskrachten, waarvoor een nieuw bestaan zal moeten worden gezocht.  Verder 

ontvouwde hij de verlangens der bevolking naar een brug, electrificatie en beplanting.  Deze 

verlangens werden door enkele wagens symbolisch voorgesteld.  Er was een wagen, waarop 

geheel Nederland, behalve Oost-Flakkee, verlicht voorkwam, met het onderschrift: “Steeds in 

’t donker valt niet mee, hier op donker Oost-Flakkee !”  Een wagen waarop de brug werd 

voorgesteld met het onderschrift: “47.000 wachturen per jaar”, en een wagen waarop dood 

boomgewas op de ene helft en plantende jongens voorkwamen met het onderschrift: “Zó is 

het en zó wordt het.” 

 

Belangstellend keek het Prinselijk Paar toe.  Door Johanna Maria Buijs werden in bijzijn van 

mevr. van Dijk bloemen aangeboden terwijl mevr. A. Koert-Klem een vaatje oesters van de 

voor Oude Tonge liggende oesterbank overhandigde. 

 

Langs de juichende schare schreed de Prinses met de Prins weer naar de auto en ging het 

 

 

Naar Achthuizen 

 

Burgemeester Hordijk ontving de Hoge gasten te Achthuizen.  Keurig stonden de leerlingen 

van de R.K. School en de Openb. Lagere School uit de Zuidzijde, alsmede de R.K. 

Jeugdbeweging opgesteld en zongen het Prinselijk Paar hartelijk toe.  Hier droeg het bezoek 

een meer gewijd karakter want in het bijzijn van Pastoor Dessing en Kapelaan Geraerts 

droegen de Prinses met de Prins samen een krans naar het gedenkteken voor 

oorlogsslachtoffers der burgerbevolking welke zij aan de voet van het monument neerlegden.  

Onder luide toejuichingen werd ook hier in de auto gestapt en ving de tocht naar 

Ooltgensplaat aan, waarbij Burg. Hordijk zich aansloot. 

 

 

Te Ooltgensplaat 

 

werd op de Voorstraat uitgestapt en wandelden de Koninklijke Hoogheden te voet naar het 

prachtige, geheel in ouden stijl gerestaureerde Raadhuis, waarop elke Platenaar trots is, en 

welk bouwwerk Zij met grote belangstelling gadesloegen.  Vóór het Raadhuis werd de 

gemeenteraad voorgesteld, waarna het hoge bordes beklommen werd.  Op de hartelijke 

toejuichingen vanuit de grote mensenmenigte reageerden de Vorstelijke gasten met een 

vriendelijk handwuiven, wat telkens een nieuw hoera-geroep ontlokte.  Ondanks de scherpe, 

koude wind volgden de Prinses met de Prins met grote belangstelling, de lange file rollend 

materiaal, gebezigd voor het vervoer van landbouwproducten, dat de ontwikkeling weergaf 

van de vooruitgang op dit gebied der laatste 15 jaren.  Zowel het eenvoudige boerenwagentje 

moeizaam door een paard de steile Voorstraat opgetrokken tot de enorme 10-tons trailer 

waren geladen met landbouwproducten.  Dapper beklommen daarna Willy den Braber, 

Martijntje de Vos en Pieter Troost de zerken treden van het Raadhuis om de Prinses enkele 



 

 

miniatuur-baaltjes uien en peen aan te bieden.  Hun gezichtjes glommen van trots toen zij de 

Prinses en de Prins een hand mochten geven. 

 

Dan sloten zich de zware deuren en in de grote Raadszaal met de antieke schouw verenigde 

het Hoge Gezelschap zich aan de koffiemaaltijd, waarbij ook verschillende Flakkeese 

Burgemeesters en vertegenwoordigers(sters) van diverse Flakkeese volksgroepen aanzaten. 

 

Burgemeester Rijnders gaf gedurende deze pauze een korte uiteenzetting over “Het werk van 

de Stichting De Flakkeese Gemeenschap”, terwijl ir. van Beekom sprak over “De gevolgen 

van de inundatie en de maatregelen tot herstel daarvan.” 

 

 

Naar Nieuwe Tonge. 

 

Toen om 2 uur de tocht zou worden voortgezet naar Nieuwe Tonge, waren alle Platenaars 

weer op het appèl en door een haag van juichende en wuivende mensen werd Ooltgensplaat, 

waar bijna 2 uur vertoefd was, via de Molendijk en Weespad verlaten en ging het linea recta 

naar Nieuwe Tonge. 

 

In Achthuizen was weer de gehele bevolking op de been om nog een glimp van de Vorstelijke 

personen op te vangen en op de hoek bij de R.K. Kerk, waar uit de aard der zaak langzaam 

moest worden gereden, daverde het van hartelijke afscheidsgroeten.  Ook de Molendijk te 

Oude Tonge deunde van mensen.  De politie had handen vol werks om de voorbijtrekkende 

auto’s een behoorlijke passage te bezorgen en ook hier was men zielsverheugd de Prins en de 

Prinses, die almaar wuifden in de auto, nog even te zien.  Langs de feestelijke gepavoiseerde 

molen der firma van Schelven snelde men Nieuwe Tonge tegemoet, waar de stoet slechts 2 

minuten over de vastgestelde tijd aankwam.  In de Ring werd uitgestapt en verwelkomde 

burgemeester van Hofwegen het Prinselijk Paar, in bijzijn van de Wethouders, terwijl door 

Cornelia Verolme in het bijzijn van haar moeder en mevr. van Hofwegen bloemen werden 

aangeboden, waarna het weer te voet naar het Raadhuis ging, langs een wuivende, 

enthousiaste schare.  Toen de Prinses en Prins tegen de Voorstraat opliepen, werden door de 

P.V “de Gevleugelde bode” een 400-tal postduiven losgelaten, die luid klapwiekend over de 

hoofden der Hoge Gasten als ware vredesboden het luchtruim ingingen.  Het was jammer, dat 

de gemeenteraadsleden niet bij het Raadhuis waren opgesteld, zodat zij de begroeting door de 

Koninklijke Hoogheden misten.  Belangstellend sloegen Zij het voorbijtrekken van de 

plaatselijke verenigingen en het ruiterdefilé gaande.  Doordat alle deelnemers van vlaggetjes 

waren voorzien, was dit een van de fleurigste stoeten, die hun hulde brachten, hoewel de 

muziekvereniging beter had gedaan dan het spelen van het ordinaire “Houdt er de moed maar 

in” tijdens het voorbijtrekken der Hoge Gasten achterwege te laten.  Een proeve van de 

witloftrekkerijen in de gemeenten werd door de Prinses gaarne aanvaard en zal dit t.z.t. aan 

het Paleis te Soestdijk worden bezorgd.  Door honderden nagewuifd en luide begroet vertrok 

de stoet naar Herkingen. 

 

 

De Visbank anno 1640 

 

Bij de Visbank werd halt gehouden.  Wnd. Burgemeester Witvliet ontving hier het Hoge 

Gezelschap.  Hij vertelde Hun kortelijk iets over de uit 1640 daterende Visbank, die destijds 

als afslag diende en waarop nog heden ten dage de Prinsenvlag staat.  Tijdens de Franse 



 

 

bezetting in 1794 is deze vlag op de Visbank blijven staan en ook de Duitse bezetting heeft hij 

overleefd. 

 

 

“Leve het Vaderland !  Leve de Koningin !” 

 

Popelend van ongeduld stond de 76-jarige J. van Putten, de Oranje-Nassau-orde trots op de 

borst, te wachten tot hij de Prinses en de Prins zou worden voorgesteld.  Hij was het, die bij 

het passeren van iedere Duitser in bezettingstijd de woorden: “Leve het Vaderland, leve de 

Koningin !” sprak.  De bezetters zagen hem niet voor vol aan en daar bofte hij mee.  Nu zoude 

oude baas voor de Vorstelijke personen zijn stereotiepe uitdrukking nog eens op de zelfde 

wijze herhalen.  Vrijmoedig stapte hij naar de Prinses.  “Dag Prinses”, “dag meneer de Prins” 

zei hij spontaan.  Ongedwongen spraken de Koninklijke Hoogheden met deze oude 

Vaderlander, die een beschamend voorbeeld voor vele Herkingenaars geweest is.  En prompt 

repeteerde hij de manier, waarop hij alle Duitsers aansprak.  Zijn oude hand beefde ten 

afscheid.  “Leve het Vaderland, leve de Prinses” zei hij toen hij de Prinses een hand gaf.  En 

“Leve het Vaderland – leve de Prins klonk het bij de oude Visbank toen hij de Prins groette.  

Zijn oude ogen schitterden; hij had de dag van zijn leven beleefd.  Willy Kastelijn, gekleed in 

Flakkeese klederdracht bood daarna een pentekening van de Visbank aan.  Nadat ook de heer 

A.W. Keijzer en de heer A. Doornhein, welke laatste 50 jaar in dienst van de Dijkkring was 

geweest, waren voorgesteld werd Herkingen onder luid gejubel der bevolking verlaten. 

 

Een wolk van stof achterlatend, kwam men van Herkingen over de dijk  

 

 

te Melissant 

 

De ontvangst geschiedde hier door Wnd. Burg. Kleijnenberg en H. van Rossum Sr.  Antje 

Doornhein en Pieternella Grinwis boden de Prinses en de Prins ieder een “Flakkee’s 

Volkslied” en “ Vrijheidslied” aan, dat onder leiding van de heer Borgman werd gezonden 

door de op het Dorpsplein verzamelde schooljeugd.  Ook hier waren hartelijke toejuichingen 

niet van de lucht. 

 

 

Die kleine dreumes 

 

Plotseling greep de Commissaris der Koningin een kleine dreumes met een leuk truitje en 

wantjes aan uit de menigte en hield deze op zijn arm voor de Prinses.  Netjes moest hij een 

handje geven en ook naar de Prins stak hij parmantig z’n knuistje uit. 

 

Plof, daar staat hij weer bij zijn moeder, die hem later met trots dit evenement uit zijn prille 

jeugd zal vertellen. 

 

Vervolgens ging het naar de landbouw loodsen der Landbouwvereen. “Ons Belang” waar de 

heer M.J. de Boer, penningmeester der Vereen. de Vorstelijke personen een uiteenzetting gaf 

over de geschiedenis der Vereeniging, Welke tot grote bloei gekomen is.  Daarna werd een 

demonstratie gegeven van het boerenbedrijf op Flakkee in de loop der tijden.  Het dorsen op 

het geselpaard en met de dorsvlegel werd zowel vertoond als de moderne combine, die het 

graan op het land direct in de zak aflevert.  De Prinses en Prins trokken zich van de stof der 



 

 

verschillende draaiende machines niets aan namen met grote interesse kennis van de 

explicatie der heren van Es, Sieling, den Boer en van Kempen. 

 

Na nog het opgestalde stamboekvee en de stamboekpaarden bezichtigd te hebben, werd in een 

der loodsen thee met gebak aangeboden, waarna het bezoek aan Melissant tot het verleden 

behoorde.  Bij het vertrek was weer de hele bevolking naar de dorpsuitgang gestroomd en 

onder een daverend hoera geroep ging het in snelle vaart 

 

 

naar Ouddorp  

 

De Stellendammers en Goereeërs profiteerden van deze gelegenheid om de voorbijtrekkende 

auto’s alvast enthousiast te begroeten. 

 

Te Ouddorp stonden langs de route naar het gemeentehuis de plaatselijke verenigingen en de 

schooljeugd opgesteld die vlaggenzwaaiend en zingend de auto’s lieten passeren.  Honderden 

stonden bij het gemeentehuis, waar wnd. burg. Grinwis de Hoge Gasten begroette en direct 

meereed naar het uitgemijnde terrein van de heer E. Verhagen.  Voor het talrijke publiek was 

het een tegenvaller dat de Prinses en de Prins niet een ogenblik uitstapten, doch de tijd drong.  

Bij het terrein van dhr. Verhagen, die in zijn blauwe kieltje en z’n klompen werd voorgesteld.  

was ook Weth. Bezuijen met de overige raadsleden aanwezig.  Hartelijk drukten de Prinses en 

de Prins hun de hand en namen van Adriana Hendrika Tanis een keurig verpakt doosje 

bloemzaad als geschenk in ontvangst.  Janny Tanis, wier verloofde H. Hoek als illegale 

werker sedert de oorlogsdagen nog vermist wordt werd mede voorgesteld.  De heer Verhagen 

vertelde een en ander over de uitmijning der Ouddorpse gronden, terwijl ook ir. Van Beekom 

het Prinselijk Paar van de leef- en werkwijze der bevolking op de hoogte bracht.  Na het 

afscheid en een rit door Ouddorps dreven, ging het weer door de kom van het dorp door een 

zee van mensen die hun aanhankelijkheidsgevoelens uitten, naar Goedereede. 

 

 

Te Goedereede 

 

waar burgemeester van Knobelsdorf met Wethouders en Raadsleden de Hoge Gasten ontving, 

zag de trotse dom neer op het gekrioel der honderden inwoners, die zich op de markt voor het 

Raadhuis verdrongen. 

 

Fier woeien de vlaggen van de oude gevels en de spontane huldebetuigingen zochten een weg 

door de smalle straten van deze eeuwen oude stad.  Het defilé en de Zanghulde verliepen vlot 

en Kommertje Hoek bood de Prinses handig het bouquet bloemen aan, waarbij zij door Mevr. 

Knobelsdorff werd begeleid.  Vol bewondering nam daarna de Prinses een keurig opgetuigde 

miniatuurbotter van een handig meisje, waarvoor Zij het kleine ding met een stevige handdruk 

dankte.  Goeree werd verlaten, vanzelfsprekend niet zonder een daverend afscheid. 

 

 

Te Stellendam 

 

Aangekomen, begaven de Vorstelijke personen zich te voet naar de Vismijn.  Enkele vissers 

kwamen juist met het rood-wit-blauw in top de haven binnen varen, wat een wijle door de 

Prinses met Haar Gemaal werd gadegeslagen.  Begeleid door Burg. van Knobelsdorff stapte 

Zij de Vismijn binnen waar de mijnmeester Keizer hun verschillende dingen uitlegde. 



 

 

 

De Koninklijke Hoogheden stonden geinteresseerd naar de vlugge bewegingen van de 

garnalenpelsters te kijken en informeerden waaraan de ondeugdelijke kenbaar waren. 

 

Door Lodewika Arendje Kooijman werden enkele kistjes garnalen in originele verpakking 

aangeboden, die gaarne werden aanvaard.  De Stellendammers, die niet vlug uit hun slof 

schieten, lieten het niet na de Hoge Gasten een hartelijk afscheid te bereiden. 

 

De zon was reeds ter kimme gezonken toen 

 

 

Dirksland bereikt 

 

werd, waar de Boezem- en Stationsweg feeëriek verlicht waren.  Wnd. Burgemeester Ottink 

en de Wethouders waren hier de mensen die het Prinselijk Paar begroetten, en Hen te voet 

naar het Ziekenhuis leidden, door een dikke haag van mensen, die lange tijd de koude hadden 

getrotseerd om een plaatsje te hebben, waar zij niets van de heugelijke gebeurtenis zouden 

missen.  Voor de ingang van het Ziekenhuis zongen de hoog ste klassen der lagere scholen 

onder leiding van dhr. Brooshooft een welkomslied, waarvoor de Prinses en de Prins hartelijk 

dankten.  In de hal van het Ziekenhuis was de gemeenteraad aanwezig benevens het bestuur 

van het Ziekenhuis.  Stuk voor stuk drukte de Prinses en de Prins hun de hand, waarna Zij een 

vluchtig bezoek aan verschillende ziekenzalen bracht, bloemen voor de patiënten 

achterlatend.  Zij werden daarbij begeleid door dr. Stoel, dr. Jessurun en de Besturende 

Zuster.  Door een haag van zusters daalden Zij de trappen af, waarna de afrit plaatsvond, 

verlangend door de zieken, die een plaats bij een der ramen hadden gekregen, nagestaard en 

toegejuicht door een schare verheugde mensen. 

 

 

Te Sommelsdijk 

 

begaf de Prinses en de Prins zich te voet over de Voorstraat naar het Raadhuis. 

 

In ons volgend nummer komen foto’s van het Prinselijk Paar van andere plaatsen van ons 

eiland. 

 

Het enthousiasme kende geen grenzen en ook hier moest de politie alle krachten inspannen 

om de menigte in bedwang te houden.  Burgemeester Rijnders, die de Vorstelijk personen 

begeleid had, stelde bij het Raadhuis de Raadsleden voor, terwijl mej. L. Bresijn namens de 

Plattelandsvrouwenbond een geschenk aanbood in de vorm van vier zilveren lepeltjes met het 

Flakkeese wapen, terwijl in elk lepeltje de naam van een der prinsesje was gegraveerd.  De 

heer J. Knape bood namens de Oranjeverenigingen van Sommelsdijk en Middelharnis een 

geschenk aan, dat zal bestaan uit een album met foto’s van de gemaakte tocht door het eiland, 

hetwelk bij gereedkoming naar Soestdijk zal worden gezonden.  Honderden lampions der 

schoolkinderen gaven een feestelijke indruk en met grote moeite kon de politie een baantje 

vrijmaken, waardoor het Hoge gezelschap naar het andere einde van de Voorstraat kon 

wandelen. 

 

Tussen duizenden spontaan juichende mensen door werd de auto bereikt en slechts met 

inspanning van alle krachten gelukte het de politie te zorgen dat de Prinses en de Prins, die 

klaarblijkelijk genoten van zulk een enthousiasme, konden instappen.  Overal waren mensen 



 

 

langs de route, die naar Middelharnis werd gereden, waar zich bij aankomst reeds weer een 

grote mensen massa om het Raadhuis verdrong.  Vriendelijk wuivend stapten de Prinses en de 

Prins het schitterende geillumineerde Raadhuis binnen, om aan een eenvoudige maaltijd 

welke door dhr. K.J. Kaptein (Hotel Meijer) tot in de puntjes verzorgd was te bekomen van de 

lange, vermoeiende, koude tocht door het eiland. 

 

 

Het vertrek. 

 

Terwijl de maaltijd gebruikt werd stroomde de Voorstraat vol.  Uit de ramen, op de stoepen, 

in de kozijnen: mensen, mensen en nog eens mensen.  Uit de omliggende dorpen waren er nog 

tallozen naar Middelharnis gekomen om voor het vertrek hun aanhankelijkheid jegens het 

Oranjehuis te tonen.  Duizenden ogen tuurden naar de grote Raadhuisdeuren en als deze tegen 

negen uur af en toe open ging steeg er bij voorbaat al een gejuich uit de opeengepakte menigte 

op, doch dit verstomde weer spoedig, omdat de naar buiten tredende “slechts” 

opperwachtmeester Grit of een andere persoon bleek te zijn.  Maar toen om negen uur de 

Prinses met de Prins naar buiten traden, was het enthousiasme overweldigend en voor 

Middelharnis ongekend.  Door het opdringen van de volks menigte kon de politie ook hier 

nauwelijks een behoorlijk instappen verzekeren.  De portieren klapten dicht en onder de 

daverende juichkreten uit duizenden monden reed de Vorstelijke auto naar de haven, waar 

nog enkele honderden het Prinselijk Paar een laatste groet brachten. 

 

Het Prinselijk Paar heeft zich des avonds uitgelaten de glorierijke tocht door het eiland 

buitengewoon prettig te hebben gevonden. 

 

- / - 

 

Telegram 
 

 

Door de burgemeesters van Flakkee werd op de dag van het Koninklijk bezoek aan H.M.de 

Koningin het volgende telegram gezonden. 

 

Namens besturen en burgerij van alle gemeenten op Goeree en Overflakkee zij het ons 

vergund Uwer Majesteit onze aanhankelijkheid te betuigen op de dag, dat Hunne Koninklijke 

Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard een zo glorierijke tocht over ons eiland maken. 

 

Het grote enthousiasme waarmede Hunne Koninklijke Hoogheden door alle eilandbewoners 

zijn begroet en toegejuicht, moge Uwer Majesteit de overtuiging geven van de liefde en trouw 

der gehele streekbevolking. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 

 

 
 

Prinses Juliana aan boord van de Minister C. Lelij, 

geheel rechts: wnd. RTM-directeur dr. H.J. van Zuijlen. 

 

 

 
 

Ontvangt van Prinses Juliana en Prins  

Bernhard bij het Raadhuis van Nieuwe-Tonge. 
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