HET EERSTE IN HERBOUW ZIJNDE PAND
Een herdenkingssteen geplaatst door den burgemeester,
Maandagmiddag tegen drie uur waren in den tuin van het in herbouw zijnde perceel St. Janstraat 9, van
den heer I. de Wolff, die hier weer zijn woning en kassierskantoor wil vestigen, met den eigenaar en zijn
zoon verschillende personen bijeengekomen voor een plechtigheid van groote beteekenis in de
geschiedenis van den herbouw der stad. We merkten o.a. op burgemeester mr. dr. J. van Walré de Bordes
met wethouder P. Ph. Paul en verschillende hoofdambtenaren en ambtenaren der gemeente, den
inspecteur van de volksgezondheid, jhr. ir. J. de Ranitz, den directeur en den administrateur van de
stichting ,,Herbouw Middelburg", Ir. P. Verhagen Lzn, en mr. A. J. van der Weel; de architecten voor den
herbouw, de heeren A. van Dorst en F. H. Klokke, den aannemer van den bouw, den heer A. C. Haeck, den
leider van de Diwemi, den heer W. N. A. van Es en enkele zaken- en particuliere vrienden van den heer de
Wolff. Het doel was de plaatsing van een herdenkingssteen in den voorgevel van dit eerste der in herbouw
zijnde verwoeste panden.
De heer de Wolff richtte zich tot de aanwezigen en wees op de reden van de samenkomst en de oorzaak
daarvan en bracht speciaal den burgemeester dank voor zijn bereidheid den steen te plaatsen, dit ook
namens zijn vrouw en zijn kinderen.
De burgemeester bracht dank voor de uitnoodiging aanwezig te zijn en de plaatsing van den steen te
verrichten. Spreker bracht den heer de Wolff dank voor het voorbeeld, dat hij met den bouw van dit pand
geeft en hoopte, dat velen dit zullen volgen. Spr. wees er op, dat dit jaar wel zal kunnen worden gebouwd,
maar dat het een vraag blijft hoe het 't volgende jaar met de materialen zal gaan. Het is zeker niet te
ontkennen, dat er vele moeilijkheden zijn, doch ir. Ringers, de algemeen gemachtigde voor den
wederopbouw, heeft bij zijn laatste bezoek op Zaterdag jl. medegedeeld, dat weder een aantal
moeilijkheden uit den weg is geruimd. Spr. hoopte, dat blijken zal, dat de voorwaarden nu acceptabeler
zijn.
Een goed voorbeeld gaf de heer de Wolff ook door het huis een naam te geven. Dit zal zijn ,,Scheepke",
wat zeker mede een gevolg is van het aanwezig zijn van de drie kinderen in Indië, allen betrokken bij den
scheepvaart. Maar het is ook een goede naam voor Middelburg, dat eertijds haar bloei te danken had den
handel en scheepvaart en nog voor een zeer groot deel op den handel is aangewezen. Het geven van
namen aan huizen is een Middelburgsche traditie en spr. hoopt, dat deze zal worden voortgezet. Men kan
in den naamlijst van huizen, van de hand van den heer M. Fokker, en bijgewerkt door den gemeentearchivaris, dr. W.S. Unger, nagaan hoe het huis eventueel vroeger bekend was en dien naam weer er op
plaatsen of wel, zooals de heer de Wolff, een nieuwen naam aan het pand geven.
Na dezen toespraak begaf men zich naar de voorzijde van het huis, waar de burgemeester in den voorgevel
aan de zijde der Langedelft de zandsteen inmetselde. De steen draagt het volgende opschrift: ,.Dit is het
eerste pand. herrezen na den brand van 17 Mei 1940. Steen gelegd door den burgemeester, mr. dr. J. van
Walré de Bordes. Gebouwd door I. de Wolff."
Nadat de heer de Wolff den burgemeester dank had gebracht voor het verrichten van de eenvoudige. doch
veel beteekenende plechtigheid. begaf het gezelschap zich weder naar de achterzijde van het pand, waar
de thee werd rondgediend.
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