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De Stadsheraut
Van de voorzitter
VAN DE VOORZITTER
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LEDENVERGADERING
De openbare ledenvergadering wordt
gehouden op maandag 12 juni 2017 in
de Korenmaat, Veere.
Aanvang: 20.00 uur; inloop 19.30 uur.
.

CONTACT
Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 06 - 52639560
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl

Voorjaar...een warm voorjaar en de drukte begint al vroeg.
Vooral de cruiseschepen zijn er in maart al met hinderlijk gebrom van generatoren. We hebben daar samen met de omwonenden vorig jaar al bij de gemeente over geklaagd en die hebben dat opgepakt. Er is een nieuwe stroomkast geplaatst en de
schepen wordt nu voorgeschreven daar op aan te sluiten. Uiteraard waren er wel wat aanloop problemen en was één en ander
later klaar dan we graag zagen maar het ziet er nu naar uit dat
dit probleem is opgelost.
Dan zouden we een maand autoluw Veere proberen van de zomer. Het was een zeer gewaardeerd voorstel van de Middenstandsvereniging maar een paar ondernemers met koudwatervrees heeft daar bezwaar tegen gemaakt waardoor het niet doorgaat. De wethouder is erg vatbaar voor koudwatervrees en heeft
ter voorkoming van procedures zijn oor er naar laten hangen. Er
zal nu met het parkeerverwijssysteem geprobeerd worden het
zoekverkeer en verkeersoverlast terug te dringen. Voor de Europese subsidieverleners moet nog altijd een eindmeting van het
effect van dit dure systeem uitgevoerd worden. Dit is daar een
mooie gelegenheid voor. Het voorkomt dat de gemeente de subsidie moet terugbetalen.
Verder loopt 'Fijn Wonen in Veere' gestaag door. Uw inbreng
daarin wordt nog steeds hogelijk gewaardeerd.
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AGENDA VERGADERING
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Mededelingen
. Lawaai van cruiseschepen
. Verkeer
. Ophalen van kerstbomen
. Nieuw terras op de Kaai
. Standbeeld Willem van Oranje
5. Nieuw bestuurslid?
6. Fijn wonen in Veere– mee denken, mee doen, mee helpen
-Status
-Website
-Visie
7. De grote Kerk—laatste ontwikkelingen
8. Gemeentelijke bijdrage van € 2000,-. Heeft u ideeën waaraan dat te besteden?
9. Rondvraag
10. Sluiting

FIJN WONEN IN VEERE - HOE STAAT HET ERMEE?
Tjeerd Kuiper
U bent ongetwijfeld nieuwsgierig: wat hebben de 5 werkgroepen met al die behoeftevragen, die
we in december hebben gepresenteerd, gedaan? Op een bijeenkomst op 29/5 is daar uitgebreid
over gediscussieerd (ten tijde van het schrijven van dit stukje was daar niets over bekend).
Tijdens de stadsraadsvergadering zullen we de resultaten voor u samenvatten, uw reacties peilen
en een blik werpen op de toekomst: onze visie voor "Fijn wonen in Veere". Daar hebben we ondertussen ook een eerste concept voor gemaakt.

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING
03 maart 2017; ‘t Praetuus Veere

Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Piet-Jan Houmes (lid)
Elly Boeckhout (lid)
Aantal aanwezigen: 24

Gemeente Veere
Wethouder Molenaar
Marin van den Berge (VVD)
José de Buck (DTV)

Verontschuldigd: Ad Maris (SGP/CU)
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Opening: 20.00 uur
Vaststellen agenda. Geen wijzigingen.
Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord.
Mededelingen
✓Bestuur
Merel Berrevoets heeft zich aangemeld voor het bestuur en stelt zichzelf voor in de vergadering.
✓Voorzittersoverleg Veere 12/01/2017
Er is overlegd over de historische markt, het chaotisch parkeren van fietsen, het Oranjeplein,de grote kerk,
en het onderhoud van straten. Het plan is om twee maal per jaar overleg te hebben met wethouder Molenaar.
De besluitvorming in het overleg is zoveel mogelijk op basis van consensus.
✓Lawaai generatoren van cruiseschepen
Wethouder Molenaar meldt dat de aanleg van de walstroomvoorziening voorspoedig verloopt. Ten aanzien
van de verplichting voor cruiseschepen om van die voorziening gebruik te maken wordt overleg gevoerd met
de provincie, de eigenaar van de steiger.
✓Ontwikkeling Oranjeplein
Wethouder Molenaar meldt dat het project financieel haalbaar lijkt. Bij het maken van het bestemmingsplan
zullen, net zoals in het Placemaking proces, de Veerse partijen worden betrokken. Paul Barendregt verzoekt
om ook ruimte te maken voor starters- en senioren woningen.
✓Grote Kerk
Op 20/3 is er een voorlichting voor omwonenden en Veerse organisaties. Daarna, als alles rond is, komt er
een voorlichting voor alle inwoners. De Stadsraad blijft het effect op de leefbaarheid benadrukken. Wethouder
Molenaar meldt dat regionale verankering belangrijk is. Een kwartiermaker zal daarom met Ernst Veen meegaan op fondsenjacht. De ontwikkelingen om de Oostkerk in Middelburg spelen ook een rol. De NMO is
gevraagd zich ook over deze kerk te ontfermen, maar vanwege de onderhoudsgevoeligheid is dat financieel
nog niet rond. Het is de bedoeling dat het programma voor de Oostkerk altijd complementair zal zijn aan dat
van de Grote Kerk.
De gemeenteraad zal in juni gevraagd worden te besluiten over de volgende stap. Jan Paul Loeff vraagt: als
de plannen onverhoopt niet doorgaan, wat dan? Wethouder Molenaar antwoordt dat de gemeente Veere geen
eigenaar is. Veere heeft zich ingespannen en de culturele kaart getrokken. Als dat niet doorgaat dan melden
we dat bij de NMO. Het nieuwe college moet er dan maar aan gaan trekken.
✓Verkeer
Piet Jan Houmes: de renovatie van de Veerse weg verloopt volgens plan (oplevering met Pasen). Beschadigde
bomen worden vervangen.
Paul Barendregt meldt dat er een voorstel vanuit ondernemers ligt om de stad gedeeltelijk af te sluiten in het
hoogseizoen met behulp van het verkeer begeleiding systeem. Op historische markt dagen zal er een extra
verkeersregelaar ingezet worden. De meeste ondernemers hebben ingestemd met dit voorstel.
5. Financiële jaarafsluiting 2016
De vergadering heeft geen vragen.
6. Verslag kascommissie 2016
Bas Vooijs: de penningmeester heeft haar werk voorbeeldig uitgevoerd. De kascommissie stelt daarom voor
om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
7. Verkiezing kascommissie 2017
Bas Vooijs treedt statutair af. Peter van Breda leidt de commissie 2017. Ellen Vooijs biedt zich aan voor de
kascommissie 2017.
8. Fijn wonen in Veere
Na een korte introductie van Tjeerd Kuiper, geven Nico van Rijswijk (openbare ruimte), ArndJan van Wijk
(voorzieningen) en Peter Hendricks (woningen) een samenvatting van de plannen die ontwikkeld zijn.
Aanwezigen hebben op "geeltjes" ideeën en suggesties geschreven. Het maken van plannen zal ook in het
tweede kwartaal verder gaan en waar mogelijk leiden tot directe uitvoering.
9. Een nieuw terras op de Kaai?
Jan Paul Loeff: de frituur 'de Kombuis' wil een terras vestigen op de Kaai voor het bedrijf of voor de
Kapellestraat. Dit zal een paar parkeerplaatsen kosten. Het is niet duidelijk of dit in overeenstemming is met
het bestaande bestemmingsplan. De omwonenden zijn fel tegen. In de vergadering zijn ook andere geluiden
hoorbaar. Paul Barendregt roept de voorzitter op om in overleg te gaan met de eigenaar van de frituur.
10. Gemeentelijke bijdrage van € 2000,—
De volgende voorstellen werden gedaan:
• Speelplaats aan het Moucheronhof. (Shirly Maljaars) .Moet gerenoveerd worden. Wethouder Molenaar zegt
dat hier een gemeentefonds voor is.
• Museum Veere. Ondersteuning voor het inrichten van een Schotse zolder (Paul Barendregt).
Veere Stokrozen stad. Plannen zijn in de maak (Ellen Vooijs en ArndJan van Wijk).

Jaargang 2017 nr. 2

11.

12.

Juni 2017

Pagina 4

Rondvraag
Bas Vooijs meldt dat ongeveer 40 kerstbomen naast hun huis niet zijn opgehaald. Die heeft hij ondertussen
weggewerkt. Hij stelt voor om de as van de verbranding weg te werken in de singels rondom de tennisbaan.
Maar het zand, dat als onderlaag gebruikt wordt moet ook opgeruimd worden.
Nico van Rijswijk. Veel plaatsen langs het IJsselmeer bieden een prominente plaats voor de bruine vloot. Kan
dat in de jachthaven? Antwoord: De haven van de jachtclub Veere is te smal voor grote bruine schepen en de
jachthaven vraagt een nogal groot bedrag per strekkende meter. Het plan is om een haven voor deze schepen te
creëren bij de nieuwe Montvoortse toren.
ArndJan van Wijk: Zijn er duidelijke afspraken wanneer de zomerbus. door de Wagenaarstraat rijdt? Piet Jan
Houmes zal navraag doen.
Leonard den Beer Portugael
• De renovatie van de Veerseweg duurt wel erg lang.
• De paal op de markt staat weer op storing.
• De beiaard is op het hele uur nog steeds van slag. Maar de melodie klinkt prachtig.
• Waarom is de vergadering van de Stadsraad in 't Praetuus. Antwoord: de Korenmaat was geboekt.
• Klaagt dat straatreinigers ook de beplanting van de bewoners vernield (stokrozen en viooltjes).
• Vindt dat de contributie omhoog kan.
Sluiting 22.25 uur

VERKEERSPERIKELEN
Piet-Jan Houmes

Een up-date van de gebeurtenissen van afgelopen maanden:
De vernieuwde Veerseweg is net voor het paasweekend opgeleverd. Een verademing voor de bewoners, geen trillingen meer van zware bussen en vrachtwagens in huis, hetgeen ook een belangrijke reden was om de weg opnieuw te
bestraten en in te richten. Als nu de toeristenbussen zich ook nog aan de 30km. snelheidslimiet houden, is iedereen
100% happy.
De gemeenteraad is op 20 april akkoord gegaan met het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit plan
gaat o.a. over het opnieuw inrichten van wegen op Walcheren, over een veilige schoolomgeving in de diverse kernen
(*), verbeteren van fietsroutes, voldoende fietsparkeerplaatsen en parkeerterreinen voor auto’s en niet te vergeten het
behoud van vaste buslijnen.
(*)Voor het verbeteren van een veilige schoolomgeving is inmiddels € 100.000,- beschikbaar gesteld.
Naar aanleiding van het GVVP (zie hierboven) is de gemeente van plan om voordat het drukke zomerseizoen begint
extra fietsparkeerplaatsen te maken op het Oranjeplein, onder de Torenwal. Dit werk gaat nog deze maand van start
en moet eind juni klaar zijn. Hopelijk zijn wij dan van veel slordig geparkeerde fietsen af. Verder wordt de fietsroute
vanaf de sluizen naar het centrum duidelijker aangegeven, zodat er niet meer op de Torenwal wordt gefietst. Ook
wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen om het asfaltpad langs het kanaal tussen de sluizen en het Mauritsbolwerk om te vormen naar een voetpad. Dus de eerste resultaten van het GVVP worden zichtbaar.
Afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met de gemeente en de MSV over “autoluw Veere”. Wij dachten
er met z’n allen wel uit te komen, maar dit is helaas niet gelukt. Jammer genoeg blijken er nog steeds enkele ondernemers faliekant tegen dit plan te zijn. Dus echt een proef van 4 weken gaat het niet worden. Wel bestaat er sinds enige
tijd de mogelijkheid om het parkeerverwijssysteem flexibeler te gebruiken. Het aansturen hiervan kan middels de
computers bij de gemeente. Er kunnen bijvoorbeeld als er drukte wordt verwacht, zoals de historische markt, vooraf
maatregelen genomen worden. Maar ook bij onverwachte drukte kan nu direct worden ingegrepen. Na het seizoen
zullen wij deze resultaten bespreken tijdens de gebruikelijke evaluatie.
Wij blijven, samen met de gemeente en de MSV, het verkeer en alles wat erbij hoort nauwlettend volgen. Graag horen
wij van u als u vragen of voorstellen heeft hieromtrent.
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OPEN TUINENWEEKEND
Zaterdag 10 juni (11.00-17.00 uur) en zondag 11 juni (13.00-17.00 uur)
Feest in Veere! Dit jaar vindt de 10e editie van het open tuinenweekend plaats. Ter gelegenheid van het jubileum is
een record aantal tuinen te bezoeken. Daaronder tien ‘gouden oude’, maar ook vijf nog nooit eerder opengestelde
‘Zeeuwse hofjes’. Zoals ieder jaar komt de opbrengst van de entreegelden ten goede aan het restauratiefonds van de
Kleine Kerk Veere. Dit keer wordt het geld specifiek besteed aan vernieuwing van de verlichting ter verbetering van
de (brand)veiligheid van het gebouw.

In tien jaar tijd is het open tuinenweekend geworden tot een gezellig ‘meet and greet’ tussen zowel Veerenaren als
bezoekers van (ver) buiten de stad. Een groeiend aantal vrijwilligers, zowel leden als niet-leden van de kerk, is betrokken bij de organisatie. Ook het aanbod van activiteiten is uitgebreid. Naast het nuttigen van een lekker kopje koffie
met zelfgebakken appeltaart, kan men in sommige tuinen ook terecht voor exposities van beeldende kunst, creatieve
demonstraties of brocante inspiratie. Diverse muziekensembles zorgen voor een vrolijke noot. Van klezmerband tot
didgeridoo: het jubileumjaar gaat niet ongemerkt voorbij! Eén van de tuinen is ingericht als luistertuin, als onderdeel
van het beiaardfestival dat op zaterdag wordt gecombineerd met het tuinenweekend.
Naast de vele bijzondere tuinen die Veere te bieden heeft, zijn de met bloemen bezaaide steegjes voor veel bezoekers
een extra stimulans om het tuinenweekend te bezoeken. De stokroos is dan ook niet weg te denken uit de promotiecampagne voor de open tuinen. Het begon met het uitdelen van Veerse stokrooszaadjes bij de aanschaf van een passepartout, maar inmiddels is er zelfs een logo gemaakt om ‘Veere stokrozenstad’ op de kaart te zetten. Het thema is niet
specifiek gebonden aan het open tuinenweekend. Iedereen wordt uitgenodigd hierop voort te borduren. Zo heeft stadsgenoot ArndJan van Wijk het initiatief genomen om een collectie van diverse stokroosvariëteiten aan te leggen. Niet
alleen in zijn eigen tuin (te bezichtigen tijdens het open tuinenweekend), maar ook rond het terras van de Peperboom,
zodat de planten ook na het tuinenweekend voor publiek zichtbaar blijven.
Op zaterdag 10 juni speelt wethouder René Molenaar met stadsbeiaardier David van der Vlies van 10.30-11.00 uur
een aantal bloemrijke melodieën op de beiaard van het stadhuis. Stadsheraut Jacco van den Berge begeleidt deze feestelijke opening van het beiaardfestival én het 10e open tuinenweekend vanaf het bordes van het stadhuis. Wij nodigen
u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Nieuws over het programma en de tuinenroute treft u op www.veere-stad.nl en www.facebook.com/opentuinenveere.
Tijdens het tuinenweekend is de Kleine Kerk centraal informatiepunt. Hier koopt u ook een passe-partout (10 euro).
Losse kaarten à 2 euro zijn te koop in de deelnemende tuinen.
Dit jaar wordt het opentuinenweekend gecoördineerd door: Ellen Vooijs, Maxi Joustra, Hanneke de Vroe, RobbertJan
Lenselink, Adri Franke en Chris Koole. Bereikbaar via: opentuinenveere@gmail.com
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DE SANDICXEN STEENWECH (deel 2)
Jan Midavaine

In de vorige Stadsheraut vindt u deel 1 van dit artikel.
Vervolgens komen we bij de brouwerij van kasteel Zandenburg, die in 1550 door Maximiliaan van Bourgondië is
gesticht. De Middelburgse brouwer Jan Janssen Hernets had hij naar Zandenburg laten overkomen om voor hem bier
van goede kwaliteit te laten brouwen. Op 16 augustus 1567 liet koning Filips II in zijn hoedanigheid als markies van
Veere de brouwerij door de rentmeester verkopen. Hij werd voor £ 894 gekocht door burgemeester Adriaen Luycx.
Op het eind van de 16e eeuw was de brouwerij van Boudewijn Goethals. Omdat hij zijn gerst niet op de Zanddijkse
molen liet malen, wat hij verplicht was omdat dit een dwangmolen was, spande de molenaar in 1596 een proces tegen
hem aan. Na jarenlang procederen verloor Boudewijn de zaak. Ook op 11 juli 1606 in hoger beroep bij de Uitlandse
Vierschaar in Den Haag kreeg hij geen gelijk. Twee jaar later was de brouwerij van Mels Michielsen. Na zijn overlijden in 1627 nam Pieter Wilsoet hem over. Pieter was ook eigenaar van de brouwerijen De Sleutel en De Lely aan de
overzijde van de haven in Veere die hij drie jaar eerder uit de failliete boedel van zijn vader had overgenomen. Omdat
de vraag naar bier in de jaren erna sterk afnam, zal de brouwerij aan de Sandicxen Steenwech na de overname nog
maar kort in bedrijf zijn geweest.

Plaatje van de situatie van ongeveer 1500 geprojecteerd op de huidige kaart (zie ook ligging van Sandburg). Met dank
aan Johan van Cranenburgh. De kreken en het kanaal waren er in 1500 natuurlijk nog niet.
Naast de brouwerij lag de boomgaard ‘Meulegem’ van burgemeester Richard Barradot. Later was hij van Cornelis
Beuckelaer, die van 1627 - 1665 predikant in Veere was.
De grond ernaast was in de Middeleeuwen van de heer van Veere. Erop stond het ‘molckenhuys’, een gebouw waarin
de zuivel werd bereid. Na het overlijden van de laatste heer in 1558 is het perceel rond 1566 aan burgemeester Adriaen Luycx verkocht, die we hierboven ook al tegenkwamen als eigenaar van de brouwerij. Waarschijnlijk is het huis
in de strijd tegen de Spanjaarden verwoest, waarna er een nieuw werd gebouwd dat de naam Bornival kreeg. Halverwege de 17e eeuw was het van Gaspar de Mauregnault, die eerst baljuw en later commandeur van het garnizoen in
Veere was. Na het overlijden van zijn tweede vrouw Maria Kemp in februari 1651, gaf hij haar de meest luxe uitvaart
die toen maar denkbaar was. Op de dag van de begrafenis werd de kist met het stoffelijk overschot uit het woonhuis
in de Wijngaardstraat naar de Grote Kerk overgebracht. Daar werd hij onder het orgel neergezet. 's Avonds laat werd
hij met een met rouw beklede koets met aan weerszijden flambouwen naar het schuitvlot aan het Singeltje gebracht.
Vandaar vertrok de familie met het lijk met drie schuiten in de pikdonkere nacht naar Middelburg. Ook de schuiten
waren met rouw bekleed en voorzien van flambouwen. In Middelburg werd de kist op dezelfde wijze als in Veere
naar de Oude Kerk gebracht, waar Maria in het holst van de nacht is begraven.
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Bij de verkoop in 1749 was de naam van het huis veranderd in Borndal. Op het erf van 2,5 ha stonden een herenhuis
en een boerenwoning. Ernaast lagen een boomgaard en een moestuin. In de 19e eeuw was de buitenplaats van notaris
Willem Marinus Snijder. Het was de enige plek in Veere waar nog bos lag en om de paar jaar vond er een houtveiling
plaats. In 1866 liet burgemeester Jacobus Snijder het in verval geraakte woonhuis slopen om er een nieuw voor in de
plaats te bouwen. Bij de verkoop in 1880 werd Borndal omschreven als: ‘Een fraai en modern ingericht heerenhuis,
koetshuis en paardenstal, tuinmans- en arbeiderswoning‘, met erbij ‘een fraai aangelegden tuin, moestuin, bosch en
vijver’. In een advertentie in dagblad De Zeeuw van 7 november 1889 werd het herenhuis voor afbraak te koop aangeboden. Een maand later vond de verkoop van sloopmaterialen plaats, waaronder twee fraaie marmeren schouwen.
De tuinmanswoning bleef staan, maar raakte tijdens de inundatie van Walcheren in 1944 zo zwaar beschadigd dat hij
opnieuw moest worden opgebouwd.
Voor we Zanddijk bereiken komen we eerst nog voorbij een erf dat in het begin van de 17e eeuw een aantal jaren in
bezit van Anthony Biesemans (Biese, Biesius) is geweest. Van 1602 tot zijn overlijden in 1605 was hij rector van de
Latijnse school in Veere. Hij gaf les in het vroegere woonhuis van Balthasar de Moucheron in de Wijngaardstraat dat
na diens faillissement aan de stad was gekomen. Anthony woonde in de school en werd als rector in Veere zeer gewaardeerd.
We steken de weg over en aanvaarden de terugtocht. Allereerst komen we bij een kapelletje dat in 1504 door Gheyle
Claesdochter, alias Scipper Gheyle, is gesticht. Na haar overlijden schonken de executeurs-testamentair op 3 maart
1520 de Zanddijkse kerkmeesters een bedrag van 36 pond Vlaams, enige zilveren voorwerpen, een missaalboek en
ongeveer 2 ha land in Zanddijk. In ruil daarvoor moesten ze de kapel goed onderhouden en er twee keer per week een
mis in opdragen. In 1572 hebben de Geuzen het kapelletje in brand gestoken, waarna het lege erf enige jaren later is
verkocht.

Jaargang 2017 nr. 2

Juni 2017

Pagina 8

Voor we de hofstede De Tijd Die Slijt bereiken passeren we eerst nog de brouwerij van Jan de Quincker die tot circa
1630 in bedrijf is geweest.
Op de plek van de hofstede De Tijd Die Slijt stond in de Middeleeuwen Het blau Huus met erachter een grote boomgaard. De oudst bekende eigenaar is de groente- en fruitkweker Willem Jacobszoon die er al in het begin van de 16e
eeuw woonde. Na zijn overlijden verkocht zijn vrouw het huis in 1555 aan burgemeester Hendrik de Somer. In 1572 is
het in de strijd tegen de Spanjaarden verwoest. Een jaar later stierf Hendrik en erfde zijn dochter Janneken het lege erf.
Ze trouwde in 1574 met de koopman Daniel de Pottere die er een nieuw huis liet bouwen dat de naam De Potterie
kreeg. Janneken verkocht het in 1608 aan de Middelburgse koopman Jan Schijn. Na hem is het nog enkele jaren in
bezit van Jan Jansen geweest die samen met zijn zwager eigenaar van bierbrouwerij De Meyboom in de Wagenaarstraat was. Zijn erfgenamen verkochten De Potterie aan Thomas Cunningham. Thomas was conservator van de Schotse Natie in Veere en woonde in het huis het Lammetje op de Kaai. Na zijn overlijden erfde zijn zoon Thomas junior de
hofstede. Toen hij in 1679 stierf, liet hij grote schulden na. Een jaar later kocht burgemeester Jacob Godin De Potterie
op een veiling. Doordat alle processtukken verloren zijn gegaan weten we niet waarom de rechtbank drie maanden
later de koop nietig verklaarde. Na jarenlang procederen kreeg Jacob in 1697 in hoger beroep de hofstede alsnog in
zijn bezit. Intussen was hij naar Den Haag verhuisd waar hij gedeputeerde ter Generaliteitsrekenkamer was geworden.
Vanaf het begin van de 18e eeuw is er op de hofstede altijd het boerenbedrijf uitgeoefend. In 1905 is hij afgebroken
om plaats te maken voor de nieuw te bouwen hofstede De Tijd Die Slijt.
Het huis bij de vest heette vroeger De Keutelhoek, genoemd naar de Keutelhoekweg die ernaast lag. Tot ver in de 20e
eeuw sprak men in de volksmond nog over het Keutelwegje dat sinds de aanleg van het Kanaal door Walcheren in de
tweede helft van de 19e eeuw de naam Sluisweg had gekregen. De vroegst bekende eigenaar van De Keutelhoek is
Cornelis de Lapper die rond 1516 is gestorven en een zoon had die aan lepra leed.
In het begin van de 17e eeuw lag op de plaats van de vest het land van de Middelburgse koopman Jan Schijn. Hij verpachtte het als weiland aan een buurtbewoner. Nadat Jan rond 1608 De Potterie aan de overzijde van de Sluisweg had
gekocht verhuisde hij naar Veere en begon op 2,16 ha van zijn land tabak te telen. Veere had daarmee de primeur,
want Jan was de eerste in ons land die op grote schaal tabak verbouwde. De plant kende hij waarschijnlijk uit een kruidentuin in Middelburg. De tabak die hij teelde was bestemd voor medicinaal gebruik. Hij stierf in 1616, waarna zijn
vrouw de teelt waarschijnlijk nog een aantal jaren heeft voortgezet. In 1622 schreef een Bremer arts in zijn boek
‘Tabacologia’ dat Jan er goed aan had verdiend en er nagenoeg geen tabak meer in Walcheren en omstreken werd geïmporteerd. Nog lang daarna bleef het land de naam ‘Toebacxlant’ behouden. Met het graven van de vest in 1813 is het
van de kaart verdwenen.
We komen nu bij het gasthuis. Het beheer erover werd gevoerd door vier gasthuismeesters die door de stad werden
aangesteld. In 1568 beliepen de inkomsten ruim 160 pond Vlaams. Ze bestonden uit pachtopbrengsten van grondbezit,
collectes tijdens de zondagse diensten in de gasthuiskapel, renten, legaten, testamenten, de verkoop van fruit uit de
boomgaard en de stedelijke belasting op de verkoop van vis.
In januari 1515 en rond Pasen 1518 zijn verschillende mannen door de Veerse rechtbank veroordeeld omdat ze zich
gezond van lijf en leden in het gasthuis hadden laten verplegen. Beide keren veroordeelde het gerechtshof hen tot een
wel heel bijzondere straf: met de stadskraan werden ze in een mand boven de haven gehesen, waarna ze zichzelf moesten bevrijden door met een mes de touwen door te snijden. Na een val in het ijskoude water waren ze vrij. In 1515 werden de mannen daarna voor twee jaar uit de stad verbannen en in 1518 voor vier omdat ze ook lelijke woorden tegen
de gasthuismoeder hadden gezegd en tijdens de paasdagen hadden zitten dobbelen en kaarten.
In mei 1572 staken de Geuzen het gasthuis in brand, waarna het huis Laterdale in de Wagenaarstraat als tijdelijk onderkomen in gebruik werd genomen. Na de Reformatie is alle grond van het oude gasthuis aan het nieuw gevormde armbestuur afgestaan.
Bij het gasthuis stond de gasthuiskapel. Het zingen van het lof dat de schoolmeester van de stadsschool dagelijks met
zes leerlingen in de kapel op de haven deed, werd na het sluiten van deze kapel (tussen 1553 en 1558) in de gasthuiskapel gedaan. De schoolmeester ontving daarvoor van de Tafel van de Heilige Geest, het rooms-katholieke armbestuur, 12 schelling per jaar. De dienst was mogelijk gemaakt door Joos Cornelis Geertszoon die de kerk daarvoor een
zeker geldbedrag had geschonken.
Het laatste gebouw aan de zuidzijde van de Sandicxen Steenwech was een taanhuis. Hierin werden visnetten, zeilen en
touw geconserveerd om verrotting door schimmels en bacteriën tegen te gaan. Hoewel de vroegste vermelding uit
1514 is, moet het er al veel langer hebben gestaan. Tot zijn overlijden in 1643 was het taanhuis van Nicolaes Velincx,
die in het huis Christoffel in de Kapellestraat woonde en ook eigenaar was van de hofstede La Maison De Haute Montagne aan de Veerseweg. Van 1634 tot 1640 was hij regelmatig schepen en burgemeester in Veere en daarnaast ook
bewindhebber van de West-Indische Compagnie.
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COLUMBARIUM VEERE
Lieneke Kamphuis
Sinds 2 maanden staat er op de begraafplaats aan de Oude Veerseweg een columbarium.
Een columbarium (Latijn voor duiventil) is een monument voor de as van overledenen. Als een stoffelijk overschot niet wordt begaven maar gecremeerd, zijn
er diverse bestemmingsmogelijkheden voor de as. Die kan worden verstrooid:
soms gebeurt dat boven zee, waarbij de as van meerdere overledenen tegelijk uit
een helikopter wordt geworpen. In de nabijheid van een crematorium bevindt
zich doorgaans ook een strooiveld voor de verstrooiing van de as. In deze gevallen is er uiteraard nauwelijks sprake van een concreet aanwijsbare laatste rustplaats.
Als nabestaanden de voorkeurgeven aan een identificeerbare plek, of als de overledene heeft beschikt dat die er moet zijn, kan de as in de urn worden bijgezet in
een daartoe bestemde zuil, muur of muurachtige bouwsels met nissen, waarvan
elk een urn kunnen bevatten. De herkenbaarheid en vindbaarheid worden bevorderd doordat ook persoonsgegevens als de naam en het jaar van geboorte en
overlijden kunnen worden vermeld.
In Veere is gekozen voor een zuil met drie nissen. De onderste nis is een voorbeeld nis. De zuil is op een zodanige plaats gesitueerd dat er nog meerdere zuilen
naast geplaatst kunnen worden.

VERVOER VAN EN NAAR VEERE (mei 2017)
Kees Deggeler en Merijn Vermast

Lijndienst lijn 584 Connexxion naar Middelburg station NS
Maandag t/m Vrijdag uurdienst.
Vertrek Veere Kaai: 7.56 t/m 16.56 uur, Aankomst NS: 8.15 t/m 17.15 uur.
Vertrek Middelburg NS: 8.38 t/m 16.38 uur, Aankomst Veere: 8.56 t/m 16.55 uur.
Lijndienst lijn 583 naar Westkapelle, zorgcentrum de Kreek.
Maandag t/m Vrijdag elke twee uur.
Vertrek Nw Sanderburg: 9.05 t/m 17.05 uur, Aankomst 8.51 t/m 17.51 uur.
Verttrek Westkapelle: 8.09 t/m 16.09 uur, Aankomst 8.55 t/m 16.55 uur.
Zomerbus Connexxion lijn 862. Alleen van 08/07 t/m 27/8/2017
7 dagen in de week een uurdienst.
Naar Vrouwenpolder en Oostkapelle, Vertrek Kaai: 9.48 t/m 12.48 uur.
Vertrek Langendam: 9.49 t/m 17.49 en 20.49 uur.
Naar Middelburg, hotel v.d.Valk of Vlissingen, Vertrek Kaai 10.39 t/m 18.39 en 21.39 uur.
Haltetaxi heeft een lijn naar Middelburg en één naar Gapinge.
Een gebruikerspas moet worden aangevraagd info 088-235800.
De taxi rijdt op vaste tijden voor of na de lijndienstritten, ook in de avonduren tot 22.35 uur en in het weekeinde van
halte naar halte. De kosten zijn gelijk aan de buurtbus en moeten contant worden betaald.
NS zonetaxi
Om gebruik te maken van de NS zonetaxi moet u en NS account aanmaken (gratis) 0900 6798294 of
www.nszonetaxi.nl.
De zonetaxi rijdt van een adres in Veere naar het station van Middelburg, of terug. U kunt op veel stations van deze
dienst gebruik maken.
Regiotaxi en Valys.
Info www.alleszelf.nl of 0900 9630.
De regiotaxi is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking en rijdt van deur tot deur. Vervoer van rolstoelen
is mogelijk. Valys is een gelijke service voor langere afstanden, meer dan 5 OV-zones.
Een WMO-indicatie geeft recht op een speciaal tarief.
Deze lijst is samengesteld in het kader van het project Fijn wonen in Veere.

