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VAN HET BESTUUR 
 

Een speelbal van de politiek? 
 

U heeft wellicht de ontwikkelingen rond de beiaard gevolgd. Die heeft door 
de eeuwen heen zijn melodietje laten horen op de halve en de hele uren. 
Dat is een rustgevende gedachte want "Wie het oude niet eert is het nieuwe 
niet weerd". Echter sommige toeristen die een nachtje verblijven in Veere 
en ook bootjes mensen in de jachthaven konden daarvan niet altijd even 
goed slapen. En dat kost hoteliers en horeca in Veere geld, want gasten 
gaan wellicht wat eerder weg of komen niet meer terug. Hun verzoek aan 
de gemeente was dan ook om in de nachtelijke uren de melodietjes uit te 
zetten. Dat is door B&W in december goedgekeurd; op kosten van de ge-
meenschap. Dit plotselinge besluit ging in tegen de afspraken gemaakt met 
wethouder Molenaar in september 2015. Ook de enquête onder de bevol-
king van Veere van januari 2016 was duidelijk: 2/3 van de bevolking sprak 
zich uit voor het aanhouden van de melodietjes. Meer hierover vindt u ver-
derop in deze Stadsheraut. Maar bij ons rijst de vraag: zijn de meningen 
van de bevolking van Veere en van de Stadsraad Veere slechts een speelbal 
die je als politiek willekeurig kunt wegtrappen? In de komende ledenverga-
dering komt dit onderwerp aan de orde.  

Van de voorzitter 

De Stadsheraut 
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CONTACT 

Secretariaat Stadsraad Veere 
Ravelijn 3, 4351 TB Veere 

Telefoon : 0118-501586 
E-mail: info@stadsraadveere.nl   
Website: www.stadsraadveere.nl      

LEDENVERGADERING 
 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden 
op maandag 14 maart 2016 om 20.00 uur in 

Het Akkoord, Oudestraat 9, Veere 

 

 

http://www.stadsraadveere.nl/
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Vereniging Stadsraad Veere 

Verslag ledenvergadering op 12 december 2015 

Plaats: de Korenmaat, Veere 

 

Bestuur Stadsraad  

Jan Paul Loeff (voorzitter) 

Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist) 

Lieneke Kamphuis (penningmeester) 

Piet-Jan Houmes (lid) 

Jolanda Adriaansen (lid, afwezig) 

Elly Boeckhout (lid, afwezig) 

Gemeente Veere 

Wethouder Molenaar 

Ad Maris (SGP) 

Wim Bartels (DTV) 

Leen Meijers (CDA) 

Marin van der Berge (VVD, verhinderd) 

Rina Jakobsen (PvdA, verhinderd) 

 

Totaal aantal aanwezigen: 27 

 

 

1. Opening: 20.00 uur 

2. Vaststellen agenda. Het voorstel om de “Grote Kerk’’ en  “Kleine Ergernissen’’ als punten 4 en 5 

te agenderen werd goedgekeurd. 

3. Notulen van de vorige vergadering. Akkoord. 

4. Grote Kerk 

Mevrouw Nuhaan (gemeente Veere) gaf een toelichting op het voorstel ten aanzien van de Grote Kerk 

(cultuurtempel) zoals dat op 17/12/2015 behandeld wordt door de gemeenteraad. Tjeerd Kuiper merkte 

op dat de Stadsraad kritisch positief tegenover de plannen staan. De kritische kanttekeningen betreffen 

de financiering, de leefbaarheidsaspecten, en de aansturing van het project. 

Discussie: 

- De inwoners van Walcheren zouden net zoveel cultuursubsidie per inwoner moeten krijgen als 

Amsterdammers. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor de financiële obstakels. 

- Met “zwarte dinsdagen’’ wordt bedoeld dat het zo druk is dat er onacceptabele risico’s ontstaan 

zoals bijv. de bereikbaarheid van de dokter en het massaal fout parkeren. 

- Het zou fantastisch zijn als de toren van de kerk ook aangelicht zou kunnen worden zoals bij het 

stadhuis. 

5. Kleine ergernissen 

Dhr. Corbijn (gemeente Veere) presenteerde de uitslag van zijn onderzoek. De drie grootste “kleine 

ergernissen’’ in Veere zijn (1) parkeren, (2) hondenpoep en (3) te snel rijden. Hij meldde ook dat er 4 

kern BOA’s aangesteld worden. Veere stad (samen met een paar dorpen) krijgt er ook één. 

Discussie/opmerkingen: 

- Het lawaai van motorfietsen in Veere loopt op mooie dagen de spuigaten uit. 

- Auto tourtochten die een route door Veere stad rijden – te gek voor woorden. 

- Pleidooi om de beschikbaarheid van onze (gedeelde) kern BOA in een kern afhankelijk maken van 

het aantal toeristen en niet het aantal bewoners. 

- Verkeer dat van de Oudestraat komend het verbodsbord negeert en de Markt oprijdt: gevaarlijk en 

hinderlijk. 

- Overlast van hondenpoep bestrijden door zakjes op te hangen bijvoorbeeld op de parkeerterreinen. 

De ervaring in Oost Kapelle leert dat deze maatregel weinig helpt volgens Corbijn. 

6. Bestuursverkiezing 

Ondanks de late aankondiging in de Stadsheraut stelt de voorzitter voor om de volgende bestuursleden, 

die statutair moeten aftreden, voor een nieuwe termijn te kiezen: 

- Lieneke Kamphuis (penningmeester) 

- Tjeerd Kuiper (secretaris) 

Het voorstel werd goedgekeurd door de vergadering. 
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7. Mededelingen 

* Verkeer en parkeren  
De evaluatie 2015 is gepland voor 17/12. Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) is begin 

volgend jaar gereed. 

Discussie/opmerkingen:  

- Op de Kreekweg wordt regelmatig fout geparkeerd. De bestaande gele streep langs de weg is ook 

bijna geheel verdwenen. Het verzoek is om die eens per jaar opnieuw te schilderen zodat toeristen 

weten dat daar niet geparkeerd mag worden. 

- Parkeervergunningen/kaarten. De kosten hiervan lijken te verschillen van persoon tot persoon. 

Ook hebben sommigen moeilijkheden om kraskaarten te bestellen. 

- In de notulen van de vorige vergadering stond een opsomming van klachten over verkeer en 

parkeren; die  zullen worden meegenomen in de komende evaluatie 

*  Pumptrack baan – officieel geopend  
Tjeerd Kuiper toonde een korte fotoserie die een indruk gaf van de opening. Met dank aan de velen die 

hebben bijgedragen. 

* Stadswinkel Veere 
Het project staat voorlopig in de koelkast (zie Stadsheraut voor meer informatie). 

Discussie: 

- Corbijn Plus in Vrouwenpolder bezorgt boodschappen aan huis op donderdag voor €6,- per 

levering. 

- SPAR op het Oranjeplein is af te raden in verband met de noodzakelijke bevoorrading en ons 

streven Veere autoluw te maken. Bij de afgelopen adventsmarkt “denderden’’ de vrachtauto’s om 

4 uur ’s ochtends al door de stad. 

- AH heeft ook kleine winkeltjes (bijv. Naarden Vesting). Maar ze zijn vooralsnog niet 

geïnteresseerd in Veere. 

- Is het niet mogelijk een verrijdbaar winkeltje tijdens het toeristen seizoen te hebben? 

- Is een winkeltje in het Mijnenmagazijn mogelijk? (stichting Boei) 

* Driehoeksreclameborden binnen de grenzen van Veere stad 
Ons verzoek om geen borden meer te plaatsen is gehonoreerd door B&W. 

* Mijnenmagazijn 
De Stichting Boei uit Amersfoort gaat onderzoeken hoe het gebouw van het oude mijnenmagazijn 

gebruikt kan worden. Ideeën zijn wonen of exposeren. 

* Camera toezicht Stadshaven 
De jachtclub Veere overweegt om bewakingscamera’s te installeren. Diverse bewoners van de Kaai 

zijn hier fel op tegen vanwege hun privacy. 

Discussie: 

- het is onzeker of dit gaat gebeuren vanwege de kosten. En er zijn ook privacy overwegingen van de  

  bootjesmensen die in de haven op hun boot ontspannen. 

- er is al een camera in de haven. 

* Schouw  
Er wordt elk jaar een schouw gehouden met de kernwethouder en gemeenteambtenaren. Als u 

aandachtspunten heeft dan hoort het bestuur die graag. 

 

8. Schade bij de jaarwisseling  

Veere heeft tijdens de vorige jaarwisseling (2014-2015) voor ongeveer €1200,- schade gehad aan publieke 

voorzieningen. Wat kunnen wij als bewoners daar aan doen? 

Discussie/opmerkingen: 

- Er zijn nu al 4 prullenbakken gesloopt door vuurwerk. Kunnen we bakken maken die 

vuurwerkbestendig zijn? Of een “lok vuilnisbak’’ met camera om de daders te kunnen pakken? 

Anders misschien de bakken weghalen tijdens de oud en nieuw viering? 

- Het vuurwerk lijkt steeds zwaarder te worden! 

- Er moet een bereidheid zijn de namen van de jongelui door te geven zodat ze aangesproken 

kunnen worden op hun gedrag.  
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9. Het carillon/de beiaard. 

Het college gaat binnenkort een besluit nemen ten aanzien van het uitzetten van het Carillon in de 

nachtelijke uren. De voorzitter benadrukt het belang van een stadsbrede enquête voordat dit besluit 

genomen gaat worden. 

Discussie: 

- Een persoon in Veere oefent grote druk uit om de stemming te beïnvloeden. 

- Er zijn gasten/toeristen die het heerlijk vinden om het carillon in de nacht te horen. Anderen liggen er 

echter van wakker. 

- De techniek is blijkbaar nu aanwezig om het Carillon tijdelijk uit te zetten dus waarom niet? 

 

10 Wateroverlast in Veere 

Het klimaat verandert. Op een aantal plaatsen in Veere is er bij zware regenval wateroverlast. Een goede 

tijdige inventarisatie is belangrijk. Helpt u mee? Meld wateroverlast door een mailtje aan de stadsraad. 

Discussie/opmerkingen: 

- Er loopt een afvalwaterslootje van de Grote Kerk via de Wijngaardstraat naar de haven. Dat zou 

misschien gebruikt kunnen worden. 

 

11 De winnaars van de foto puzzel 

Maaike Hoogedeure en Lou Jasperse hebben het beide goed geraden en krijgen daarvoor een prijs (fles 

wijn). De foto toont de achterzijde van de Oliemolenstraat vanuit het Tonnenmagazijn gezien. U kunt de 

nieuwe plek (zie heraut) melden op: waarinveere@zeelandnet.nl 

 

12 Ledenvergaderingen in 2016 

De vergaderingen worden gehouden op 14/3; 13/6; 12/9 en 12/12 in de Korenmaat behalve die op 14 

maart die gehouden wordt in ’t Praethuus, Zanddijk. 

 

13 Rondvraag 

Dhr. Den Beer Portugael 
Betreffende het carillon en de vlag van de stadhuistoren 

* Als het carillon ’s nachts uitgaat dan kan er een veel langer wijsje gespeeld worden. 

* Het beste moment voor een carillon concert staat ter discussie: is het dinsdag met heel veel mensen of  

   de lege donderdagmiddag of zaterdag? 

* De toegankelijkheid van het carillon wordt beperkt door de aanwezigheid van het aangebrachte alarm. 

Dat gaf problemen bij de vorige kerstnachtdienst. Het aan-/uitzetten van het alarm wordt door SDC 

geregeld. Ruud Backx kijkt welke oplossingen mogelijk zijn. 

* Het uitsteken van de vlag is gevaarlijk. Advies: altijd met zijn tweeën doen zodat er gealarmeerd kan 

worden als er iets misgaat. 

* De vlag hing niet uit bij de verjaardag van onze koning. 

* Suggestie: maak met alle betrokkenen een jaarplan op voor carillon concerten en het vlaggen. 

Tussen de aanwezigen ontstaat er daarna nog een stevige discussie over het uitzetten van het carillon 

gedurende de nachtelijke uren. 

Dhr. Backx: de Schotse Huizen worden begin 2016 verbouwd. Voor de sloopactiviteiten worden 

stevige vrijwilligers gevraagd. Melden bij dhr. Backx. 
Dhr. Deggelier: Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs, wat is de interesse in Veere om 

zonnepanelen te plaatsen? Dat kan als ze maar niet zichtbaar zijn vanaf de straat (beschermd 

stadsgezicht). De gemeenteraad is ook weinig enthousiast over het plaatsen van panelen in weilanden. 

Kan het oude munitiegebouw hiervoor gebruikt worden? Dhr. Deggelier, Poppe en Verwijs zijn 

geïnteresseerd om energie in dit onderwerp te steken. Vanuit de gemeente is Kees den Hamer een goed 

contactpunt. 

 

 Sluiting 22.30 uur 
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De Beiaard, de procedure 
 

 
Door het Bestuur Stadsraad Veere 
 
In het afgelopen jaar zult u allen gemerkt hebben dat we ons bezig gehouden hebben met de beiaard en met de wens 
van de horeca in Veere de muziek 's nachts uit te zetten. We zijn daar als bestuur op tegen en hebben dat in maart al 
bevestigd gezien in de ledenvergadering. Desondanks bleven de middenstanders hierover doorgaan. Dat heeft helaas 
resultaat gehad want het college van B&W hebben vlak voor Kerst besloten de beiaard 's nachts uit te zetten. We had-
den een afspraak met de leden en met de wethouder dat we een volksraadpleging zouden houden maar daar wilde het 
college niet op wachten. We hebben die raadpleging alsnog gehouden. Hoe een en ander verlopen is kunt u lezen in de 
brief die we daarna aan de gemeenteraad geschreven hebben en die we ook als inspraak hebben gebruikt in de raads-
vergadering.   

 
Geachte Gemeenteraad, 
 

 
Op 30 december van het vorig jaar hebben we u als raad verzocht om de beslissing van het College van B&W 
om de beiaard van de Stadhuistoren in Veere 's nachts uit te zetten op te schorten tot we in Veere de bevol-
king geraadpleegd hadden over deze maatregel. 
Die raadpleging is in de afgelopen weken gebeurd en de resultaten zijn beschikbaar. Voor we u daarover in-
formeren willen we u de gevolgde gang van zaken beschrijven omdat deze van invloed kan zijn op de beslis-
sing waar we u om vragen.  
Al geruime tijd zijn de horeca ondernemers in Veere van mening dat de beiaard 's nachts uitgezet moet wor-
den. Na de uitgebreide restauratie van de vorige winter zagen ze hun kans schoon om hier nog eens aandacht 
voor te vragen. In de Stadsraadvergadering van maart 2015 hield een van de leden een betoog over de aantas-
ting van het monumentale uurwerk en speelwerk van de beiaard. Hij was van mening dat je een dergelijk stuk 
monumentale cultuurhistorie niet mag aantasten. De daarop volgende stemming was zeer eenduidig. De ver-
gadering was dat met hem eens. Dit was niet naar ieders tevredenheid en in de juni vergadering van de Stads-
raad werd op initiatief van de middenstanders het onderwerp weer ter sprake gebracht.  
Ook in juni, kwam de heer Vogels, hotelier in Veere, met een brief aan de gemeente met een groot aantal 
namen eronder met het verzoek de zaak grondig te onderzoeken. Na een dergelijk onderzoek zou volgens 
hem de hele bevolking geraadpleegd moeten worden. Die brief (bijlage 1, om privacy redenen zonder de na-
menlijst) werd in de september vergadering van de Stadsraad door de voorzitter van de Middenstandsvereni-
ging Veere nog eens benadrukt met een betoog over dit onderwerp. Dit overigens zonder het bestuur en de 
leden van de Stadraad de brief ter hand te stellen. In die vergadering werd, met instemming van de wethou-
der, besloten om technisch te onderzoeken wat mogelijk was. Dat onderzoek zou met de Veerenaren gedeeld 
worden waarna we de bevolking zouden raadplegen. In de december vergadering zou er volgens de wethou-
der meer bekend zijn en werd ons het verslag van dat technisch onderzoek beloofd.  
Op grond daarvan zouden we de hele bevolking raadplegen. In november (Stadheraut sluitdatum) werd ons, 
ondanks herhaald verzoek, door de gemeente nog steeds geen enkel stuk, dat in dit verhaal van belang was, 
beschikbaar gesteld. En dan, vlak voor Kerstmis deelt de wethouder ons mede dat het college besloten heeft 
de beiaard 's nachts stil te zetten. Dit ondanks de afspraken die we met instemming van de wethouder in de 
vergadering van september hebben gemaakt. Geen raadpleging van de bevolking, geen beschikbaar stellen 
van de technische gegevens...helemaal niets. Alleen een beslissing met als opgegeven reden 'om tweespalt in 
Veere te voorkomen'.  
Pas in januari werd ons de achterliggende informatie verschaft na een herhaald verzoek aan de wethouder 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Wij hebben besloten om ons wel aan de gemaakte afspreken te houden, daarmee ook onbewust gehoor ge-
vend aan de oproep van de horecaondernemers in hun brief van juni. We hebben deur aan deur in heel Veere 
(Veere stad, Zanddijk, Buiten de Veste) een formulier (bijlage 2) bezorgt om de mening van de Veerenaren te 
weten te komen. In totaal hebben we 650 formulieren bezorgd. De respons was groot. Er is door 340 mensen 
een mening gegeven. Daarvan zijn er 207 voor het  aanlaten van de beiaard, 107 willen hem graag uit en 26 
geven geen mening. De onderstaande tabel geeft het resultaat weer opgesplitst naar de plaats van inlevering.  
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Beiaard 
raadpleging 

Aantal be-
zorgd 

Aantal re-
tour 

Aantal me-
ningen 

Aan laten Uitzetten Geen me-
ning 

Veere stad Ca 260 149 242 153 75 14 

Zanddijk Ca 330 48 68 45 18 5 

Buiten de 
Veste 

Ca 60 19 30 9 14 7 

Totaal 650 216 340 207 107 26 

Aan het aantal ingeleverde formulieren blijkt duidelijk dat de vraag in de stad zelf het meeste leeft. 
Daar is de mening ongeveer twee tegen één om de beiaard 's nachts rustig aan te laten en de stad zo 
te laten als deze al eeuwen is. In Zanddijk en Buiten de Veste zijn minder formulieren geretour-
neerd. Zanddijk is met een grote meerderheid voor het aanlaten en in Buiten de Veste is de mening 
voor het grootste deel dat de beiaard uit moet.  
Gezien de totale uitslag van deze peiling en gezien hetgeen afgesproken is in onze ledenvergade-
ring in het bijzijn van de kernwethouder willen we u vragen om het besluit van het College van 
Burgemeester en Wethouders af te keuren en te vernietigen. U zult de tweespalt binnen Veere daar-
mee aanzienlijk doen afnemen en u geeft blijk van een democratische instelling die door iedere 
rechtgeaarde burger gewaardeerd zal worden. 

Ondanks alles heeft al die moeite geen resultaat gehad. Het college geeft geen krimp en de raad gaat volledig 
voorbij aan de wens van de meerderheid van de bevolking. Alleen mevrouw Sparrenboom van DTV deed nog 
een poging tot democratie maar ze werd weggelachen. Nodeloos te zeggen dat we zeer gedemotiveerd en boos 
terug kwamen uit Domburg. We hebben er in het bestuur lang over gepraat hoe we nu verder moeten. We heb-
ben uiteindelijk besloten onze grieven aan kernwethouder Molenaar kenbaar te maken door middel van een open 
brief. De tekst daarvan vindt u hieronder. 

Geachte heer Molenaar, 
  
U bent onze kernwethouder en we hebben de inspanningen om met ons een vertrouwensrela-
tie op te bouwen door uw aanwezigheid in bestuur- en ledenvergaderingen tot nu toe zeer 
gewaardeerd. Echter ons vertrouwen in uw eerlijkheid en integriteit is ernstig geschokt door 
de besluitvorming rond de beiaard. 
 

U heeft de afspraken gemaakt in onze bestuursvergadering (september 2015) ten aanzien 
van het besluitvormingstraject naast u neergelegd.  

U heeft de vrijgave van relevante informatie waar we als Stadsraad in zowel in juni als 
in november met nadruk  om verzocht hadden vertraagd tot januari,  

U heeft getoond de mening van de Stadsraad en de meerderheid van de inwoners van de 
stad Veere, Buiten de Veste en Zanddijk te minachten en daarmee iedere basis van 
democratische waarden te schenden.  

U heeft met deze besluitvorming bijgedragen aan de tweespalt in Veere. 
 
 Het lijkt er op dat u maar één oogmerk heeft, namelijk het toeristisch product Veere onge-

remd te stimuleren, dit ten koste van de wensen van de meerderheid van de bevolking. We 
zijn het volstrekt oneens met deze zienswijze en beraden ons op maatregelen om hard tegen 
verdere toeristische ontwikkelingen op te treden en om de leefbaarheid van onze stad effec-
tief op de kaart te zetten. 

 
      Namens het bestuur van de Stadsraad Veere, 

We hebben op deze brief tot nu toe geen reactie gehad. We zullen uw mening over deze zaken in de ledenvergade-
ring vragen. Hoe gaan we verder om met een omgeving die zich aan ons als bevolking niets gelegen laat liggen? 
Een omgeving die onze wensen en leefbaarheid niet belangrijk vindt en die zich niet aan gemaakte afspraken houdt. 
We zullen u onze mening geven en u vragen uw mening hierover te geven. We zijn en blijven een vereniging, een 
democratische vereniging, dus u heeft het voor  het zeggen.  
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Verkeer 2016 
 
In het overleg met de Gemeente Veere zijn o.a. de volgende zaken besproken: 
 
PARKEERVERWIJSSYSTEEM: 
Daar dit systeem nog niet optimaal functioneert, is het de bedoeling dat de volgende wijzigingen worden aange-
bracht: 
 
1)Het bord op de kruising Wagenaarstraat / Mijnsherenstraat wordt verplaatst naar de hoek Langedam / Kreekweg. 
Daar wordt dan al aangegeven of de Gedempte Haven vrij of vol is.  
 
2) Het bord op de Kreekweg (komende vanaf de Polredijk) geeft voortaan Oranjeplein rechtdoor aan, via Zand-
dijk, zodat het verkeer ook langs de terreinen aan de Veerseweg, Mauritsbolwerk en Kanaalwestzijde wordt geleid. 
Beide veranderingen ontlasten het drukke kruispunt Wagenaarstraat/Kaai/Mijnsherenstraat. 
 
3) Het bord op de Gapingseweg  (komende uit Gapinge) wordt verplaatst naar de Kreekweg. t/o de Gapingseweg. 
Zo is het voor alle verkeer op beide wegen duidelijker zichtbaar. 
 
OVERIGE: 
De parkeerverbodsborden op de Kaai en het blauwe bord met witte P en tekst: alleen voor vergunninghouders, 
worden vervangen door alleen een parkeerverbodsbord met vermelding: Vergunninghouders uitgezonderd. Ook 
komt deze tekst in het Engels en Duits.  
De gele strepen op de Kreekweg worden regelmatiger vernieuwd. 
Op de hele drukke dagen Veere centrum afsluiten voor toeristisch verkeer is een optie. 
Verder is men nog op zoek naar een beheerder die een fietsenstalling wil runnen, zodat de overlast van geparkeer-
de fietsen opgelost kan worden.   
Voor vragen over e.e.a. bent u van harte welkom op onze ledenvergadering.  
 
Piet-Jan Houmes 

 
 
 

 
Stadse fratsen 

 
Een mooie winterochtend met wat zon en een blauwe lucht. Met de hond over de kaai naar het bruggetje lopend 
valt me op dat een taxi voor het oliekot stopt. Een wat onzeker rondkijkend jongmens stapt uit. Trekt een plunje-
baal en een rugzak van de achterbank en kijkt zoekend om zich heen. De taxi draait en rijdt weg en de jongeling 
begeeft zich richting de achterkant van d' Ouwe Werf. Nog voor ik in de buurt ben laat hij zijn barang vallen op 
het pad en rent breed zwaaiend achter de taxi aan. Wat zou er aan de hand zijn vraag ik me af. Iets vergeten, toch 
op de verkeerde plek afgezet...hij zet er in ieder geval de sokken in. Zijn spullen liggen op het pad. Als ik ze voor-
bij gelopen ben komt hij hijgend terug. Ik kijk hem vriendelijk aan en vraag: 'kan ik u ergens mee helpen'.  
Een verschrikte blik en een snauw is mijn deel; 'Nee, alles is in orde'.  
Ik zeg hem. naar het Noorderhoofd wijzend: 'er is daar niets, hoor!' 
'Er is alles dat ik nodig heb', krijg ik toegevoegd.  
Dan realiseer ik me dat er wel twee heren op hun jacht vertoeven, daar aan het Noorderhoofd. Ik zeg een gok wa-
gend: 'oh, u moet naar Jan Hein'.  
Pas dan ontdooit de stadse jongen; 'inderdaad' zegt hij met voor het eerst een glimlach. 
Hij moest duidelijk even wennen aan de dorpse behulpzaamheid die ik tentoonspreidde. Waar een kleine stad al 

niet groot in kan zijn. 
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Abraham Tappy, gepreviligeert horlogiemaker binnen deze stad II 

 
Op 16 mei 1772 kreeg Abraham Tappy van het 

stadsbestuur vergunning om een loterij te houden. 

Dit was op zich niet ongebruikelijk, maar waarom 

deed hij dat? Liep de zaak niet goed meer? Trokken 

de crediteuren aan zijn jasje? Ging hij de winkel in 

Veere sluiten? Het zijn vragen waar we geen 

antwoord op kunnen krijgen. In ieder geval ging hij 

grote opruiming houden, maar wel zó dat hij voor 

iedere klok de prijs zou krijgen die op het 

prijskaartje stond.  

De loterij zou op vrijdag 3 juli plaatsvinden in de 

Campveerse Toren. De hoofdprijs was een tafelklok 

met speelwerk ter waarde van fl. 550,--, de tweede 

een gouden repetitiehorloge van fl. 480,--, de derde 

een staand speelhorloge van fl. 370,--, de vierde een 

tafelspeelhorloge van fl. 280,--, de vijfde een Franse 

pendule van fl. 210,--, en de zesde eenzelfde soort 

klok van fl. 160,--. De volgende zes prijzen waren 

gouden horloges variërend in prijs van fl. 63,-- tot fl. 

150,-- en tot slot nog achttien zilveren horloges 
variërend in prijs van fl. 24,-- tot fl. 59,10.  

 

Twee dagen voor de loterij controleerden notaris 

Halffman en Isaak Roblijn, ‘gesworen clercq ter 

griffie dezer stad’, de briefjes met nummers, prijzen 

en nieten. Daarna 

werden ze opgerold 

en gelakt en in twee 

laden van een kastje 

gelegd, dat door de 

notaris werd 

verzegeld.  

Op 2 juli maakte 

Abraham in een 

advertentie in de 

Middelburgsche 

Courant bekend dat 

de loterij om tien uur 

zou beginnen. Alle 

driehonderd loten van twaalf gulden waren verkocht.  

Kort voor aanvang van de loterij verbrak de notaris 

de zegels en werden de briefjes in twee trommels 

gestopt. In de ene die met de nummers en in de 

andere die waarop de prijzen en nieten waren 

genoteerd. 

Nadat de trommels enige keren waren gedraaid 

trokken twee kinderen uit het weeshuis onder 

toeziend oog van Isaak Roblijn de briefjes, die door 

stadsomroeper Willem van Kalker en deurwaarder 

Jan Klop van Hedickhuijsen werden voorgelezen. 

Telkens nadat vijftig nummers waren getrokken 

werden de trommels nogmaals een paar keer 

gedraaid. 

Op het eind van de morgen ging de hoofdprijs er al 

uit. Tussen de middag werd een pauze ingelast en 

verzegelde de notaris met twee zegels de deur van 

het vertrek waarin de loterij werd gehouden. 's 

Middags ging men weer verder. Voor de trekking 

van de laatste vijftig nummers werden de trommels 

iets langer gedraaid. 

Die avond kon Abraham terugzien op een geslaagde 

loterij, die hem in totaal fl. 3600,-- had opgeleverd! 

 

Half september 1773 trok een droeve stoet door de 

straten van Goes. Een half uur lang werd de kerkklok 

geluid. Gedragen door de gildebroeders van het 

smidsgilde werd de kist met het stoffelijk overschot 

van Abraham naar de Nederkerk gebracht. Daar 

hadden de nabestaanden na zijn overlijden in het 

koor een graf gekocht. 

Omdat Abraham als ‘rijke stinkerd’ was begraven 

hing daar een behoorlijk prijskaartje aan. Voor het 

kopen van het graf, het openen ervan, het luiden van 

de klok en gebruik van de baar en de pel moest de 

familie het kerkbestuur fl. 55,60 betalen. Daar 

kwamen nog de kosten bij van de kist, de lijkbidders 

en de maaltijd, waarvan we de prijs niet weten. Al 

met al liep de begrafenis behoorlijk in de papieren. 

 

Behalve de eerder genoemde Susanna, Thomas en 

François, die in Engeland waren geboren, liet 

Abraham nog drie kinderen na, Wigtman (1765), 

Maria (1766) en Abraham (1768), die in Veere het 

levenslicht hadden aanschouwd.  

Over de datum van de verhuizing van het gezin naar 

Goes tasten we in het duister. Omdat de 

huisschatting, een soort onroerendgoedbelasting, 

over de twee huizen in Veere over het jaar 1773 niet 

werd betaald, zal dit kort na Abrahams overlijden 

zijn geweest. 

Op 5 november 1774 stond in de Middelburgsche 

Courant een advertentie waarin alle debiteuren en 

crediteuren van Abraham werden opgeroepen zich te 

melden bij de Schotse koopman John Gregorie. Hij 

sprak zowel Engels als Nederlands. Samen met zijn 

broer David bezat hij in Veere een rederij. Hun 

schepen voeren naar alle Europese landen en de 

firma nam ook deel aan de driehoekshandel van de 

West-Indische Compagnie. Mogelijk was Abraham 

vroeger als passagier met de schepen meegereisd om 

in het buitenland klokken en horloges te kopen, of 

had ze op bestelling mee naar Veere laten brengen.  

Op 13 maart 1776 werden in opdracht van Gregorie 

de twee Veerse huizen van Abraham bij opbod 

verkocht. Het ene, De gouden Appel op de Markt, 

werd voor fl. 360,-- gekocht door Jan Kroonenburg 
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Hoewel in het Archief van de Rekenkamer staat dat 

het laatste huis ook op de Markt stond, vermoed ik 

dat het hier om de twee naast elkaar staande huisjes 

in de Vuilstraat gaat, waarvoor Abraham in 1774 

klapper- en lantaarngeld betaalde.  

De andere waardevolle spullen van Abraham gingen 

in Goes onder de hamer. 

 

Tijdens de kermis in de eerste week van juli 1775 

kwam de 17-jarige Susanna Tappy onverwachts in 

Veere aan. Haar aanwezigheid werd opgemerkt 

door Jean Bricheau, predikant van de Waalse kerk. 

Hij was een goede kennis van de familie. Hij was 

onder meer getuige geweest toen Abraham en zijn 

vrouw op 7 april 1769 bij notaris Halffman hun 

testament hadden laten opmaken en samen met hem 

was Abraham op 6 juni 1771 namens de Waalse 

kerk afgevaardigd geweest naar de synode in 

Zierikzee.  

Omdat Susanna 's nachts buiten sliep bracht de 

predikant haar bij kleermaker William Scot, waar ze 

kon overnachten. Ze vertelde dat haar moeder niet 

wist dat ze in Veere was. Daarom besloot de 

predikant haar een brief te schrijven. Tot zijn 

stomme verbazing schreef ze terug dat Susanna 

thuis niet meer welkom was.  

Omdat de predikant met de afwijzing geen raad 

wist, schakelde hij de Veerse justitie in. Voor de 

leden van dit college werd de brief, die Susanna's 

moeder in het Engels had geschreven, door een tolk 

in het Nederlands vertaald.  

De rechtbank oordeelde dat het de taak van de 

moeder was haar nog minderjarige dochter op te 

voeden. Aan het Goese stadsbestuur liet ze weten: 

‘Dat deselve in den ouderdom van maer 17 jaeren 

aan zig selven overgelaten, het te vreesen is tot 

ondeugd zal vervallen en bizonder hier in 

Walcheren, waer door veel militie de verleiding van 

jonge dochters meer dan elders is’.  

De dag erna werd Susanna bij de beurtschipper op 

Goes afgeleverd die haar weer terug bij haar moeder 

moest brengen. 

 

Als vroeger één van de ouders was overleden 

moesten de minderjarige kinderen in de weeskamer 

worden ingeschreven. Daar moest worden 

geregistreerd wie er voor hen zou zorgen en welk 

bedrag ze bij het bereiken van de volwassen leeftijd 

uit de nalatenschap uitgereikt zouden krijgen. 

Toen Jane Adlard op 1 november 1776 haar 

kinderen in de Goese weeskamer liet inschrijven 

vertelde ze dat de boedelrekening van haar man met 

een negatief saldo was afgesloten. De verkoop van 

zijn goederen had fl. 14.136,-- opgebracht en dat 

hele bedrag was onder de crediteuren verdeeld. 

Volgens het testament van 1769 zou ze de kinderen 

voor hun vaderlijke erfportie samen honderdvijftig 

gulden moeten geven, maar dit geld was er nu niet 

meer. De weesmeesters namen hier genoegen mee. 

Met de belofte dat ze de kinderen eten, drinken en 

kleren zou geven tot ze zelf de kost zouden 

verdienen, en ze een vak zou laten leren, was voor 

de weeskamer de kous af.  

Hoewel Susanna nog minderjarig was, staat ze niet 

in de weeskamer ingeschreven. Wat er van haar 

terecht gekomen is weten we niet. Waarschijnlijk 

heeft haar moeder haar toch niet meer in huis willen 

hebben, of was ze inmiddels al overleden. 

 

In het begin van het roerige jaar 1810, toen Zeeland 

net bij Frankrijk was ingelijfd, werd er bij het 

provinciebestuur een brief uit Engeland bezorgd 

met de mededeling dat men op zoek was naar 

Abraham Tappy. Hij was in Sullens in het Zwitserse 

kanton Vaud geboren en had zich lange tijd geleden 

in Zeeland gevestigd. Zijn broer Jules was 

overleden en in zijn testament had hij Abraham tot 

erfgenaam aangewezen. 

Het provinciebestuur liet in de Middelburgsche 

Courant een advertentie plaatsen met de oproep dat 

personen die recht op de nalatenschap meenden te 

hebben zich bij de onderprefectuur van het 

arrondissement konden melden.  

In juni kwam er bericht uit Zierikzee. Bij notaris 

Boom hadden zich Abraham Tappy junior en de 

vrouw van zijn overleden broer Wigtman gemeld. 

Het waren neven van Jules. Opmerkelijk is dat met 

geen woord over Abrahams vrouw wordt gerept, die 

toen nog leefde en ook in Zierikzee woonde. 

Wanneer de familie naar Zierikzee is verhuisd is 

niet bekend. Waarschijnlijk is dit gebeurd kort na 

het tweedaags bezoek van de Prins van Oranje aan 

Goes in juli 1787. De patriotten hadden daarbij 

relletjes veroorzaakt en door het dragen van de 

zwarte patriottenkokarde had Abraham Tappy 

overduidelijk kleur bekend, wat hem niet in dank 

was afgenomen. 

 

Wigtman werd bakker in de St. Domesstraat in 

Zierikzee. Daar overleed hij in 1809. Zijn broer 

Abraham was tot het overlijden van zijn vrouw in 

1807 horlogemaker in de Korte Sint Jansstraat. 

Daarna ging hij in militaire dienst en stierf in 

december 1811 als kanonnier in Goedereede. Hun 

moeder overleed op 20 november 1818 op 80-jarige 

leeftijd in Zierikzee. 

 

Nog enkele horloges van Abraham Tappy zijn in 

particulier bezit bewaard gebleven. Een 

gedetailleerde beschrijving hiervan is te vinden op 

de website van het Gemeentearchief Goes.  

Tot slot behoort tot de collectie van Museum 
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Restauratie Stadhuis deel 2 
 
In de periode oktober 2013 tot maart 2015 is, na tachtig jaar, het mooie stadhuis weer gerestaureerd. Hier volgen 
een paar foto’s van de restauratie. 
 
 

 
 
 
 
 
Op de eerste foto staat het stadhuis nog in de steigers. Deze foto 
is genomen vanuit het bakje dat aan een telescoopkraan hing. 
Hierop kunt u een aantal van de klokken zien die er nu weer in 
hangen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
De volgende foto is gemaakt onder de grote klok die u vanaf beneden 
niet kunt zien, met daaronder de kleine klokken, die na de restauratie 
iets zijn verhangen voor een nog betere geluidsweergave. Als ik de vlag 
ophang kruip ik hier tussen allerlei stalen kabels door om in het 
“bolletje” van het stadhuis te komen. Heel nauw en smal, maar verder 
ongevaarlijk. Het mooie uitzicht over Veere maakt alles weer goed. 
 
 
 

 
 
 
 
Op deze foto ziet u een loodgieter aan het werk om het loodwerk rondom het carillon ver-
der te herstellen. Hij staat hier aan de buitenkant van de toren. Het hele stuk waar de klok-
ken hangen is helemaal bedekt met loodwerk om het hout te beschermen. Het was een 
enorme klus voor de vakmensen, vanaf beneden is er niets van te zien maar het is degelijk 
en netjes uitgevoerd. 
 

 

Hoewel Abrahams naam erop staat gegraveerd wil dat 
nog niet zeggen dat hij hem ook zelf heeft vervaardigd. 
Het was in de 18e eeuw gebruikelijk dat klokken com-
pleet of gedeeltelijk uit Engeland of Frankrijk werden 
geïmporteerd en daarna hier werden afgewerkt, in de 
kast gezet en met de naam van de verkoper gegraveerd. 
 
Jan Midavaine 
 
Met speciale dank aan de heer P. Andriessen, juwelier-
horloger uit Bergen op Zoom voor het gebruik van de 
foto’s zowel in de december uitgave als in deze 
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Voordat de klokken naar beneden werden gebracht met de 
kraan, zijn ze losgemaakt door klokkengieterij  Eijsbouts en 
op de steiger geplaatst. Hier ziet u er een aantal staan met 
de  Campveerse Toren op de achtergrond. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto zijn de medewerkers van Jobse de nieuwe spits aan het be-
kleden met lood. Hier wordt op ongeveer 55 meter boven de grond ge-
werkt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook alle voegen van het stadhuis zijn vernieuwd. Het uitslijpen van het 
voegwerk was beneden goed te horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit zijn slechts een aantal foto’s van de restauratie. In deel 3 krijgt u de foto’s te zien van o.a. de opleve-
ring in 2015. Met veel plezier heb ik deze foto’s gemaakt, zodat u, net als ik, kunt genieten van een mooi 
stuk vakmanschap aan een pand dat al zo’n 500 jaar in Veere staat. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Chris Koole  
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De Wachter 
 
door: JP Loeff 
 
Het is een sombere winterse middag en de fietstocht van Middelburg terug naar huis lijkt langer dan hij is. De 
wind blaast dwars op het fietspad en zo nu en dan waaien er flarden regen in de fietser zijn gezicht. Langzaam 
valt de schemering en wordt het duister, ook al geholpen door het grijze weer. Moeizaam baant hij zich een weg 
door Zanddijk en komt op het laatste stukje Veerseweg. Aan het eind ligt zijn grote vriendin, stil te wachten en 
stil wacht te houden over het door het weer geteisterde Veere. Met een grote bolle kop en brede schouders belooft 
zij geborgenheid. Door de jaren heen ontheiligd, vernederd en verkracht blijft zij op haar post en bewaakt de toe-
gang tot de stad. Met het vallen van nacht en het grijze weer is zij eens te meer indrukwekkend. Niet meer piep-
jong, niet meer in de oorspronkelijke staat blijft ze wachten op wat komen gaat. Vele diensten heeft ze verricht, 
huis van aanbidding, huis van zieken en paarden, fabriek en werkhuis, attractie om haar vervallenheid, alles viel 
haar ten deel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto courtesy Popham family album 
 
 
In al die tijd en in iedere vorm hield ze echter de wacht, breed, imposant en stil. Geen mens kon om haar heen al 
had haar slanke partner de Stadhuistoren vaak de meeste aandacht. Samen maken ze de stad tot wat hij is, een 
contrast tussen groot en gemoedelijk en fijn en spits.  
Hoe de toekomst ook omgaat met haar, ze zal altijd de wacht houden over de stad en haar inwoners. Dat deed ze 
als kerk en zal ze blijven doen wat er ook gebeurd want ze is onlosmakelijk met de stad verbonden. 
Dat zijn zo de gedachten van de fietser als hij haar langzaam nadert. Om haar heen naar huis, geborgen nog voor 
hij thuis komt.  
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WAAR IN VEERE? 
 
We kennen Veere allemaal. We denken zelfs ieder plekje te kunnen duiden. Maar is dat ook zo?  
In de komende Stadsherauten zullen we u plaatjes laten zien van stukjes Veere die u niet meteen herkend. Ze zijn 
genomen vanaf plekken die niet voor het publiek toegankelijk zijn. 
 
In de vorige Stadsheraut plaatsten we een foto met daarop een aantal daken en veel groen. Het is het uitzicht vanuit 
een huis en aan u was de vraag uit welk huis de foto genomen was en welk huis of huizen er op de foto staan.  
De oude raadplaat ziet u hieronder: 
 

 
 
Deze is geraden door Bram Pieter Poppe. Het is het uitzicht vanuit het huis de Rose van Francoise van Lynden op 
de Markt nummer 9. 
 
 
 
De volgende foto is weer vol met takken, muren en pannen. En weer is de vraag van uit welk pand de foto geno-
men is en welke huizen we hier zien. Ook nu weer is er voor de meest juiste inzending een fles wijn te winnen.  

U kunt uw oplossing kwijt op het volgende mailadres: waarinveere@zeelandnet.nl 
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Agenda ledenvergadering 14 maart 2016 
Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering  

 
4. Mededelingen 

De schouw. 

Wateroverlast? We hebben geen klachten binnen gekregen.  

Camera’s in de Stadshaven.  

Zonnepanelen in Veere?  

( Kees Deggelier) 

 

5. Financiële jaarafsluiting 

De jaarstukken zijn 30 minuten voor de start van de vergadering beschikbaar op de plaats van de 

vergadering.  

 

6. Verslag kascommissie 

 
7. Verkiezing nieuwe kascommissie 

 
8. De Beiaard, de procedure 

We zijn zeer teleurgesteld in B & W en dat hebben we op verschillende manieren laten blijken. Maar 

hoe nu verder?   

 

9. Verkeer en parkeren: evaluatie 2015 
Piet-Jan Houmes geeft een samenvatting van het gesprek met de gemeente en de laatste ontwikkelingen. 

. 

 

10. De stadsheraut op papier? 

Tijdens de ledenvergadering kunnen leden papieren afdrukken van de Stadsheraut krijgen. Ook 

overwegen we de papieren versie in kleur te laten afdrukken. De foto’s zijn dan vaak zo veel mooier. 

Maar dat kost allemaal extra geld. Dit kan leiden tot een contributieverhoging. Is dat het waard? 

  

11. Gemeentelijke bijdrage van €2000.-- 

Dit geld wordt door de gemeente beschikbaar gesteld om een project voor Veerenaren te ondersteunen.  

Bijvoorbeeld een biljartlaken, voetballen, muziekinstrumenten, bankjes en dergelijke. Heeft u ideeën? 

Kom er mee voor de draad!  

 

12. En de winnaar van de foto puzzel is...... 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 


