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LEDENVERGADERING
De openbare ledenvergadering
wordt gehouden op maandag
12 september 2016 om 20.00
uur in de Korenmaat, Kapellestraat te Veere. Inloop met
koffie vanaf 19.30 uur.

CONTACT
Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 0118-501586
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl

Afgelopen maand juli hebben we geen best weer gehad. Geen
strandweer en de daardoor traditioneel veroorzaakte drukte in de
stad viel niet op omdat op de één of andere manier dat verband
tussen weer en bezoek aan Veere weg is. De drukte is er constant
met op de Hysterische Marktdagen pieken die eigenlijk een onveilige situatie scheppen. Hier moet eens goed naar gekeken worden. Verder heeft de gemeente ons voorgelicht over de plannen
voor de Grote Kerk. Daar mogen we echter nu geen mededelingen over doen. Het enige dat we u wel zeggen is dat we ten zeerste pleiten voor inbreng vanuit de bevolking door bijvoorbeeld
vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur dat één en ander gaat
bestieren. Verder viel op dat over de exploitatiekosten erg weinig
tot niets gezegd werd. Programmering en inkomsten daaruit zijn
wel bekeken maar de andere kant van de balans ontbrak nog een
beetje. We vinden dat zorgelijk maar misschien komt dat nog.
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AGENDA LEDENVERGADERING 12 SEPTEMBER 2016
Plaats: De Korenmaat, Veere
Aanvang: 20.00 uur
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Mededelingen
Beelden stadhuis
Grote Kerk - plan Veen
Lawaai van cruiseschepen
Voorzittersoverleg Veere
Waterputdeksel fietsenstalling Oude Straat.
Verkiezing nieuwe voorzitter
Onze voorzitter Jan Paul Loeff is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen
zich bij het bestuur melden uiterlijk 1 week voor de vergadering.
Verkeer en parkeren (zie apart artikel)
Fijn wonen in Veere (zie apart artikel)
Rondvraag
Sluiting

Vereniging Stadsraad Veere

VERSLAG LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP
13 JUNI 2016
Plaats: De Korenmaat, Veere

Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Piet-Jan Houmes (lid)
Elly Boeckhout (lid; verontschuldigd)
Jolanda Adriaansen (lid, verontschuldigd)

Gemeente Veere
Wethouder Molenaar
Ad Maris (SGP/CU)
Leen Meijers (CDA)
Marin van der Berge (VVD, afgezegd)

Totaal aantal aanwezigen: 27
1. Opening: 20.02 uur
2. Vaststellen agenda. Toegevoegd: mededeling over de stadhuisbeelden door wethouder Molenaar .
3. Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoor d bevonden met het ver zoek om de namen van
de politieke partijen compleet te vermelden: te weten SGP--> SGP/CU en PvdA --> PvdA/GroenLinks.
4. Medelingen
*Lawaai van cruiseschepen
Door bewoners aan de Oudestraat is al 9 jaar lang geprobeerd iets te doen tegen de lawaai- overlast van de generatoren van aangemeerde cruiseschepen. De Stadsraad heeft nu aan de gemeente
voorgesteld om, net als in Middelburg, cruiseschepen te verplichten gebruik te maken van walstroom tegen liggeld inclusief de energie en een verbod in te stellen op het gebruik van een
boordgenerator zolang als de schepen aangemeerd liggen. Daarna moet dit beleid ook actief gehandhaafd worden. De huidige capaciteit van de elektrische voorziening aan de wal is nu echter
onvoldoende. De gemeente is van plan die voor volgend seizoen aan te passen.
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*Coöperatie zonnepanelen in Veere?
Kees Deggeller gaf een toelichting op de bevindingen van de werkgroep (zie ook onze website voor de complete notitie). Een coöperatie oprichten om zonnepanelen te exploiteren is onaantrekkelijk met de huidige
regelingen en tarieven. De gemeente heeft blijkbaar wel regelgeving voor plaatsing van zonnepanelen in
Veere door particulieren (contact Theo Elenbaas). Verder is er wellicht een mogelijkheid om deel te nemen
aan de nieuwe waterkrachtopwekking in de Oosterschelde dam.
Opmerkingen: Dhr. Den Beer Portugael wil duidelijk genotuleerd zien dat hij tegen zonnepanelen is.
* Camera toezicht haven.
De Jachtclub Veere is van plan om camera's, gericht op de haven, te plaatsen. Als Stadsraad hebben we kritische kanttekeningen geplaatst bij dit plan omdat het een inbreuk zou kunnen betekenen op de privacy. De
aanwezige leden hebben echter geen bezwaren tegen dit plan omdat de haven geen publiek terrein is. De
beelden zullen te zien zijn bij de havenmeester en worden enige tijd bewaard. Dhr. Poppe (politie) is hier
blij mee.
Een andere zaak is de camera van Mevrouw Houtekamer die openbaar terrein in beeld brengt. De gemeente
moet hier toestemming voor geven.
*Toerisme en leefbaarheid
Met nadruk stellen we dat de Stadsraad niet tegen toerisme is. Maar er moet wel een goede balans zijn met
de belangen van de bewoners van de stad (leefbaarheid). Daarom is er, op initiatief van Johan van Cranenburgh, het voorzittersoverleg weer gestart met de Middenstandsvereniging, de Stichting Delta Cultureel en
de Stichting Veere om te praten over een vernieuwing van de visie voor Veere. De vorige visie (Veere Anno) komt uit 2008. Naar aanleiding van de discussie en suggestie van Jan de Wilde in de vergadering is nu
het plan een zogenaamde "geeltjes sessie" te organiseren voor alle bewoners om de belangrijkste thema's
voor de nieuwe visie in kaart te brengen. Het onderwerp is "leefbaarheid". Wethouder Molenaar ziet bovenstaande stappen naar samenwerking als zeer positief.

In de discussie melden verschillende aanwezigen wederom de (lawaai) hinder van slierten motoren, tractoren en antieke auto's, die ook dit jaar weer door de oude stad van Veere rijden.
* Stadhuisbeelden
Wethouder Molenaar geeft een toelichting op de stand van zaken. Er zijn verschillende mogelijkheden om
weer beelden in de nissen te krijgen. De gemeente, na overleg met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), vindt het terugplaatsen van de Wenkebach beelden het beste. Een succesvolle restauratie en conservering moet dan wel mogelijk zijn. Als alternatief wordt er gekeken naar het opnieuw laten houwen van
beelden of het 3D printen van kopieën van de oorspronkelijke beelden.
5. Contributie 2017
Het voorstel om de contributies in 2017 te vereenvoudigen wordt aangenomen. Het wordt dan €7.50 per persoon
of €12.50 voor een gezinslidmaatschap per jaar.
6. Verkeer
Piet-Jan Houmes geeft een toelichting op de informatie opgenomen In de Stadsheraut van juni.
Twee-richting verkeer Kapellestraat –Wagenaarstraat. Tiny Polderman vindt dat dat wel in overleg met de bewoners gedaan moet worden. De voorzitter antwoordt dat dit uitgebreid aan de orde is geweest in het Placemaking
project.
Aanpassing Veerseweg tussen Kanaalweg west en het bruggetje. Na de herfstvakantie wordt deze versmald en
komt er meer ruimte voor groen. Het fietspad verdwijnt ook.
Parkeerterrein Gedempte haven. De rijpaden worden verhard. Jan Midavaine merkt op dat dit tegen het oorspronkelijk bestemmingsplan is. Het project is echter al goedgekeurd door de gemeenteraad.
Verbodsborden motoren en campers in Veere. Deze zijn niet rechtsgeldig maar zouden wel effectief kunnen zijn.
Beweegpaal aan het einde van de markt. Dhr. Den Beer Portugael doet het voorstel om een geruisloze paal (zoals
gezien in Middelburg) te installeren. De voorzitter antwoordt dat eerst de oude paal wordt gerepareerd.
Fout parkeren op de Markt en Oude Straat. Henri Fagel en Tiny Polderman vragen of de extra BOA inzet ook
daar aandacht aan kan geven.
Twee richting verkeer op de Kaai. Kees Deggeller lijkt dit gevaarlijk vooral in drukke tijden. Piet-Jan
Houmes antwoordt dat de Kaai in drukke tijden van één zijde wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door
middel van het parkeerverwijssysteem.
7. Gemeentelijke bijdrage van € 2.000, —
Het bestuur stelt voor om de volgende projecten te steunen.
 De bejaardensoos: nieuwe mat voor Koersbal à €700 en nieuwe banden op het biljart à €250.
 Veere's genoegen (95 jaar jubileum): het kopen van kleding voor het jeugdkorps en eventueel bladmuziek.
Kosten daarvan ca. € 1000.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
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8. De winnaars van de foto puzzel
Niemand heeft de puzzel geraden. Het was het uitzicht vanuit de achterramen van de Jachtclub Veere.
Volgende keer zal het wat makkelijker zijn belooft de voorzitter.
9. Rondvraag
Johan van Cranenburgh betreffende de tuinmuurtjes grenzend aan de openbare weg. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? De wethouder antwoordt dat voor sommige muurtjes de gemeente verantwoordelijk is. Een inventarisatie is gemaakt en de gemeente heeft geld uit-getrokken voor onderhoud.
Leonard Den Beer Portugael betreffende de gevelsteen achter het bord aan de gevel van het huis van
dokter van Tol. Hij houdt een pleidooi om bij verandering van de wacht te proberen de gevelsteen weer
zichtbaar te maken.
Gert Geelhoed betreffende het nieuw bankje op Torenwal. Dit is van kunststof om te besparen op onderhoudskosten. Het ziet er netjes uit en de vergadering vindt het geen probleem. Jan de Wilde merkt op dat
door invloed van UV straling de kwaliteit en uitstraling van de bank in de loop van de jaren achteruit zal
gaan.
Leonard Den Beer Portugael betreffende schieten met kanonnen op zondagmiddag. Hij is daarvan geschrokken en vindt dat storend. De vergadering gaat hier niet op in.
André Verwijs betreffende zwemmen vanaf het strandje. Op het strandje lopen veel honden los en sommige doen er hun behoefte die dan niet opgeruimd wordt. Loslopende honden zijn op het strandje verboden
en hinderlijk en uitwerpselen zijn vies. De voorzitter antwoordt dat er in Veere nergens meer een plek is
om honden los te laten lopen.
10.Sluiting: 21.38 uur
Volgende ledenvergaderingen in 2016: 12/9 en 12/12 in de Korenmaat.

FIJN WONEN IN VEERE
Het uitzetten van het carillon gedurende de nacht heeft veel emoties losgemaakt. Het was als een druppel die
de emmer deed overlopen. De inwoners lijken het altijd te verliezen van commerciële belangen. Naar aanleiding hiervan en de discussie in de afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur besloten een project te starten onder de naam
Fijn wonen in Veere, nu en in de toekomst
Het gaat specifiek over de kwaliteit van wonen (de leefbaarheid) in de Stad Veere, Zanddijk en Buiten de
Veste. Alle inwoners kunnen meepraten.
Waarom?
De leefbaarheid staat onder druk door vergrijzing, krimp, een zich terugtrekkende overheid, minder zorg en
verdere vercommercialisering van Veere. Daarnaast is er de roep om te verduurzamen. Als bewoners kunnen
we "wonen in Veere", in ieder geval voor een deel zelf inrichten. Daar gaat het hier om.
Hoe willen we dat aanpakken?
In de komende ledenvergadering vragen we na een korte introductie uw mening: wat vindt u het meest belangrijk? In de daarop volgende ledenvergaderingen zal dit onderwerp regelmatig aan de orde komen.
Wie doen mee?
We hebben de Wijkvereniging Zanddijk uitgenodigd mee te doen aan dit project dat verder ondersteund
wordt door de KNHM en onafhankelijke begeleiders.

De gemeente ondersteunt deze activiteit ook en stelt eventuele aanvullende financiering beschikbaar uit het
leefbaarheidsfonds.
Namens de kartrekkers van dit project
Tjeerd Kuiper en Lieneke Kamphuis.
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DE RAMP IN VEERE, 1953
Door Kees Mol
Toen ik in een opwelling zei dat ik wel een verhaal over de ramp zou houden realiseerde ik mij niet direct dat het een
verhaal zou zijn van een negenjarig jongetje uit Veere. Ik zal dan ook proberen mijn indrukken in het perspectief van
dat jochie te plaatsen wat aangevuld met de feiten die ik later te horen kreeg.
Ons gezin bestond uit vader Jan (toen 43 jaar), moeder Koos (41), zusje Ineke (17). Dat weekend was iedereen thuis,
althans op de zaterdag. Wij woonden in die tijd in het huis Antwerpen op de Kaai 63 later 79, net voorbij het bruggetje. Mijn vader was werkzaam bij de polder Walcheren als districtshoofd van de Oostwatering , een kwart van Walcheren beslaand en lopend van Oostkapelle tot Arnemuiden met Middelburg als punt van dit kwart.
Het werd al snel in de loop van de zaterdag duidelijk dat het zwaar weer zou
worden. De eb liep niet terug, het was
springtij en een zware noordwester; het
water stond op de Kaai. Nu was dat met
springtij heel gewoon dat er water op de
Kaai stond soms tot aan de stoep en als
kind vond je dat prachtig om in te spelen. Er waren niet voor niets vloedpalen
om de boten van de Kaai af te houden.
Die palen staan er nu nog. Ook werden
overal vloedplanken geplaatst om te
voorkomen dat de lagere delen van Veere zouden onderlopen.

Al deze feiten zijn bekend maar die ik noem ze toch even omdat de situatie door mijn vader als zeer ernstig werd
onderkend. Hij maakte zich zorgen over de dijken en liet de deur en het kelderluik barricaderen met klei en zandzakken omdat hij extreem hoge vloed verwachtte. Daarna vertrok hij met de instructie dat, als er toch nog water binnen
zou komen, we dat dan van voor naar achter door de gang weer naar buiten moesten vegen. Daarna zouden we de
eerste 36 uur niets meer van hem vernemen.
Hij vertrok naar zijn zeedijken en hij maakte zich vooral zorgen over het gedeelte langs de Kattepolder tussen Vrouwenpolder en Veere ongeveer waar nu Oostwatering ligt. Op die plek was het gat in 1945 gesloten en op de las zou
hij weer breken. Er was dijkbewaking ingesteld en Pa liep met de kantonniers Kees Wondergem en Jo Pouwer over
de dijk richting Vrouwenpolder. Drie flinke kerels die arm in arm moesten lopen omdat ze anders van de dijk afgeblazen zouden worden. Die nacht is de dijk gebroken en toen zijn alle mensen die konden werken opgetrommeld,
heel Vrouwenpolder met de dominee voorop. Die had vanaf de kansel tijdens de dienst al om hulp gevraagd. De burgemeester van Vrouwenpolder, Adri de Kam en vele anderen werden ingezet en in twee tijen was het gat dicht. Paarden en wagens, tractoren met licht op de bres. Zandzakken vullen en naar het gat. Een geweldige inspanning.
Dit alles speelde zich af terwijl wij thuis het water steeds hoger zagen komen. Ondanks de gebarricadeerde deur en
kelder zocht het water toch zijn weg. De kelder liep helemaal vol, de zorgvuldig bijgehouden wijnvoorraad dreef
overal. Weggegooid is er later niks, maar de etiketten waren verdwenen zodat het later vaak een verrassing was wat
er op tafel kwam. Ik begrijp nu ook het nut van de vorm van de fles. Dan kan tenminste een bordeaux van een bourgogne onderscheiden. Wijn van buiten Frankrijk, daar deden wij toen nog niet aan.
Door de extreme waterhoogte kwam ook de brievenbus onderwater en die was niet dicht. Het is onvoorstelbaar hoeveel water er door kwam. Met drieën hebben we de hele nacht water van voor naar achteren naar buiten geveegd. De
oude huizen op de Kaai (het onze is gebouwd in 1540) zijn bijna allemaal aan de Kaaikant hoger dan achteren. Er zit
een paar meter hoogte verschil tussen de Kaai en de straatjes die erachter lopen. De huizen lopen dus iets af en er
was een doorlopende gang. De kamers waren met flink hoge dorpels gescheiden van de gang en er is geen druppel de
kamers binnen gekomen.
Ondertussen steeg het water alsmaar hoger. Op een gegeven moment leek het alsof we in een aquarium zaten. Het
water, hartstikke groen klotste zeker 50 centimeter boven de onderdorpels van de ramen in de voorkamer.
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Gelukkig hadden we in de winter altijd grote voorzetramen die met een apart kozijn voor het gewone raam werden
geschroefd. Ik denk dat ze daarom de waterdruk konden weerstaan.
Wel hebben we op een gegeven moment in grote angst gezeten omdat
grote olievaten van de olieboer aan de overkant van de Kaai op drift waren geraakt en in onze richting dreven. Als ze door waren gekomen dan
was het leed niet te overzien geweest maar gelukkig dreven ze op het
laatste moment richting Kapellestraat. Achteraf waarschijnlijk door de
stroming omdat daar de vloedplanken het begeven hadden. De beide
hoekhuizen waren zwaar beschadigd. Door de sterke stroming waren de
gevels eruit geslagen. Datzelfde zag je bij de Markt en de andere haaks
op de Kaai lopende straatjes. In heel Veere is op deuren gebonsd dat het
water eraan kwam en dat de mensen hogere plekken op moesten zoeken.
Het oudere echtpaar Leemans is verdronken. Deze oude mensen waren
wat doof en hebben het bonzen vermoedelijk niet gehoord. Ze sliepen
vanwege hun leeftijd helaas op de begane grond.
Toen we de volgende ochtend buiten kwamen was de ravage echt onvoorstelbaar. Gevels uit hoekhuizen, uit straten waren de kinderkopjes
weggespoeld het was een grote modderpoel. Het was voor mij een groot
avontuur. Ik herinner me nog dat het voetbalveld achter de Campveersche
Toren, nu het Oranjeplein, vol lag met wrakhout, kasten, kleren, rommel
en huisraad. Je kon het zo gek niet noemen of het lag er. Het meeste
waarschijnlijk afkomstig van Noord-Beveland. Ik weet nog dat ik de pet
van een politieman vond.
Op Walcheren zijn we er goed afgekomen, door de inundatie van 1944 en de droogmaking daarna waren de dijken
redelijk op hoogte en in goede conditie op wat zwakke plekken na. De lagere dijken langs de Oranje polder zijn
overgelopen maar dat gaf geen grote schade.

VERKEERSPERIKELEN
Deze keer eens geen opsomming van zaken die nog niet zo lopen zoals wij het graag zouden zien, maar positieve
punten welke wel zijn verwezenlijkt de laatste tijd.
Zo kunnen wij zeggen dat het dynamisch parkeerverwijssysteem op dit moment naar behoren functioneert en het
verkeer zich redelijk hierdoor laat sturen.
Het fout parkeren in de vergunningsgebieden minder vaak voorkomt, o.a. door de
nieuwe borden aan het begin van de Kaai. Er wordt overlegd deze ook in de Oudestraat
te plaatsen, zodat de borden op de kerkmuur verwijderd kunnen worden.
Ook wordt er meer gecontroleerd, wat zijn vruchten afwerpt.
De gele streep op de Kreekweg in mei is “ververst” door de provincie.
Het verkeersbord fietspad aan het begin van de Langedam is vervangen door een bord voetpad, dus geen fietsers
meer op het trottoir.
Dat op verzoek van bewoners de herinrichting van een gedeelte van de Veerse weg eind oktober/begin november
van start gaat. Het voetpad langs de weg wordt dan ook meegenomen in het werk.
Ook rond dezelfde tijd maakt men een begin met het gedeeltelijk verharden van het parkeerterrein in de Gedempte
Haven, zodat het ook in regenachtige tijden gebruikt kan worden.
De paal tussen de Oudestraat en de Markt weer functioneert.
Maar natuurlijk zullen er altijd weer zaken gebeuren waarover wij met de Gemeente Veere in gesprek moeten gaan
om een oplossing te vinden.
Mocht u vragen hebben of zaken willen aankaarten, kom naar de vergadering of stuur een e-mailtje naar
info@stadsraadveere.nl
Piet-Jan Houmes
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DE LAATSTE KASTEELVROUWE EN EEN LAKEI VERMOORD
In dit artikel neem ik u mee naar halverwege de 16e eeuw. We gaan naar kasteel Zandenburg aan de Gapingseweg. Het
stond er nog in volle glorie bij en werd bewoond door Maximiliaan van Bourgondië en zijn vrouw Louise de Croy.
Maximiliaan was niet vaak op het kasteel aanwezig, want behalve heer van Veere was hij sinds 1547 ook stadhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij verbleef dus vaak in Den Haag. Louise bleef dan alleen met haar hofhouding achter. Ze hoefde zich niet te vervelen, want
er was genoeg op het kasteel te doen. Bij
mooi weer kon ze door het park wandelen
dat Maximiliaans betovergrootvader Hendrik IV in 1465 had laten aanleggen. Zestienduizend elzen en duizend esdoorns had
hij er in Vlaanderen voor laten inkopen.
Later kwamen daar nog essen, eiken, olmen en ‘lombertse’ hazelaars bij. Ieder
jaar weer was het een lust voor het oog als
de vele reigers, kwaks (reigersoort), lepelaars en lijsters erin kwamen broeden.
Aan de westzijde van de kapel lag op een
stuk grond van 1.33 ha een grote door een
sloot omgeven boomgaard. Ook die had
Hendrik laten aanleggen, een jaar eerder
dan de parken. Vijfhonderd fruitbomen
had hij er in 1464 in laten zetten en een
jaar later nog eens een groot aantal appelbomen. Op verschillende weilanden graasden koeien en schapen. Ook werden schapen, varkens en kippen gehouden en in de
tuinen kweekte men groente en kruiden.
Naast de kruidentuin stond een grote stal, waarin de paarden en koeien door een stalknecht werden verzorgd.
In de fraaie omgeving kon Louise paardrijden. Het landschap zag er toen heel anders uit dan nu. De paden kronkelden
zich tussen de met bomen omgeven hofsteden, boomgaarden, akkers en weilanden door. Pas bij de herverkaveling na
de inundatie van Walcheren in 1946 zijn ze rechtgetrokken.
Omdat de valkenjacht een geliefde sport van de kasteelbewoners was, had Hendrik in 1466 een groot valkenhuis laten
bouwen. Ook was dat jaar een nieuw slachthuis gebouwd en de stal vernieuwd. In de tijd van Louise sprak men over het
vogelhuis, zodat er toen waarschijnlijk ook andere vogels in werden gehouden.
Tussen de hofwei en de kapelwei lag een bleekveld waar de witte was te drogen werd gelegd. Na een paar uur in de zon
gelegen te hebben konden de lakenen stoffen en de kanten mutsjes van de vrouwen weer hagelwit naar binnen worden
gehaald.
Naast de schapenwei lagen de schuttershoven waar de schutters van de hand- en voetboog regelmatig hun oefeningen
hielden. Ieder jaar werd drie weken na Pinksteren het gaaischieten gehouden. Hierbij moesten de schutters proberen met
pijl en boog een houten papegaai van een hoge paal af te schieten. Wie het laatste stukje eraf schoot werd schutterskoning. 's Avonds was het dan groot feest en genoten de schutters met hun vrouwen in het schuttershof van een uitgebreide
maaltijd. In 1467 deden er maar liefst 88 gildebroeders aan mee. Ook werden er wedstrijden met schutters uit de omringende plaatsen gehouden. Dat het er fanatiek aan toe ging bleek wel in 1510, toen de vierschaar moest beslissen wie de
wedstrijd had gewonnen, nadat een Veerenaar het laatste stukje van de papegaai eraf had geschoten en een Middelburger daarna nog het loden plaatje waarmee hij op de paal was bevestigd.
Regelmatig zal Louise een praatje met Rogier Vitu hebben gemaakt, die onderkamerling en barbier op het kasteel was.
Na het overlijden van Maximiliaan werd hij chirurgijn in Veere en woonde
in het huis de Fonteyne op de Markt. In 1574 is hij op 46-jarige leeftijd overleden. Bekend is dat hij gedurende de vijf jaar dat hij op het kasteel werkte
regelmatig grote hoeveelheden medicijnen bij apotheker Jan Reygersberch
op de hoek van de Markt en de Kerkstraat heeft laten halen. Jan kennen we
ook als schrijver van de eerste kroniek van Zeeland, al is de beschrijving van
het kasteel hierin maar zeer magertjes. Naast het kasteel lag een grote berg
waarop het heerlijk toeven was. Via prachtig aangelegde paden kon je de top
bereiken waar een prieeltje stond. Vandaar had je een schitterend uitzicht op
de wijde omgeving. Als haar man met zijn karveel uit Holland naar huis terugkeerde, kon Louise het schip vanaf de top al van verre zien aankomen. In
de berg bevond zich een ijskelder waaruit men het hele jaar door ijs haalde
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om voedingsmiddelen en medicijnen mee koel te houden. Iedere winter werd hij met ijs uit de slotgracht aangevuld.
Naast het kasteel stond de hofkapel. In 1484 had Wolfert VI erin een kapittel gesticht, bestaande uit zeven kanunniken, vijf kapelaans en vier koorknapen, met aan het hoofd een deken. Op het eind van die eeuw was er nog een achtste kanunnik bij gekomen. In de kapel stonden ‘diverssche costelicke ornementen, juweelen gout ende silverwerck,
te weten crucenbeelden, candelaers [en] ampullen’. Behalve door lieden uit de omgeving werd hij ook regelmatig
door pelgrims bezocht. Het leverde het kapittel een aardig inkomen op. Louise ging er vaak heen. Veel voorouders
van haar man lagen er begraven. Als ze behoefte had om alleen te bidden deed ze dat in haar eigen
‘oratoer’ (bidruimte) in het kasteel, waarin ook een tafel stond om te lezen.
Aan de Oude Bosweg had Maximiliaan in 1550 een bierbrouwerij laten bouwen, zodat het kasteel altijd verzekerd
was van een goede kwaliteit bier. Bierbrouwer Jan Janssen Hernets had hij er speciaal voor uit Middelburg laten
overkomen. Geschikt zoet water werd uit een grote waterput in het park achter het kasteel gehaald. Via een lange
goot werd het naar de brouwerij getransporteerd.
In 1465 telde de hofhouding twintig bedienden, waaronder een bottelier, drie koks, een bouwknecht, een vleeshouwer, een stalknecht, een portier, twee vrouwen in de keuken, een varkenshoeder, een kamerling, een kamervrouw,
een zaalbewaarster, twee vrouwen in het bakhuis, een pluimgraaf voor het gevogelte en de rentmeester die de financiën bijhield. Een jaar later werd daar nog een barbier aan toegevoegd. In de tijd van Louise moet de hofhouding
veel groter zijn geweest, want algemeen wordt aangenomen dat de grote schuldenlast die Maximiliaan na zijn dood
naliet mede veroorzaakt was door de grote hofhouding die hij er op na hield.
Af en toe trok Louise er met een deel van
de hofhouding op uit om een ritje over het
eiland te maken. Speleriën zouden ze dat in
latere eeuwen noemen. Zo besloot ze op
donderdag 6 juni 1554 met een aantal bedienden, de klerk, de pastoor, de koster, de
zangmeester, de zangknapen, de kanunniken en de organist van de Onze-LieveVrouwe-Kerk uit Veere naar Sint Laurens
te rijden om daar zang en muziek ten gehore te gaan brengen.
Alle zes rijtuigen van het kasteel stonden
bij het poortgebouw aan de Gapingseweg
klaar voor vertrek. Toen bleek dat er meer
mensen mee zouden gaan dan er zitplaatsen
waren, moest een aantal van hen de tocht te
voet afleggen. Dat was goed te doen, want
Sint Laurens lag op ongeveer drie kwartier
lopen van het kasteel vandaan. Bovendien
was het prachtig weer en beloofde het een
fijne dag te worden. Maar dat pakte anders
uit dan verwacht, want nog voor iedereen was ingestapt ontstond er al ruzie. De kanunnik en tenorist Charles meende dat hij meer recht op een zitplaats had dan Lucas de markies en zei daarom tegen hem: ‘De knechten rijden en de
vaders gaan te voet’. Gelukkig werd de woordenwisseling snel bijgelegd en kon de stoet vertrekken.
Na een geslaagde uitvoering zaten Jan Samier, klerk van Maximiliaan van Bourgondië, zangmeester Lambrecht en
heer Charles op de terugweg samen op één wagen. Toen ook Lucas zich erbij wilde voegen, zei iemand uit het gezelschap: ‘Wat moet die lakei op de wagen, het is beter dat hij gaat lopen’. ‘Ja, dat heb jij vandaag tegen mij gezegd’, zei Lucas tegen Charles. Die antwoordde: ‘Ja, ik heb gezegd wat zijt gij beter dan een lakei?’ Dat had hij
beter niet kunnen zeggen, want de ruzie laaide weer in volle hevigheid op. Lucas werd zo kwaad dat hij tegen Charles zei: ‘Uw moeder is een hoer geweest en één van uw vrienden is onder de handen van de beul gestorven’. Gelukkig wist Jan Samier de twee tot bedaren te brengen en keerde de rust voorlopig weer.
Halverwege de tocht, waarbij Charles achter zat en Lucas voor, begonnen ze weer met elkaar te bekvechten. De
ruzie liep zo hoog op dat Lucas van de wagen sprong en met een zwaard in zijn hand Charles bedreigde. Die ging
op zijn knieën zitten en trok zijn dolk tevoorschijn. Om ongelukken te voorkomen spoorde Jan Samier de voerman
aan om harder te gaan rijden. Pas bij Schellach haalde Lucas de wagen in, waarop Jan de voerman opdracht gaf te
stoppen. Hij zei: ‘Lucas moet weer op de wagen en laat deze kwestie varen’. Charles en Lucas gaven elkaar de hand
en de vrede leek gesloten.
Alle lieden op de wagen begonnen te zingen. Ze gingen ermee door tot ze op Zandenburg waren aangekomen. Daar
stapte iedereen uit en ging naar huis.
Enkele dagen later werd Lucas dood in het kasteel aangetroffen. Hij bleek te zijn doodgestoken.
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Maximiliaan van Bourgondië stierf in 1558. Doordat hij een grote schuldenlast naliet, kreeg Louise niet meer dan het
vruchtgebruik van het kasteel en de daarbij behorende landerijen. Het leverde haar net genoeg op om in leven te blijven. Onderhoud aan het kasteel was in geen jaren meer gedaan. Rond 1560 trouwde Louise met Jan van Bourgondië,
heer van Fromont. Deze liet niets na om van de grond te halen wat er te krijgen viel en nagenoeg alle wild in het park
schoot hij af.
In de winter van 1566/'67 werden in het park veel bomen gekapt. Het hout en de mutsaards werden in Veere verkocht.
De bakkers stookten er hun ovens mee om broden en pasteien te bakken en de wagenmaker gebruikte het om karren
mee te repareren. Ook werd een deel ervan op het kasteel in de kamer van Jan van Bourgondië, de garderobe van
Louise, de keuken en het washuis opgestookt. Tot slot werden in 1570 nog vijftien olmen gekapt om affuiten van te
maken voor het geschut op het schip dat Anna van Oostenrijk, vierde vrouw van Filips II, naar Spanje zou brengen.
Door de bomenkap kreeg de wind vrij spel, waardoor het kasteel grote schade opliep. Toen Jan en Louise rond 1570
naar Gouda vertrokken stonden de stallen op instorten en werd de waardevermindering van het kasteel geschat op
tweeduizend gulden. Het verval was ingetreden. Eeuwenlang bleef het kasteel als ruïne staan, tot de Fransen de laatste resten ervan in 1812 hebben gesloopt.
Jan Midavaine

JAGERS IN VEERE
Door JP Loeff
Engelse research Ard van der Steur
Al weer drie jaar geleden (Stadsheraut 2 en 3 van 2013) vertelde we u van een tweetal Engelsen die hier in Veere jaagden op waterwild en zeehonden. Hun namen waren Hugh Leybourne Popham en Thomas Mayer Pike. We lieten u een
tweetal foto's zien die we van Johan van Cranenburgh kregen waarop de heren voor op de Tonnenlegger staan en een
samen met een bebaarde schipper achterop. We laten de foto nog maar eens zien om uw herinnering wat op te frissen.

De toenmalige Tonnenlegger met in het midden, met baard Barre Teeuw.
Rechts achter met de pet Hugh Popham.
We hadden veel vragen ondermeer wie er op de foto stonden. Het blijkt dat die man met die baard inderdaad Barre
Teeuw (van Beveren) is. Hij was de Tonnenlegger in die tijd voor de Eerste Wereldoorlog. Pike en Popham voeren en
jaagden echter vooral met Jan de Blieck en zijn schoonzoon en opvolger Sander Minneboo. We vertelden daar al van.
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Jan de Blieck op het strand met hond en raadselachtige dame ver weg op het duin.
Dat waren de twee broodjagers van Veere. Zij verdiende hun geld met zowel de jacht als vissen. Een tweetal gefortuneerde Britten die hier in het seizoen soms weken verbleven waren natuurlijk zeer welkom. Beide logeerden bij de familie
Minneboo. Ze hadden in Maris Stella hun eigen kamer. Door hun uitgebreide netwerk brachten ze veel jagers naar
Zeeland. Uit de Consent, het blad van de Stichting Behoud Hoogaars hebben we een foto gevonden van Popham, in
hemdsmouwen en opgestroopte broek terwijl ze bezig zijn een geschoten zeehond aan boord van een visserman uit Phillipine te hijsen.

Robbenjagen vanuit Philipine. De Lemmeraak is in een andere, minder leuke foto te herkennen als de PI 67
uit dat dorp.
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De heren waren dus ook actief in Zeeuws Vlaanderen. De belangrijkste foto's komen echter uit het familie album van
de familie Popham dat Ard en ik mochten lenen. We zien beide heren op jacht met hun gun punts. Dat waren een soort
uit de kluiten gewassen kano’s waarmee het wild beslopen werd. Uiteindelijk werd het dan beschoten met een immens
geweer dat in de boeg van het bootje lag. We zien een foto van een demonstratie die Popham geeft in de havenmonding met op de achtergrond het Noorderhoofd. Hij ligt heel laag in het bootje en wrikt zich voorwaarts.

Demonstratie in de haven. Laag in de boot en met één hand wrikken. Dat is een serieus groot geweer op het
voordek van de 'punt'.

Hoe dat eruit zag vanuit het gezichtspunt van de eend of gans laten we ook zien. 'a bird eye view' om het in het
Engels uit te drukken.

A bird eye view. Let op het uitgebreide lege landschap van platen en geulen.
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De mannen beleefden veel avonturen op het Veerse gat en andere Zeeuwse wateren. Als je het foto album bekijkt
waar de laatste foto's uit komen zie je dat ze door heel Zeeland rondzwierven.
Dat deden ze voor een deel met de hoogaars van de Blieck en later Sander Minneboo, de VE13. Dat is nu de
YE36 van Stichting Behoud Hoogaars. We laten hier de bemanning zien, aan het roer Jan de Blieck en links Sander Minneboo. Op de achtergrond de ingang van het kanaal door Walcheren.

De VE13 voor het kanaal. Op de voorgrond aanboord de Guns Punts.
Ze kwamen ook met Pophams jacht naar Zeeland want er is een foto van dat jacht 'de Merganser' (= 'middelste
zaagbek' in het Nederlands) aan de Loskaai in Middelburg.

De Merganser, het jacht van Popham aan de Loskaai in Middelburg.
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De buit ging naar de arme bevolking van Veere, werd naar Engeland gestuurd maar de bijzondere
dieren gingen naar the British Museum of naar de voorganger van Naturalis in Leiden.
We horen veel over de kunstenaars van Veere maar over de jagers en de vissers blijft het vaak
stil. Met dit stukje willen we u toch wat meer van deze bijzonder beeldbepalende groep mensen
vertellen. Als er meer informatie opduikt vertellen we verder.

Popham de Veerse haven inzeilend met zijn Gun Punt.

