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Van de voorzitter 

De Stadsheraut 

I N  D I T  N U M M E R  
    
V A N  D E  V O O R Z I T T E R  1  
 
 
A G E N D A  V E R G A D E R I N G  2  
 
 
V E R S L A G  V E R G A D E R I N G  
9  D E C E M B E R  2 0 1 9  2  
 
 
E E N  N I E U W E  V O O R Z I T T E R  4  
 
  
O R A N J E P L E I N  5  
 
 
G E S C H I E D E N I S  V A N  D E  
K E R K S T R A A T  6  
 
 
V E E R E  H E E F T  E E N  
V L I N D E R I D Y L L E !  1 0  
 
 
B O E K R E C E N S I E  Z U V E R   
Z E E U W S  1 2  
 
 
B I J S C H R I F T  O P  F O T O  
V O O R P A G I N A  1 3  
 
 
O N Z E  W E B S I T E S  1 4  
 
 
T U I N E N W E E K E N D  1 4  
 
 
 

 
 

OPENBARE  
LEDENVERGADERING 

Datum: maandag  9 maart 2020 
Tijd: 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur 

Plaats: de Korenmaat, Veere.  

CONTACT 
Secretariaat Stadsraad Veere 

Warwijcksestraat 11, 4351BE Veere 
Telefoon : 06 - 54242873 

E-mail: info@stadsraadveere.nl 
Website: www.stadsraadveere.nl 
Stadsheraut: Nico van Rijswijk 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Paul Loeff 

 

Dit kan nog wel eens een van mijn laatste keren 
zijn dat ik het begin van de Stadheraut kan vullen. 
Zie daarover verderop het stukje 'Nieuwe Voorzit-
ter' want er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Er blijft echter een boel te doen in onze 
mooie stad. 
Van de zomer wordt Veere weer een tijd autoluw. 
Het experiment dat we vorig jaar in augustus hiel-
den is voor het grootste deel een succes geweest. 
Nu gaan we het in het hele seizoen meemaken. 
Ook het fietsparkeren wordt aangepakt met een 
aantal verbeterde plekken om fietsen te stallen. 
We hopen dat dit werkt en dat het willekeurig 
wegzetten op ongewenste plaatsen door de fiets 
toerist verminderd. Op de Markt hopen we bin-
nenkort de mooie banken geplaatst zien worden 
die ons beloofd zijn. Door een meetfout werden ze 
retour de fabriek gestuurd. Ze pasten niet. Ook 
komen er afsluithekjes op de ovalen en zou de heg 
rond die ovalen onderhanden genomen worden.  
Kortom, plannen voor het komende seizoen  
genoeg.  
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           AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING 
09/03/2020 

1.    Opening 
2.   Vaststellen agenda  
3. Notulen van de vorige ledenvergadering  
4. Mededelingen 

Gebiedsvisie rondom het Veerse meer 
Restauratie kademuren 
Aanvullen zand op strandje aan het schor 
Mountainbikeroute 
Tacx Pro Classic (Wielerronde Midden Zeeland) 
Kiss & ride basisschool 
Autoluw Veere 
Inrichting fietsparkeerplaatsen 
Evaluatie herinrichting Markt 

 Mededelingen uit overleg met wethouder  
5. Jaarrekening vereniging Stadsraad Veere 2019:zie:stadspleinveere.nl en op papier beschikbaar voor 

de vergadering 
6. Verslag kascommissie 
7.  Verkiezing nieuw lid kascommissie 
8. Opvolging voorzitter Jan Paul Loeff in 2020 
9. Oranjeplein – Ruud Backx 
10.  Onderzoek leefbaarheid en toerisme – Nico van Rijswijk 
11. Rondvraag 
12. Sluiting  

 

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING 
9 december 2019, Korenmaat, Veere 

 

 
1. Opening:  19.30  
2. Vaststellen van de agenda: Bestuur heeft verzuimd de begroting 2020 op de agenda te plaatsen; deze is echter 

ter beschikking. Betreft geen wijzigingen t.o.v. 2019. 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering. Een enkele naamsaanpassing.  
4. Mededelingen 
a. Gebiedsvisie rondom het Veerse meer. Nico vertoont er enkele beelden bij. Vz heeft betreffende bijeen-

komst bijgewoond. Teneur is voor een groot deel behoud van het open landschap met een gezonde balans 
tussen behoud en ondernemen. Helaas werd de weerstand tegen reeds bestaande projecten niet overgeno-
men. Op de vraag of een beddenplafond niet moet worden vastgesteld, Maurits, reageert de wethouder dat 
e.e.a. niet haalbaar is. De wethouder verwijst verder naar het leefbaarheidsplan dat 10 december wordt 
gepresenteerd. Stads- en dorpsraden zijn niet uitgenodigd te reageren. 

b. Beeldkwaliteitsplan Oostwatering. Nico vertoont er enkele beelden bij. Het bestuur heeft kennis genomen 
van het plan en kan er mee leven. Het is in lijn met de al een paar jaar terug gemaakte afspraken, te weten: 
geen hoge bebouwing, geen uitgebreide ontwikkeling. Het betreft voornamelijk verbetering van de be-
staande situatie. 

c. Vlinderstichting Walcheren. De gemeente stelt een terrein op het Bastion ter beschikking van  ongeveer 
1500m2. Doel is om het vlinderbestand middels beplanting te bevorderen. Naar aanleiding van enkele al-
ternatieve plekken die genoemd worden zal het bestuur zich nog verder beraden. 

d. Kiss&Ride basisschool. Voorstel aan het college zal zijn dat een 20-tal parkeervergunningen worden afge-
geven aan de school die verantwoordelijk is voor het beheer, samen met de ouders. De vergunningen wor-
den kosteloos beschikbaar gesteld. 

 
 

Bestuur Stadsraad 
Jan Paul Loeff (voorzitter) 
Tjeerd Kuiper (notulist) 
Lieneke Kamphuis (penningmeester) 
Elly Boeckhout (lid) 
Nico van Rijswijk (lid) 
Roel Paalman (lid) 
  
Aantal aanwezigen: 40 

Gemeente Veere 
Bert van Halderen 
Geert Francke 
Kim Goeseije Welzijn Veere 
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e Autoluw Veere. Het resultaat van onze enquête staat in de Heraut. We kunnen spreken van een grote mate 

van instemming met de behaalde resultaten. Het wachten is op de gegevens van de gemeente m.b.t. de 
verkeerstellingen en parkeergegevens. Deze zouden pas gepubliceerd worden nadat het leefbaarheidson-
derzoek is verspreid. Daardoor is nog geen integraal resultaat bekend. Opmerking: Buitenlandse toerist 
kan niet pinnen bij parkeerautomaten. 

f. Evaluatie herinrichting markt. Bestuur heeft met gemeente overlegd. Helling van de bestrating wordt ver-
oorzaakt door de boomwortels; de geplande banken worden aangepast en teruggeplaatst. De heggen wor-
den aangeplant in het juiste seizoen. Op verzoek van de stadsraad worden de grasvelden afgesloten met 
hekken. 

g. Verlichting van de Markt. De MSV stelt voor de bomen op de Markt permanent te verlichten. Bewoners 
zijn tegen, alsmede een meerderheid van de leden Alternatief is het plaatsen van mooie lantaarns. Blijft 
over de ontsierende verlichting van Bliek. Bestuur zal zich daarover beraden. 

h. Restauratie kademuren. Deze vindt in drie fasen plaats: 1 voor de schotse huizen, 2 achterste deel tot aan 
de brug en 3 de betonnen overkluizing. Het budget is beperkt met als mogelijke consequentie dat deel 3 
mogelijk partieel of niet word uitgevoerd. Jan Paul Loeff en Roel Paalman overleggen regelmatig met de 
uitvoerder. 

i. Oranjeplein. Het wachten is nog steeds op een besluit van de gemeente. Er wordt gerefereerd naar het 
verhaal over het Oranjeplein in de Heraut. De gemeente kan een initiatief  faciliteren maar zal nimmer de 
volledige financiering van het Oranjeplein op zich kunnen nemen. MSV, stichting Veere en de Stadsraad 
zullen het plan op basis van vlekken bestuderen. Verder wordt genoemd het ontbreken van onderhoud van 
het Oranjeplein, de slecht te belopen Torenwal en de slechte bestrating van het deel voor de Campveer-
sche Tooren. 

 
5. Begroting 2020. Deze staat gepubliceerd op de website van het Stadsplein. 

 
6. Rondvraag 

• Op de vraag wie de verlichting bij Bliek weghaalt zal het bestuur de gemeente daartoe verzoeken. 

• Ten aanzien van het mijnenmagazijn is een openbare aanbesteding in voorbereiding. Partijen  
kunnen dan plannen voorstellen op basis van een bidboek. 

• Met betrekking tot een vraag over Rijksmonument subsidies wordt deze individuele vraag   
 verwezen naar de gemeente en/of provincie met eventuele bemoeienis van de Stadsraad. 

• Twee richtingenverkeer in de Oudestraat. Bezwaren van bewoners zijn inmiddels van tafel. Ver-
keersplan wordt gerealiseerd. 

• Wethouder van Halderen: de wethouder geeft aan niet altijd adequaat te kunnen antwoor den op 
vragen m.b.t. portefeuilles van zijn collegae. Verzoek daarom om vragen van te voren aan hem te 
doen toekomen. 

 
7. Sluiting om 21.25u 
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EEN NIEUWE VOORZITTER 
Jan Paul Loeff 

 
Drie termijnen, dat is het maximumaantal dat een bestuurslid van de Stadraad mag vullen. Ik ben dit jaar aan die drie 
termijnen. Het is meer dan een decennium geleden dat ik op een tumultueuze vergadering als enige mijn hand op stak 
omdat ik wel wat wilde doen in het bestuur. Niet met het idee dat ik voorzitter zou worden. Het oude bestuur wilde uit 
wanhoop de club opheffen omdat de gemeente op geen enkele manier luisterde. Henry Fagel kwam me al snel te hulp 
voor de financiën en met Willem Burki en Simone den Dikken was er binnen een paar maanden een eerste aanzet 
voor een bestuur. Nu hebben we een heel ander bestuur dan waar ik mee begon en we hebben veel lol met elkaar. We 
praten met de Gemeente Veere, de Stichting Veere en de Middenstandsvereniging op regelmatige basis. Er is geen 
sprake meer van dat we niet gehoord worden. Dat betekent niet dat we als bewoners altijd onze zin krijgen maar die 
blinde muur van 12 jaar geleden bestaat niet meer. We hebben meegewerkt aan twee Placemaking trajecten. De eerste 
over de Kaai, Markt, ruimte om de Grote Kerk en 'last but not least' het Oranjeplein. Kaai en Markt zijn intussen ver-
wezenlijkt en één van de aspecten van de ruimte om de Grote Kerk, het twee richtingen maken van dat stukje Oude-
straat, gaat eraan komen. 
 

Een tweede Placemaking traject betrof de uitwerking van de plannen om het Oranjeplein. Ook daar hebben we inten-
sief aan meegewerkt. Zo nu en dan moesten de aangerukte experts terecht gewezen worden omdat deze de mening 
hadden dat die Veerenaren moesten doen wat zij, de experts, voorstelde. Het feit dat er in Veere genoeg talent rond-
loopt en actief is om een zakenkabinet voor het land te vormen hadden ze even niet door. Er is een mooi plan uitgeko-
men, vijf jaar geleden inmiddels. Het is jammer dat er niet doorgepakt wordt want zo blijven we zitten met een lelijk 
en ongewenst parkeerterrein op een onhandige plek in de stad. 

Maar er is meer gebeurd, na jaren strijd hebben we een limiet aan de grootte van de vrachtauto's die de stad in mogen 
en er zijn tijden afgesproken waarin het mag. Ook zijn we intensief bezig met het in het seizoen autoluw maken van 
de stad. 

Natuurlijk zijn er ook dingen niet goed gegaan en daar kijk ik met enige spijt op terug. Dat kan ook niet anders want 
niet alles dat je onderneemt lukt. Alles bij elkaar genomen neem ik dus wel met enige weemoed afscheid van het 
voorzitterschap. Ik zal de gezellige bestuursvergaderingen missen en het meepraten over zaken die mijn geliefde stad 
aangaan. Het is echter goed dat iemand anders nu eens de trom roert en bij de gemeente het woord voor ons voert. 

Verder is er nog het probleem van de opvolging. We kunnen weliswaar een prima zakenkabinet vormen met al het 

talent in onze stad maar wie van al die mensen wil een tijdlang het voortouw nemen voor de bewoners? Het kost tijd 

maar je werkt met een gezellig bestuur en in een sfeer van samenwerking met de andere partijen die belang hebben in 

de stad Veere. Mensen die hier zin in hebben kunnen me altijd benaderen 

met vragen. DOEN! 
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ORANJEPLEIN 
Ruud Backx 

’t BOLWERK,  zomaar een werktitel voor een woon/werk  
project op het Oranjeplein. 
Uitgangspunt: Gezamenlijk project van bewoners Veere en  
geïnteresseerden voor wonen en werken t.b.v. verschillende 
groepen: ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, jonge 
starters op de woningmarkt, winkels/bedrijven met uitdagend en 
vernieuwend assortiment. Kopen en huren mogelijk. 
 
Rekening dient te worden gehouden met de in het bestemmings-
plan gestelde voorwaarden van soorten gevels, hoogten etc. 
 
Organisatievorm: coöperatie. Koop, verkoop en verhuur via co-
öperatie. Verkoop op basis non profit. Ook andere organisatie-
vorm is denkbaar. 

Realisatie: zou kunnen in de vorm van een hofje met binnentuin met in de plinten aan de buitenzijde winkels, horeca, 
wonen, garages en de mogelijkheid naar binnenzijde hofje bepaalde activiteiten door te laten lopen. Binnenzijde bega-
ne grond verschillende woningtypes. 1e en 2e verdieping appartementen variërend in grootte (gelijkvloers en/of mai-
sonnette). 
 
Bouwvoorkeur: op basis van circulair bouwen, klimaatneutraal, energieneutraal. 
 
Financiering: door leden van de coöperatie, door betrokken aannemers, met krediet van banken als Triodos of ASN. 
 
Samenwerking:  stichting de Knarrenhof of andere vergelijkbare projecten.  
 
Dit opzetje schreef ik naar aanleiding van een paar gesprekken met geïnteresseerde Veerenaren. Inmiddels heeft Harry 
Buiter dit idee wat verder uitgewerkt, waaruit blijkt dat er ongeveer 28 appartementen/woningen - variërend in grootte 
- zouden kunnen worden gerealiseerd en er ruimte is voor ruim 500 m2 bedrijfsruimte, een binnentuin en wellicht een 
aantal garages. 
 
We hebben dit plan voorgelegd aan de gemeente, die ons plan serieus neemt, maar nog wel enige kanttekeningen 
plaatst. Zo moet nog worden onderzocht of de grond vervuild is en archeologisch onderzoek plaatsvinden. Ook de 
grondprijs is nog niet bekend.  
 
We hebben eveneens contact gezocht met stichting de Knarrenhof, een organisatie die elders in het land al soortgelijke 
projecten onderhanden heeft en waarmee we binnenkort een gesprek hopen te hebben. www.knarrenhof.nl 
 
De werkgroep bestaat op dit moment uit Harry Buiter, Caroline van Cranenburgh en Ruud Backx en kan nog worden 
uitgebreid. 
 
Op dit moment is het belangrijk om te weten te komen of inwoners van Veere belangstelling hebben voor dit plan. 

Mocht die interesse door dit stukje zijn gewekt, neem dan contact op met Ruud Backx, e-mail r.backx@telfort.nl of 

telefoon 06-54334473. Uiteraard kunnen ook niet-inwoners reageren. 

Ruud Backx 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE KERKSTRAAT 
Jan Midavaine 

 
De Kerkstraat is een van de oudste straten van de stad. Ze dankt haar naam aan de eerste kerk die van 1347 tot 1484 
op de plaats van de tegenwoordige protestantse kerk heeft gestaan. Deze was op Maria Lichtmis (2 februari) 1347 
gesticht door heer Wolfert van Borsele en het jaar erna al zover voltooid dat ze in gebruik genomen kon worden. Nog 
datzelfde jaar werd ze door paus Clemens van Avignon tot parochiekerk verheven. Erin stonden drie altaren en dienst 
werd gedaan door een pastoor en een kapelaan. In 1446 leverde Jan die Kokelaere in opdracht van heer Hendrik IV 
van Borsele er nog een gebrandschilderd raam voor. 
Rond de tijd van de bouw van de eerste kerk begon men met de aanleg van de Kerkstraat. In de middeleeuwen groeide 
die uit tot het centrum van de stad. Op de paling- en vismarkt na, werden daar alle markten gehouden. Het begin van 
de Oliemolenstraat heette vroeger dan ook ‘Suyvelmarckt’ naar de boeren en boerinnen die hier hun zuivelproducten 
te koop aanboden. Op de markt werden veel goederen uit Antwerpen verhandeld, die wekelijks met het marktschip 
werden aangevoerd. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen had het stadsbestuur bepaald dat er voor elf uur ’s mor-
gens geen zaken mochten worden gedaan. Wie dat toch deed, riskeerde een flinke boete. 
 
In 1403 werd in de Kerkstraat een begin gemaakt met de bouw van het eerste stadhuis. Het staat er nog en maakt nu 
als rechtervleugel deel uit van het Godshuis. Alleen de toren en het bordes zijn verdwenen. De bouw werd uitgevoerd 
onder leiding van de broers Louwreys en Simon Reygherssoon. Samen met smid Jan Eynoudssoon kocht Louwreys in 
Zuid-Beveland zo’n 80.000 stenen, die in partijen per schip naar Veere werden vervoerd. Kalk en metselspecie 
werden in Goes gehaald en spijkers en ander ijzerwerk bij de plaatselijke smeden.Jan Hugen leverde acht wagenschot-
ten voor het maken van de raamkozijnen en deuren, en Simon Reygherssoon dertig dubbele sparren voor de dakcon-
structie.  
 
Aardig is nog te melden dat de merktekens die hij in de dakspanten heeft gekerfd nog steeds zijn te zien. Het benodi-
gde glas voor de ramen leverde meester Bane uit Middelburg, 20 voet voor de voorzijde en 12 voet voor de vensters 
die ‘staen voor de scoorsteen beneden’. Als dakbedekking werden stro, pannen en leien gebruikt. Louwreys timmerde 

binnen in het stadhuis een kast, waarvoor 
Heyne Bane uit Middelburg het hout had 
geleverd. Tot slot werd op het gebouw een 
houten met leien gedekte zadeldaktoren 
geplaatst. Jan Drake maakte er een uurwerk 
voor, dat alleen binnen de tijd aangaf, en een 
onbekend gebleven Vlaamse klokkengieter 
goot ter plekke een uurklok. Zo’n twee en 
een half jaar zijn de broers met de bouw be-
zig geweest. Samen met hun knecht 
ontvingen ze £ 4 : 5 : 11½ Vlaams. In totaal 
kostte de bouw 75 pond 12 schelling 8½ 
groot en 9 miten.  
 
Tien jaar later werd aan de buitenkant van de 
toren een wijzerplaat aangebracht, zodat ook 
vanaf de straat te zien was hoe laat het was. 
Ook leverde een schilder dat jaar een 
schouwstuk en een schilderij voorstellende 

Het Laatste Oordeel. Dit laatste kon door het sluiten van een gordijn aan het zicht worden onttrokken. 
 
De eerste bewoners van de Kerkstraat waren voornamelijk aristocraten, waaronder burgemeesters, advocaten en ande-
re hoogwaardigheidsbekleders, een chique buurt dus. Roeland de Pottre, die in het tweede kwart van de 16e eeuw 
pensionaris van de prelaat en edelen van Zeeland was en op de plaats woonde waar nu de Korenmaat staat.  

 
Na de ingebruikname van het (tweede) stadhuis op de Markt in 1478 veranderde het aanzien van 
de straat. De stadsbestuurders kozen voor een huis op de Markt en de meeste predikanten gin-
gen in de Wijngaardstraat wonen. Hierdoor konden meer ambachtslieden hun bedrijf in de straat 
vestigen. 
In 1641 protesteerden de bewoners toen een leerlooier bij het stadsbestuur een verzoek had 
ingediend om zijn bedrijf in de Kerkstraat te mogen vestigen. Een huis had hij al gekocht en op 
een bij de aanvraag gevoegde tekening had hij geschetst hoe het ingericht zou worden. De be-
woners vreesden stankoverlast, maar de leerlooier, die er al heel wat geld in had geïnvesteerd, 
verweerde zich door te zeggen dat ook in het centrum van andere steden leerlooierijen waren 
gevestigd. Na twee jaar lang bakkeleien besloot het stadsbestuur hem geen vergunning te geven. 
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Tot ongeveer 1520 liep achter de huizen in de Kerkstraat nog een straat, de Weverstraat. Hij begon in de Kapelle-

straat en eindigde op het pad tegenover de Oliemolenstraat, wat toen ook helemaal volgebouwd was. De achterste 

gedeelten van de midden- en linkervleugel van het Godshuis waren huizen in de Weverstraat en hadden daar hun 

ramen en een deur. Na het verdwijnen van de straat zijn ze door het wegbreken van de tussenmuur bij het Godshuis 

gevoegd. Aardig is nog te melden dat het gedeelte van de Weverstraat tot de Kapellestraat lange tijd het toegangs-

pad is geweest tot de langgerekte woning die rechts naast het Godshuis stond. In de 17e eeuw verbood de eigenaar 

de bewoners van de Kerkstraat er nog langer van gebruik te maken en in een koopakte uit 1684 lezen we dat ze 

zelfs hun ramen die er uitzicht op hadden, moesten dichtmetselen en nooit meer terug mochten aanbrengen. 

In 1698 besloot het stadsbestuur het pad tegenover de Oliemolenstraat, waaraan al honderd jaar geen huizen meer 

stonden, met een poort af te sluiten. 

In 1470 werd de oude kerk op verzoek van heer Hendrik IV van Borsele door paus Paulus II tot kapittelkerk verhe-

ven. Omdat hij door de grote bevolkingstoename veel te klein geworden was, nam Hendrik nog datzelfde jaar het 

initiatief tot de bouw van de Grote Kerk. Onder leiding van de Vlaamse bouwmeester Evert Spoorwater zou die 

gebouwd moeten worden. Door het overlijden van Evert in 1474 ontstond er grote vertraging. Wel werd nog tegen-

over de plaats waar de kerk zou komen een woning voor de opzichter en een schuur voor opslag van materialen en 

gereedschap gebouwd en op de Markt het kapittelhuis. 

Pas in december 1479 sloot het kerkbestuur met meester Anthonis I Keldermans een contract om het werk aan de 

bouw van de nieuwe kerk voort te zetten. De bouw verliep daarna zo voorspoedig dat in 1481 de toren van de oude 

kerk afgebroken kon worden om plaats te maken voor het nieuw te bouwen transept. Drie jaar later al konden de 

eerste diensten in de nieuwe kerk plaatsvinden. Ook hingen toen de zes door de Mechelse klokkengieter Pieter 

Waghevens gegoten klokken in de toren. Vier ervan hadden een naam: ‘Bastiaen’, ‘Anna’, ‘Adolf’ en ‘Jan’. Door 

de scheidingsmuur tussen de oude en de nieuwe kerk af te breken kon men de oude kerk als koor gebruiken. Lange 

tijd heeft men daarna besteed om de kerk te verfraaien, het kerkportaal in te richten en de kapellen af te bouwen. In 

1543 werden er nog werkzaamheden aan het koor verricht, en pas met de aanschaf van een nieuw orgel in 1551 was 

het werk, op de toren na die nooit is afgebouwd, voltooid.  

Op het gedeelte van de Kapellestraat tussen de Oudestraat en de Kerkstraat bouwde men tegenover de kerk vier 

huizen voor de priesters. Al gauw kreeg dit stuk dan ook de naam ‘Papenstraat’, een naam die nog tot ver in 19e 

eeuw in gebruik is gebleven. 

In 1600 zien we een totaal ander 

straatbeeld. De markten zijn 

verdwenen en aan voorname 

personen wonen er alleen nog 

burgemeester Pieter Reygers-

berch, de schout, een ambas-

sadeur, een procureur en onze 

eerste predikant Jan van Mi-

grode. Het was een gezellige 

winkelstraat, waar tussen de 

winkels de ambachtslieden in 

het voorvertrek van hun huis, 

en in de zomer onder de 

luifel op de stoep, hun am-

bacht uitoefenden. Tot die ambachtslieden behoorden twee kleermakers, een glazenmaker, een 

meubelmaker, een loodgieter, een pruikenmaker, een speldenmaker en een dakdekker. Een tingiet-

er verkocht tinnen gebruiksvoorwerpen en een zilversmid zilveren sieraden. Kaarsen en andere vette producten 

werden verkocht in twee winkels, waaronder die van de eigenaar van de oliemolen in de Oliemolenstraat.  
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Maar liefst drie schoenmakers woonden in de straat en wie zijn schoenen wilde laten repareren kon daarvoor ook 
terecht bij een schoenlapper. Verder treffen we er een lakenkoper, een bakker, een kramer en twee kleermakers aan. 
Ook een chirurgijn, een apotheker en een kruidenier hadden hier hun winkel en tot slot woonde in de straat stadsbei-
aardier Quillaume Brakelaer, die ook organist in de Grote Kerk was. 
Dat jaar telde de straat aan de zuidzijde zestien huizen en aan de noordzijde achttien. Ze hadden fraaie namen, aan de 

zuidzijde: De Catte, De Mortier, De Gortmolen, De gouwe Sleutel, De Tortelduyve, De gouden Mortier, De Creeft, 

De virugen Oven en De Calverendans, en aan de noordzijde: Het Zeepaert, De Bevervilte, Het Land van Belofte, Den 

Vijgenboom, 's-Gravenhage, De roode Gans, Den Pieter, De Lisbone, Den cleenen Pieter, Het vliegend Hert, Patien-

tia, De gouden Pot, Het Wapen van St. Lucas, De Sonne, De cleyne Fortuynke, 't Groote Huis, De groote Leerse, De 

cleyne Leerse en De witte Schoe.  

Het Godshuis, dat pas in 1819 zijn naam heeft gekregen, 
bestond oorspronkelijk uit vijf huizen die in de loop van de 
zestiende eeuw tot één zijn samengevoegd. In 1600 werd het 
bewoond door Pieter Reygersberch, zoon van apotheker Jan 
die in 1551 de ‘Dye Chronycke van Zeelandt’ had 
geschreven en op de hoek van de Markt en de Kerkstraat 
woonde. Pieter werd in 1573 schepen en acht jaar later 
burgemeester. Daarnaast vervulde hij ook het ambt van tre-
zorier, equipagemeester en stapelier-generaal van Zeeland. 
Hij overleed op 5 juni 1602 op 55-jarige leeftijd en werd in 
de Grote Kerk begraven. Zijn op 7 oktober 1589 in Veere 
geboren dochter Maria trouwde op 2 juli 1608 in de Grote 
Kerk met Hugo de Groot. Ze kreeg landelijk bekendheid 
nadat ze haar man, die sinds 5 juni 1619 om politieke re-

denen in slot Loevestein gevangen zat, op 22 maart 1621 in een boekenkist uit het kasteel had laten ontsnappen. 
 
 
In de Kerkstraat lag een waterput waar alle straatbe-
woners gebruik van mochten maken. Op 22 juni 1765 
bepaalde het stadsbestuur na klachten van omwonenden: 
‘Dat de gemelde put ten gerieve der buuren altijd sal 
moeten openstaan even gelijk de andere pompen binnen 
deze stad’. Omdat er geen keel op zat werd er vanwege 
de veiligheid een hek om geplaatst. Het water uit de put 
werd alleen gebruikt om te wassen en te schuren. Ook 
op de Markt waren er twee waterputten en in de Oud-
estraat de cisterne voor de Schotten. Een dergelijke wa-
terput maakte men door een diepe kuil te graven, op de 
bodem een wagenwiel te leggen en hem daarna op te 

metselen. 
 

In 't Groote Huis was van 1777 tot 1800 de boekbinderij en later ook drukkerij van Cornelis Ma-

rinus van de Graaf gevestigd. Behalve boekverkoper was hij ook lid van de rederijkerskamer en 

voorzanger in de Grote Kerk. Daarnaast verzorgde hij het drukwerk voor de stad. In mei 1774 

had hij zich op 21-jarige leeftijd vanuit zijn geboorteplaats Middelburg als boekbinder in Veere 

gevestigd. In 1777 kocht hij het huis in de Kerkstraat en in 1786 verhuisde hij naar de Markt, 

maar hield het pand in de Kerkstraat wel aan. In de voorkamer stond een grote drukpers met een 

grote hoeveelheid drukletters in soorten en maten, en in de boekbinderij een grote en drie kleine 

persen. In de winkel verkocht hij boeken, schrijfbehoeften, postpapier, visitekaartjes en voorge-

drukte formulieren. Verschillende boeken en prenten heeft hij gedrukt.  

Na zijn overlijden op 14 februari 1800 trof de notaris bij het opmaken van de boedelinventaris in zijn winkel nog 
honderdvijftig exemplaren aan van ‘Iets van Tollé’, tweehonderd van ‘De Zeeuwsche Speelwagen’, honderd van 
‘Bruining Leerredenen’ en een pak met ‘Campveersche Gebedenboekjes’. 
Door het wegvallen van de handel met Schotland in 1798, een grote overstroming in 1808, het bombardement van de 

Engelsen in 1809 en de vernielingen die de Fransen tussen 1811 en 1814 hadden aangericht, raakte de stad in verval.  
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Veel huizen kwamen daardoor leeg te staan en vielen in de loop van de 19e eeuw ten prooi aan de slopershamer. 
Met name in de Kerkstraat vond een ware kaalslag plaats. Alleen het Godshuis, dat in 1819 als arm-, gast- en 
weeshuis in gebruik genomen was, bleef gespaard. Tot 1971 is het als zodanig in gebruik geweest, al werden er in 
de 20e eeuw geen wezen en zieken meer in opgenomen. 
In 1976 werd de gemeentesecretarie in het Godshuis gevestigd. De vertrekken werden tot kantoor- en 
vergaderruimten ingericht en in de gang werd een publieksbalie aangebracht. Aan de achterzijde van het gebouw 
werd een grote archiefkluis gebouwd. Om een eventuele uitbreiding van de secretarie mogelijk te maken liet de 
gemeente de links naast het Godshuis staande woning slopen. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1997 
werd het pand voor fl. 1.200.000,-- aan G.E.G. Fongers verkocht, die er een scheepvaartkantoor in vestigde. Tot 
slot lieten Paul en Willy Barendregt het in 2010 tot een bed&breakfast met 12 kamers verbouwen. 
 
In de eerste helft van de 19e eeuw floreerde de katoenhandel in ons land. Gestimuleerd door de overheid werden in 
veel steden katoenweverijen opgericht, waardoor veel werkelozen weer aan een baan geholpen konden worden. In 
1838 gebeurde dat ook in Veere. Het gemeentebestuur stelde de firma Salomonson hiervoor een leegstaand pand in 
de Oudestraat ter beschikking.  
In 1851 nam de katoenhandel zo’n grote omvang dat de firma meer wevers in dienst kon nemen dan er plaats was 
in de fabriek. De directie verzocht daarop het gemeentebestuur een tweede weverij in de stad te mogen oprichten 
en beloofde zelf de weefgetouwen te leveren. Nadat de vergunning was afgegeven kocht weversbaas Willem van 
Veldhuijzen het grote langgerekte pand rechts naast het Godshuis. Hoewel het in een slechte staat verkeerde, liet 
hij het toch tot weverij verbouwen. Aan de zuidzijde werden vier ramen aangebracht en een binnenmuur en een 
schoorsteen gesloopt. Na de ingebruikname werkten de mannen gescheiden van de vrouwen.  
In 1861 verkeerden beide panden in zo’n slechte staat dat de weverij naar een pakhuis in de Oomstraat werd ver-
plaatst. Beide oude gebouwen werden daarop gesloopt. Pas in 1909 werd op de plek in de Kerkstraat weer een 
nieuw huis gebouwd. 

 
Toen Frederik Nagtglas in 
1860 Veere bezocht, schreef 
hij: ‘De pogingen van het 
ijverige gemeentebestuur, om 
meer garnizoen te verkrijgen, 
zijn geslaagd, en daardoor is 
menig ledig staand huis 
weder betrokken geworden. 
Eene akelige buurt, vol 
puinhopen, is opgeruimd en in 
een exercitieplein herschap-
en’. Deze puinhopen lagen op 
het grasveld tussen de Kerk-
straat en de  Oliemolenstraat. 
Op het eind van de 19e eeuw 
waren alle huizen in de Kerk-
straat, op het Godshuis na, 
gesloopt, evenals die op het 
eind van de Oudestraat en de 
vroegere Papenstraat. De 
grond tussen het Godshuis en 
de Kapellestraat was eigen-
dom van de gemeente en werd 
als tuin verhuurd. In 1889 
kocht Jan Cornelis Brouwer, 
die er tegenover in de Oud-
estraat woonde, dit stuk 
grond.  
Tussen 1907-1910 werden er 

weer nieuwe huizen op gebouwd: zes in de Oudestraat, twee in de Papenstraat en de huizen met de huisnummers 9 
en 11 in de Kerkstraat. 
 In 1923 werd voor de weduwe H. de Munck-Maas een woning links naast het Godshuis gebouwd, die in de jaren 
tachtig weer is gesloopt. In 1928 is aan de noordzijde van de straat een huis gebouwd voor de weduwe van de smid 
Abraham Contant en als laatste in 1987 Kerkstraat 13 voor Frans de Muynck. 
 
Tot slot nog iets over de stoeppaal die voor het Godshuis staat. Dit soort palen stond vroeger op de grens tussen de 
straat en het privé-bezit. Doordat ze vaak werden aangereden zijn de meeste verdwenen. Die in de Kerkstraat stond 
in de vorige eeuw tegenover het huis van Arjaan van den Hamer aan het begin van de Molenwal. Toen de gemeen-
tesecretarie in het Godshuis was gevestigd, is hij naar de Kerkstraat verplaatst. 
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VEERE HEEFT EEN VLINDERIDYLLE!  
Tiny Polderman 

 

Er leven nog 53 soorten dagvlinders in ons land (2019). Er zijn er al 17 verdwenen uit Nederland. Vlinders en bijen 

hebben het moeilijk. Dat komt vooral omdat er minder plekken zijn waar bloemen groeien. Dankzij de zgn. 
‘vlinderidylle’ komt hier verandering in. Momenteel worden deze in Nederland overal aangelegd: plekken vol bloe-

men en kruiden. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. 

Donderdag 23 januari is de eerste Veerse ‘vlinderidylle’ ingezaaid, na Kwaden-
damme de tweede van Zeeland. Op een aantal plekken is aan de westelijke rand 

van het Bastion, aan de ‘bramenkant’, de grond hiervoor afgeplagd, ingezaaid en 
aangeharkt. Eind 2019 heeft de gemeente Veere de stukken grond hiervoor be-
schikbaar gesteld, i.s.m. de Zeeuwse Werkgroep Vlinders en Libellen 

(www.vlinlibzeeland.nl) en op initiatief van GroenLinks Veere. Het is de bedoe-
ling dat dit speciale en toch gewone plekken worden, vol met verschillende ho-

ningplanten, die aantrekkelijk zijn voor vlinders en vaak ook andere insecten zoals 
de wilde bijen. Sommige planten zijn gezaaid als zgn. ‘waardplant’ voor vlinder-

soorten, want de rupsen van die soorten eten alleen die speciale plant. Vlinders 
hebben veel energie nodig om te kunnen vliegen en om te zorgen voor nakomelin-

gen. Ze hebben geen kaken en kunnen dus geen harde dingen eten. Ze gebruiken 
bloeiende planten om daar de nectar uit te zuigen. Vooral langs en op de naastgele-
gen bramenhagen zijn straks vlinders te vinden, omdat ze graag in de luwte rusten.  

De Stadsraad Veere heeft meegekeken naar de ligging van deze plekken 
en er nog een aantal aangedragen (zie luchtfoto). Vrijwilligers uit de kern 
Veere zullen een oogje in het zeil houden. Na het nieuws over de vlinderi-

dylles hebben zich ook een aantal particulieren gemeld die hun gronden of 
tuinen beschikbaar willen stellen om er een vlinderidylle te realiseren.  

De vlinderidylles zijn niet alleen voor vlinders en bijen, maar ook voor 

mensen gewoon toegankelijk. Er zijn kronkelpaadjes om langs de bloem-
bedden te lopen. Plukken mag straks, maar liefst met mate.  

MEER OVER VLINDERS (tekstbijdrage: Peter Geene, 

www.vlinlibzeeland.nl) Vlinders zijn waarschijnlijk de bekendste insec-
ten. Ze zijn het meest geliefd en erg ‘aaibaar’ omdat iedereen weet dat ze 

niet steken of bijten. Naast hun kleurenrijkdom zijn het onmisbare bestui-
vers van bloemen. 

Er zijn verschillende redenen waarom vlinders kleuren hebben. De felle kleuren 

kunnen een bescherming zijn zodat het net lijkt alsof ze giftig zijn. Er zijn ook 
vlinders die met hun kleuren andere dieren laten schrikken.  

Er zijn ook vlinders die met hun kleuren andere dieren laten schrikken. De dag-
pauwoog bijvoorbeeld heeft ‘nep-ogen’ op de vleugels (zie foto). De dagpauwoog 
opent zijn vleugels zodra er een vijand in aantocht is.  
 
Vlinders worden gelokt door de kleuren van bloemen. Paars is de favoriete kleur 

en vlinders weten dan: in die bloem zit veel nectar. 

Vlinders hebben de warmte van de zon nodig, want het zijn koudbloedige dieren. Een dagvlinder vliegt pas als zijn 
lichaamstemperatuur tenminste 20 graden is. Door met zijn vleugels wijduit te zitten, vangt de vlinder zoveel moge-
lijk zonnewarmte op. 
 
 

 

 

 

http://www.vlinlibzeeland.nl
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VAN EI TOT VLINDER  
 
Het vlindervrouwtje legt een eitje waaruit na een tijdje een kleine rups kruipt. Die rups moet veel eten en vervelt 
tenminste zes keer. Daarna verpopt de rups, in een stevige cocon van spinsel. Binnen in deze cocon verandert de 
rups langzaam in een vlinder. Na een tijdje breekt de huid open en kruipt er een jonge vlinder uit de cocon.  
 
Vlinders hebben onder aan hun kop een lange roltong die ze uitrollen zodra ze gaan drinken; ze hangen hem als een 
rietje in de nectar, onder in de bloem.  
 
De vleugels van vlinders hebben kleine schubjes, net als bij vissen. Deze schubjes hebben kleuren. Oude vlinders 

verliezen deze schubjes en kunnen er daarom ‘versleten’ uitzien.  

NACHTVLINDERS  

Naast de dagvlindersoorten bestaat de groep van 
vlinders ook nog uit nachtvlindersoorten. Er zijn 
ongeveer 920 soorten nachtvlinders, dus veel 
meer dan de 53 dagvlindersoorten. De Vlinder- en 
Libellenwerkgroep Zeeland zal de komende jaren 
op de plek van de Veerse vlinderidylle diverse 
keren ’s avonds laat een excursie houden met 
lichtvallen en een laken om deze soorten te van-
gen en te bekijken. (Let op de website 
www.vlinlibzeeland.nl; of de Veerse krant voor de 
data.)  

http://www.vlinlibzeeland.nl
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BOEKRECENSIE ZUVER ZEEUWS 
Jan Paul Loeff 

 
Als een Veerenaar een boek maakt dan hoort de Veerse bevolking daarvan te weten. Cees Maas woont alweer 
even in Veere en hij heeft samen met Jan van Broekhoven dit kunstboek gemaakt. Het is een fotoboek met hon-
derd foto's van een onovertroffen schoonheid. Het zijn zwart wit foto's van Zeeland. Maar nu niet het toeristische 
Zeeland maar het Zeeland dat die toerist niet ziet. Dus geen foto's van de Lange Jan, de Grote Kerk of de poort in 
Zierikzee maar wel van alledaagse zaken en van het open landschap. Er staan weinig mensen in en geen monumen-
ten. De verstilde plaatjes laten een indruk achter die volgens sommigen somber is maar volgens anderen weer 
mooi en soms bijna poëtisch. Het zijn in ieder geval foto's die een diepe indruk achterlaten en daarom noem ik dit 
zonder enige schroom een kunstboek. Dat is de essentie van kunst, het laat een impressie achter. Voor fotografie 
kenners zou ik beide heren willen kenschetsen als de Ansel Adams van Zeeland. Voor die mensen die deze Ameri-
kaanse fotograaf niet kennen, zoek zijn werk maar eens op en verklaar dat ik ongelijk heb. Hij werkte in de bergen 
van het westen van de Verenigde Staten en deze heren in het vlakke land van Zeeland. Toch is de sfeer en het vak-
manschap vergelijkbaar, vandaar dit compliment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De beide heren hebben in het boek niet weergegeven wie welke foto gemaakt heeft omdat ze hun stijlen in elkaars 
verlengde vinden liggen. Persoonlijk kan ik de foto's van onze mede-Veerenaar Cees prima uit die van Jan houden. 
Er is een set van tien ansichtkaarten van de foto's bij het boek beschikbaar waar de makers wel op staan en die geeft 
een prima handleiding van wie wat gemaakt heeft. Ik laat het aan u over om deze puzzel uit te vlooien.  
Een fotoboek over Zeeland maar dan nu anders, het is een boek over ons Zeeland, niet dat van de voorbijganger en 
toerist. Het zou bij geen Zeeuw in de boekenkast mogen ontbreken. 

 
Titel   Zuver Zeeuws 
Auteur   Jan van Broekhoven en Cees Maas 
Uitgever   De Boer/De Ruiter, Vlissingen 
ISBN   978 907 987 5894 
Formaat   28,5 x 22 
Pagina's   208 
Illustraties   100 zwart wit foto's 
Taal   Nederlands/Engels 
Prijs   € 30 
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BIJSCHRIFT BIJ FOTO OP VOORPAGINA 
Nico van Rijswijk 

 
 
U zult zich misschien afgevraagd hebben wiens portret op de voorpagina van de vorige editie van de Stadsheraut 
stond en wat deze figuur met Veere te 
maken heeft. Het is Generael der fortifica-
tiën Johan van Rijswijck. In onze familie 
doorgaans ome Jan genoemd. Onze fami-
lie beheerde de heerlijkheid Rijswijck 
vlakbij het bekende slot Loevestein. De 
vader van Johan, Jan, was nog maar een 
half jaar Heer van Rijswijck toen hij over-
leed. Zijn kinderen waren nog te jong om 
zijn functie over te nemen. Daarom ging 
de heerlijkheid via de zus van Jan naar 
zijn zwager Jan van Clootwijk. Vanaf dat 
moment woonden er geen leden van de 
familie Van Rijswijck meer op het kasteel 
in Rijswijk. Johan had toch al weinig kans 
om leenheer te worden omdat hij nog een 
oudere broer had (waar ik van afstam). 
Tja, wat doe je dan als zo’n mooie functie 
je neus voorbijgaat.  
 
 
 
 
 

 
Johan ging het leger in en kreeg een opleiding tot ingenieur. Toen Maurits van Nassau stad-
houder van de Staten van Holland en Zeeland was kreeg Johan in 1587 de opdracht om 
Veere te voorzien van bolwerken en bastions. Met de uitvoering daarvan heeft hij  de con-
touren van onze stad voor inmiddels 430 jaar vastgelegd. Het zal waarschijnlijk haastwerk 
geweest zijn want later heeft hij nog een ontwerp gemaakt waarbij meer symmetrie is aan-
gebracht in de verdedigingswerken. Deze tekening is echter in de bekende lade van de toen-
malige bestuurders verdwenen. Zij hechtten meer belang aan een nieuwe stadhuistoren met 
een klokkenspel. 
Ome Jan heeft in dienst van Maurits, in 1589 werd deze opperbevelhebber, nog vele steden 
in de toenmalige Nederlanden van verdedigingswerken voorzien waaronder: Steenbergen, 
Saaftinge, Deventer, Oostende en vele andere steden op de grens van Vlaanderen. 
 
Rond de eeuwwisseling van 1600 ging hij in dienst van Graf Simon VI zur Lippe in Noord 
Duitsland werken. Of ik mij daar op dit moment nog plaatsvervangend voor moet schamen 

weet ik niet want vriend- en vijandschap hebben sinds die tijd net zo vaak gewisseld als de seizoenen. In Duitsland is 
hij vooral bekend geworden door de vestingwerken van Lipperode, Bremen en Hamburg. Hij heeft daar goed ge-
boerd want toen hij in 1612 stierf woonde hij op het schloss Varenholz. Hij had een vooraanstaande functie nl. Lippi-
sche Geheimer Rat. In het Nederlands uitgesproken klinkt het minder voornaam. 
Zijn graf is nog steeds aanwezig op de begraafplaats van Langenholzhausen in Lippe. Het grafmonument toont het 
wapenschild van onze familie en zijn geschilderd portret hangt in het Rijksmuseum. 
 
 
 



 

 
        Jaargang 2020 nr. 1  Maart 2020        Pagina 14 

 

 

 

ONZE WEBSITES 
Tjeerd Kuiper 

 

We hebben op het ogenblik twee websites: www.stadsraadveere.nl, de website van de vereniging Stadsraad Veere,  
en www.stadspleinveere.nl met algemene  informatie voor inwoners van Veere en op de voorpagina de rubriek 
“Actueel nieuws”. 
 

Om een aantal reden hebben 

we besloten om naar één 

website te gaan. De naam 

Stadsraadveere.nl blijft be-

staan (en daarmee ook de 

naam van de mailbox  

info@stadsraadveere.nl) 

maar de website wordt in het 

jasje gestoken van Stadsplein 

Veere. Een voorlopige con-

cept van de “home pagi-

na” (bovenste gedeelte) is 

hieronder afgebeeld met een 

interactief kaartje van Veere 

via Google maps! U bent van 

harte welkom om hierover mee te denken. Een mailtje is welkom. 

 
 
Peter Berkvens stelde voor om op de website een forum te openen waar bewoners hun mening kunnen geven en/of 

voorstellen kunnen aandragen voor verbetering van de leefbaarheid. Ik vind dat een heel goed idee maar wil eerst 

bovenstaande wijzigingen afronden. 

 
 

 

13E OPEN TUINENWEEKEND VEERE: WANDELROUTE LANGS TIEN PARTICULIERE TUINEN EN NIEUW  
STOKROSARIUM  
Zaterdag 13 juni (11.00-17.00 uur) en zondag 14 juni (12.00-17.00 uur) 2020 
 
Meer hierover in de volgende Stadsheraut 
 
 
 
 
 

Foto: Hanneke de Vroe 

http://www.stadsraadveere.nl
http://www.stadspleinveere.nl
mailto:info@stadsraadveere.nl

