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De Stadsheraut
Van de voorzitter
VAN DE VOORZITTER
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Jan Paul Loeff

We kunnen er niet omheen, Covid-19 beheerst ons doen en
laten op een ongekende manier. We kunnen geen vergadering organiseren om uw mening over zaken te vragen, wisseling van de wacht gaat ook niet dus gaan we door op de
manier waarop we wel kunnen acteren. Dat betekent dat we
uw inbreng via e-mail en persoonlijke contacten zeer hard
nodig hebben. We doen dit voor u, de bewoners van Veere.
U heeft me vaak horen klagen over de drukte door toeristen
in het seizoen. Welnu…ik heb mijn zin gekregen. Het is
doodstil in Veere, zelfs op normaal gesproken drukke dagen
zijn er heel weinig mensen op straat. Het moet me van mijn
hart…ik vind er niets aan. Dit is slecht voor ons allemaal en
ook nog eens doodsaai. Laten we hopen dat er snel verandering in komt. Voor er bedrijven hier in de stad omvallen en
voor heel Veere in slaap valt. Verstild en verarmd stadje
noemde ze Veere voor de oorlog. We zijn hard op weg naar
die situatie en dat moeten we niet willen.

OPENBARE
LEDENVERGADERING
Helaas is als gevolg van de noodverordening
i.v.m.Covid-19 geen vergadering mogelijk. Onze
volgende vergadering staat gepland in
september.

CONTACT

Secretariaat Stadsraad Veere
Bastion 26, 4351 BG Veere
Telefoon : 06 - 48139183
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl
Stadsheraut: Nico van Rijswijk

Helaas ook geen Open Tuinen.
Deze foto is van Hanneke de Vroe
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AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING juni 2020
Helaas, in verband met de maatregelen om de verspreiding van het covid-19 virus te stoppen kan onze
vergadering deze keer niet doorgaan. De eerstvolgende vergadering zal naar verwachting in september
plaatsvinden.
Indien u een onderwerp onder de aandacht van het bestuur wilt brengen dan kunt u een mail sturen naar
info@stadsraadveere.nl Als u uw mail wilt delen met de andere leden moet u dat uitdrukkelijk vermelden.
De secretaris zal de mail dan doorsturen.
Mededelingen bestuur:
Kernwethouder
De nieuwe kernwethouder voor Veere is Pieter Wisse (CDA). Het bestuur heeft in klein verband een
kennismakingsgesprek met hem gevoerd en hem op de hoogte gebracht van alle zaken die op dit moment aan
de orde zijn.
Veere autoluw
Het bestuur heeft in februari een evaluatie gehouden met de MSV en de gemeente. Er is afgesproken dat Veere
autoluw dit jaar georganiseerd wordt in de maanden juli en augustus. Er zal nog een ambtelijk overleg gevoerd
worden over de precieze invulling. De Stadsraad wil vooral de Wagenaarstraat rustiger maken.
Profwielerronde Tacx Pro Classic
Het bestuur heeft diverse overleggen gevoerd om de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te maken. Dit is
naar tevredenheid overgenomen door de organisatie.
Het zal dit jaar erg rustig blijven omdat de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen geheel van de kalender is
gehaald.
Mountainbikeroute
Door overleg met de vereniging die de route over geheel Walcheren wil aanleggen en gesteund door de reacties
die we via Stadspleinveere.nl gehad hebben zal de route niet gaan over ’t Singeltje en het voetpad
Veere-Zanddijk. De route gaat in Veere geheel over openbare wegen.

BLOEMBAKKEN OP DE MARKT
Bij de herinrichting van de Markt is door meerdere bewoners uitdrukkelijk gevraagd om de bloembakken weer terug
te plaatsen. Deze bakken stonden er al jaren en werden liefdevol verzorgd door een aantal mensen in de buurt. De
gemeente heeft gelukkig aan dit verzoek voldaan en tot grote verrassing van velen werden de bakken in 2019 door de
gemeente verzorgd. Deze winter heeft de
gemeenteraad helaas besloten dat er bezuinigd moest worden op dit soort verfraaiingen en de bakken werden weggehaald. De stadsraad heeft samen met de
MSV gesmeekt om terugplaatsing. Dat is
gelukkig gedaan maar de gemeente was
niet bereid om de bakken te vullen. Het
bestuur van de Stadsraad Veere heeft de
bakken laten vullen en zal dit jaar de
kosten voor eigen rekening nemen. Wij
wilden in deze crisistijd geen beroep
doen op de ondernemers hoewel we het
wel een gezamenlijk belang vinden. We
blijven ervoor strijden dat de gemeente
haar verantwoordelijkheid weer
terugvindt.
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’T BOLWERK EN HET ORANJEPLEIN
Ruud Backx

De enquête die via leden van de Stadsraad op 22 maart per e-mail werd
verspreid en die eveneens bij niet-leden in de brievenbus werd gestopt
werd door een groot aantal personen ingevuld. De respons op de enquête was ongeveer 25%. Dat is een hoge score die in de buurt komt van de
enquête die in 2012 werd gehouden met betrekking tot de toekomst van
het Oranjeplein. Men vindt nog steeds dat wonen op het Oranjeplein een
goed idee is, hetgeen blijkt uit de reacties: 74 respondenten gaven aan
op de hoogte te willen worden gehouden van de ontwikkelingen, maar
interessanter is dat 63% belangstelling heeft misschien een woning te
willen betrekken en 17% aangeeft zeker een woning te willen kopen of
huren. In absolute aantallen komt dat neer op 45 personen die neigen
naar kopen of huren en 17 die zeker een woning willen aanschaffen.
Voor de werkgroep werden deze reacties in ieder geval beschouwd als
een signaal om door te gaan met haar werkzaamheden.
Inmiddels heeft de werkgroep op basis van de ruwe schetsen die in de
vergadering van de Stadsraad in maart werden gepresenteerd een wat
verder uitgewerkte schets/studie gemaakt. Daarin is een combinatie van
starterswoningen van ongeveer 70m2 voorzien en appartementen variërend van 90-150m2. De Spar heeft belangstelling voor een supermarkt
van ongeveer 465m2, er is nog 160m2 voor andere commerciële activiteiten, gedacht wordt aan een parkeergarage met boxen voor ongeveer
50 auto’s (voor bewoners en andere belangstellenden) en last but not
least komt er een gezamenlijke binnentuin/hof.
Wij hebben de plannen met de betreffende ambtenaren besproken. De ideeën/plannen en de verdere aanpak zullen
binnenkort voor de eerste keer aan het College van B&W worden voorgelegd. Indien zij akkoord gaat kan een volgende stap worden gezet met onderzoek naar de haalbaarheid. De werkgroep gaat samen met projectontwikkelaar Carédo
Comfortwonen, maar eventueel ook met andere potentiële partners dit onderzoek verrichten. Hopelijk kunnen we in
de vergadering van de Stadsraad in september de verder uitgewerkte plannen presenteren.

INGEDIENDE BEZWAREN EN ZIENSWIJZEN
Jan Paul Loeff

Tijdens de laatste vergadering in maart hebben we verteld dat we een brief hebben gestuurd aan de gemeente met
betrekking tot een tweetal bouwwerkzaamheden die zonder omgevingsvergunning waren begonnen. Het ging om werk
aan het terras van 'de Werf' aan het Bastion en om het maken van een brede steiger door de Jachtclub Veere op de plek
van de Tonnenlegger in de Kaai.
De gemeente heeft op beide bouwprojecten ingegrepen. Hoe de stand van zaken bij 'de Werf' nu is weten we niet maar
de bouw ligt stil al wordt er, met de corona ellende, wel veel gedaan om het terras mooier te maken en aantrekkelijker
te beplanten.
De Jachtclub heeft na overleg met de Stadsraad een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierbij was de afspraak dat de
brede steiger zou vervallen en dat de te bouwen steiger de contour van de havenmuur zou volgen met een breedte zoals
de andere steigers.
Onze bezwaren tegen de brede steiger waren veelledig. Ten eerste zagen we een plek waar steigerborrels met al de
bijkomende onbeheersbare overlast niet zitten. Dit in overleg met de direct betrokken Kaaibewoners. Verder is dit deel
van de haven wat breder waardoor de binnenvarende bootjes daar draaien. Als de haven door deze steiger smaller wordt
dan kan dat niet meer wat tot problemen en misschien schade kan leiden.
Verder zien we de contouren van onze haven, die onder beschermd stadsgezicht valt, niet graag verstoord worden door
een rechte steiger met een groot plankier. De muur volgen leek ons dus een goede oplossing.
We dachten hierover een overeenkomst te hebben met de havencommissaris van de Jachtclub .
Wat schetst onze verbazing…er wordt een aanvraag ingediend voor in eerste instantie de brede steiger zoals eerst
aangekondigd. Die aanvraag werd ingetrokken en er kwam een andere voor in de plaats waarbij de te bouwen steiger
rechtdoor getrokken werd en er een driehoek dood water tussen de steiger en de kademuur ontstond. Daarmee werd de
angst voor steigerborrels wel weggenomen alhoewel je je afvraagt of die driehoek niet later alsnog dichtgelegd wordt.
Het bezwaar van het niet kunnen draaien wordt er echter niet mee weggenomen en de culturele aspecten van het
verstoren van de contouren van de haven ook niet.
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We hebben tegen dit plan dus een zienswijze ingediend. Als de
jachtclub zich aan de afspraak gehouden had om de steiger de muur te
laten volgen was dit niet nodig geweest.
Overigens…in het clubblad van de Jachtclub wordt het verwijt geuit dat
er vertraging is ontstaan in dit werk doordat er een zienswijze is ingediend. Dit is onjuist. Als er een Omgevingsvergunning was aangevraagd toen het werk begonnen werd in september 2019 of nog eerder
en bij deze aanvraag de afspraken gevolgd waren die door overleg tot
stand gekomen waren, dan was er van vertraging geen sprake geweest
en had er nu een mooie steiger gelegen. Maar illegaal beginnen met
palen zetten en dan na overleg je niet aan de afspraken houden heeft
zijn gevolgen. De Stadsraad werpt dus het verwijt dat de zienswijze een
en ander vertraagd heeft verre van zich. We houden u van deze beide
dossiers op de hoogte.

GROOT ONDERHOUD AAN HET STRANDJE AAN HET
BASTION IN VEERE
Roel Paalman

Het strandje aan het Bastion is toe aan groot onderhoud. Door het aanwezige slib op de waterbodem en op het
strand, is het strandje en de waterbodem flink vervuild geraakt.
Om het strandje beter toegankelijk te maken is groot onderhoud noodzakelijk. Om te voorkomen dat het nieuwe
zand ook weer snel vermengt met slib moet de doorstroming worden verbeterd. Reden waarom de strekdam aan
de rechterzijde, gezien vanaf het strand, iets wordt verlegd zodat er een betere verbinding met het water van het
Veerse meer tot stand komt. Het slib onder water wordt verwijderd en vervangen we door een laagje
zand. Het uitkomende slib wordt vervoerd naar een stortvak (aangewezen door Rijkswaterstaat) in het Veerse
Meer.
Het strandje wordt aan de waterzijde voorzien van een nieuw laagje zand. De werkzaamheden starten op woensdag 13 mei 2020 en worden uitgevoerd door loon- en verhuurbedrijf Melse Maljaars uit Aagtekerke.
De verwachting is dat de werkzaamheden op 22 juni 2020 zijn afgerond.
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OVER RESTAURATIE EN ONDERHOUD, EEN DIKKE PLUIM!
Jan Paul Loeff, voorzitter

Alweer een paar jaar geleden werd ons mooie stadhuis voor heel veel geld gerestaureerd. Dat was door achterstallig
onderhoud ook heel erg nodig. We zijn er beter van geworden want het staat er mooi bij. Er zijn wel wat nadelige gevolgen zoals geen beiaard muziek meer 's nachts, door de week staat de verlichting uit en ook de beelden op de voorgevel laten nog op zich wachten. Maar over het geheel genomen is het een mooi en eervol project geworden. Iets
waar je als gemeente bestuur mee scoort! Dat hebben we als bestuur destijds ook aan onze kernwethouder René Molenaar gezegd en we hebben er, wat vilein, aan toegevoegd, 'dat scoren doe je niet met gewoon onderhoud'.
We moeten nu concluderen dat we de gemeente een groot compliment moeten maken. Ondanks, of misschien door,
ons commentaar is er de afgelopen winter fors onderhoud gepleegd aan het Stadhuis. Het houtwerk is geheel opnieuw
van een laag verf voorzien en als er wat mis was is daar wat aan gedaan. Het gebouw staat er weer stralend bij en kan
er weer een paar jaar tegen. Tot de volgende onderhoudsbeurt.
Maar er is meer. Ook de muren en de vloedpalen van onze mooie haven zijn aan gedegen onderhoud onderhevig geweest. Vorig jaar is daarmee begonnen in de Spuikom die helemaal leeggepompt werd. We hebben daar wat commentaar in een eerdere Stadsheraut op gegeven en daar is naar geluisterd. Op onze aanmerkingen over het weglaten van
een tweetal historische ladders is actie ondernomen.
Dit jaar was de voorhaven aan de beurt. Die is maar ten dele leeggepompt en de rest is vanaf vlotjes en steigers gedaan. Hier is met grote zorgvuldigheid gewerkt en is alles zo veel mogelijk in de oorspronkelijke toestand teruggebracht. Er is zelfs gebruik gemaakt van de foto's die ik voor dat artikel in dit blad vorig jaar gemaakt heb. Ook de twee
houten ladders in de Spuikom, waar we aanmerkingen over maakte, zijn teruggeplaatst. Als ik dit schrijf zijn de werken bijna klaar en het ziet er, net als het Stadhuis, stralend uit.

Een veer in de kont dus voor de gemeente Veere die dit
onderhoud opgepakt heeft. Na ons commentaar van jaren geleden
mogen we dat wel zeggen. We vinden dat de gemeente hiermee
dik scoort en dat moet iedereen weten.

Foto 1: Het stadhuis onder handen genomen met een hoogwerker
en eerder met een grote hijskraan.
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Foto 2: Muur en palen op de plek die
wel droog gepompt is.

Foto 3: De trap van Barend van Beveren. Weer keurig met
twee beugels om hem het leven met een houten poot gemakkelijk te maken.

Foto 4: Alleen de stalen ladders moeten nog in de
verf. Hopelijk demonteren ze deze daarvoor. Dat
komt de kwaliteit wel ten goede.
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Foto 5: Ook de groene trappen worden in de verf gezet.

Foto 6: De trappen in de Spuikom zijn terug en hoeven op dit moment alleen nog maar
geschilderd te worden.
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VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING
9 maart 2020, Korenmaat, Veere

Aanwezig
Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Nico van Rijswijk (secretaris)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Elly Boeckhout (lid)
Tjeerd Kuiper (notulist)
Roel Paalman (verontschuldigd)

Gemeente Veere
Bert van Halderen (kernwethouder)
Tiny Polderman (PvdA/Groenlinks)
Jose de Buck (DTV)
Geert Francke (gemeente)

Aantal aanwezigen: 32

1.
2.
3.

Opening: 19.30 uur
Vaststellen wijzigin: geen wijzigingen.
Mededelingen
Gebiedsvisie rondom het Veerse meer. De Stadsraad heeft de bijeenkomst in Veere bijgewoond. We willen
graag een rem op de vele lelijke ontwikkelingen. Helaas zijn projecten die al in de pijplijn zitten niet meer
tegen te houden.
Restauratie kademuren. Kost wat meer maar ligt op schema.
Steiger jachtclub Veere. Op ons verzoek heeft de jachtclub een omgevingsvergunning aangevraagd. Daar zijn
we het nu mee eens.
Uitbreiding restaurant De Werf. Het is onduidelijk of de huidige bouwactiviteiten voldoen aan de vergunning. De gemeente wordt verzocht hierop toe te zien.
Mountainbikeroute. De meeste zorgen die we hierover hadden zijn in goed overleg opgelost. Alleen de route
langs de binnenkant van de dijk van het kanaal tussen de sluis en de Zanddijkseweg/Oude Veerse weg is nog
een punt van aandacht.
Wielerronde Midden Zeeland (Tacx Pro Classic). In Veere is de start en de finish. De prof’s rijden ook een
aantal rondes door Veere. Dit betekent dat Veere stad op 10/10 gedeeltelijk op slot gaat. Voor de prof’s zullen de bussen op het Oranjeplein parkeren. Ons protest tegen deze aantasting van onze vrijheid door het
wielergeweld is grotendeels genegeerd.
Kiss & ride basisschool. De vergunningen voor ouders zijn uitgedeeld. We moeten nog zien of de problemen
hiermee zijn opgelost.
Autoluw Veere. Het plan is om gedurende de maanden juli en augustus Veere weer autoluw te maken. De
details moeten nog worden overlegd. Probleem blijft dat de navigatiesystemen in auto’s tijdelijke maatregelen niet herkennen. Het verkeer komend van de parkeerterreinen kanaalzijde worden door het navigatiesysteem gewoon door de Wagenaarstraat geleid als ze richting Vrouwenpolder willen. Alleen vaste maatregelen
kunnen dit voorkomen. Dit zou kunnen door de Wagenaarstraat, Kaai en Oudestraat af te sluiten met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Evaluatie herinrichting Markt: problemen met aflopende bestrating (valt niets aan te doen), de heg die nog
niet over de stalen beschermingsband heen valt (moet groeien) en de nieuwe banken (net geplaatst; hout moet
nog vergrijzen).
Betaald parkeren bij De Werf. De gemeente onderneemt stappen om dit te realiseren tegen de wens van het
bestuur in.
Extra helikopter bewegingen nodig voor ondersteuning van de windmolenparken op de Noordzee zullen niet
over Veere vliegen.
Het Stads- en dorpsraden overleg wordt weer nieuw leven ingeblazen door de Stadsraad Domburg .
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5.

De jaarrekening vereniging Stadsraad Veere 2019
De jaarrekening was beschikbaar ten tijde van de vergadering en kan ook ingezien worden op
www.stadspleinveere.nl. Er waren geen aan- of opmerkingen over de jaarrekening.

6.

Verslag kascommissie
Als lid van de kascommissie deed Ellen Vooijs mede namens Maurits de Brauw verslag. De kascommissie
complimenteerde de penningmeester en stelde de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De
vergadering ging hiermee akkoord. Eveneens vroeg ze het bestuur een nuttige besteding te vinden voor een
gedeelte van de gelden op de balans.

7.

Verkiezing nieuw lid kascommissie
Peter Henderikx stelt zich beschikbaar als tweede lid van de kascommissie samen met Ellen Vooijs. Maurits
de Brauw treedt af .

8.

Opvolging voorzitter Jan Paul Loeff in 2020
Jan Paul Loeff moet statutair aftreden in 2020. Het voorzitterschap van de Stadsraad is een leuke dynamische functie in een sterk bestuur. Dus iets voor u? Meld u aan bij één van de bestuursleden van de Stadsraad.

9.

Oranjeplein-’Bolwerk
Een enthousiaste groep (Ruud Backx, Caroline van Cranenburgh en Harry Buiter) werkt aan voorstellen
voor betaalbare woonruimte (huren/kopen) zowel voor starters als voor senioren op een gedeelte van het
Oranjeplein. De gemeente neemt dit initiatief serieus maar het moet uiteindelijk wel voorgelegd worden aan
de gemeenteraad. ”Het Knarrenhof”, een stichting die al eerder dit soort projecten heeft begeleid, kan als
facilitator dienen. De stadsraad belooft medewerking aan een enquête onder bewoners om de interesse te
peilen. Wilt u ook meedenken om dit project vorm te geven, geef u zich dan op bij Ruud Backx.

10.

Onderzoek leefbaarheid en toerisme - Nico van Rijswijk
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Veere. We vinden het rapport dat is uitgebracht echter
van zeer dubieuze kwaliteit. Het dekt de lading niet. Ook is de onderbouwing van het aantal voertuigbewegingen foutief. “Het lijkt wel of er een autofabriek staat in Veere”. Ons standpunt is kenbaar gemaakt aan de
gemeente.

11.

Rondvraag
- Eendenhokje in de Kreek bij de Lange Dam. Waar is dat gebleven?
- Gratis parkeren. Hoe is het mogelijk dat in Zoutelande parkeren nog steeds gratis is en dat we elders hoge
parkeertarieven moeten betalen? Bert v. Halderen: dit wordt op het ogenblik onderzocht.
- Hinder fietsverhuur in de Oudestraat en aanwezigheid van ratten in de Oudestraat, Wagenaarstraat en
Markt. De gemeente is hiervan op de hoogte gesteld.
- Het water bij de brug in de Veerse weg over de afwatering is geblokkeerd door palingfuiken. Hiervoor is
echter een vergunning verleend.

12.

Sluiting

21.15 uur.
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FLITSVERGUNNING
Jan Paul Loeff

Elders in deze Stadsheraut vertellen we u over de perikelen met betrekking tot een tweetal al dan niet aangevraagde
omgevingsvergunningen. Je hebt voor ieder werk aan je gebouw een vergunning nodig. Zeker voor een bouwwerk
dat als monument geregistreerd is en bouwwerken binnen het beschermd stadsgezicht. Bijvoorbeeld ook voor het
opschilderen met dezelfde kleur als er nu op zit moet je een vergunning aanvragen en leges betalen. In Middelburg
hebben ze om deze, toch wel erg onrechtvaardig voorkomende, toestand te minimaliseren een zogenaamde
'Flitsvergunning' ingevoerd.
Je kan voor een aantal werkzaamheden op eenvoudige wijze een vergunning aanvragen. Denk hierbij aan schilderwerk, klein onderhoud zoals het vervangen van rotte delen van kozijnen, aanbrengen van kleine gevelvoorzieningen
zoals vlaggenstokhouders en deurbellen, zonwering en wat dies meer zij. Zo'n aanvraag is eenvoudig om te doen al
moet je wel aan een aantal, in de aanvraag genoemde, regels voldoen. Een dergelijke aanvraag is snel, legesvrij en
heeft als resultaat een complete omgevingsvergunning die ook gepubliceerd wordt (in de Faam, die we niet meer
krijgen in Veere).
De gemeente Veere kent deze regeling niet en er moet voor al dit soort kleine werkzaamheden een hele omgevingsvergunning worden aangevraagd.
We zouden er voor willen pleiten om een dergelijke regeling ook in Veere in te voeren. Het scheelt veel werk voor
de gemeente en voor de inwoners. Om de regeling van Middelburg naadloos te kopiëren, onder het motto goed gejat
is beter dan slecht bedacht, willen we niet voor pleiten. Er naar kijken en de goede dingen van overnemen lijkt ons
echter wel een goede zaak. We willen als Stadsraad daar eventueel best bij helpen.
Misschien dat door hiermee de drempel voor een aanvraag te verlagen er wat beter met deze materie wordt omgegaan. Bedenk dat ook bij een flitsvergunning deze gepubliceerd wordt en dat belanghebbenden bezwaar kunnen
maken. Dat heet wat eufemistisch een 'zienswijze indienen'.
We gaan dit voorstel ook direct bij het College van Burgemeester en Wethouders aandragen. Het lijkt ons een goed
plan!

HOERA, VIVAT ORANJE!
Jan Midavaine

In de loop van de 18e eeuw ontstond er in ons land een
politieke beweging die de gegoede burgerij meer macht
in het parlement wilde geven door die van de stadhouder
en de regenten te ontnemen. De aanhangers noemden
zich patriotten. Ze richtten verenigingen van gewapende
burgers op, de zogenoemde ‘vrijkorpsen’, en gingen zich
oefenen in de wapenen. Toen er in 1787 een burgeroorlog
tussen de prinsgezinden en de patriotten uitbrak, weigerde de prins, die erom bekend stond zich op de vlakte te
houden en inmiddels met zijn gezin naar het Valkhof in
Nijmegen was uitgeweken, zich naar Den Haag te begeven om de ongeregeldheden de kop in te drukken. Zijn
vrouw, Wilhelmina van Pruisen, nam hierop op 28 juni
het kordate besluit zelf in Den Haag orde op zaken te
gaan stellen. Dit pakte echter geheel anders uit. De patriotten die vernomen hadden dat de prinses met haar gevolg op weg was naar Den Haag, hielden haar bij Goejanverwellesluis tegen.
Daar kreeg ze het dringend advies terug naar Nijmegen te
keren. Toen het bericht van de aanhouding in het land
bekend werd, sloegen de prinsgezinden aan het plunderen. Zo werd op 1 juli in Middelburg het huis Leeuwenburg van stadsdokter Lucas van Steveninck in de Lange
Noordstraat nagenoeg geheel met de grond gelijk
gemaakt. Op de dag dat in Middelburg geplunderd werd,
kwam een drietal afgevaardigden van het Zierikzeese
stadsbestuur met een schip in Veere aan. Ze waren onderweg naar Middelburg, waar ze de vergadering van de
Staten van Zeeland zouden bijwonen.
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Niet wetende, en in twijfel staande, of het gezien de ongeregeldheden wel raadzaam was zonder voorafgaand onderzoek naar de hoofdstad door te reizen, namen ze hun intrek
in de Campveerse Toren. Een stadsbode, die met hen mee
was gekomen, stuurden ze met een brief naar raadspensionaris Van de Spiegel in de hoofdstad. Deze schreef terug
dat hij niet voor hun veiligheid kon instaan. In Middelburg
zag de bode hoe daar geplunderd werd en ving hij gesprekken op van omstanders, die niet veel goeds voorspelden.
Die avond kon iedereen in de herberg Het Huisje ten Halven aan de Veerseweg tussen Middelburg en Veere gratis
drinken. Daar lag ook een lijst met namen van personen die
in Veere als patriot bekend stonden. Een pruikenmaker die
ook in de herberg kwam, ontdekte zijn naam op de lijst en
was dus gewaarschuwd. Ook de stadsbode uit Zierikzee
zag de lijst toen hij uit Middelburg terugkwam en waarschuwde de afgevaardigden. Die besloten de volgende dag
terug naar Zierikzee te gaan.
Nadat het volk in Het Huisje ten Halven genoeg gedronken had, ging het op weg naar Veere, waar in een herberg in
de Wagenaarstraat ook weer gratis drank werd geschonken.
Die avond laat liep er in het donker een man over de Kaai. In zijn ene hand droeg hij een koffer en in de andere een
degen om zich tegen een eventuele aanval te kunnen verdedigen. Hij ging naar het Zuiderhoofd en bracht de koffer
aan boord van het schip van de afgevaardigden uit Zierikzee. Hoewel hij hoopte niet gezien te worden, kwam hij
toch een paar vissers tegen. Toen die een opmerking maakten, schold hij ze uit voor ‘vissersvee’ en liep daarna zo
vlug als hij kon door naar zijn huis in de Wijngaardstraat.
De volgende morgen vroeg verzamelde zich een grote groep vissers voor het huis van de baljuw. Vandaar trokken ze
naar de Campveerse Toren, waar zich nog steeds de afvaardiging van het Zierikzeese stadsbestuur bevond. De vissers hadden gehoord dat er enige goederen in hun schuit waren geladen om weggevoerd te worden en wilden dat
beletten.
Toen secretaris Ermerins merkte dat er op de Kaai iets gaande was, ging hij op het tumult af, in de hoop de Zierikzeeënaren bij te kunnen staan en hen te redden. Bij de toren werd hij door zo’n vijfentwintig vissers en varensgezellen staande gehouden. Op zijn vraag wat ze daar deden, antwoordden ze
dat hij degene was geweest die hen voor ‘vissersvee’ had uitgemaakt, terwijl ze hem ook met een degen in de hand op de Markt hadden zien lopen.
Door een ‘geschuiffel met de mond’ gaf een visser, die men voor deze gelegenheid de titel ‘vice-admiraal’ had gegeven, het teken tot aanval. Al
vloekend stormde de massa op de secretaris af en begon hem te sarren. Die
keek om zich heen en zag in de buurt van de kraan de burgemeester en de
baljuw. Hij liep naar hen toe en vroeg of ze deze mishandeling van een
eerlijk en fatsoenlijk man op de publieke straat, zonder iets misdaan te hebben, zomaar toelieten. Hun antwoord was: ‘Geef u maar aan ons over, dan
hoeft u niets te vrezen’. De secretaris deed dat en vroeg of ze hem naar de
hoofdwacht wilden brengen, waar hij veilig dacht te zijn.
Tussen de burgemeester en de baljuw liep de secretaris mee. Hij had nog
maar nauwelijks een paar passen gedaan of hij kreeg een flinke por in zijn
rug. Hoewel hij harder ging lopen, lukte het hem niet de hoofdwacht te
bereiken, want even later kreeg hij zo’n harde klap dat hij op de grond viel.
Door de kracht van de val was zijn degen onder zijn lijf verbogen. Ook de
baljuw was gevallen. Een diender die op het tumult afkwam riep: ‘Blijf er
af, blijf er af!’. Toen beide heren weer op de been stonden, vluchtte de secretaris met achterlating van zijn hoed en pruik de hoofdwacht in. In de
officierskamer gaf hij zijn degen af en verklaarde zich arrestant.
De menigte, die intussen flink was aangegroeid, begaf zich daarop naar de
Campveerse toren en stoof de kamer binnen waar de Zierikzeese afgevaardigden zich bevonden. De heren werden geslagen, getrapt en een van hen werd aan de haren over de grond gesleept.
Een van de Zierikzeeënaren zag in het tumult kans te ontsnappen. Hij waarschuwde de burgemeester en vroeg om
bescherming. Toen die samen met de baljuw ging kijken, kwamen ze de Zierikzeeënaren onder begeleiding van de
oproerlingen op straat tegen. De heren vroegen de burgemeester of hij hen weer terug naar de toren wilde brengen
om daar nader met elkaar te kunnen spreken. Dat werd toegestaan. Men kwam overeen dat de schuit, die aan het
hoofd lag, naar binnen zou worden gehaald en dat de heren zouden beloven tot nader order in het logement te blijven. Om er zeker van te zijn dat ze de toren niet zouden verlaten werd er een wacht voor de deur gezet.
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Na enige tijd kwam het volk met de baljuw en de burgemeester weer terug bij de Campveerse Toren. De Zierikzeese
heren kregen bevel naar buiten te komen. Die schoven een raam open en beloofden te zullen gehoorzamen. Dit geschiedde. Opnieuw betoonde het oproerige gespuis een brandende begeerte om hen te lijf te gaan. Maar de baljuw en
de burgemeester verklaarden dat zij de heren onder hun bescherming hadden genomen en naar het stadhuis zouden
brengen. Dat viel bij het gespuis verkeerd en men riep dat ze naar de hoofdwacht gebracht moesten worden, of liever
doodgeslagen, omdat ze landverraders waren. De onbeschoft dringende en dreigende menigte verkeerde in de veronderstelling dat de Zierikzeese heren ook pistolen bij zich hadden, wat achteraf niet het geval bleek te zijn. Onder een
vloed van scheldnamen, bedreigingen en vervloekingen bereikten ze het stadhuis. Daar werd de Zierikzeeënaren een
kamer aangewezen en voor de deur twee schildwachten geplaatst. Ze werden vriendelijk ontvangen en op enige verfrissingen getrakteerd. Van tijd tot tijd kwamen leden van het stadsbestuur naar hen omzien, maar niemand kon vertellen wat er verder zou gaan gebeuren. Intussen klonk voor het stadhuis een afgrijselijk geschreeuw en een aanhoudend vloeken van het volk, afgewisseld met oranjekreten. De Zierikzeeënaren vreesden dat de beloofde bescherming
hen weinig zou baten.
Na verloop van tijd kwam pensionaris De Mauregnault de kamer binnen. Hij liet hen weten dat ze vrijgeleide zouden krijgen. Ieder kreeg
een oranje lint omgehangen en zo werden ze onder het uitroepen van
‘Oranje boven!’ naar het logement teruggebracht. In het voorbijgaan
kon iemand het niet nalaten te zeggen: ‘Nu ben je ook een Prinsman,
gisteren was je nog een bliksemse patriot’, waarop die antwoorde: ‘Ja,
nu ben ik geheel veranderd’. Onder begeleiding van de pensionaris werden de Zierikzeeënaren veilig naar hun schip gebracht en kwam er een
eind aan hun angstig avontuur. Blij dat ze er goed vanaf waren gekomen
stuurden ze later nog een dankbetuiging aan het Veerse stadsbestuur.
Toen dit achter de rug was, haalde het volk alle personen uit huis die op
de lijst stonden die in Het Huisje ten Halven was getoond. Een van de
patriotten kreeg daarbij zo’n harde klap op zijn hoofd dat hij op de
grond viel. De notaris die over een muur wilde klimmen om aan zijn
belagers te ontkomen, kreeg van een soldaat een houw met een sabel in
zijn neus. Gelukkig kwam op dat moment juist pensionaris De Mauregnault voorbij die hem voor verdere mishandelingen kon beschermen.
Met de hulp van een aantal soldaten uit het garnizoen werden 24 patriotten uit hun huis gehaald en op de spekzolder in de hoofdwacht opgesloten. Oud-burgemeester Jan Bijleveld die ook patriot was, werd door toedoen van twee aanvoerders van de oproerlingen ontzien en werd niet meegenomen, maar zijn zoon die op de hofstede Twistvliet onder Vrouwenpolder woonde, ontkwam er niet aan. Hem wilden ze op een mestkar naar de hoofdwacht brengen. Doordat hij op tijd was gewaarschuwd, ging hij met geladen pistolen gewapend zelf op weg naar de Markt en ontkwam zo aan de vernedering
die hem anders te wachten had gestaan. Het verhaal gaat dat zijn vrouw zich die dag zo ongerust over zijn lot heeft
gemaakt dat ze in 1789 aan de gevolgen daarvan is overleden.
Nog twee regenten bleven ervan verschoond naar de hoofdwacht te worden overgebracht, de een omdat hij door lichamelijke klachten daartoe niet in staat was, en de ander omdat hij de zoon van de burgemeester was.
Bij iedere patriot die door het volk naar de hoofdwacht werd gebracht riep de menigte: ‘Hoera, vivat Oranje!’. Intussen was iedereen op de Markt met oranje getooid. Twee gevangenen gaf men ook oranje linten die ze aan hun lotgenoten moesten uitdelen. Het bracht wat rust in hun gevangenschap. Intussen beraamde het volk plannen om hen op te
hangen en hun huizen te plunderen, maar ze kregen van de aanvoerders geen toestemming. Ook het huis van de secretaris mochten ze niet plunderen.
De volgende morgen vroeg vergaderde het stadsbestuur en werd de burgerwacht onder de wapenen geroepen. De
secretaris kreeg van een van de officieren van het garnizoen in de hoofdwacht zijn hoed en pruik terug. Intussen hadden enige burgers een comité gevormd dat een plan had bedacht om samen met het stadsbestuur tot een vredelievende oplossing te komen. Om zeven uur ’s morgens ging de Franse schoolmeester Steury samen met twee anderen leden van het comité onder begeleiding van twee stadsbodes naar de hoofdwacht om de gevangenen toe te spreken. Ze
gaven de wacht opdracht de patriotten naar buiten te brengen. Drie kwamen er naar buiten.
De Franse schoolmeester nam het woord en vroeg op hoge toon of zij niet bekenden in alles kwalijk gehandeld te
hebben en of ze spijt hadden van hun daden, en bereid waren om de oude constitutie te bezweren. Wilde men zich
aan de woede van het volk onttrekken dan zat er niets anders op dan deze vragen bevestigend te beantwoorden. Nadat iedere gevangene de vragen met ‘Ja’ had beantwoord, werd hiervan verslag aan het comité gedaan. Onder het
geschreeuw van overwinningskreten werden daarop alle gevangenen door een stadsbode uit de hoofdwacht gehaald
en naar de vierschaar in het stadhuis overgebracht. Vervolgens werden ze stuk voor stuk op het bordes geroepen en
moesten ze voor de baljuw, de burgemeester en de kapitein en een vaandrig van de burgerwacht verschijnen. Daar
stelde de Franse schoolmeester weer opnieuw dezelfde vragen, die ze ook weer met ‘Ja’ moesten beantwoorden.
Nadat ieder dat met de eed had gestaafd, konden ze huiswaarts keren. Omdat de woede van het volk nog groot was,
zocht iedere patriot iemand die hem bescherming kon bieden.
Intussen was vanuit Arnemuiden een groep plunderaars onderweg naar Veere. Een van de leden van het comité ging
ze met een wagen tegemoet en maakte bekend dat in Veere het oproer de kop was ingedrukt en dat ze terug naar huis
moesten keren.
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Intussen was vanuit Arnemuiden een groep plunderaars onderweg naar Veere. Een van de leden van het comité ging
ze met een wagen tegemoet en maakte bekend dat in Veere het oproer de kop was ingedrukt en dat ze terug naar huis
moesten keren.
Dit alles gebeurde ’s morgens om acht uur. Het viel het volk daarna zwaar om uiteen te gaan. De woede en plunderzucht was groot. Twee zoons van een schipper konden het niet nalaten de ruiten van de apotheek in te gooien. Anderen gingen naar de jaarmarkt, die juist die dag begonnen was, en plunderden een kraam van een schoenverkoper uit
Gorcum. De planken en kisten werden in stukken geslagen en de kraam verbrijzeld. De brokstukken werden naar de
mesthoop gebracht, waar men ook de lijken van de patriotten had willen begraven die naar hun mening vermoord
hadden moeten worden, maar nu door Gods hulp er goed vanaf waren gekomen.
De schor geschreeuwde kelen van het volk moesten gesmeerd worden en de dag werd verder in vreugde doorgebracht. Vissersknechten, boeren en stadsarbeiders, vrouwen en kinderen, waaronder ook weesjongens, gingen langs
de deuren van de patriotten en vroegen een beloning. Overal waar ze kwamen kregen ze overvloedig drank. Een van
de patriotten, die ze dat niet bij hem thuis wilde geven, stuurde hen naar een wijnkoopman waar ze op zijn kosten net
zo veel mochten drinken als ze maar wilden. Intussen maakten de vissers de balans op van de dagen die ze niet hadden kunnen vissen. Ook deze kosten namen de patriotten voor hun rekening.
Toen men in Veere hoorde dat de patriotten in Middelburg de stad waren uitgejaagd en verschillende huizen waren
geplunderd en vernield, had het volk spijt dat ze niet harder was opgetreden. Omdat het stadsbestuur moest voorkomen dat er nieuwe rellen zouden uitbreken, werd er ’s avonds en ’s nachts door de gewapende burgerwacht in de stad
gepatrouilleerd en sommige huizen door burgers bewaakt.
Veere was aan een ramp ontsnapt en het leven ging daarna weer zijn gewone gangetje. In veel andere plaatsen waren
de meeste patriotten naar het buitenland gevlucht en keerden pas in 1795 weer met de Fransen terug in ons land. Hoe
het verder ging? De aanhouding van de prinses met haar gevolg bij Goejanverwellesluis had verregaande gevolgen.
Zij zocht steun bij haar broer Frederik Willem II van Pruisen, die in september een groot leger naar de Nederlanden
zond. De rust in de rebellerende steden werd hersteld en het stadhouderlijk paar keerde terug naar Den Haag. De
prinsgezinden hadden daarmee een grote overwinning behaald!
Maar hiermee is het verhaal nog niet af, want op 14 december dat jaar
deed de Veerse grafdelver een bijzondere vondst. Toen hij in de Kleine
Kerk een graf aan het delven was, stootte hij op een doodskist van iemand die daar minstens honderd jaar geleden begraven moest zijn. Hij
haalde de kist naar boven en toen hij hem had opengemaakt, zag hij tot
zijn stomme verbazing het gebeente van een overledene met een oranje
jurk aan. Het wonderlijke was dat de jurk er na zoveel jaar nog als nieuw
uitzag. Als een lopend vuurtje ging het bericht door de stad en van heinde en verre kwamen nieuwsgierigen een kijkje nemen. De toeloop van
het volk was niet te stuiten en ieder wilde wel een stukje van die jurk
hebben. Het aardige is, dat er nog zo’n lapje stof bewaard is gebleven.
Erbij zit een briefje met de tekst: ‘Merstkel stoff in orange gevonden in
een graff binnen de stad Vere om het vergaan lichaam over honderd jaar aldaar begraven, 1788’. De familie Van
der Wall uit Leusden heeft het alle jaren zuinig bewaard.

