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De Stadsheraut
Van de voorzitter
VAN DE VOORZITTER
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Jan Paul Loeff

Het is stil op straat, heel stil. Vooral na negenen zie je alleen
politieauto's rijden en de enkele hondenbezitter lopen. Saai,
als je bij vrienden op bezoek bent moet je vroeg weg, tenzij
je je trouwe viervoeter bij je hebt. Dit voorlaatste weekend
van februari was het even toch druk overdag door het mooie
weer. Dan merk je hoe je die mensen gemist hebt. Zo snel
mogelijk vaccineren moet je maar hopen. Misschien gaan
we dan weer naar een situatie dat we elkaar weer kunnen
zien, een vergadering kunnen houden en uw mening over
zaken kunnen vragen. Nu is dat lastig dus als u iets heeft
moet u direct met uw bestuur in contact treden. We doen er
alles aan om zaken te laten gebeuren. Zo hebben we met de
Stichting Veere, het Museum Veere en de MSV een
gezamenlijke brief opgesteld met onze wensen voor nieuwe
stadhuisbeelden. Eenduidige en simpele wensen om de zaak
te versnellen. Geen discussies meer maar hakken in dat
steen. We hopen dat dit nu vlot getrokken wordt en dat we
op relatief korte termijn ook weer onze heren en vrouwen op
de gevel van het stadhuis zien staan.

LEDENVERGADERING

In verband met de maatregelen ter
voorkoming van verspreiding van covid-19
houden wij in maart geen
ledenvergadering.

CONTACT

Secretariaat Stadsraad Veere
Warwijcksestraat 11, 4351BE Veere
Telefoon : 06 - 54242873
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadspleinveere.nl
Stadsheraut: Nico van Rijswijk
Tekening: Jacques van Bijlevelt
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LEDENVERGADERING STADSRAAD VEERE MAART 2021
Door de noodverordening covid-19 en vooral in het bijzonder de avondklok kunnen wij niet vergaderen in maart. Het
bestuur zal zodra het weer mogelijk is een alternatieve datum en geschikte locatie kiezen.

VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING
14 december 2020, Kleine Kerk, Veere

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

Gemeente Veere
Leen Meijers (gemeenteraad CDA)
(wegens Corona heeft onze wethouder afgezegd)

Aantal aanwezigen: 20
1.

2.
3.
4.

Opening: 19.35 uur
Ten gevolge van Covid-19 is het aantal aanwezigen beperkt en is de gemeente Veere afwezig m.u.v. Leen Meijers die tevens lid van de Stadsraad is.Jan Paul Loeff kan statutair gezien deze vergadering niet meer voorzitten. Hij vraagt de aanwezigen of hij toch de voorzittershamer mag hanteren. De vergadering ondersteunt dit
voorstel.
Vaststellen agenda: geen wijzigingen.
Notulen van de vorige ledenvergadering: Geen opmerkingen.
Mededelingen
Parkeerbeleid. Nico van Rijswijk geeft een samenvatting. Bij de ontwikkeling van dit beleid (sinds 2019) is de
Stadsraad op verschillende momenten wel betrokken geweest maar het uiteindelijke
beleid kwam toch als een verrassing zoals het inleveren van het vrij parkeren aan de Veerse weg, het
fiscaliseren van het parkeren, de invoering van een parkeerapp i.p.v. vergunning parkeren en een flinke
verhoging van de parkeertarieven. Voorlopig blijft het bestaande systeem van kraskaarten. In Zoutelande
worden komend jaar de diverse maatregelen getest.
De Stadsraad heeft zich met succes ingespannen om het vrij parkeren aan de Veerse weg te behouden. En bij
De Werf zal alleen parkeren voor vergunninghouders mogelijk zijn. Over parkeren op het Oranjeplein voor
kortparkeerders en minder validen wordt nog nagedacht.
Vragen
•
Blijven er genoeg parkeermogelijkheden niet alleen voor gasten van inwoners maar ook voor klanten
van “bedrijven aan huis” in Veere. Antwoord: De grote parkeerterreinen van Veere liggen op minder
dan 200m lopen van vrijwel elk huis in de kern. Die terreinen `bieden voldoende mogelijkheden.
•
Zal de parkeerapp niet een aantasting van de privacy beteken vanwege de geautomatiseerde
kentekenregistratie en parkeertijden? Antwoord: op kenteken parkeren is in veel plaatsen al gemeengoed
en ook geautomatiseerd in onder andere parkeergarages. Dat lijkt dus een gelopen race.
•
Is er voldoende aandacht voor mantelzorgers?
Kiss & Ride basisschool. De vergunningen voor ouders zijn uitgedeeld en het systeem is geëvalueerd en lijkt
goed te werken.
Vraag: wie waren de partijen die bij de evaluatie betrokken waren en mogen de bewoners aan de Kaai ook
meespreken? Kunnen BOA’s actiever optreden bij overtredingen? Antwoord: dit onderwerp wordt getrokken
door Peter Berkvens.
Campers. Op verzoek van de Stadsraad zijn op de parkeerverwijsborden verwijzingen geplaatst naar de Camperparkeerplaats aan de Veerseweg. Nu komt het nog te vaak voor dat campers bij de Gedempte Haven moeizaam moeten draaien omdat daar alles vol is.
Vraag: is er ooit naar de verkeersveiligheid gekeken op het kruispunt Wagenaarstraat, Kaai,
Mijnsheerenstraat? Antwoord: neen.
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Oudestraat. Een stuk is opnieuw ingericht met parkeren dwars op de rijrichting om tweerichting

verkeer mogelijk te maken. De parkeervakken zijn echter te smal (2.20m) en voldoen niet aan de norm van
2.40m. Dit wordt nog door de gemeente aangepast.
Fietsparkeren. Twee fietsstallingen zijn opnieuw ingericht met “nietjes” in de Veerse kleuren te weten aan
de Oude Straat en op het Oranjeplein.
Vraag: Kan het duidelijker gemaakt worden aan binnenkomende fietstoeristen waar ze hun fiets kwijt kunnen? Communicatie is belangrijk.
Restauratie Kaaimuren. Is afgerond. De uitbouw van de steiger van de jachtclub is verkleind in overleg met
van de Stadsraad.
5.

Woningbouw op Oranjeplein (Ruud Backx)
Een kleine werkgroep uit Veere houdt zich met de plannen bezig. De bedoeling is een hofje te creëren op
het Oranjeplein voor starters, kleine gezinnen en gepensioneerden. Er is voldoende belangstelling. De
realisatie op basis van het goedgekeurde beeldkwaliteitsplan zal nog wel een paar jaar duren. Begin januari
zijn er vervolg gesprekken met de gemeente. Eén en ander is ook gekoppeld aan de plannen van de
Stichting Behoud Hoogaars voor havenfaciliteiten voor de bruine vloot.

6.

Begroting 2021
Deze wordt aangenomen. De Stadsraad heeft een mooi afscheidscadeau gegeven bij het afscheid van onze
huisarts, René van Tol en heeft ook de inplanting van de bloembakken op de markt laten verzorgen. Voor
2021 staat dat laatste weer in het plan maar na 2021 zal de ondernemers worden gevraagd bij te dragen in de
kosten. De verzorging van de bakken gebeurt door de omwonenden.

7.

€ 2000 subsidie
Het bestuur stelt voor de 2020 subsidie te besteden aan de noten voor de speeltrommel van het Carillon van
het oude stadhuis. Zie hiervoor het artikel in de Stadsheraut van december. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
Voor 2021 is een verzoek tot ondersteuning van de aanleg van een Jeu de Boules baan naast de Korenmaat
ingediend. De Stadsraad staat hier positief tegenover maar één en ander is natuurlijk afhankelijk van een
vergunning.
Het drijvende eenden hok in de gracht aan de Lange Dam is verdwenen. De Stadsraad stelt voor een nieuw
hok uit eigen middelen te financieren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8.

Bestuursvacuüm
Het bestuur is naarstig op zoek naar bestuursleden. De voorzitter is bereid om in 2021 nog zijn taak waar te
nemen maar na meer dan 12 jaar (statutair het maximum) wordt het wel hoog tijd voor vervanging.
Roel Paalman is gestopt als bestuurslid vanwege andere bezigheden.
Lieneke Kamphuis gaat verhuizen en zal daarom ook begin 2021 stoppen. Elly Boeckhout neemt het volgend jaar van haar over.

9.

Rondvraag
Hoe maken we mensen in Veere attent op lokale activiteiten: Antwoord: via onze website
Stadsplein kunnen altijd artikeltjes van algemeen belang gepubliceerd worden. Opsturen aan
nfo@stadsraadveere.nl.
Bas Vooijs complimenteert de Middenstandsvereniging voor hun inzet om Veere toch in de
lichtjes te zetten.

-

-

10.

Gedenksteen ter gelegenheid van de opening van het kanaal door Walcheren. Deze ligt een
beetje verstopt in de glooiing bij de sluizen en dat is zonde. Bas Vooijs verzoekt, namens
de Stichting Veere, om hier samen met de Stadsraad een betere plaats voor te zoeken. Ant
woord: akkoord.
Wat gaat er gebeuren met het Mijnenmagazijn. Antwoord: voor zover we weten is er geen
definitief plan.
Wat gebeurt er met het ontsierende, vervuilde “rommelhoekje” aan het einde de Warwijck
sestraat? Antwoord: Dat is privé terrein. Er zijn potentiële kopers die daar willen bouwen
maar de gemeente heeft daar nog vooralsnog geen vergunning voor gegeven.

Sluiting

21.35
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JACQUES VAN BIJLEVELT
Door Hans Muschter
oud-voorzitter Stadsraad Veere

Medio januari ontvingen wij het droevige bericht dat Jacques van Bijlevelt was overleden.
Jacques vervulde in de periode 2003 -2009 diverse functies in het bestuur van de Stadsraad. Gedurende lange tijd
was hij de secretaris, maar nam hij daarnaast ook regelmatig waar voor de voorzitter wanneer deze voor zijn werk op
reis was.
Jacques was niet alleen actief in de Stadsraad, hij was ook bestuurslid van de Stichting Veere en betrokken bij de
(perikelen rond) Marina Veere met de gemeente Veere.
Verder zette hij zich in bij de organisatie van diverse evenementen in de Stad Veere, zoals de Markizaatsfeesten bij
het 700-jarig jubileum.
Jacques was een begenadigd tekenaar, een kwaliteit waar meerdere Veerse organisaties dankbaar gebruik van hebben
kunnen maken. In het bijzonder zijn de vele "fijne" pentekeningen die hij maakte van hoge kwaliteit .

Jacques en echtgenote Hanne hebben allebei Zeeuwse roots. Lange tijd hebben zij in de Randstad gewoond waar hij
hoofddocent aan de lerarenopleiding in Amsterdam was. Later heeft hij in Naarden-Vesting het atelier en tekenbedrijf
'Artist Impressions' opgezet, waarin ook hun zoons actief waren.
Na beëindiging van de activiteiten in Naarden zijn Jacques en Hanne in 2001 teruggekeerd naar Zeeland en aan de
Markt in Veere komen wonen.
De Stadsraad Veere is dankbaar voor Jacques' vele bijdragen.
Wij wensen Hanne, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte met verwerken van hun verlies.
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ONZE WEBSITE STADSPLEIN VEERE
Tjeerd Kuiper

Onze website bestaat nu al geruime tijd en wordt regelmatig geraadpleegd. De teller voor februari staat op gemiddeld
74 bezoeken per dag. Ik vind dat best goed. In de webstatistics is nog veel meer informatie. Maar om u eerlijk de
waarheid te zeggen: ik begrijp het overgrote deel van al die webstatistics niet. Ik kan ook niet zien wie precies gebruik
maakt van de website en dat is maar goed ook.

Van een aantal van u heb ik zo nu en dan
terugkoppeling gekregen: aanvullingen of
fouten. Dat is prima. Maar ik hoop op
meer. En dat is mijn vraag aan u. U kunt
helpen door me te laten weten hoe we de
website kunnen verbeteren. Nieuwe
pagina’s? Andere indeling? Of wat u maar
vindt. Ook zou ik graag meer “nieuwtjes”
van belang voor Veerenaren willen
ontvangen. Ik plaats ze graag. En
natuurlijk de foto’s op de voorpagina. De
lente komt er aan en ik zoek weer leuke
foto’s om daarop te plaatsen!
Ik hoop van u te horen. Mail naar
info@stadsraadveere.nl of maak gebruik
van het verbeter formulier op de
voorpagina van de website
https://www.stadspleinveere.nl/ !

HET VOLGENDE BERICHT ONTVINGEN WE VAN DE
BOSWACHTER
Karel Leeftink

In verreweg de meeste terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland-Zuid (Walcheren, de Bevelanden en
Zeeuws-Vlaanderen) mogen honden nu met hun baasjes onaangelijnd op wegen en paden lopen. Toch blijkt in de
praktijk dat niet al onze gasten daarmee even gelukkig zijn. Heel wat honden blijven immers niet bij hun baasjes,
maar lopen of rennen ver voor hen uit. Vele wandelaars ervaren dat als overlast en mijden bepaalde terreinen of
verleggen de route. Ook ruiters, joggers, fietsers en ATB-ers zijn niet altijd even blij met loslopende honden.
Daarnaast worden regelmatig struinende honden vastgesteld, honden die zich buiten wegen en paden in het bos
begeven. Dat komt de rust van in het bos levende dieren niet ten goede. Ieder voorjaar worden weer tientallen jonge reeën het slachtoffer van rondzwervende honden. Hoeveel jongen van op de grond broedende vogels (eenden,
fazanten, snippen), maar ook laag broedende zangvogels als winterkoning, heggenmus, roodborst daardoor het
leven laten, is niet precies bekend, maar zal aanzienlijk zijn.
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Daarom is in navolging van het landelijke beleid – overal in den lande, geldt in terreinen van Staatsbosbeheer in
beginsel een aanlijn-gebod – besloten een aantal (delen van) gebieden in te richten als hondenlosloop-terreinen,
maar in de overige gebieden in Zeeland-Zuid een honden-aan-de-lijn-beleid te voeren. Dat geldt ook voor het
Veersebos: In een deel van het terrein van Staatsbosbeheer - zie bijgevoegde kaart - mogen honden het hele jaar
door onder appel en op wegen en paden los lopen, in de rest van het terrein zijn honden en hun baasjes van harte
welkom, maar aangelijnd. Bij de keuze van het honden-los-deel is gekeken naar de ecologische waarde van het
terrein en is ervoor gezorgd, dat er toch een mooi rondje gelopen kan worden.
Een en ander zal misschien even wennen zijn voor baasjes en hun trouwe viervoeters, maar zal op termijn voor alle
partijen het verblijf in de natuur aangenamer maken.
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DE DEUR
Jan Paul Loeff

Als je door Veere loopt valt op dat een bepaald ontwerp deur veel voorkomt. Het is een deur met een rechthoekig
staand boven paneel, soms twee en een markant onder paneel met een soort facetten als is het een hele vlakke
piramide. We laten er een paar zien. Er zijn er op Kaai en Markt minstens veertien.

Je zult denken…dat is een typisch historische deur uit onze stad. Hij komt zo vaak voor, daar zit een verhaal achter.
Dat is ook zo maar echt historisch is de deur niet. Tenzij je de jaren zestig en zeventig als historisch wilt beschouwen
want de meeste van die deuren stammen uit die tijd.
Wat is nu het geval…Veere staat vol met monumenten, rijksmonumenten wel te verstaan en die vielen in die tijd
onder de Rijksdienst Monumentenzorg. En die dienst had voor Veere een aparte ambtenaar, de heer Stapper. Het was
een man die vol zat met vooropgezette ideeën. Vooral begin jaren zestig was het een lastige figuur met volstrekt
onpraktische dogma's over restauratie. Als een muur krom verzakt was dan moest hij ook weer krom met buik en al
terug gemetseld worden, dat soort dingen.

Een ander ding was dat er nogal eens een voordeur vervangen moest worden. Hij was dan zo vriendelijk de huiseigenaren aan te bieden een mooie deur te tekenen voor hen.
U raadt het al, dat zijn de deuren die u door heel Veere tegenkomt, en die hier gefotografeerd zijn. Of dat ontwerp nu
bij de periode van de voorgevel paste of niet maakte niet uit. Dit was de deur en laten we eerlijk zijn, het is best een
mooie deur.
We zullen ze maar de 'Stapperdeur' noemen. Ere wie ere toekomt.
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WERKZAAMHEDEN I.V.M. UITVOERING PARKEERBELEID FASE 1
Nico van Rijswijk

Oranjeplein
In de discussie over parkeerbeleid is afgesproken dat de capaciteit van het Oranjeplein
afgeschaald wordt om het verkeersbeeld in Veere rustiger te maken. Deze afspraak is een eerste stap in de herinrichting van het Oranjeplein zoals dat door de gemeenteraad is
besloten toen “placemaking Veere” is goedgekeurd. De afschaling gebeurt in 2 fases:
In het najaar worden de klinkers van het halve plein weggehaald. Er is dan ruimte voor archeologisch onderzoek en
daarna wordt er een (tijdelijk) parkje aangelegd.

In het voorjaar wordt er al een strook onttrokken aan parkeeuimte met eenvoudige middelen (perkoenpaaltjes en
planken) en deze strook wordt een beetje opgeleukt met groen. De nietjes voor het fietsparkeren worden naar deze
strook verplaatst omdat de ringrijders geprotesteerd hebben tegen de huidige plek.
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Campveerse toren.
Het gehele plein wordt opnieuw bestraat (met klinkers). Er komt ook weer een boom. E.e.a. gebeurt natuurlijk
in nauw overleg met de Campveerse toren en de lunchroom.

Achter de Werf
Hier wordt een parkeerplaats aangelegd voor vergunningparkeren. Hiervan kan personeel van De Werf en (een
paar) jachtclubleden gebruik maken.
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De 16 parkeerplaatsen langs de spuikom worden weggehaald, hier wordt gras ingezaaid.
Om de toeristen te linksaf te dwingen naar de Gedempte haven wordt er aan het eind van de dam op het Bastion aan
de rechterkant de bestrating aangepast.

Bij de aanleg van de fietsparkeerplaats wordt ook de toegang tot het grasveld verbeterd. Oudestraat
Het doodlopende zijstraatje wordt volgelegd met klinkers zodat het geschikt is voor vergunningparkeren .
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OPSCHRIFTEN OP GEVELSTENEN EN UITHANGBORDEN
Jan Midavaine

In vroeger tijden zette men op gevelstenen en uithangborden vaak aardige teksten. Ze vertellen ons iets over de geschiedenis van de stad. Sommige opschriften laten weten wat je in het pand kan aantreffen, andere geven goede raad
en op weer andere staat een oude levenswijsheid. Doordat veel van onze monumentale panden in de loop van de 19 e
eeuw zijn gesloopt, zijn er nog maar weinig over.

God die Salomon sinen tempel stiften dede verleen in dit huys gheluc voerspoet en vrede
Dit is het oudste opschrift dat we in Veere kunnen tegenkomen. Het staat op de gevelbalk in het pand Markt 17. De
tekst is moeilijk te lezen omdat hij in Gotische letters is geschreven en de woorden hoe langer hoe dichter op elkaar
staan. God die Salomon sinen tempel stiften dede memoreert de bouw van de allereerste kerk. Volgens de bijbel
was Salomo(n) de eerste koning die in Jeruzalem een Joodse tempel bouwde. Vervolgens bidt men God iedereen in
dit huis geluk, voorspoed en vrede te verlenen. Lang dacht men dat de balk van het gesloopte kasteel Zandenburg
afkomstig was, maar dat is niet het geval. Hij is speciaal voor dit huis vervaardigd dat rond 1472 als kapittelhuis is
gebouwd. De bouw ervan was nodig omdat de paus in 1470 op verzoek van heer Hendrik IV van Borsele de Veerse
parochiekerk tot kapittelkerk had verheven. Het kwam op de Markt omdat er ook een nieuwe kerk gebouwd moest
worden. Vermoedelijk is het ontwerp door bouwmeester Evert Spoorwater gemaakt, onder wiens leiding op dat
moment het stadhuis op de Markt werd gebouwd. Behalve deze balk zullen er aan de gevel ook wel afbeeldingen
van heiligen hebben gestaan, die na de reformatie zijn verwijderd.
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Gehoorsaemheyt Godts ende der Overheyt, weert der menschen ongeluck
Stadhuizen hebben vaak opschriften die op de vroegere regering en rechtspleging van toepassing zijn. Zo staat bij
ons dit opschrift op het bordes. De spreuk is een toespeling op Romeinen 13 : 4. De boodschap is duidelijk: als je
God en de overheid gehoorzaamt, wend je het ongeluk af. Het stadhuis is tussen 1474 en 1477 onder leiding van
bouwmeester Evert Spoorwater gebouwd. Het huidige in Lodewijk XV stijl
gebouwde bordes is uit blauwe arduinsteen opgetrokken en ontworpen door stadsarchitect Jacob Hestink. In
november 1750 werd het voor het stadhuis geplaatst. De tekst erop is dezelfde als op de pui die het stadhuis eerder
sierde. De steen van het oude bordes raakte zoek en kwam bij de aanleg van de riolering in de Oudestraat in mei
1938 weer tevoorschijn. Hij is gemaakt van Naamse steen, een overgang tussen arduinsteen en marmer.
Tegenwoordig is het woord overheyt moeilijk te lezen omdat het in 1798 op last van het bestuur van de Bataafse
Republiek vervangen moest worden door wetten. Dit beitelde men over het oude woord heen en de gedeelten die
overbodig waren vulde men op met cement. In de loop van de tijd is dat eruit gevallen, zodat we nu twee woorden
door elkaar zien. Met een glimlach las burgemeester jonkheer Den Beer Poortugael altijd: Gehoorsaemheyt Godts
ende der overhemd.
Bewaer o Heer de Stadt der Veer
Voor storm en wynt hooch watervloet,
Dat ze niet meer comt in de neer
Want Ghij alleen zijt ons behoet.
Dit versje, waarin men de hoop uitspreekt dat Veere voor storm- en overstromingsrampen gespaard zal blijven, staat
op het foedraal van corduaans leer waarin vroeger de beker van Maximiliaan van Bourgondië werd bewaard.
Maximiliaan had de beker geërfd van zijn neef Maximiliaan van Egmond, die hem op zijn beurt weer van Karel V
had gekregen voor zijn bewezen diensten tijdens de Duitse Godsdienstoorlog. De voorstelling op de beker geeft de
ontmoeting van Maximiliaans troepen weer met het leger van keizer Karel V nabij Ingolstadt aan de Donau op 15
september 1546. Met dit versterkte leger behaalde Karel V een grote overwinning op de Schmalkaldeners, zoals men
het leger van de protestantse Duitse vorsten noemde. De beker is vervaardigd door Jean van den Perre, hofgoudsmid
van Karel V in Brussel. In 1551 schonk Maximiliaan van Bourgondië hem aan de stad. In 1639 liet het stadsbestuur
over de wapenindrukken van de keizerlijke dubbele adelaar dit versje aanbrengen, samen met het wapen van Veere.
Hier is 't Logiis, om d' armen te ontfanghen,
Doet doch bewiis, dat Liefd 'u heeft bevanghen
Dit rijmpje stond te lezen boven de toegangspoort van het arm-, gast- en weeshuis dat van 1594 tot 1819 in de
Warwijcksestraat heeft gestaan. Erbij stond een beeld voorstellende de Liefde met ernaast drie kindertjes. In het
tehuis werden armen opgenomen, zieken en krankzinnigen verpleegd, bejaarden gehuisvest en wezen vanaf zes jaar
verzorgd en les gegeven. Aan de ene zijde van de hoofdingang was er een grote kamer voor de mannen en aan de
andere een voor de vrouwen. De bovenverdieping was in zijn geheel als weeshuis, school en woonhuis van de
schoolmeester in gebruik. Het bestuur bestond uit vier armmeesters, vier diaconen en een boekhouder. De
binnenvader had de dagelijkse leiding. Het huis is in 1594 gebouwd nadat het vorige in de Wijngaardstraat te klein
was geworden. Vanwege de slechte staat van het gebouw zijn de bewoners in 1819 naar Het Godshuis in de
Kerkstraat overgebracht, waarna het oude gebouw is gesloopt. De gevelsteen en het beeld zijn daarbij verloren
gegaan.
Vere Fidelis Campt Om een goet Veer
Het getrouwe Veere strijdt voor een goed veer. Dit opschrift herinnert aan de oorspronkelijke naam van de stad:
‘Campveere’, genoemd naar een veer dat tot 1961 de verbinding tussen Veere en Campen op Noord-Beveland onderhield. Tot de overname door de provincie in 1924 werd het geëxploiteerd door de ambachtsheren van Campen.
Om het opschrift te kunnen lezen moeten we een hele klim maken. Het staat als randschrift op de uurklok die Pieter
van den Ghein uit Mechelen in 1593 voor de toren van het stadhuis heeft gegoten.
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Bij de bouw van het stadhuis (1474-1477) werd op het dak
een zadeldaktoren geplaatst met daarin een uurwerk,
uurklok en een beiaard van acht klokken. Deze toren is
tussen 1595 en 1599 vervangen door de huidige sierlijke
renaissancetoren met een door Jan Ingelse vervaardigd
uurwerk, 24 klokken en de bovengenoemde uurklok. De
klok weegt 7.257 oude Veerse pond (3406 kilo) en heeft de
laagste toon van alle klokken in ons land. In 1599 heeft de
stadstimmerman hem met veel moeite en gevaar voor eigen
leven in de toren gehangen. Bij de restauratie van het
carillon in 1949 is hij uit de toren gehaald en in een
klokkenstoel achter de Schotse Huizen gehangen. Tijdens
de restauratie van het carillon in 1972 kwam hij weer terug
in de toren en sindsdien laat hij ons ieder uur weer de tijd
horen.

In den Dolphyn 16... Die my beniden en niet geven, moeten my liden en laeten leven

In de noordgevel van het
jachtclubgebouw zit een kopie van een
gevelsteen waarvan het origineel in het
gelijknamig huis Markt 32 heeft gezeten.
De steen is gaan zwerven en kwam kort
na de Tweede Wereldoorlog op de
vuilnisbelt terecht. Na een tip liet
gemeentesecretaris Lau van der Hiele
hem naar het stadhuis overbrengen,
waarna de gemeente hem in 1948 in de
nieuw in aanbouw zijnde vismijn op de
Kaai, nu het jachtclubgebouw, liet
inmetselen.

De tekst en de dolfijn hebben niets met elen laeten leven is een oud gezegde dat vroeger ook wel op palmhouten
grepen en scheden van dolken en messen voorkwam. Rond 1800 werd het nog gebruikt en luidde toen: Wie ons al
benijden en niet geven, ze moeten ons lijden en laten leven. Benijdenswaardig is ook de man die het zich kon
veroorloven deze steen uit te laten houwen. De enige die daarvoor in aanmerking komt is de metselaar François de
Cock, die al in 1607 als eigenaar van het huis wordt genoemd. Tot 1647 is het in bezit van zijn familie gebleven.
Omdat de steen door corrosie was aangetast en de letters niet meer te lezen waren, heeft de jachtclub hem laten
vervangen door een door Nelleke Onkenhout uit Middelburg vervaardigd nieuw exemplaar. Deze werd op
zaterdagmiddag 12 februari 2000 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de club onthuld. Op de nieuwe steen
staat Dolfyn met een f geschreven, met erbij het willekeurig gekozen jaartal 1616. De oude ligt nu opgeslagen in de
kelder van het stadhuis.
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Adriaen Valerius, 1570 - 1625, had hier zijn woning
In het huis De Harpe op de Kaai (nr woonde van 1699 tot zijn overlijden op 27 januari 1625 Adriaen Valerius. De
meeste Veerenaren denken dat hij notaris was, maar dat is maar ten dele waar. Omdat zijn vader notaris was, heeft hij
die opleiding wel genoten en werd hij als zodanig ook in 1606 in Veere aangesteld. Van hem zijn slechts een paar
akten bekend. Zijn eigenlijke beroep was tollenaar, inner van de grafelijke tol en inner van de licentgelden, een tol die
op exportproducten werd geheven. Op 30 augustus 1599 kocht hij op een executieveiling voor fl. 1824 het huis De
Harpe, dat toen een paar verdiepingen hoger was. Hij woonde toen nog in Middelburg. Pas in december 1600 werd hij
poorter van Veere. Hij trouwde met Elisabeth Adriaen Muijnck en uit dit huwelijk werden Franchois, Catharina en
Margarita geboren. Na haar overlijden in 1620 trouwde hij met Christina Adriaensdochter, en met haar kreeg hij nog
Elisabeth en Adriaen. Van 1617 tot zijn dood in 1625 was hij overdeken van de rederijkerskamer Missende
Scholieren en schreef hij het boek Nederlandtsche Gedenckclanck. Later zou hem dat nationale bekendheid geven. Op
voorstel van burgemeester jonkheer Den Beer Poortugael is rond 1960 de steen in De Harpe aangebracht.
Wie cant passen dan die het coren doet wassen - In de Coeren Blom
Deze tekst op een fraaie gevelsteen treffen we aan op Kaai 57. Erbij staat
een korenbloem met in de hoeken de wapens van Veere, Vlissingen, prins
Maurits en Zeeland. De eerste drie herinneren aan het markizaat VeereVlissingen, waarvan prins Maurits markies was en het wapen van Zeeland
staat erop omdat de markies als eerste edele een stem in de Staten van
Zeeland had. De oorspronkelijke naam van het huis was ’t Bourgoensche
Cruyce en erin was een herberg gevestigd. Cornelis Hubrechtsen, die van
1627-1650 schepen en van 1650-1663 burgemeester was, heeft de naam in
het eerste kwart van de 17e eeuw veranderd. Op 9 maart 1905 verkocht de
gereformeerde kerk, die sinds 1870 eigenaar van het huis was, het voor fl.
800 aan de winkelier Leendert Johannes Speelman. Vervolgens werden in
de loop van dat jaar de drie ernaast staande huizen gesloopt voor de bouw
van een nieuwe gereformeerde kerk met pastorie. Na Speelman werd het
huis achtereenvolgens bewoond door de kunstschilders Johan Frederik
Engelbert ten Klooster en Claire Bonebakker.
Veere had maar enkele huizen met een bloemennaam: dit huis, De Geldersche Blom op de westhoek van de Kaai en
de Kapellestraat, ernaast De Witte Lely en op de Markt De Goudtsblomme. In de Baljuwstraat stond bierbrouwerij De
witte Lelie en aan de noordzijde van de haven brouwerij De gulden Lelie. In 1956 kochten Jan Koers en Claire Bonebakker uit de Coerenblom het laatste huis in de Wijngaardstraat om het voor de sloop te behoeden. Ze gaven het de
naam De Papaver en de later tot woonhuis omgebouwde schuur erachter De Zonnebloem.
JH.AB.EE.1736 7m-12d
Deze cryptische tekst staat op de gevelsteen die samen met een steen
met het stadswapen in de muur aan de westzijde van molen De Koe
zit ingemetseld. De stenen zijn afkomstig van de vorige molen die in
de nacht van 14 op 15 november 1907 is afgebrand. De letters JH
staan voor Jacob Huysman, molenmaker uit Goes, AB voor Adriaen
Bommenee, stadsbouwmeester, EE voor Elias Eliasse, meester metselaar, en 1736 7m-12d voor de zevende maand, twaalfde dag in
1736 (12 juli 1736), de dag van de eerstesteenlegging. De molen was
een stenen grondzeiler die in opdracht van de stad naar een ontwerp
van Jacob Huysman was gebouwd en ook De Koe heette. Daarvoor
stond op die plek een houten standaardmolen met de naam De Coe
die Prins Maurits als markies van Veere in 1587 of 1588 had laten
bouwen. De korenmolens in Veere en Zanddijk waren van de markies. Toen na een jarenlange strijd over de erfenis van de in 1702
overleden prins Willem III het markizaat in 1732 werd opgeheven
en de leenband met de markies werd beëindigd, kwamen ze tijdelijk
in bezit van de stad. Omdat De Coe in een slechte staat verkeerde
liet het stadsbestuur hem in 1736 vervangen door een stenen grondzeiler met twee koppel maalstenen. Na het einde van het stadhouderloze tijdperk in 1747 kwamen de molens weer terug in bezit van de
Oranjes. In 1795 ging De Koe over naar de domeinen en tot slot
kwam hij in 1837 in particuliere handen.
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Seght ghij mij eens, tsij vrouw of man wien het helleken hem van passen maken kan 1637

Deze tekst was te lezen op een van de drie gevelstenen in de voorgevel van
het Vleeshuis op de Markt. Dit gebouw stond als tweede rechts na de
Vuilstraat en was eigendom van de markies. De begane grond was als
slachthuis in gebruik en op de bovenverdieping vergaderden de gilden. Na
1628 hielden ook de rederijkers er hun bijeenkomsten. Via het
Vleeshuisstraatje (nu Vuilstraat) werd het slachtafval op het Varkenskerkhof,
de tuin in de Kraanstraat, gedumpt. In 1864 is het gebouw voor de sloop
verkocht en zijn de stenen naar het stadhuis overgebracht, waar ze nu in
houten kratten in de kelder liggen opgeslagen. Volgens het ‘Glossarium
verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit
Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden’ is een helleken een
halletje waarin men niet kan wonen, maar alleen geschikt is om kleine waar
in te verkopen.

l’ Enfant de la Vertu 1789-1828
Nadat Jacob Machiel Taijtelbaum, broer van de
Veerse huisarts, in 1937 zijn intrek had genomen
op Kaai 47-49, liet hij deze steen in de gevel van
het huis aanbrengen. Van 1801 tot 1836 was hierin
de vrijmetselaarsloge L’ Enfant de la Vertu (kind
der deugd) gevestigd. Onder de tekst zijn een passer en een winkelhaak afgebeeld, gereedschappen
van de vrijmetselaars. De loge is op initiatief van
een zevental Veerse vrijmetselaars in 1789 opgericht. Op 20 april dat jaar werd de constitutiebrief
afgegeven nadat de broeders een daartoe strekkend
verzoek bij de Grootmeester Baron van Boetzelaer
hadden ingediend. De onderscheidingskleuren
waren wit en groen, hetgeen een verwantschap met
de Schotse loges aangeeft.
Waar men tot 1792 vergaderde, is niet bekend. Vanaf januari dat jaar huurden de loge een ruimte in het vroegere
Schotse huis in de Wijngaardstraat. Van 1795 tot 1800 ging hij in ruste. Op 20 december 1800 werd hij door dertien
leden weer nieuw leven ingeblazen. Vanwege de slechte staat van het Schotse huis konden ze daar geen bijeenkomsten meer houden en huurden het pand waarin nu de gevelsteen is ingemetseld. In 1806 kochten ze het voor fl. 1800.
Door een forse toename van het aantal schulden en het teruglopen van het ledental, er waren er nog maar vijf over,
besloot men op 17 december 1836 de loge te ontbinden. Het jaartal 1828 op de steen klopt dus niet.
Hotel Café – Restaurant De Campveersche Toren
Hoewel de Campveerse Toren van de gemeente was, en nu van de Stichting
Hendrick de Keyser, hebben de uitbaters ieder hun eigen tekst op het uithangbord
boven de toegangspoort laten aanbrengen. Cent Schippers zette er zelfs zijn naam
bij. Henk van Cranenburgh liet er in de jaren vijftig van de vorige eeuw Veerhuys
& Stadsherberghe op zetten, samen met een afbeelding van het silhouet van
Veere met aan de linkerzijde een ouderwetse lantaarn. De lantaarn is verdwenen,
maar de tekst is nog steeds hetzelfde. Het woord veerhuys herinnert aan de tijd dat
Schippers rond 1900 uitbater was. Behalve herbergier was hij ook veerman en in
de toren had hij een ruimte als wachtlokaal ingericht. Met de molenaar had hij de
afspraak dat als die vanwege harde wind zijn zeilen moest reven, hij als veerman
dubbel tarief mocht rekenen. Omdat de molenaar vaste gast op de toren was,
haalde die wel eens te vroeg de zeilen van de wieken, zodat hij door Schippers op
een borreltje getrakteerd kon worden. Het woord Stadsherberghe staat op het bord
omdat Maximiliaan van Bourgondië de herberg in 1553 aan de stad heeft
overgedragen. Vier keer is Willem van Oranje door het stadsbestuur er op een
maaltijd onthaald. Dat hij daar na zijn huwelijk met Charlotte de Bourbon in 1575
zijn huwelijksmaal heeft gegeven, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.
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Hier leefde en werkte Hendrik Willem van Loon 1927-1932
In De Houttuyn op Kaai 77 zit een steen ingemetseld die eraan herinnert dat Hendrik Willem van Loon van 1927 tot
1932 hier woonde en werkte. Van Loon is in 1882 in Rotterdam geboren. Zijn middelbare schoolopleiding genoot hij
aan het instituut Noortheij in Voorschoten. Omdat hij journalist wilde worden, studeerde hij van 1902-1905 aan de
universiteiten Cornell en Harvard in Amerika. Vervolgens was hij twee jaar Associat Press-journalist in Rusland en
Polen. Van 1907-1911 studeerde hij geschiedenis in München, waar hij in 1912 promoveerde tot doctor in de geschiedenis. Van 1914 tot 1917 was hij als professor in de moderne geschiedenis aan de Cornel University verbonden,
waarna hij van 1920 tot 1922 weer optrad als correspondent van de Associated Press. In 1922 verscheen zijn boek
Geschiedenis der Menschheid, later gevolgd door vele andere populair-wetenschappelijke werken. Zijn in 1941 geschreven Van Loon’s Lives (Pioniers der vrijheid), is voor ons Veerenaren wel het meest interessant omdat het verhaal zich in Veere afspeelt. Van Loon beschrijft erin ontmoetingen die hij samen met zijn vriend Frits Philips met 44
kopstukken uit de geschiedenis heeft. Per tweetal komen ze naar Veere. Op humoristische wijze beschrijft hij hoe ze
de maaltijd gebruiken en daarna in gesprek gaan. Als Servantes in Veere arriveert, gaat Don Quichot eerst een gevecht met de wieken van de molen aan, en bij aankomst van koningin Elisabeth van Engeland waaien haar rokken
door een windvlaag omhoog, zodat de vrienden tegen haar achtersteven aankijken. In december 1936 schonk Van
Loon De Houttuyn aan de Nederlands Hervormde Kerk. Op 11 maart 1944 stierf hij aan de gevolgen van een beroerte
in zijn huis Nieuw Veere in Old Greenwich.
Johs De Jonge, manufacturen, visch en kruidenierswaren, glas, aardewerk enz.

Heel veel verschillende producten waren er in het kleine
winkeltje van Johannes de Jonge op de hoek van de Oudestraat
en de Kapellestraat te koop. Het stond allemaal op zijn
uithangbord. In de etalage zien we glazen stopflessen met snoep,
maar ook vazen en beeldjes. Het winkeltje en de vijf ernaast
gelegen huizen in de Oudestraat zijn in 1909 gebouwd. In de
deuropening staat Johannes samen met zijn vrouw en zijn in
1912 geboren zoontje Daniël. Na zijn overlijden in 1954 hebben
zijn dochters Klaartje en Toontje de zaak nog een paar jaar als
snoepwinkeltje voortgezet. Daarna werd het een woonhuis en
verdween het bord van de gevel.
Jonas was in de buik van de Wallevis drie dagen en drie nagten;
Evenwel hielt de Heer hem nog in gedagten.
Ik wensch, dat ik van Hem mag worden zoo bemint.
Hier verkoopt men, tot ieders gerief, swart linnen, garen en lint.
In het boek Uithangtekens van Van Lennep en Ter Gouw staat dit versje dat een Veerse winkelier in garen en band op
zijn uithangbord zou hebben gezet. Vermoedelijk verwees hij naar dit verhaal omdat hij zelf Jonas heette. Bekijken
we de lijsten met namen van vroegere inwoners, dan komen we in de stad maar weinig Jonassen tegen. De meest bekende en iemand die zich zo’n bord wel kon veroorloven, was Jonas Reygersberch, maar of hij een winkel in garen en
band had, is niet bekend. In het Bijbelverhaal wordt verteld dat Jonas van God opdracht krijgt naar Ninivé te gaan
omdat de mensen daar slecht waren en ze de stad binnen veertig dagen moesten verlaten. Jonas wilde dat niet en ging
aan boord van een schip dat juist de andere kant opging. Toen er een orkaan opstak, zag hij dit als wraak van God en
verzocht de bemanning hem overboord te gooien. Na lang smeken deden ze dat uiteindelijk. Een walvis slikte hem in
en spuugde hem na drie dagen en drie nachten weer uit op het strand, waarna hij zijn opdracht alsnog heeft volbracht.
Weest Veere waard, rijdt bedaard
In de jaren vijftig van de vorige eeuw bestond het snelheidsbeperkende bord 50
KM nog niet en daarom verzon burgemeester jonkheer Den Beer Poortugael deze
spreuk. Het kwam op een bord bij de ingang van het stadje te staan. Het duurde
niet lang of een creatieve Veerenaar had voor het woordje rijdt de letter v
geschreven.
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Doe Veere een plezier, gooi al uw afval hier
Ook deze spreuk is door burgemeester Den Beer Poortugael bedacht en stond op iedere prullenbak in de stad.
Flitsen, opnames, trouwfoto’s
Deze tekst stond op het uithangbord van fotograaf jonkheer Leonard den Beer
Poortugael, die op 22 april 1967 in het pand tegenover de Kapellestraat in de Oudestraat
een foto- en boekenzaak opende. Al eerder was hij vanuit zijn huis Zonnewende aan het
Singeltje begonnen met het maken van fotoreportages en verkocht hij aan vrienden en
bekenden camera’s en filmpjes. Zijn vader ontwierp de tekst en wie de eerste letters van
de woorden onder elkaar leest, ziet het woord FOTO staan. Aan de achterzijde stond:
Kunstfotohandel De Lichtflits. Twee jaar later verplaatste Leonard zijn zaak naar het huis
De Colve op de Markt. Het bord ging mee en heeft daar tot 1 juni 2009 aan de gevel
gehangen. Na zijn verhuizing naar De oude Pastorie kwam het niet meer terug omdat er
nauwelijks nog fotoartikelen werden verkocht en hij ook geen bruidsreportages meer
maakte.

BRIEF AAN DE GEMEENTE OVER DE STADHUISBEELDEN
Jan Paul Loeff

Deze brief geeft een gezamenlijke mening over de vervanging van de Stadhuisbeelden weer van de Stichting Veere,
het Museum Veere en de Stadsraad.
De kwestie van de stadhuisbeelden sleept al zeer lange tijd. Een en ander mede veroorzaakt door allerlei keuzes die
te maken zijn. We willen in deze brief aangeven wat voor ons als belangenbehartigers van de stad Veere in deze
kwestie een aanvaardbare oplossing is. De reden voor het aandragen van deze oplossing is dat we nu vaart willen
zetten achter de vervanging van de beelden.
•
De oorspronkelijke beelden in de beeldenzaal van het museum dienen als voorbeeld. Deze beelden mogen
niet verplaatst noch aangetast worden bij opmeting. Immers, in het consolidatierapport uit 2012 wordt
gesteld: ‘alle handelingen en bewerkingen aan de beelden vormen een groot risico'.
•
Wij zijn voor een monochrome uitvoering van de beelden.
•
Materiaalkeuze liefst natuursteen waarbij een goede detaillering mogelijk is. Deze steensoort mag
geïmpregneerd worden als dit de houdbaarheid verlengt.
•
Indien inscannen van de oorspronkelijke beelden en dan uit een ander materiaal vervaardigen van de
vervangers een mogelijkheid is dan staan we hiervoor open zolang het resultaat maar een oorspronkelijke
oude uitstraling heeft.
We hopen dat we met deze eenduidige keuze van uitvoering het mogelijk maken dat er vaart achter de vervanging
komt. De tandeloze mond die de voorgevel van ons Stadhuis nu laat zien is ons allemaal een doorn in het oog en we
nemen aan dat dit ook voor u als gemeentebestuur geldt.

