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CONTACT 
Secretariaat Stadsraad Veere 
Warwijcksestraat 11, 4351BE Veere 
Telefoon : 06 - 54242873 

VAN DE (WND) VOORZITTER  
 
De corona heeft weer toegeslagen, nu met nieuwe varianten 
en een ongekend aantal besmettingen. De in december  
geplande ledenvergadering gaat daarom niet door. Uiteraard 
werkt het bestuur wel door aan de leefbaarheid in onze stad 
en informatie daarover vindt u in deze Stadsheraut. Wanneer 
u problemen ervaart in uw omgeving kunt u natuurlijk  
contact opnemen met het bestuur. 
 
Het aantal toeristen is eind november eindelijk wat minder 
en de gemeente maakt gebruik van de rust om eens flink aan 
het werk te gaan. Elders in deze Stadsheraut leest u er meer 
over. 
 
De vernieuwing van het riool in de Kapellestraat was voor 
Jan Midavaine de aanleiding om een alleraardigst verhaal 
over de geschiedenis van het Veerse riool te schrijven. 
 
Ik wens u veel leesgenoegen, tevens wens ik u vanaf deze 
plek prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar toe. 

 

LEDENVERGADERING 
In verband met de maatregelen ter voorkoming 
van verspreiding van covid-19 houden wij in 
december geen ledenvergadering.  
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VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING 
20 september 2021, Kleine Kerk, Veere   

Aanwezig 

Bestuur Stadsraad Gemeente Veere 
Jan Paul Loeff (voorzitter) Pieter Wisse (Kernwethouder) 
Nico van Rijswijk (secretaris) Ad Maris ( Fractievoorzitter SGP/CU)  
Elly Boeckhout (lid) Geert Francke (Gemeente Veere)  
Tjeerd Kuiper (notulist) 
  
Aantal aanwezigen: 37  

  

1. Opening: 19.35 uur 
2. Vaststellen agenda: Zie Stadsheraut. Geen wijzigingen.  
3. Notulen van de vorige ledenvergadering: Geen aanvullingen of opmerkingen. . 
4. Mededelingen 

Parkeerbeleid. Nico van Rijswijk geeft een samenvatting van de laatste ontwikkelingen.  

• De parkeerapp werkt nog niet optimaal  

• We willen de kraskaarten graag handhaven. Dat is toch gemakkelijker voor gebruikers. Ze 
kunnen bestellen zoals het was, via internet en niet maar vier per keer ophalen in Domburg.  

• We willen betaald parkeren graag weer terugbrengen naar 19.00 uur i.p.v. 21.00 uur.  

• We maken ons sterk voor vrij parkeren op terreinen bij het strand voor alle inwoners van de 
gemeente Veere.  

Veere autoluw  

• Gaat in het algemeen de goede kant op.  

• We willen graag ook de Wagenaarstraat autoluw hebben.  
Verkeersborden in Veere  

• Veere staat overvol met verkeersborden. Dat aantal willen we graag terugbrengen.  
Stadshuisbeelden  

• Heeft volop de aandacht van de gemeente maar wanneer de beelden er weer zullen staan is 
niet duidelijk.  

• Jan Paul Loeff zal dit onderwerp blijven volgen.  
Herinrichting Oranjeplein bij Campveerse Toren   

• Wordt opnieuw bestraat en er zal een nieuwe boom geplaatst worden.  
Afwaardering parkeren Oranjeplein  

• Parkeerplaatsen zullen vervangen worden door “groen”. Dhr. Barendregt vond dat niet in 
overeenstemming met de Placemaking plannen en ook zonde van het geld. De wethouder 
antwoordt dat de plannen een aantal jaren (4 à 5 jaar) gaan duren en dat de afwaardering dus 
niet voor de korte duur is.  

Rolstoeltoegankelijk maken van wandelpad Bastion  

• Ons voorstel is welwillend ontvangen door de gemeente maar er moet wel geld voor zijn.  
5. Financiële verantwoording  

  De kascommissie heeft de financiën voor het jaar 2020 van de stadsraad gecontroleerd en in orde bevonden 
met complimenten aan de penningmeester, Lieneke Kamphuis. De commissie stelt voor om het bestuur de-
charge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020. De vergadering gaat hiermee akkoord. Met 
dank aan de kascommissie 2020. Ellen Vooijs treedt af. Peter Henderikx en Andrea Houmes zijn bereid in de 
kascommissie voor 2021 zitting te nemen.  

6. Benoeming nieuwe bestuursleden  
 Het bestuur stelt voor om Ruud Backx en Gerwin Hament te benoemen. De vergadering gaat hiermee  
 akkoord.  
7. Nieuwe woningen op het Oranjeplein (woonhof ’t Bolwerk)  
 Ruud Backx geeft uitleg over de voortgang voor het plan om woningen met bijhorende parkeergarage en een 

kleine supermarkt op het Oranjeplein te realiseren. De plannen beginnen langzamerhand vorm te krijgen maar 
het zal nog wel een jaar of 4-5 duren voordat de eerste bewoner zijn sleutel in ontvangst kan nemen.  

8. Verspreiding papieren Stadsheraut  
 Dit kost het bestuur veel extra werk. Daarom zullen alleen degenen die geen internet hebben nog een  

papieren Stadsheraut kunnen krijgen. Papieren Stadsherauten zullen ook beschikbaar zijn tijdens de  
ledenvergaderingen. De vergadering had hier geen commentaar op.   
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9. Historische markt  
 Dit jaar is de historische markt op het Bastion gehouden i.p.v. op de Markt. Voor omwonenden van de Markt 

een hele verademing. Voor de marktkooplieden heeft het Bastion echter een aantal nadelen. Chris Koole stelt 
voor om het Oranjeplein voor de markt te overwegen. Dit idee werd ondersteund door de vergadering mits er 
voldoende parkeergelegenheid overblijft voor inwoners. De Stadsraad zal dit communiceren met de gemeente.  

10. Besteding gemeentelijke bijdrage van €2000.--  
 Het bestuur stelt voor om dit bedrag toe te wijzen aan de realisatie van een jeu de boules baan aan de Oliemo-

lenstraat. Dit voorstel werd door de vergadering ondersteund. De baan zal onderhouden worden door de  
 initiatiefnemers (contact Andrea Houmes).  
11. Rondvraag 

Dhr. Gunst vraagt zich af hoe het financieel beleid voor 2021 is vastgelegd. De voorzitter antwoordt  dat dit in 
de december vergadering van 2020 is goedgekeurd (zie notulen).  
Dhr Oyen vraagt aandacht voor beschadigingen aan geparkeerde auto’s door fietsers die over het   
schelpenpaadje achter Kaai 18 (een voetpad) de Kaai oprijden. De Stadsraad belooft hierna te kijken. Een  
mogelijkheid is een fiets barrière te plaatsen zoals op het Smidspad.  
Mevr. Tromp bedankt het bestuur voor zijn inzet.  

12.  Afscheid voorzitter  
De voorzitter geeft een terugblik over de afgelopen 12+ jaar waarna Tjeerd Kuiper hem namens de  Stadsraad 
bedankt. Wethouder Wisse spreekt tenslotte waarderende woorden en reikt de Veerse  

 waarderingsonderscheiding uit aan Jan Paul Loeff.  
We zoeken nog een nieuwe voorzitter. Nico van Rijswijk zal de vergaderingen ondertussen voorzitten.  

13.  Sluiting 21.15  

VERKEER IN VEERE 
Nico van Rijswijk  

 
Nadat Gerwin Hament en ik in maart al een notitie geschreven hadden over de door ons gewenste veranderingen op 
verkeersgebied is het er toch van gekomen. Begin december heb ik een rondje gelopen met de beleidsmedewerker 
van de gemeente.  
 
Wat wij willen is simpel: een rustige autoluwe kern en het weren van onnodig verkeer. Toeristen parkeren op de rui-
me parkeerterreinen en de straten van Veere zijn gereserveerd voor vergunninghouders. Die laatste groep is zeer di-
vers: bewoners, visite, werkenden, hotelgasten e.d.  
 
Vervolgens willen wij dat toeristen een zo kort mogelijke route rijden naar en van het parkeerterrein. Wij willen 
voorkomen dat ze een rondje door de stad en en ook niet door de Wagenaarstraat rijden.  
 
Sommige ondernemers willen die mogelijkheid wel open houden maar wij vinden dat in de meeste gevallen onzin. 
Men komt niet naar Veere om een televisie, boormachine of een hoorapparaat te kopen. Wat in de winkels ligt is 
veelal gericht op impulsaankopen en die doet men niet vanuit de auto. 

 Er staan veel verkeersborden in Veere, te veel. Soms zie je door de bomen 
het bos niet meer. En de automobilisten letten nauwelijks nog op borden 
maar vertrouwen op hun navigatiesysteem. In die tomtoms en googlemaps 
zijn alle permanente verkeersborden opgenomen. Tijdelijke verboden niet. 
Als er een tijdelijk inrijverbod ingesteld wordt moet dat bord midden op de 
rijweg  geplaatst worden wil het opvallen. 
  
De matrixborden zijn op zich mooi maar weinig effectief omdat de daarop 
getoonde borden steeds een tijdelijke maatregel zijn. Ze zijn trouwens ook 
te hoog waardoor ze minder opvallen.  
 
 Wanneer iemand een parkeerterrein verlaat ziet hij (ook weer erg hoog) een 
blauw bord met P-route en klein daaronder de richtingaanwijzer voor door-
gaand verkeer. Dit bord wordt nauwelijks opgemerkt; men heeft al gepar-
keerd en is op weg naar huis en het navigatiesysteem stuurt de chauffeur via 
de Wagenaarstraat Veere uit.  
 
 Kortom wij hebben vele aanpassingen voorgesteld, die naar onze mening 
effectiever zijn ook voor de aanduidingen op de borden van het verkeersver-
wijzingssysteem. We hopen nu dat er geluisterd is en in de toekomst onno-
dig verkeer uit Veere geweerd worden.  
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WERKZAAMHEDEN IN VEERE  
Nico van Rijswijk  

 
 

 DE TRAP  
Door Jan Paul Loeff  

De gemeente is zeer actief deze winter. In het najaar is al begonnen met de herbestrating van de Kapelstraat, de 
Oliemolenstraat en de Kerkstraat. Ook wordt er een nieuwe riolering aangelegd waarbij de systemen voor  
regenwater en vuil water gescheiden worden.  Deze klus is omvangrijk en zal de hele winter in beslag nemen.  
Op het Bastion is een nieuwe trap gemaakt die naar het strandje leidt. Jan Paul schrijft elders in deze Stadsheraut 
lovend over het resultaat.  
Ook op het Bastion bij restaurant De Werf wordt de parkeerplaats opgeknapt. Parkeren blijft daar exclusief voor 
vergunninghouders, belangrijk voor de parkeer-app van het restaurant maar ook voor leden van de jachtclub.  
In december wordt er onderhoud gepleegd aan de Beatrixbrug.  
In het voorjaar start de herinrichting van het Oranjeplein, zowel voor de Campveerse toren (jawel er komt weer een 
boom) als op de parkeerplaats. Het parkeerterrein wordt, zoals afgesproken met Placemaking Veere, afgewaardeerd 
naar 72 plekken. De strook naast de Torenwal wordt weer parkeergelegenheid voor auto’s en daarmee ook  
beschikbaar voor de ringrijwedstrijd. De lelijke planken worden verwijderd en er komt daar een mooi plantsoen.  
Aan het het einde van het Fonteinpad komt een nieuwe trap naar het parkeerterrein ter vervanging van het  
olifantenpaadje aldaar.  
Eén ding ontbreekt nog in bovenstaande opsomming: wij hadden met de gemeente afgesproken dat het onderhoud 
van de wandelpaden vóór de winter zou plaatsvinden. Tot nu toe is dat niet gebeurd.  
En dan nog een succesje van Peter Berkvens: langs de Sluisweg, langs het water, wordt een rij bomen aangeplant.  

Van de zeemuren van het Bastion naar het schor, of om de oude Veerse naam te gebruiken beter, het Zandhoekje, is 
reeds sinds jaar en dag een trap. De oudste die ik me kan herinneren bestond uit een ladder gemaakt van aantal sta-
len 'nietjes' in de muur vlak bij de Stenen Beer. Later kwam er in de hoek waar ook nu een trap is een echte trap. 
Weer later werd deze vervangen door de houten trap die we de afgelopen jaren gebruikt hebben.   
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De oude trap in de winter  
 
Deze is nu sinds enige weken vervangen is door een fantastisch mooie nieuwe trap.  
Het verhaal gaat dat er ooit een stalen trap was op deze plek die, toen hij vervangen werd, eindigde in het fundament 
van 'de Twistappel', het schuurtje aan het Bastion 4. 'Twistappel' omdat het bij een nalatenschap van de oude Barre 
Teeuw van Beveren als ruzie object functioneerde tussen beide broers die de nalatenschap verdeelden.  
Maar terug naar de nieuwe trap. Je zou het bijna een 'statietrap' willen noemen zo mooi is hij geworden. Er is prach-
tig tropisch hardhout voor gebruikt. Zo mooi dat je bijna zou wensen dat ze de hele trap hoogglans blank lakken. Te 
veel onderhoud… maar mooi zou het wel zijn. De treden liggen in tegenstelling tot bij de vorige trap op de trapbo-
men wat een betere constructie is. Hij is voorzien van drie leuningen. Hij is ook een boel breder dan die oude wat het 
mogelijk maakt elkaar te passeren. De trap is een lekkere luie trap waarbij de aantrede langer is dan bij de vorige bij 
dezelfde optrede. Dat loopt gemakkelijker. Kortom een prachtige comfortabele trap!  
 
We laten wat foto's zien van de oude en de nieuwe trap zodat u ze kunt vergelijken.   

De oude was steiler zoals hier te zien is.  
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Van smal naar breed.  
 
 Prachtig maar twee aanmerkingen hebben we wel en één hoop voor de toekomst.   
 
Ten eerste vertoond de leuning aan de linkerkant als je naar beneden gaat een stap ter hoogte van het begin van de 
houten trap. Aan de rechterkant is dit niet het geval. Waarom deze verstoring van de mooie vormgeving nodig is werd 
ons niet duidelijk maar we zouden willen vragen dit aan te passen.   

Links (van onder af) loopt de leuning door. Rechts is er een onverklaarbare stap in de leuning. Toch wat minder 
mooi.  

Een tweede aanmerking gaat over het pad dat over de wal loopt. Beide stukjes van de twee trappen naar dit pad zijn 
over een 75 cm keurig bestraat maar ertussen ligt nog steeds dat pad waar altijd een plas water staat. Waarom dit niet 
ook gedaan? Terzijde, maar wel belangrijk. Het hele pad over de wallen dat we in 2009 zo mooi bedacht hebben is 
aan onderhoud toe. Dit kleine stukje is daar een droef voorbeeld van.  

En dan die hoop voor de toekomst. Die gaat ook over onderhoud. De oude trap moest vervangen worden omdat er op 
veel plaatsten hout weg was waardoor met name de trapbomen verzwakt waren. Dat hout is door onderhoud verdwe-
nen. De trap werd namelijk met regelmaat schoongemaakt met een hogedruk reiniger. Als je hout daarmee mishandeld 
straal je de zachte vezels van het hout weg en de wat hardere blijven staan. Netto resultaat is dat je gewoon veel hout 
weg straalt, wat nu geresulteerd heeft in de noodzaak de oude trap te vervangen door een mooie nieuwe trap. Nodig 
zou het niet geweest zijn als de trap niet gemaltraiteerd was met die hoge druk reiniger.   
 
Onze hoop voor de toekomst van onze mooie nieuwe trap is dat het schoonmaken wat ter zake kundiger gebeurt dan tot 
nu toe. Het zou zonde zijn ook deze trap stuk te spuiten met die hogedrukreiniger.   
Alles bij elkaar een prachtige trap die een feestelijke opening met een burgemeester of kernwethouder die een lintje 
doorknipt eigenlijk wel verdiend had. In deze tijd wat moeilijk maar we zullen er hopelijk lang van genieten.   
  

 
 
 
 

De overgang van de wal op 
naar de wal en de muur af. 
Een loopgraafje waar altijd 
water staat. Dit is op een 

droge dag!  
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Een en ander vertelt aan de hand van ooggetuigenverslagen van nu al zeer oude mensen die erbij waren. Vaak  
details die de gang van zaken beter weergeven dan de officiële geschiedenis.  De auteur begint echter met te  
bekijken hoe de Nederlander over onze koloniale geschiedenis denkt. Een groot deel van onze bevolking is er trots op 
en van Reybrouck hekelt dat. Daarna gaat hij in op het ontstaan van Nederlands Indië inclusief alle  
verschrikkelijke zaken die zich daarbij voorgedaan hebben. Het is een beschamende opsomming van daden waar je 
liever niet aan denkt. Dit deel is uiteraard zonder ooggetuigenverslagen. Dan gaat hij in op de verdeling van de  
koloniale samenleving aan de hand van de dekken van de toenmalige pakketboten. Een eerste klas op het bovendek 
met de 'elite', veelal de blanke Nederlanders en hooggeplaatste lokale mensen. Dan het tweede dek met alles wat wel 
een functie heeft zoals middenstand en ambtenaren en dat van gemengd ras is of niet van de hogere klasse. Op het 
onderste dek de rest. Dicht op elkaar gepakt verdragen ze de reis en hun leven.   
 
Hij gaat in op anti koloniale bewegingen van diverse aard zoals Islamitisch en communistisch. Hij beschrijft ook hoe 
het koloniale bewind hiermee omgaat en hoe de laatste jaren van het bewind verliepen. Samenvattend met steeds meer 
onderdrukking. Dan is daar de inval van de Japanners in 1941. Japan had de olie van Nederlands Indië hard nodig om 
hun oorlog te kunnen voeren. In eerste instantie zijn de Indonesiërs blij met de Japanners maar dat slaat gedurende de 
bezetting al snel om. Meteen na de capitulatie van de Japanners geven de leiders van de anti  
koloniale beweging. Soekarno en Hatta een proclamatie uit waarmee het onafhankelijke land Indonesië ontstaat.  
Daarna volgt een lange beschrijving van wat er allemaal gebeurt tot Nederland bij zinnen komt (of wordt gebracht 
door de rest van de wereld met de USA voorop) en dat ook werkelijk erkend. Dat alles wordt aan de hand van  
ooggetuigen beschreven waarbij van Reybrouck tot in Japan en Nepal gezocht heeft naar informatie. Uiteraard ook in 
heel Indonesië en in Nederland geweest.   
Het is een goed leesbaar boek dat voorzien is van vele noten en bijlagen. De ooggetuigen verslagen en de beschrijving 
van die mensen maakt het een zeer bijzonder boek waarbij je soms moet rillen van de gruwelijkheden die er  
beschreven worden. Ik heb echter wel een opmerking. Ik had van een buitenlander enige objectiviteit verwacht maar 
de auteur is erg negatief over Nederland en de Nederlanders. In zijn optiek hebben we niets, maar dan ook helemaal 
niets, goed gedaan in deze geschiedenis. We hebben ook een boel waar we ons naar de visie van deze tijd te pletter 
voor moeten schamen. Gebeurtenissen in het verleden zijn echter zelden eenzijdig. Aan ieder verhaal  
zitten meer kanten. Die veelzijdigheid ontbreekt in dit boek volkomen. Ook ontbreekt het toetsen van de verhalen aan 
de moraal van de tijd waarin een en ander gebeurt. Daarmee is niet gezegd dat die moraal nu klopt maar het plaatst 
een en ander in perspectief.  
Dat alles gezegd hebbende…is dit dan een goed boek? Ja, naar mijn mening wel al is het eenzijdig. De auteur  
beschrijft op een uitstekend leesbare wijze het ontstaan van een fantastisch land dat in die tijd van tweedeling van de 
wereld een belangrijke rol speelde in het creëren van een derde wereld. Dat we bij die totstandkoming een  
slechte rol gespeeld hebben komt duidelijk naar voren en kan niet ontkend worden. Dat we er misschien ook een  
positieve rol in gespeeld hebben wordt weggelaten. Dat schaadt de objectiviteit en is daarom is jammer. Maar…het is 
een uitstekend en vlot leesbaar boek dat de moeite waard is.  
Ik had alleen gewild dat ik het voor dat literaire gesprek in de Grote Kerk gelezen had. Dan had ik wel een paar  
scherpe vragen voor van Reybrouck gehad.   

 
BOEKRECENSIE  

Auteur  David van Reybrouck  
 
Uitgever  Bezige Bij, Amsterdam, 2021  
 
ISBN  978 94 031 8340 4  
 
Formaat  15 x 23 cm  
 
Paginas  637  
 
Illustraties  diverse landkaarten  
 
Taal  Nederlands  
 
Prijs  € 39.99  
 
Gelezen door  Jan Paul Loeff  

 
Titel  Revolusi, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. 
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NIEUWE MUZIEK ROND DE KERSTDAGEN VANAF HET 
STADHUISCARILLON IN VEERE 

David van der Vlies  

Speciaal voor de huidige expositie 'Van Loon' in Museum Veere heeft stadsbeiaardier David van der Vlies de 
melodie van 'Wilt heden nu treden' van A. Valerius op de speeltrommel gezet. Van Loon bewaarde hier bijzonde-
re herinneringen aan en heeft dit lied ook opgenomen in een van zijn publicaties. Bijzonder voor deze keer is dat 
de melodie van 'Wilt heden nu treden' op de speeltrommel is verstoken met allemaal nieuwe ijzeren nootjes.  

 
GESPREKKEN MET ONDERNEMERS  

 
De Stadsheraut gaat vanaf dit nummer aandacht schenken aan Veerse ondernemers. Betrokken ondernemers die  
midden in de Veerse realiteit staan, plannen en wilde ideeën hebben en die willen delen met inwoners. Met bewoners 
in dialoog willen gaan en zodoende meewerken aan het toekomstbestendig maken en leefbaar houden van ons stadje. 
Jan Mosmans is de eerste in een hopelijk veelbelovende reeks. Hij bijt het spits af met een paar prikkelende ideeën en 
uitspraken. De redactie van de Stadsheraut is benieuwd naar de reactie van zijn lezers.  

 

 

Deze worden nu voor het eerst gebruikt en zijn geschonken door de Stadsraad van Veere. De gemeente heeft het 
bedrag verder financieel aangevuld. Deze nootjes of pennen moesten stuk voor stuk gemaakt worden en zijn een 
exacte kopie van de reeds bestaande historische noten. Deze aanvulling was hard nodig omdat door de jaren heen 
er nootjes gesneuveld en versleten waren. Nu beschikt stadsbeiaardier David van der Vlies weer over genoeg noten 
om de mogelijkheden van de speeltrommel helemaal te benutten.  

Er klinkt van de stadhuistoren nog een melodie die in de eindjaren van 'Van Loon' regelmatig te horen was. Net 
voor de uurslagen is 'White Christmas' van Irving Berlin te horen. Berlin schreef het nummer rond 1940. Bing 
Crosby zong het voor het eerst in het openbaar tijdens zijn NBC-radioprogramma op kerstdag 1941. White Christ-
mas werd een nummer 1 hit in 1942 en bleef die plaats elf weken lang bezetten. Het nummer White Christmas 
wordt voorafgegaan door een introductie van 3 maten uit 'Sleigh Ride' van Leroy Anderson uit 1950.  

De speeltrommel wordt 3 keer per jaar van nieuwe muziek voorzien. Deze dateert samen met de klokken uit het 
jaar 1735 en is geheel nog in originele staat. Een wonder van techniek.   
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ZIGEUNERS IN VEERE   
Ruud Backx  

 
 
Zo werd in de zestiger jaren door de gemeenteraad van Veere tegen de ouders van Jan Mosmans aangekeken toen 
zij zich in Veere vestigden in een onbewoonbaar verklaarde boerderij aan de Veerseweg. Zelf vonden ze dat de 
boerderij onverklaarbaar bewoond werd. Het was het toeval dat hen in Veere bracht. Via een advertentie in de PZC 
konden zij die leegstaande boerderij huren aangezien kort daarvoor de nieuwe boerenhofstede van de eigenaren 
was opgeleverd. Ze hadden dus net zo goed elders in Zeeland terecht kunnen komen. In de daaraan vooraf gaande 
jaren verkochten Jans’ ouders, die toen nog in Loosdrecht woonden, sieraden op kunstmarkten. ‘s Zomers werden 
met een oud Volkswagenbusje toeristenmarkten in Zeeland aangedaan waar zij hun sieraden, wol en allerlei andere 
snuisterijen verkochten. Ze sliepen dan op een camping bij Baarland. Voor de familie Mosmans was het een rijk 
avontuur, maar zonder centen. Kennelijk beviel Veere want in 1970 kon een leegstaand appelschuurtje aan de Lan-
gedam gehuurd worden, zodat van daar uit de sieraden, Ierse wol, knipselkaarten, curiosa, brocante en aanverwante 
artikelen konden worden verkocht.   
 
Een jaar later kon de voormalige vrachtwagengarage van de familie Poppe aan de Markt worden gehuurd, het hui-
dig Atelier de Schapekop. In de nieuwe winkel ontstonden allerlei activiteiten. De Ierse wol, een soort mohair, die 
speciaal voor de familie Mosmans werd ontwikkeld vormde de basis voor spin- en weefdemonstraties. Van het 
resultaat werd kleding vervaardigd die in de winkel verkocht werd, de breiwinkel werd een succes en er werden 
steeds meer artikelen aan het assortiment toegevoegd. Bovendien werden eiken meubels in de eigen meubelmakerij 
vervaardigd. Inmiddels had het bedrijf ook elders winkels geopend 
Aan het groeiend succes kwam een abrupt einde tijdens de financiële crisis in 1982. De belastingdienst legde sa-
men met de bank beslag op de inmiddels verworven winkel- panden en alle inventaris elders in Nederland en Bel-
gië. Het enige dat de familie restte was de Schapekop, dat door Jan uit de  failliete boedel kon worden gered. Tege-
lijkertijd besloten Jan en Diana in de woonkamer van hun huis aan de Oudestraat een snoep- en ijswinkel te begin-
nen. Het werd het begin van hun kleine imperium.  
 
Inmiddels bezit de BV Mosmans meerdere zaken in Veere. Naast Atelier de Schapekop en Oma’s Snoepwinkel zijn  
dat Zee, water en schuim, Malle Jantje, Saartje en Zwizanfleur. Jan en Diana vormen een hecht team; Diana doet de 
inkoop en de presentatie. Jan treedt het meest naar buiten. Dat gebeurde een paar jaar geleden zeer opvallend toen 
alle zaken via de PZC te koop werden aangeboden. Dat lukte maar ten dele, weliswaar werden een paar winkels 
verkocht, maar eerder stoppen met werken zat er nog niet in. Dat moet wel gaan gebeuren in 2025 (zie tekst bij 
ingang Atelier de Schapekop). Maar vóór het zover is wil Jan nog één keer een groot evenement organiseren. Wat 
dat wordt houdt hij echter nog even geheim.   

 
Kortom: er moet groter gedacht worden, te beginnen bijvoorbeeld met de Gedempte Haven waar hij een  
parkeergarage voor zich ziet met daarboven uitbreiding van de jachthaven en er omheen starterswoningen op palen.  
 
 
 
 

Jan heeft een uitgesproken mening over allerlei onderwerpen die 
hem aan het hart gaan. Hij laat die regelmatig horen in het gemeen-
tehuis, waar hij inspreekt over bijvoorbeeld parkeren en Veere au-
toluw en laat dat vergezeld gaan met het uitdelen van spekkies. Als 
voormalig lid van de Ondernemersvereniging werd zijn mening niet 
altijd gewaardeerd: men vond hem te uitgesproken en te avontuur-
lijk. Te individualistisch ook. Wat dat aangaat lijkt hij op zijn va-
der, die al vanaf de 70-er jaren vond dat zijn winkels op zondag 
open zouden moeten kunnen, hij deed dat dan ook, waarna vele 
bekeuringen volgden, tot het gemeentebestuur uiteindelijk overstag 
ging. Hij  vindt dat moet worden gewaakt over de fragiele balans 
tussen wonen, werken en horeca die er thans is, is achteraf tevreden 
over de getroffen maatregelen met Veere autoluw en pleit voor star-
terswoningen, óók in Veere. Veere moet als gemeente absoluut 
zelfstandig blijven, om de kleinschaligheid te kunnen handhaven, is 
er ook trots op dat Veere dat nog steeds is, maar vindt tegelijk dat 
Zeeland de komende 15 jaar moet groeien naar 500.000 inwoners, 
zodat haar economische positie versterkt kan worden en aantrekke-
lijker wordt voor jongeren zich hier te vestigen en/of te blij-
ven. Naast zijn opslagruimte aan de Veerseweg heeft hij vergun-
ning aangevraagd om  een paar tiny houses neer te zetten om de 
daad bij het woord te voegen.  
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VEERSE EN MIDDELBURGSE DROLLEN  
 

Jan Midavaine 

Nu er in de stad druk gewerkt wordt om een deel van de riolering te vervangen, is dit een goed moment om eens aan-
dacht aan het oude rioolstelsel te besteden.  
 
In het boek ‘Zeeuwse verhalen, een bonte verzameling over het “lieve leven” in Zeeland’, schreef Jo van Wallenburg
-Verlinde een verhaal onder de titel ‘Handige Nelis uit Veere’. Nelis was haar buurman toen ze nog thuis bij haar 
ouders op de Markt woonde. Over het ophalen van de beer schreef ze: ‘Een dag in de week ging hij met paard en 
wagen het Veerse vuilnis ophalen. Toendertijd zat dat niet in plastic vuilniszakken, maar stonden er emmers of oude 
wasketels met afval langs de kant van de straat. Nelis kieperde die op zijn wagen leeg en bracht het naar de  
stadsmestput, waar hij vrijdagsmorgens ook de beer heen transporteerde. Waterclosets kende men nog niet: ieder had 
buiten het uusje met daarin een getimmerde bak waar een emmer in paste. Over de bak ging een plank met een rond 
gat in het midden. Hier kon men zijn dagelijkse behoefte in doen. Een stapeltje scheurkalenderblaadjes of een oude 
krant fungeerden als closetpapier. Elke vrijdagmorgen moesten de volle emmers op de stoep staan want dan kwam 
Nelis langs om de inhoud af te voeren. Hij had er een vernuftige manier op gevonden. Op een driewieler plaatste hij 
een groot wijnvat met bovenin een flink gat en aan de achterkant van onderen een opening, afgesloten met een stop. 
Wanneer hij op de stortplaats kwam, hoefde hij enkel de stop uit het vat te trekken, het vat wat scheef te houden en 
alles kolkte er zonder moeite uit.   
 
Nu waren de Veerse straten geplaveid met hobbelkeitjes – in België noemen ze die kasseien. Op een morgen reed 
Nelis door de Oudestraat toen de stop van het vat, die niet goed vast zat, door het gehobbel losschoot. Er blubberde 
een bruin spoor achter Nelis’ kar door de straat en hij dacht: ‘Verdraaid, straks moet ik heel Veere aanvegen’. Maar 
vindingrijk als hij was, stroopte hij vlug zijn rechtermouw op en stak zijn arm in het gat. Zo kon hij de rest binnen-
boord houden en wachten tot er iemand langs kwam, die hem de weggerolde stop zou aangeven. Nou hoefde hij al-
leen zijn arm te wassen en dat was minder werk dan de Veerse straten aanvegen’.  
 
In de tijd dat dit verhaal zich afspeelde, de eerste helft van de 20e eeuw, lag er wel riolering in de stad, maar waren 
er nog maar weinig huizen op aangesloten.   
In 1921 ontwierp de stadsbouwmeester een plan voor de aanleg van een geheel nieuw rioolstelsel. Het zou aangeslo-
ten worden op het reservoir op het eind van de sloot langs het Kanaal door Walcheren van waaruit het uit Middel-
burg afkomstige rioolwater bij eb in het kanaal werd geloosd. Dit reservoir lag ten westen van de plaats waar nu het 
gemaal aan de Sluisweg staat. Door de Veerenaren werd dit het ‘strontriool’ genoemd. Vanwege de hoge kosten 
(plm. fl. 38.000) heeft de gemeente van het plan afgezien en bleef alles bij het oude.  
 
Gelukkig dat het Veerse riool niet op het Middelburgse strontriool werd aangesloten, want dit leverde ons al sinds de 
ingebruikname van het Kanaal door Walcheren in 1872 veel overlast op. Vaak werd erover geklaagd, maar de ge-
meente weigerde keer op keer er iets aan te doen. Wanhopig deed Hendrik de Zeeuw, hoofd van de openbare lagere 
school, in 1905 nog maar eens een poging de gemeente op andere gedachten te brengen door er voor de plaatselijke 
gezondheidscommissie een gedicht over te schrijven, waaruit het volgende fragment:  
 
  

 
‘Te Veere waar de zoute golven  

 
   ’t Riool opwachten in haar schoot,  

 
Daar braakt het uit zijn breede monding  

 
   Stikdamp, pestwalm verderf en dood.  

 
Daar komt het leed en ziekte brengen  

 
   En zorg en last in overvloed’.  
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Pas nadat in juni 1962 het centrale rioolgemaal en de persleiding voor rioolwaterafvoer van Middelburg naar de 
Westerschelde bij Ritthem in gebruik genomen was, kwam er na ongeveer honderd jaar eindelijk een eind 
aan deze overlast.   

In de tweede helft van de jaren dertig van de 
vorige eeuw ontstond de noodzaak het oude 
rioolstelsel in Veere te vernieuwen. Het  
gemeentebestuur schreef hierover op 31  
oktober 1936: ‘In Veere is nog een klein  
gedeelte rioleering overgebleven uit vorige 
eeuwen. Daarop zijn in den loop der latere 
jaren broksgewijze nieuwe riolen aangeslo-
ten. Het geheel voldoet niet aan moderne  
eischen, met name zal dit onvoldoende zijn 
als een waterleiding zou worden aangelegd 
en een grooter kwantum spoelwater moet 
worden afgevoerd. Eenige jaren geleden is 
dan ook reeds een nieuw plan opgemaakt. Op 
dit oogenblik zijn wij bezig dit plan om te  
werken. Ten eerste is het prijsniveau der  
materialen belangrijk gedaald. 

In de tweede plaats is de afvoer der rioolstoffen geheel gehouden buiten de oude vestinggrachten, iets wat een zeer 
duur project noodzakelijk maakt, maar dat met het oog op technische vindingen van den laatsten tijd vermoedelijk 
niet noodig zal zijn. Met het oog daarop verwachten wij dan ook dat de totaal geraamde kosten á f 38.000  
belangrijk omlaag gebracht kunnen worden’. 

In de gemeenteraadsvergadering van 16 februari 1937 
werd uitvoerig over de aanleg van het nieuwe riool  
gesproken, maar ook over de aansluiting op het  
waterleidingnet. Door het eeuwenoude lozingspunt in de 
Torenwal te handhaven was het mogelijk voor fl. 21.500 
een nieuw riool aan te leggen. De werkzaamheden  
bestonden hoofdzakelijk uit het leggen van een hoofdriole-
ring met de nodige controlepunten, het stellen en  
aansluiten van straatkolken, het leggen, stellen en  
aansluiten van zijtakken tot en met de stankputten voor de 
huiseigenaren, het vernieuwen en dieper leggen van de 
bestaande riooluitmonding onder de Torenwal met  
hoogwaterafsluiter, en het maken van een doorspoelinlaat 
met spindelschuif. De aanbesteding vond plaats op 8  
januari 1938 op het stadhuis, nadat in  
verschillende dagbladen daarvan melding was gemaakt.  

Laagste inschrijver was Piet de Voogd uit de Wagenaarstraat, die het werk voor fl. 20.490 werd gegund. Tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden trof hij in de Oudestraat een steen aan die afkomstig bleek te zijn van het oude 
bordes van het stadhuis en bij de hervormde kerk in de Kapellestraat kwamen enkele tientallen skeletten tevoorschijn 
van personen die daar in de middeleeuwen in het koor van de voorloper van de Grote Kerk waren begraven.  
 
 Nadat in 1938 het nieuwe riool was aangelegd, werd er geen beer meer opgehaald. Uit een in 1940 door politieagent 
Maurits Wielinga in opdracht van de gemeente gedaan onderzoek bleek dat er toen nog elf huizen niet op het riool 
waren aangesloten. Op de Kaai waren dat de tegenwoordige huisnummers 15, 63, 67, 95, 99, 103, 105 en 107, in de 
Kapellestraat de nummers 4 en 11, en op de Veerseweg nummer 60.   
 
Daarnaast had een aantal inwoners een septictank, zoals de bewoners van het Bastion en het Singeltje. In een derge-
lijke tank wordt afvalwater door bezinking gezuiverd. Door de zwaartekracht worden de bezinkbare delen van de 
vloeistof gescheiden. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën, waardoor een groot gedeelte ervan 
verteert. Daardoor hoeft de tank minder vaak geleegd te worden. Aan de andere kant stroomt de vloeistof eruit. Aan 
het Bastion liep dit via een buis onder de straat door naar de haven en aan het Singeltje naar de sloot voor de huizen. 
Bij Stil Water is deze afvoerbuis nog goed te zien en regelmatig zie je er ook water uit lopen.  
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Hoewel het huis Warwijcksestraat 9, waar 
ik geboren ben, niet op de lijst van Wielinga staat, 
was het in 1940 nog niet op de riolering aangesloten. Toch 
is wat ik schrijf maar ten dele waar, maar daar kom ik 
later nog op terug. Op een foto uit 1902 zien we het pri-
vaat tegen de scheidingsmuur met de straat. In mijn jeugd 
bestond de plee uit een poepdoos van stevig hout van 
zo’n 40 x 60 cm. Hij was ongeveer 50 cm hoog. Eraan 
zaten stevige handvaten. Daarboven lag een plank met een 
gat, waarop een deksel paste. Uit oude kranten geknipte 
velletjes papier gebruikten we als toiletpapier. Als de bak 
voor driekwart gevuld was, droegen pa en ma hem naar 
buiten. Daar werd hij in een pas gegraven kuil in de 
tuin leeg gekieperd. Als alle troep eruit was, werd hij met 
een paar emmers water uit de welput schoon ge-
schuurd, om vervolgens weer naar binnen te wor-
den gedragen. Nadat het vocht in de grond verdwenen 
was, werd de kuil weer dichtgegooid.  
Pas na de Watersnoodramp van 1953 lieten mijn ouders 
het huis op de riolering aansluiten en kregen we ook  
waterleiding, zodat de plee door een moderne doortrek-wc 
vervangen kon worden.  

 
Hierboven schreef ik dat ons huis niet op de riolering was 
aangesloten. Dat is niet helemaal waar, want toen men in 
1938 bezig was met het vernieuwen van de riolering, 
verzochten begin mei dat jaar de bewoners van de huizen 
aan de zuidzijde van de Warwijcksestraat vanaf de sme-
derij tot aan de Kaai: ‘Een gezamenlijke rioleering te 
mogen leggen achter de genoemde perceelen en deze 
gemeenschappelijke leiding op 1 punt aan te mogen slui-
ten op het gemeente-riool’. Eind mei werd de vergunning 
afgegeven en het riool gelegd. De bewoners wilden hem 
in de tuin aan de achterzijde van hun huis omdat zich 
daar de meeste privaten bevonden. Men hoefde dan geen 
buizen onder de woningen door te leggen. De toenmalige 
eigenaar van ons huis en die van de twee naastgelegen 
panden gaven wel toestemming, maar stelden als voor-
waarde dat de aanlegkosten voor rekening van de ge-
meente zouden zijn en alles netjes afgewerkt zou worden. 
Bij ieder huis kwam een put met een deksel.  

De huizen waarvan het privaat niet op het riool werden aangesloten, kregen in de tuin een goot met ervoor een roos-
ter. Als het eventueel nodig was, kon vanuit de put het riool worden ontstopt. Nog goed kan ik me herinneren hoe in 
de jaren vijftig gemeentewerkman Willem de Buck met mijn vader het deksel van de put hebben gelicht en Willem 
met een ijzeren draad met aan de voorzijde een boor het riool weer heeft vlotgemaakt.   
 
Nu we toch in de Warwijcksestraat zijn, neem ik u nog even mee naar het huis dat tegenwoordig huisnummer 11 
heeft. Vroeger bestond dit uit twee huizen en in het rechter woonden halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw 
de broers Albert en Bram Janse. De tijd was er stil blijven staan en het huis verkeerde in een zeer slechte staat. Niet 
voor niets werd het in 1959 dan ook onbewoonbaar verklaard. Het hele leven van de broers speelde zich af in de klei-
ne voorkamer, waar alleen een kolenkachel, een tafel met vier stoelen, een klerenkast met daarop een brievenweger, 
een klok, en een tafeltje met erop een gascomfoor en wat pannen stonden. Slapen deden ze in de bedstee. Achter de 
woonkamer was een soort bijkeuken. Het ‘aanrecht’ bevond zich buitenshuis op de achterplaats.    
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Op deze in 1959 door Louis van Boven gemaakte 
foto zien we dat het bestond uit een plank die op 
vier paaltjes was gespijkerd. Aan de rechterzijde 
staat de regenbak waaruit drinkwater werd gehaald 
en op de achtergrond de welput waaruit men water 
putte voor het schuren van de stoep. Een paar keer 
per week kwam Betje Jobse uit de Oudewacht de 
huishouding doen. Nog goed kan ik me herinneren 
hoe ze buiten met water en zand op de plank in de 
tuin de afwas deed. Op de foto zien we de afwasbor-
stels nog liggen. Het sop gooide ze in de put erach-
ter, waar vandaan het via een afvoergootje naar het 
in 1938 aangelegd riool liep.  

Tot ver in de 20e eeuw lag van de Baljuwstraat tot de Kwartierstraat achter de huizen in de Wijngaardstraat een af-
voersloot voor rioolwater. Deze liep door de tuin van de eigenaar van het huis Wijngaardstraat 5. Toen de sloot in het 
najaar van 1950 was verstopt, hadden verschillende bewoners van de Baljuwstraat wateroverlast. De gemeente 
schreef toen Piet de Jonge aan, met de mededeling dat de verstopping het gevolg was van het onvoldoende  
schoonhouden van de sloot achter zijn perceel tuingrond. Hij kreeg het dringende verzoek deze in het vervolg goed 
schoon te houden en er vooral geen tuinafval of andere rommel in te gooien.  
Tegenwoordig ondervinden sommige bewoners van het lager gelegen gedeelte van de Wijngaardstraat na hevige  
regenval wateroverlast.  
Na de afsluiting van het Veersegat in 1961 kreeg de gemeente van Rijkswaterstaat opnieuw vergunning een inlaat in 
het achterste gedeelte van de haven te maken voor het doorspoelen van het riool en het maken van een riooluitlaat in 
de muur ten zuiden van de Campveerse Toren met een betonnen afvoergoot in het voor de muur gelegen slik.  
Op 4 juli 1964 schreef dagblad De Stem over dit lozingspunt: ‘Als een vieze, grijze massa mondt het riool van Veere 
uit op een strandje, onderaan de stadswallen langs het Veerse Meer. Het einde van de rioolleiding bestaat slechts uit 
een betonnen gootje, on-overdekt en met een kwalijk riekende aanslag van allerlei viezigheid’.   

Aan deze ongezonde situatie, waarbij de 
recreanten ‘s zomers soms tot op een  
meter afstand van deze vieze  
stinkende drab zaten, kwam in de herfst 
van 1967 een eind. In maart dat jaar vond 
door het Technisch Adviesbureau van de 
Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten, namens het college van  
burgemeester en wethouders, de  
aanbesteding plaats voor het maken van 
een rioolzuiveringsinstallatie met  
persleiding en zinker. Het werk 
werd gegund aan het Aannemingsbedrijf 
‘Schouwen-Duiveland’, 
die voor fl. 189.250 had ingeschreven. Sin
dsdien werd het rioolwater onder het Ka-
naal van Walcheren door naar 
de rioolzuiveringsinstallatie ten oosten 
van het mijnenmagazijn aan de Kanaal-
weg Oostzijde afgevoerd. Het in verval 
zijnde gebouwtje daar, met erachter een 
grasveld, herinnert er nog aan.  
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Drie jaar later werd een rioolleiding tussen Veere en Zanddijk aangelegd, zodat het rioolwater van Zanddijk en de hui-
zen langs de Veerseweg niet meer op de kreek bij Zanddijk hoefde geloosd te worden.  
De laatste grote verandering vond plaats in 1979, toen een persleiding van Veere naar de nieuwe zuiveringsinstallatie 
in Ritthem in gebruik genomen werd en het gereinigde water naar de Westerschelde afgevoerd kon worden.  
Tot slot wordt na de aanleg van het parkeerterrein op het Mauritsbolwerk het daar opgevangen hemelwater naar de 
sloot naast het Singeltje afgevoerd.  
  
Zoals hierboven al gebleken is, is er maar weinig over het oude rioolstelsel in de stad bekend. Er zijn geen tekeningen 
of beschrijvingen van bewaard gebleven. Proefondervindelijk hebben verschillende inwoners nog deze eeuw ontdekt 
dat ze net als sommige bewoners van de Warwijcksestraat aangesloten zijn op een oud riool achter hun huis. Dat is 
onder meer het geval in gedeelten van de Kapellestraat en de Kaai.  
Uit het stadsarchief komen we maar weinig over het oude riool te weten. Bekend is alleen dat er in 1606 een slootje 
tussen de huizen van de Warwijcksestraat en de Mijnsherenstraat is gegraven om het afval- en overtollig regenwater 
van de woningen daar naar de vest af te voeren. En we weten ook dat in 1622 in de Pieterstraat, de Wijngaardstraat, de 
Baljuwstraat en een deel van de Wagenaarstraat een nieuw gemetseld riool is aangelegd. De lengte ervan bedroeg 220 
meter, het was 91,5 cm breed en 152,5 cm hoog. Door de wal bij de ‘Opperhil’, halverwege de Wagenaarstraat, werd 
het water naar de vest afgevoerd. De aanleg kostte fl. 1746.  
 
In 1641 schreef Daniel Cornelissen, die op de hoek van de Markt en de Oudestraat woonde, in een brief aan het stads-
bestuur dat er voor zijn deur een grote goot liep die steeds vol slik, drek en water stond. Het bleef daar staan omdat de 
vronen (afvoerkanalen) waarlangs het afgevoerd moest worden, verstopt waren. Omdat hij vreesde dat zijn kinderen 
erin zouden verdrinken, verzocht hij het stadsbestuur ze schoon te laten maken en de straat op te hogen.  

In de oudste verordeningen van de stad lezen we al dat het verboden was op straat of op de wallen zijn behoefte te 
doen. Degene die daarop werd betrapt, verbeurde zijn bovenkleding. Als een kind dat had gedaan, kregen zijn ouders 
2 schelling boete en mocht de gerechtsdienaar hem met zijn gezicht in zijn eigen drek duwen.  
 
Nog aardig is te vermelden dat er in het verleden bij de Warwijcksepoort, het Schotse huis in de Wijngaardstraat en 
de Nelistoren een openbaar privaat stond en bij de Campveerse Toren tot halverwege de vorige eeuw een 19e of be-
gin 20e eeuws urinoir. Tot slot zien we op een stadsgezicht in de Tegenwoordige Staat van Zeeland uit 1743 aan de 
noordzijde van de stad een boven het water hangend privaat.  
 


