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Van de voorzitter 

De Stadsheraut 
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V A N  D E  V O O R Z I T T E R  1  
 
A G E N D A   
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B O E K R E C E N S I E  6
  
 
L A N T A A R N P A L E N  O P  H E T  
B A S T I O N  8  
 
  
H O N D E N P O E P  9  
 
 
U I T V R E T E R S  1 0  
 
 
N I E U W E  V E E R I S T  1 1  
 
 
V E E R E  I N  1 5 7 2  1 2  
 
 
 
 

 

CONTACT 
Secretariaat Stadsraad Veere 
Warwijcksestraat 11, 4351BE Veere 
Telefoon : 06 - 54242873 
 
E-mail: info@stadsraadveere.nl 
Website: www.stadspleinveere.nl 
Stadsheraut: Nico van Rijswijk 

VAN DE (WND) VOORZITTER  
 

Corona is nog steeds in het land. Het aantal  
geregistreerde positieve tests was op 1 december nog 
18.500 en is op 1 maart gestegen naar 36.500. En dan 
zijn de niet bevestigde zelftests niet eens meegeteld.  
Toch is de pandemie officieel geëindigd en kunnen we 
weer bijeenkomen. Het bestuur heeft daarom besloten 
om op maandag 14 maart om 19.30u weer een  
openbare ledenvergadering te houden.  
Hoewel corona in de meeste gevallen niet meer leidt 
tot ernstige klachten zijn we toch voorzichtig 
en hebben daarom de vergadering in het Akkoord  
gepland waar we voldoende afstand kunnen houden.  
Op de agenda staan een aantal interessante  
onderwerpen. In deze nieuwe Stadsheraut leest u er 
meer over.  

LEDENVERGADERING 
De ledenvergadering van 14 maart om 19.30uur 
hebben wij gepland in het Akkoord.  
De maatregelen rond corona zijn opgeheven.  
Toch zijn wij van mening dat wij voldoende 
afstand moeten kunnen bewaren  
omdat er onder onze leden wellicht kwetsbare 
personen zijn. 
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AGENDA LEDENVERGADERING 14/03/2022 

1. Opening  
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering (20 september 2021) 
4. Mededelingen  
 Stadhuisbeelden 
 Facebookpagina stadsraad Veere 
 Gebiedsvisie Veerse meer 
 Jeu de boulesbaan Oliemolenstraat 
 Kabelaanleg Veerse meer (plan voor 2e kabel) 
5. Financiële verantwoording 2021 (zie het verslag 2021 en de begroting 2022 dat aan de leden is 
  verzonden)  
 Verantwoording kascommissie 
 Formele decharge bestuur 
 Benoeming kascommissie 2022 
6. Verkiezing/benoeming nieuwe voorzitter 

 Wij zien verlangend uit naar uw kandidaatstelling  
7. Werkzaamheden gemeente afgelopen periode, gaarne uw reacties: 

Bastion  
 Kapelstraat en omgeving  

Plein Campveerse toren  
Oranjeplein  

8. Oranjeplein: terugkoppeling uit werkgroep woonhof ’t Bolwerk (zie toelichting onder de agenda)  
9. Beheer boomgaard, Jan Roggeveen  
10. Carillonbespelingen stadhuis (zie toelichting) 
11.     Voorstel reductie verkeersborden en inrijverbod Wagenaarstraat (zie toelichting onder de agenda) 
12.     Rondvraag 
13.     Sluiting  
 
 
Toelichting punt 8 Oranjeplein  

De gemeente heeft Raymond Versloot aangesteld om de plannen op en rond het Oranjeplein uit te                
werken en te concretiseren. Het bestuur acht dit een belangrijke stap na zoveel jaren van stilte.  
Het plan omvat een tiental deelgebieden, te weten:   
1a het zuidoostelijk deel waar o.a. een werf en haven voor de bruine vloot komt en nieuwe  
parkeerruimte  
1b de Torenwal, hier is een herinrichting met fraaie wandelboulevard gepland  
1c het plein voor de Campveerse toren, inmiddels gerealiseerd  
2a en b de bebouwing tussen de Kaai en Oranjeplein  
2c de parkeerplaats en te realiseren markthal  
2d bebouwing van het Oranjeplein  
3a en b bebouwing Oudestraat  
4 Montfoortse toren  
Voor 2d heeft de initiatiefgroep, bestaande uit leden van de Stadsraad een voorstel uitgewerkt in de 
vorm van een woonhof. In de voorbereiding van Placemaking Veere van 2012 is een woonhof  
besproken maar heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor parcellering omdat deze indeling van smalle, 
lange percelen beter zouden passen bij de bestaande structuur van bebouwing in Veere. De  
werkgroepen konden niet tot een eensluidend besluit komen evenals een overleg van de voorzitters van 
de stadsraad en de stichting Veere en de MSV. De gemeente heeft uiteindelijk besloten om het plan in 
kavels aan te bieden. In het beeldkwaliteisplan van 2015 is deze vorm van bebouwing overgenomen, 
het aantal percelen is toen nog uitgebreid van 6 tot ongeveer 15 percelen op dezelfde oppervlakte.  
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Beeldbepalend is een gesloten straatwand met in hoogte verschillende, diverse soorten 
gevels, gezien vanaf de Torenwal. Onze initiatiefgroep heeft een zelfde beeld voor ogen,  
zij het dat de bebouwing niet uit afzonderlijke panden bestaat maar één gebouw vormen. 
Wel met een gevel die de indruk wekt van een rij smalle panden.  

 Het voordeel van één gebouw is dat er appartementen gerealiseerd kunnen worden in een 
grote diversiteit, van starterswoningen en seniorenflat tot luxe penthouses. Een tweede 
voordeel is dat de bouw in één keer gerealiseerd wordt. Bij uitgifte van losse percelen 
kan het vele jaren duren voor alle huizen gebouwd zijn. Als voorbeeld dient de laatste 
nieuwbouw in Zanddijk waar na zes jaar het laatste perceel nog onbebouwd is.  

 Het bestuur van de Stadsraad Veere stelt daarom voor om het voorlopig ontwerp van de 
initiatiefgroep als leidraad te nemen in plaats parcellering in het Beeldkwaliteitsplan van 
2015.  

 Wijziging van dat plan zou dan nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. 
Wij stemmen dit plan natuurlijk zorgvuldig af met de andere Veerse belangengroepen.  

 
Het bestuur vraagt de ledenvergadering om instemming met het voorstel van de initiatiefgroep.  
 
  
Toelichting punt 10: Carillonbespeling stadhuis  
Van Selina van Waardenberg (gemeente Veere) ontvingen wij een mail met de vraag:  
Recentelijk heb ik contact gehad met de beiaardier. Aan de hand daarvan heb ik een aantal  
vragen. 
- Zijn u, de inwoners van Veere en de toeristen tevreden over de beiaardier?  
-       Zijn er meer bespelingen gewenst? Momenteel vinden er ongeveer 40 tot 45 bespelingen 

plaats. Hoe kijkt u er naar om wekelijks de beiaardier te laten spelen?  
 

Toelichting punt 11: Voorstel reductie verkeersborden en inrijverbod Wagenaarstraat   
 

 
Het bestuur heeft een aantal keer contact gehad met de gemeente over de 
verkeersdrukte ondanks de vele verkeersborden die onze stad ontsieren. 
Automobilisten volgen eerder hun navigatiesysteem dan de aanwijzingen. 
Daarom stelt het bestuur voor om definitief een drietal borden bij de Kaai, 
op de hoek Mijnsherenstraat/Wagenaarstraat en op de hoek Kanaalweg/
Veerseweg neer te zetten in plaats van de tijdelijke maatregelen. Deze  
verboden worden dan ook opgenomen in de TomToms e.d.   

 
 
Het bestuur vraagt om ondersteuning van dit standpunt   
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VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING 
20 september 2021, Kleine Kerk, Veere   

Aanwezig 

Bestuur Stadsraad Gemeente Veere 
Jan Paul Loeff (voorzitter, aftredend) 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 gebrui-

kers. 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 decharge 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.  
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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 ont-
vangst 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.   

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  
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BOEKRECENSIE 
 

 

Titel  Congo een geschiedenis  
 
Auteur  David van Reybrouck 
  
Uitgever  Bezige Bij, Amsterdam, 2011 
  
ISBN  978 90 234 58661 
  
Formaat  15 x 23 cm 
  
Pagina's  680 
  
Illustraties  diverse landkaarten 
  
Taal  Nederlands 
  
Prijs  € 34.99 
  
Gelezen door  Jan Paul Loeff  
 
 

 

Met enige aarzeling, wegens gebrek aan Veerse context, plaats ik deze recensie in de Stadsheraut.  
In de vorige Heraut besprak ik een boek van deze auteur over het ontstaan van Indonesië (genaamd 
"Revolusi") dat bij een Literair Gesprek in de Grote Kerk aan de orde geweest was.  
Dat stukje begon ik met de volgende zinnen die helaas weggevallen waren bij de uiteindelijke Stadsheraut. 
 

Het verhaal van het ontstaan van Indonesië en de bloei en ondergang van het koloniale rijk  
van Nederland, verteld door een Belg. De auteur was te gast in de Grote Kerk voor een  

Literair gesprek waarbij uw recensent het boek aanschafte. Deze geschiedenis beschreven  
door een buitenstaander is goed zou je denken want geschiedenis van buiten bekeken levert  

een objectief verhaal op. We komen hier op terug…   
 
In mijn recensie beschrijf ik het gebrek aan objectiviteit over de rol van Nederlanders in Nederlands Indië 
en Indonesië. Ik verwijs er hier naar want herhalen ervan is niet nuttig. Het maakte me nieuwsgierig naar de 
houding van Van Reybrouck aangaande de geschiedenis van Congo waar hij dus al eerder over publiceerde. 
Congo was lang een Belgische kolonie en daarvoor eigendom van de Belgische koning Leopold II. Ik kon 
dit boek lenen van een vriend, heb het gelezen en wil u van mijn ervaringen vertellen. Op die objectiviteit 
kom ik later terug, eerst de inhoud van het boek.  
 
Heel terecht begint het met de geografie van het land. Het is ongeveer even groot als heel West Europa en 
voor een groot deel bedekt met tropisch regenwoud. In het noorden en zuiden echter ook savanne. Het is 
voorzien van een onbeschrijfelijke rijkdom aan bodemschatten.    
 
Deze variëren van diamanten via goud naar koper en kobalt. Het land is ook nog eens rijkelijk voorzien van 
vruchtbare bodem. Er leven een groot aantal volken (of stammen zo je wilt) die een veelheid aan talen spre-
ken. Bereikbaarheid van het land is via de lucht en via de rivieren. Wegen en spoorwegen zijn schaars al-
hoewel in de huidige tijd de Chinezen wegen aanleggen in ruil voor grondstoffen. De rivier is echter de bin-
dende factor voor dit land en het boek begint dan ook met de beschrijving hoe de sporen van die rivier hon-
derden zeemijlen uit de kust al te vinden zijn. Dat, in de vorm van verkleuring van de zee, door meegesleept 
sediment. 
 
 
 
 
   
  
 



 

 
        Jaargang 2022 nr. 1   Maart  2022   Pagina 7 

 

 

 
Ook in dit boek laat van Reybrouck mensen die hij geïnterviewd heeft aan het woord. Dat maakt ook hier 
weer voor een bijzonder levendig boek dat diep wortelt in de Congolese samenleving. Het portret van de 
bijzonderste persoon die hij weet te vinden heeft hij op de voorpagina geplaatst. Dat is, de in ongeveer 1882 
geboren, d'Etienne Nkasi die voor het uitkomen van het boek in 2010 gestorven is. Deze uiteindelijk 128 
jaar oude man is de bron van een deel van de oudste geschiedenissen die de auteur boven water haalt. Het 
boek is dan ook aan hem opgedragen.   
 
Het is Stanley die vanuit Oost Afrika de Congo voor het eerst met westerse ogen aanschouwd. Nkasi heeft 
een aantal van de lokale helpers van Stanley in het echt meegemaakt waardoor een interessant verslag over 
deze ontdekkingsreiziger ontstaat. Europa begon zich in die periode in de negentiende eeuw meer en meer 
te interesseren voor centraal Afrika. Er viel (en valt) dan ook veel te halen.   
 
België komt in de race om koloniën erg laat en heeft eigenlijk niet veel keus waardoor ze uiteindelijk in de 
Congo terecht komt. In eerste instantie wordt het privé eigendom van koning Leopold II. Deze maakt hier 
op een afschuwelijke manier misbruik van. Het gaat hier om de periode van 1885 tot 1908. In dat laatste 
jaar wordt het een kolonie van België als land en de Congolezen zien dat als een bevrijding. Helaas loopt 
ook dat uit in een desillusie en de Belgen wonen het arme land al net zo uit als daarvoor hun koning. Als 
zijsprong moet gezegd worden dat de lokale "Force Publique" (koloniale krijgsmacht) in beide  
wereldoorlogen een belangrijke en dappere rol aan de kant van de Geallieerden heeft gespeeld in Afrika.   
 
Na de Tweede Wereldoorlog komt ook in dit land een vrijheidsbeweging op gang of eigenlijk diverse be-
wegingen veelal lokaal van aard. Opnieuw, bedenk dat Congo zo groot is als heel West Europa. Het heeft 
een groot aantal volkeren en talen binnen zijn grenzen. De auteur doet hier op duidelijke wijze verslag van. 
Lokaal betekent dus niet in een klein gebied maar in een grote provincie. Uiteindelijk wordt het land pas in 
1960 zeer plotseling onafhankelijk. Vrijwel meteen slaat de krijgsmacht aan het muiten en dondert het amb-
telijke apparaat, voor zover aanwezig, in elkaar. Het is dan ook vanaf dag één chaos in het land. Via allerlei 
machthebbers waarvan Mobutu wel de bekendste en langstzittende is blijft het een onstabiele toestand. De 
genocide van Hutu's en Tutsi's in het naburige Rwanda zorg ook nog voor een oostelijk deel van het land 
dat verregaand instabiel is.   
 
U merkt dat ik met zevenmijlslaarzen door het boek heen ga. Ik wil het hier niet navertellen, daar is Van 
Reybrouck, de auteur veel beter toe in staat dan ik. Net als Revolusi is dit een uitstekend leesbaar boek. In 
tegenstelling tot Revolusi zijn er zeer weinig positieve zaken in opgesomd. Het is een enorme opsomming 
van genocides, verkrachtingen en uitbuiting. Het is een onwaarschijnlijk rijk land zoals al eerder gezegd. 
Rijkdom die niet altijd een zege blijkt. Zoals een puissant rijke oudoom van mijn moeder dat ooit, lang ge-
leden, samenvatte: "bezit is last". Een last die Congo nog altijd met zich mee torst. Het boek is nu al weer 
12 jaar oud en dus niet meer actueel. Als je echter even op internet kijkt hoe het nu in Congo ervoor staat is 
er nog maar weinig verbetering.   
 
Is van Reybrouck milder voor de hoofdrolspelers uit zowel België als Congo dan hij voor de Nederlanders 
in Indië is? Nee, zeker niet alhoewel ik iets meer positiefs over de Belgen waarneem dan over de Nederlan-
ders in Revolusi. Ook hier echter serveert de auteur de hoofdrolspelers af als voor het overgrote deel ver-
schrikkelijke mensen.   
 
Dat gezegd hebbende wil ik benadrukken dat het een uitstekend leesbaar boek is dat helaas een verschrikke-
lijk trieste geschiedenis verteld. Je krijgt de indruk dat dit een volk is, voor zover het één volk is, dat inca-
pabel is zichzelf te besturen. Ze zijn nu in de handen van de Chinezen gevallen die het land ontdoen van 
grondstoffen in ruil voor het aanleggen van infrastructuur. Voor het vrije westen een gemiste kans…
voornamelijk door eigen graaizucht gemist, daar moeten we eerlijk over zijn.  
 
Bent u in Afrika en recente geschiedenis geïnteresseerd dan is die een boek dat u niet mag missen. Zoals 
gezegd, het is goed leesbaar en razend interessant.  
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Tot onze vreugde heeft iemand hiertegen geprotesteerd. Althans dat nemen we aan want deze  
afschuwelijk palen zijn door iets minder erge exemplaren vervangen.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds geen wonderen van inpassing in ons Beschermd Stadsgezicht maar in ieder geval minder erg. 
Ons voorstel…ze vervangen door de gietijzeren lantaarnpalen zoals in de hele verdere stad staan. Of anders 
de smaakvolle lage verlichting die 'de Werf' er zelf had aangelegd nadoen. Dat geeft ook geen  
lichtvervuiling over het meer en over de rest van het Bastion.   

LANTAARNPALEN OP HET BASTION 
Jan Paul Loeff 

 
 

In de stad Veere leven we in een beschermd stadsgezicht. De gemeente is daar de hoeder van zoals dat 
ook hoort. Soms echter vraag je je af of die vanzelfsprekendheid wel terecht is. Na het bestraten van het 
terreintje achter restaurant de Werf (wie betaalde dat en wie wordt er van deze volstrekt onnodige actie 
beter?) werden daar twee lantarenpalen geplaatst die misschien prima in een nieuwbouwwijk passen maar 
hier in de stad Veere volstrekt detoneren. We laten u een foto zien genomen in de avond.  
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HONDENPOEP 
Valerie Meertens 

 
 

Een beetje gek misschien om gelijk als onderwerp met hondenpoep te beginnen.  
 
Niet ons meest favoriete onderwerp...maar helaas wel iets waar we momenteel erg vaak mee worden ge-
confronteerd in Veere en Zanddijk.  
 
Nadat mijn dochtertje van 6 nu tweemaal achter elkaar in de hondenpoep heeft gestaan...waarbij ze 1 keer 
het zelf van juf buiten moest gaan schoonmaken met een stokje ( hoe is dat goed gegaan...? ), was bij mij 
de maat vol. Natuurlijk kan je de juf niets kwalijk nemen want zij heeft haar handen al vol aan een hele 
klas vol kindertjes en die kunnen ook niet alleen gelaten worden  

Vanaf de Grote Kerk naar school lopen is 
echt zigzaggen en continu opletten waar je 
loopt.  

Laat staan dat leuke grasveldje....plek om te 
spelen? Denk het niet want daar ligt altijd 
poep. Sinds wanneer is het "normaal"  
geworden dat er overal poep ligt. Het is niet 
normaal en ronduit smerig.  
Veere is momenteel besmeurd en dat is  
jammer want zo'n mooi stadje verdient het 
om te schitteren en schoon te zijn. Dat er dus 
een aantal inwoners met honden ervoor  
zorgen dat het vies wordt is erg  
teleurstellend. Ook verpesten zij het voor de 
baasjes die wél altijd netjes de ontlasting van 
hun hond opruimen.   
 
Graag wil ik dus iets doen om dit probleem 
aan te pakken.  
 
  
 
 
  

Deze week wordt er op school bij groep 3 en 4 gewerkt met het onderwerp poep....de kinderen van de klas 
gaan posters maken. Als deze klaar zijn dan ontvang ik de posters. Er is contact met Femke van den Berg 
de kunstenares bij de Grote Kerk en zij gaat van keramiek poepzakhangers maken. De poster van de kin-
deren willen we gaan lamineren en deze ophangen aan lantaarnpalen en bomen. Ook zal ik van pallethout 
nog meer bordjes maken.   
 
Want we willen een prachtig en schoon Veere en Zanddijk ( hier is het overigens ook een probleem....) 
vooral voor de inwoners maar ook voor de toerist.  
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ZIJN DE MILIEUFREAKS UIT VEERE NU UITVRETERS? 

POSTCODEROOSREGELING 
Nico van Rijswijk 

 
 

Onderstaande column heb ik overgenomen uit de Volkskrant. Peter de Waard schreef het nadat ik contact 
met hem had.  

Economie  
 
PETER DE WAARD  
 
Vorm  
 
Veere, de Campveerse Toren, 'aan drie kanten in 't water, mooiste punt van Nederland. (...) Die  
stokoude Indiërs moeten Veere bedoeld hebben toen ze den lui 't 'Nirwana' voorhielden, 't niet zijnde 
zijn.  
Alles is goed en d'r kan niets dan goeds komen.'  
  
Nescio (pseudoniem voor Frits Grönloh) schreef dit in 1908 over het Zeeuwse stadje dat toen een  
verarmd oord was waar vooral kleine vissers woonden. 'En goedkoop is het hier ook', voegde hij eraan 
toe. In Veere was hij vooral om uit te kunnen kijken over het water. Drie jaar later verscheen zijn  
novelle De Uitvreter over Japi, de allereerste milieufreak die los wilde komen van de materiële wereld 
en niets liever deed dan over het Zeeuwse water staren. 'Ik ben niks en ik doe niks. Eigenlijk doe ik nog 
te veel. Ik ben bezig te versterven.'  
  
Veere is niet meer arm, maar een toeristische hotspot. Vanaf de jaren zestig ontdekten Randstedelingen 
dat Veere als gevolg van de verarming zo mooi bewaard was gebleven. De wallen waren niet  
weggehaald en de meeste woningen niet aangepast. De tijd had hier stilgestaan. 144 panden werden als 
Rijksmonument aangewezen, hetgeen betekende dat ze niet konden worden veranderd. En ook niet  
konden worden verduurzaamd: geen vloerverwarming, geen zonnepanelen en geen dubbel glas. Dat zou 
een economisch delict zijn.  
  
Maar de bewoners legden zich daar niet bij neer. Die wilden toch wat doen voor het milieu en besloten 
een energiecoöperatie op te richten die bij twee bedrijven in de omgeving zonnepanelen liet installeren.  
  
Iedere deelnemer investeerde 3.000 euro. De opgewekte stroom werd voor 5 eurocent per kWh verkocht 
aan de elektriciteitsmaatschappij. De teruggave aan energiebelasting van 12 eurocent per kWh werd  
verdeeld onder de deelnemers. Hoewel het rendement in vergelijking tot de aanleg van zonnepanelen op 
het eigen dak mager was, gaf het toch een goed gevoel.  
  
Maar nu is dat omgedraaid. De energiebelasting op stroom voor coöperaties is vanwege de hoge gasprijs 
verlaagd met 6,5 cent tot 5,5 cent per kWh. Bij een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh per jaar  
verliezen ze hierdoor 235 euro. Dat betekent meteen dat het rendement negatief zal worden. De  
verlaging van de energiebelasting op stroom moet een compensatie zijn voor de verhoging van de  
energiebelasting op gas.  
  
Maar daar hebben de deelnemers van energiecoöperaties weinig aan. 'Een sigaar uit eigen doos', zo 
wordt het genoemd. Zo'n 85 duizend Nederlanders zijn aangesloten bij een energiecoöperatie en die zijn 
nu allemaal gedupeerd. Samen gaan ze er bijna 20 miljoen euro op achteruit. De milieubewuste leden 
van energiecooperaties zoals die in Veere hadden liever een korting op de energiebelasting op gas  
gezien. Dat was ook logischer geweest. Tenslotte gaat het om een compensatie voor de gestegen  
gasprijzen.  
  
Wie in dit geval de uitvreter is, laat zich raden.  
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Portretschilder Richard van Klooster (1960) woont al weer ruim 1 jaar in Veere, in het statige pand op de 
Markt, waar hij zijn atelier op de eerste verdieping heeft. Sinds de uitzending eind vorig jaar van het televi-
sieprogramma  “Sterren op het doek” waarin zijn portret van Jan Terlouw werd uitverkoren stromen ver-
zoeken voor een portret toe.   
 
Het talent van Richard van Klooster werd op jeugdige leeftijd herkend, zodat hij als snel teken- en schilderles 
kreeg in het Hilversumse atelier van Frater Beatus Nijs, die veel talentvolle leerlingen opleidde. Zijn voor-
keur voor de klassieke schilderkunst werd tijdens die lessen verder ontwikkeld. De Academie voor Beelden-
de Kunsten in Rotterdam, waar hij na de middelbare school terecht kon, schonk in die tijd echter weinig aan-
dacht aan de klassieke, lees ambachtelijke, ontwikkeling van zijn studenten, waardoor Van Klooster besloot 
daar niet heen te gaan. Wel heeft hij een tijdje de Avond Academie in Rotterdam gevolgd, maar ook daar kon 
hij niet veel mee. Hij begon een grafische ontwerpbureau dat leidde tot een florerend communicatiebureau, 
zodat hij zich 1 dag per week kon wijden aan zijn passie: de portretkunst. Sinds de verkoop van zijn commu-
nicatiebureau kan Van Klooster zich geheel richten op zijn werk als onafhankelijk kunstenaar. Het bestuur 
van de  Gerrit den Braber Muzenprijs geeft hem al vele jaren opdracht de laureaten te portretteren. Zo zijn 
foto-afdrukken van de in olieverf geschilderde portretten van Gerdi Verbeet (voormalig voorzitter Tweede 
Kamer), Maartje van Wegen (radio- en televisiepresentator, Jan Peter Balkenende (voormalig premier) en 
Joop van den Ende, om er een paar te noemen, in zijn atelier te bewonderen.  
 
 

 
NIEUWE VEERIST? 

Ruud Backx 

 
Richard van Klooster kan met 
recht een klassiek portretschilder 
worden genoemd. Het liefst wil hij 
zijn model in het atelier voor zich 
zien en dan lijn voor lijn en laag 
voor laag een portret “boetseren”, 
zodat het niet alleen alle nuances 
van een gezicht toont, maar het 
ook een spiegel van de ziel is. Dat 
lukt tegenwoordig niet altijd, 
kwestie van tijd natuurlijk, zodat 
een foto vaak de basis van een  
portret moet vormen. De afwer-
king, de finishing touch, geschiedt 
echter altijd in een aantal sessies, 
waarbij de geportretteerde in het 
atelier poseert.  

In die zin past Van Klooster in de schilderkunstige traditie van de Veerse kunstenaarskolonie uit de eerste 
helft van de vorige eeuw. De Veeristen lieten zich weliswaar in de eerste plaats inspireren door de 
schoonheid van Veere en het hun omringende landschap, maar zij maakten ook veel portretten van fami-
lieleden, vissers, boerenmeisjes en andere streekgenoten. Van Klooster zet die traditie enigszins vanuit 
zijn atelier voort. Hij heeft zich zelfs al aangemeld bij de club van Veerse kunstenaars.  
 
Op mijn vraag of Van Klooster de “Veerse ziekte” al onder de leden heeft moet hij hartelijk lachen, hij 
kende die uitdrukking nog niet, maar voelt zich met zijn partner al geheel thuis in ons stadje en is zeker 
niet van plan terug te keren naar de randstad. Hij heeft zich op verzoek van de gemeente al bezig gehou-
den met de discussie over parkeerproblematiek, maakt zich zorgen over het aantal tweede woningen en 
de leefbaarheid en vindt dat Veere zeker geen openluchtmuseum mag worden.   
 
Waarvan akte!  
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VEERE  IN HET JAAR 1572 
Jan Midavaine 

 
 

Op 4 mei is het 450 jaar geleden dat Veere van de Spaanse overheersing werd verlost. Den Briel was de 
eerste stad die door de geuzen werd ingenomen. Dat gebeurde op 1 april 1572. Voor Walcheren braken 
er daarna onrustige tijden aan. Op Paasavond 6 april brak er in Vlissingen een opstand uit. De bewoners 
pikten het niet langer dat steeds grotere groepen regeringstroepen naar hun stad werden gestuurd. Ook 
drukten de door Alva nieuw ingevoerde belastingen zwaar op hun schouders. Omdat alle voedsel als  
eerste naar de Spanjaarden en het in de stad gelegerde Waalse garnizoen ging, dreigde de bevolking te 
verhongeren. Door de stilstand in handel en visserij en de voortdurende garnizoensoverlast ging de  
welstand van de stad zienderogen achteruit. Het stadsbestuur zwichtte voor deze argumenten en op 10 
april maakte ze bekend dat ze de zijde van Oranje had gekozen.  
 
 De Veerse vissers zagen het liefst dat de stad het voorbeeld van Vlissingen zou volgen. Tijdens het  
haringvangstseizoen van het jaar ervoor hadden ze niet kunnen uitvaren, zodat ze geen inkomsten  
hadden gehad. Ze vreesden te zullen verhongeren als er nieuwe troepen naar de stad zouden worden  
gestuurd. Hun aanvoerders waren de schippers Lein Jacobszoon Tay en Koeyevleisch, die in Den Briel 
gevangen hadden gezeten en door toedoen van commissaris Jan van Cuijck hun vrijheid hadden  
verkregen.   
 
Om de stad tegen invallen van de geuzen te beschermen, vroeg het stadsbestuur advies aan de drie  
schutterijen. De stad werd in drie wijken verdeeld en iedere wijk kreeg een hoofdman, bijgestaan door 
een kwartiermeester. Aan dit tweetal werden grote bevoegdheden toegekend. De inwoners waren hun 
niet alleen gehoorzaamheid verschuldigd inzake de dag- en nachtwaken, maar ook in noodsituaties als de 
stad in gevaar zou komen.   
 
Voor de verdediging van de stad werden op 9 en 10 april van planken van een gesloopt schip  
geschutbeddingen gemaakt.  
 
  

Uit angst voor garnizoensuitbreiding 
maakten de vissers zich op 11 april, 
ondanks hevige protesten van de be-
heerder, meester van het arsenaal aan 
de overzijde van de haven. Daar had 
men het jaar ervoor nog juist grote 
hoeveelheden wapens en munitie op-
geslagen, waaronder 2000 bronzen 
scheepskanonnen. Ook maakten de 
vissers die dag plannen om het uit 23 
man bestaande Vlaamse garnizoen uit 
de stad te verdrijven, maar zover 
kwam het in eerste instantie niet. Een 
week later schreef baljuw Jeronimus 
de Rollé aan de gouverneur van de 
provincie dat hij de situatie in de stad 
onder controle had, en bleef alles zo-
als het was.  

In diezelfde week trokken groepjes gewapende Vlissingers over het eiland, met trommels en pijpers, de 
vanen geheven. Ze gingen van dorp naar dorp en overal boden ze de plaatselijke overheid een schrijven 
aan, waarin ze hulp en bijstand beloofden aan iedere parochie die zich aan hun zijde zou stellen. 
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VEERSE EN MIDDELBURGSE DROLLEN 
Jan Midavaine 

 
 

Op 24 april trokken de geuzen vanuit Vlissingen 
met acht vendels Arnemuiden binnen. De stad 
bood geen enkele weerstand. Ze namen de  
koopmansgoederen in de aangemeerde schepen 
in beslag en sloten de haveningang af door er 
twee met gruis en steen geladen schepen in te 
laten zinken. Daarna richtten ze hun pijlen op 
Veere. De meningen over een overgave van de 
stad waren verdeeld. De vissers zagen het liefst 
dat de stad zich zo spoedig mogelijk zou  
overgeven. Hun aanvoerders Lein Jacobszoon 
Tay en Koeyevleisch waren op 16 april door de 
geuzen op zee aangehouden en hadden de  
toezegging gekregen dat ze overal mochten  
vissen en door hen beschermd zouden worden als 
Veere partij voor Oranje zou kiezen. 

Als de stad zich niet zou overgeven, zag de toekomst er voor hen niet al te best uit. Onverbiddelijk zouden 
de geuzen dan jacht op hun schepen maken en de bemanning ervan zou een volgende aanhouding niet 
overleven. De Schotten daarentegen kozen partij voor de regering in Brussel. Ze hadden daar juist een ver-
zoekschrift ingediend waarin ze vrijstelling hadden verzocht van de dertigste penning op de uitvoer van 
handelsgoederen. Voor de magistraat was een goede verstandhouding met de Schotten van groot belang. 
Als zij de stad zouden verlaten, zou dat een gevoelige daling van de welvaart betekenen.  
 
 Baljuw Jeronimus de Rollé speelde in die dagen een belangrijke rol. Hij zorgde er altijd voor dat er rust 
heerste in de stad. Met de gouverneur van de provincie stond hij op goede voet, evenals met de conservator 
van de Schotse Natie. In het verleden had hij meerdere malen blijk gegeven voorstander van de hervorming 
te zijn, wat hem bij het landsbestuur verdacht had gemaakt. Geen enkel lid van de hervormde gemeente is 
tijdens zijn baljuwschap in hechtenis genomen. Al in 1560 stond hij de calvinistische Schotten toe in zijn 
boomgaard samenkomsten te houden. Stadschirurgijn Adriaan Loyszn. bleef na 1566 gewoon in dienst, 
hoewel hij zich als meest vooraanstaande hervormer had laten kennen. Tijdens de inval van de geuzen op 
Walcheren in maart 1567 logeerde de afgezant van Willem van Oranje bij hem in huis. Toen hij in maart 
1568 op aansporen van hogerhand twee vooraanstaande calvinisten had moeten arresteren, waren die in 
veiligheid vóór hij bij hun huizen arriveerde. Het maakte hem hoogst verdacht, maar men liet hem gewoon 
op zijn post gehandhaafd.  
 

In deze onzekere tijd nam de magistraat alle belangrijke beslissingen in overleg met de drie schutterijen. 
Met vereende krachten werd de verdediging van de stad georganiseerd om op deze wijze neutraal te  
kunnen blijven. Toch waren de meningen onder de schutters verdeeld. Toen die rond de 27e april in de 
Grote Kerk vergaderden, verschenen er voor de stad 150 à 200 geuzen. Haastig sloot men de poorten, maar 
de vissers en andere zeelieden braken er een open en lieten de geuzen de stad binnen. Onmiddellijk  
kwamen de schutters, zo’n 160 in getal, in actie. Ze verjoegen de indringers en ook degenen die de poort 
hadden opengebroken. Dit speelde zich in zo’n razendsnel tempo af dat 300 met haakbussen gewapende 
soldaten, die buiten de stad gereed lagen om de inval te ondersteunen, niet eens de kans kregen om in actie 
te komen. De magistraat, de baljuw en de schutterijen hadden nu weer de touwtjes stevig in handen. Het 
arsenaal werd ontzet en vijf schepen werden uitgerust om voor de stad te patrouilleren. Voorlopig bleef 
Veere zichzelf verdedigen, zonder inmenging van buiten.  
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Deze neutraliteit hield niet lang stand. Een bericht dat er Spaanse troepen naar Walcheren in aantocht 
waren, deed de balans doorslaan. Geconfronteerd met dit dreigende vooruitzicht, kreeg het standpunt van 
de vissers de overhand. De schutterij van de kruisboog helde als eerste naar de geuzenpartij over. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk, want Lein Jacobszoon Tay, de aanvoerder van de vissers, was lid van dit gilde. 
De Oranjegezinde Veerenaren verzochten nu de Vlissingse machthebbers om bijstand. Intussen had  
Willem van Oranje op 1 mei vanuit zijn slot Dillenburg in Duitsland een brief gestuurd, waarin hij  
beloofde Veere haar oude vrijheden, rechten en privileges terug te zullen geven, als de stad zijn zijde zou 
kiezen.   
 
  
 
Op 1 mei werden nogmaals planken geleverd voor het maken van geschutbeddingen. De dag erna  
trokken Jeronimus Tseraerts, viceadmiraal van Lodewijk van Oranje, die kort daarvoor in Vlissingen was 
aangekomen, en commissaris Jan van Cuijck met ongeveer zestig soldaten naar Veere. Zonder weerstand 
bereikten ze de Zanddijkse poort. Ze verzochten de poortwachter binnengelaten te mogen worden, terwijl 
de soldaten buiten de poort zouden blijven wachten. Ze zeiden dat ze gekomen waren om met het  
stadsbestuur te onderhandelen. Hun verzoek werd ingewilligd en samen begaven ze zich naar het  
stadhuis. Daar probeerden ze de magistraat over te halen met Veere hetzelfde te doen als die van  
Vlissingen had gedaan. Uit angst voor strenge maatregelen van Alva bleef het stadsbestuur echter zeer 
voorzichtig en weigerde op het voorstel in te gaan.  
 
  
 
Teleurgesteld keerde Tseraerts diezelfde avond terug naar Vlissingen. Van Cuijk behield nog wel moed 
en besloot het over een andere boeg te gooien. Het lukte hem binnen de stad te komen. Hij nam zijn  
intrek in een herberg en zocht de twee aanvoerders van de vissers op. Hij wees hen erop dat ze aan de 
geuzen verplicht waren mee te helpen de stad aan de zijde van Oranje te brengen. Die voelden daar  
natuurlijk wel voor, maar besloten eerst de stemming onder de bevolking te polsen. Het duurde niet lang 
of de vissers hadden een groepje aanhangers gevonden waar ze op konden rekenen. Toch was hun aantal 
nog te klein om de stad van de Spanjaarden te kunnen bevrijden, zelfs niet met de steun van de zestig 
man die nog buiten de poort stond. Daarom verzochten ze Van Cuijk terug naar Vlissingen te gaan om 
daar een compagnie soldaten op te halen. De opzet van Van Cuijk was gelukt en blij haastte hij zich naar 
Vlissingen. Niet lang daarna trok de Franse heer Jeannin met veertig Franse hugenoten naar Veere.  
 
 Eer men daar besefte wat er aan de hand was, rukten de Oranjetroepen de volgende morgen de stad  
binnen. Het stadsbestuur was over deze actie danig ontstemd, maar kon er niets tegen doen omdat de geu-
zen al binnen de stadsmuren waren. Toen rees de vraag waar men ze kon onderbrengen. Baljuw Jeroni-
mus de Rollé kreeg toen een briljant idee. Hij bood de Grote Kerk aan om de soldaten in te huisvesten. 
Blij met dit aanbod was de kerk al gauw gevuld met een grote groep gewapende soldaten. Zonder slag of 
stoot hadden ze de stad in handen gekregen. Maar toen volvoerde de baljuw zijn sluwe plan. ‘Zie zo!’ 
sprak hij, ‘de vogels zitten in de kooi, knap als ze eruit komen!’ Hij liet alle deuren van de kerk vergren-
delen, zodat de geuzen in de val zaten en de regeringsgetrouwen weer meester in de stad waren. Naar 
Middelburg zond hij een bode om bijstand te vragen.  
 
Het zag er voor de geuzen niet goed uit, ze zaten als ratten in de val. Van Cuijk, die niet ingesloten was, 
begreep maar al te goed de ernst van de situatie. Er moest zo spoedig mogelijk hulp uit Vlissingen ko-
men, teneinde de sluwe list van de baljuw nog op het nippertje ongedaan te maken. Haast was geboden! 
Nauwelijks was de bode die hij naar Vlissingen had gezonden aangekomen, of onmiddellijk werd alarm 
geslagen. Het duurde niet lang of hopman Jacob de Rijk ging met een groot deel van zijn krijgsvolk per 
schip naar Veere. Bij het Zuiderhoofd aangekomen, meerde hij aan. Tot zijn grote blijdschap werd hij 
binnengehaald. Het was dan ook de hoogste tijd, want als hij een kwartiertje later was gekomen, had hij 
een grote bezetting Spanjaarden in de stad aangetroffen, die vanuit Middelburg naar Veere onderweg was 
en zich op dat moment al bij Zanddijk bevond.  
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Zonder dralen trok De Rijk met zijn manschappen de stad door, de Zanddijkse poort uit, en viel op de 
niets vermoedende Spanjaarden aan. Die hadden niet op deze tegenstand gerekend en sloegen op de 
vlucht. De geuzen achtervolgden hen tot aan de grens met Middelburg. Daarna keerden ze naar Veere  
terug om de soldaten in de kerk te bevrijden. Maar dat bleek een grote tegenvaller, want toen De Rijk met 
zijn soldaten de stad had verlaten, had de baljuw van de gelegenheid gebruik gemaakt om onmiddellijk de 
poorten te laten sluiten. Alle manschappen in de stad had hij in paraatheid laten brengen. Hij hoopte dat er 
spoedig hulp zou komen en voelde zich tamelijk gerust.  

 

Toen De Rijk met zijn manschappen bij de 
Zanddijkse poort was aangekomen, stonden 
daar ook enkele Oranjegezinde Veerenaren te 
wachten om binnengelaten te mogen worden. 
Aangezien zij met de situatie van de vesting 
goed op de hoogte waren, wisten ze bij eb  
buiten het Noorderhoofd om in de stad te  
geraken. Onmiddellijk zochten ze een aantal 
geestverwanten op en samen spraken ze af de 
volgende morgen bij het aanbreken van de dag 
de poort open te breken en De Rijk met zijn 
manschappen binnen te laten. Daarna zocht 
ieder zijn huis op en ging slapen. 

De volgende morgen vroeg begaven de Oranjemannen zich naar de afgesproken plek. Op het sein van een 
van hun leiders bestormden ze de poort, braken die open en lieten de soldaten onder groot gejuich binnen. 
De baljuw, nog blij dat hij voor de tweede keer in zijn list was geslaagd en Veere voor Alva behouden 
had, wandelde met enige leden van het stadsbestuur op de Markt, toen een van de poortwachters hem het 
nieuws van De Rijks intocht in de stad bracht. Schrander als hij was, zag hij onmiddellijk de ernst van de 
situatie in, waarin hij verkeerde. Als de geuzen in de kerk bevrijd zouden zijn, betekende dat, dat Veere 
voor de Spanjaarden verloren was en hij op het schavot zou eindigen. Hij aarzelde geen moment, wierp 
zijn baljuwsmantel weg, en rende naar het Zuiderhoofd, waar hij op een van de daar liggende pinken 
sprong en de schipper gelastte hem naar een veilige plek te brengen.  
 
 Het eerste wat De Rijk nu deed, was de in de kerk opgesloten soldaten bevrijden. Als hij dat bij zijn eer-
ste intocht aan een paar anderen had overgelaten, zouden ze al eerder bevrijd zijn geweest. De opgesloten 
mannen namen hem dit wel kwalijk. De Rijk verdedigde zich door te zeggen dat de Spanjaarden de stad al 
zo dicht genaderd waren dat hij geen tijd had gehad om hen te verlossen. Nu de stad in handen van de 
geuzen was, riep hij de leden van de magistraat op het stadhuis bijeen. Tot zijn grote verbazing was hun 
aantal klein. Toen hij vroeg of ze altijd met zo weinig personen bijeenkwamen, kreeg hij te horen dat een 
aantal van hen niet was komen opdagen uit angst voor wat er men hen zou gaan gebeuren. De Rijk zei dat 
ze hun ambt konden behouden als ze trouw aan de prins zouden zweren, waartoe allen bereid waren.  
 
 Toen De Rijk hoorde dat de baljuw de stad was ontvlucht, zond hij hem direct een sloep achterna. Door het ongun-
stig tij was de pink waarop die zich bevond nog niet ver uit de kust en kon hij worden ingehaald. De baljuw werd 
van boord gehaald en naar het stadhuis overgebracht. Daar werd hij met de rest van het stadsbestuur verenigd. Hij 
vroeg wat men met hem van plan was te doen, waarop De Rijk antwoordde dat hij net als alle andere stadsbestuur-
ders zijn ambt mocht behouden als hij trouw aan de prins zou zweren. Veel keus had hij niet, dus legde hij de eed 
van trouw af, gevolgd door de rest van de magistraat.   
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Nu de stad de zijde van Oranje had gekozen, kwamen de Spanjaarden dagelijks vanuit Middelburg en 
Arnemuiden, dat op 8 mei weer door de Spanjaarden was heroverd, tot aan de stadsmuren. Met man en 
macht probeerde men hen tegen te houden. Iedere Spanjaard die gevangen genomen werd, werd meteen 
opgehangen. Hun aantal was zo groot dat de takken van de bomen in de tuinen rond de stad door hun 
gewicht doorbogen, wat een afgrijselijk schouwspel opleverde.  
 
De bezetting in Veere bestond nu uit tweehonderd man. Om de stad beter te kunnen verdedigen reisde 
Van Cuijk naar Engeland, waar hij 125 Schotten in dienst nam. Ook de in de Wolsack op de Kaai  
wonende Schotse koopman Joris Kinckaid liet op eigen kosten een aantal soldaten uit zijn vaderland 
overkomen. De versterking kwam net op tijd, want inmiddels hadden de Spanjaarden Fort den Haak 
veroverd. Langs de Polredijk trokken ze naar de noordzijde van de stad. Omdat de dijk daar nog niet 
versterkt was, stapelden de Veerenaren in allerijl op de zwakke plekken haringtonnen op, waarna dit 
gedeelte de naam ‘Tonnenberg’ kreeg. Maar dit opgeworpen tuig was niet tegen een aanval bestand. 
Hoewel de Veerenaren zich dapper verweerden, kon men niet voorkomen dat de vijand de noordzijde 
van de haven in beslag kon nemen. De Spanjaarden sloegen ieder die ze tegenkwamen dood, vrouwen 
werden verkracht, en huizen en bedrijven verwoest en geplunderd. Alleen de brug bij de molen scheidde 
de stad nog van het bezette gebied. De Rijk die het grote gevaar voor de stad zag, bemande bij afgaand 
tij enige sloepen met bewapende burgers en matrozen. Die roeiden tot bij Fort den Haak en staken de 
Spaanse schepen in brand. Toen de Spanjaarden de vuurzee zagen, zonk hen de moed in de schoenen. 
Ze bliezen de aftocht, waarbij ze door een woedende menigte Veerenaren achterna gezeten werden.  
Verstoken van hun schepen sprongen de Spanjaarden van de zeedijk af, om landinwaarts naar  
Middelburg te vluchten. Zes- à zevenhonderd Spanjaarden lieten daarbij het leven. De verbittering tegen 
hen was zo groot, dat een heelmeester het hart uit de borst van een gesneuvelde soldaat sneed en het op 
de punt van het galjoen van een vaartuig stak dat aan de kaai lag afgemeerd. Volgens overlevering  
hebben veel Veerenaren er toen hun tanden in gezet. Hierna is het de vijand nooit meer gelukt de stad 
binnen te komen.  
 
Om de vesting nog beter tegen een nieuwe aanval te kunnen beschermen, wierp men haastig voor de 
stadsmuur tussen de Zanddijkse- en de Mijnsherenpoort een aarden borstwering op. Daarop werd een 
indrukwekkende batterij afweergeschut opgesteld, die de vijand op afstand moest houden.  
 
 

  

Op zondag 11 mei arriveerden nog eens 
ongeveer 200 nieuwe soldaten in de stad. In 
tegenstelling tot eerder gezonden troepen 
betrof het hier goed getrainde militairen. 
Eenmaal in Veere aangekomen, begonnen 
ze alle rooms-katholieke instellingen rond 
de stad te plunderen en in brand te steken. 
De kerk van Zanddijk, het leprozenhuis, het 
gasthuis, het Clarissenklooster en de kapel 
van Zandenburg gingen daarbij in vlammen 
op. Een non kon zich tientallen jaren later 
nog goed herinneren hoe de soldaten die 
dag het klooster binnendrongen, de beelden 
stuksloegen, altaren omver haalden, kelken 
en sieraden roofden en de heilige  
relikwieën ontwijdden. 

Daarna staken ze het klooster in brand. De zesentwintig zusters werden met de dood bedreigd. Op het tumult kwa-
men veel nieuwsgierigen af, maar niemand bood hulp. Tot een onbekend gebleven man de zusters uit de woedende 
menigte meenam. 
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Hij bracht hen naar een armoedig huisje, waar ze twee maanden lang onder erbarmelijke omstandigheden 
hebben doorgebracht. Eenmaal brak een stel dronken hugenoten de deur van hun kamer open en bedreigde 
hen met de dood. De zusters stonden doodsangsten uit en één van hen kon de heftige emoties niet aan en 
zakte in elkaar. Voor de voeten van de vloekende en tierende soldaten blies ze de laatste adem uit. Door een 
opmerking van een soldaat, die zei dat het onschuldige vrouwen waren, waar ze hun handen niet aan vuil 
moesten maken, kon een bloedbad worden voorkomen. Daarna blies de groep de aftocht. Later zijn de zus-
ters via Goes naar Antwerpen getrokken. Vele jaren later vertrokken ze vandaar naar Saint-Omer in de  
provincie Artois, waar ze een nieuw klooster hebben gesticht.   
 
De dag nadat de geuzen de rooms-katholieke instellingen geplunderd en in brand gestoken hadden,  
ontvluchtten verscheidene vooraanstaande regeringsgetrouwe inwoners en de nog aanwezige geestelijken 
de stad, uit angst opgepakt en vermoord te zullen worden. Onder hen de stadssecretaris, de beheerder van 
het arsenaal en de deken en vice-deken van de Grote Kerk.   
 
Hoewel op 21 mei nog eens 400 manschappen uit Norwich en andere Engelse steden in de stad  
aankwamen, en de totale troepensterkte op ruim 900 man was gebracht, voelden de Veerenaren zich toch 
nog niet veilig genoeg. Toen er op Pinksteravond 24 mei een aanval van Waalse troepen dreigde die vanuit 
Middelburg tot Zanddijk waren opgerukt, vroeg men de Vlissingers opnieuw versterking te sturen. Ditmaal 
was het Tseraerts in eigen persoon die een compagnie geuzen ter assistentie naar Veere begeleidde. Pas 
toen bleek de stad in staat om aan de Waalse troepen te weerstaan en na enkele dagen moesten die naar 
Middelburg terugtrekken.  
 
Tijdens de aanwezigheid van Tseraerts in de stad nodigde de magistraat hem uit voor een maaltijd. Terwijl 
die in volle gang was, vielen zijn soldaten de Grote Kerk binnen, smeten de altaren en beelden om en  
vernielden de graftombes van de heren en vrouwen van Veere. Toen Tseraerts, die al behoorlijk dronken 
was, dit vernam, sprong hij op en met getrokken rapier stoof hij de kerk binnen. De eerste twee soldaten die 
hij tegenkwam, stak hij dood. Deze daad werd hem door zijn manschappen niet in dank afgenomen. Ze 
trokken naar zijn logement, waar ze hem uitscholden voor ‘moordenaar’ en ’papist’. Nadat de baljuw zich 
ermee bemoeid had, werd de zaak bijgelegd, maar Tseraerts bleef daarna onder zijn krijgsvolk een gehaat 
man.  
 
Als laatste redmiddel om Veere in handen te krijgen, besloten de Spanjaarden de stad uit te laten hongeren 
door de levensmiddelentoevoer af te sluiten. Daartoe staken ze op Zanddijk de molen en de twee brouwerij-
en in brand. Omdat bijna dagelijks schepen uit Londen met mankracht, wapens en voedsel in de haven aan-
meerden, leverde deze actie niet het gewenste resultaat op.   
 
Met de schepen keerden ook de in 1567 naar Engeland gevluchte Veerenaren terug, waaronder de vroegere 
kanunnik van de Grote kerk Jan van Migrode, die naar Colchester was uitgeweken en nu onze eerste predi-
kant werd.  
 
Halverwege het jaar 1572 bestond de bezetting in de stad uit verschillende nationaliteiten: Walen, Fransen, 
Engelsen en Schotten. De Walen werden door de andere militairen en de vissersbevolking argwanend  
bekeken. Het wantrouwen tegen hen nam zo toe, dat ze al na enkele weken op kasteel Zandenburg werden 
ingekwartierd. Ook daar vertrouwde men hen nog niet helemaal. De vissers zagen het liefst dat ze de stad 
zouden verlaten. Op het eind van het jaar kwam het tot een uitbarsting, toen Jeronimus de Rollé, die in juli 
door Willem van Oranje tot kapitein-generaal en gouverneur van de stad en kasteel Zandenburg was  
benoemd, besloot hen weer binnen de stad te huisvesten. Woedend schold Lein Jacobszoon Tay hem uit 
voor ‘verrader’ en dreigde hem dood te zullen slaan. Ongegrond was deze achterdocht niet. In de eerste 
plaats, dreigden de Walen zelf dat ze zouden overlopen en voortaan Alva zouden dienen als hun soldij  
uitbleef. Maar wat nog niemand in de stad wist, was dat er in het diepste geheim een plan was gesmeed om 
de stad weer in Spaanse handen te krijgen. Philibert Tuyll van Serooskerke, heer van Serooskerke, en 
Christoffel d’Assonleville, raadgever van de hertog van Alva, waren hierbij betrokken. Als contactpersoon 
fungeerde Alexander Boulin, griffier van de Grote Raad van Mechelen. Een belangrijke pion in dit spel was 
Mathijs Cloet, voormalig zanger in de hofkapel van keizer Karel V, die nu met zijn Veerse vrouw in de 
Kerkstraat woonde, recht tegenover schepen Jacob Campe, tevens rentmeester van de domeinen, met wie 
hij goed bevriend was. Onder de schuilnaam Martin Martinsz. gaf Cloet kostbare informatie door.  
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Volgens hem waren er nog veel inwoners Spaansgezind en stonden ook De Rollé en Campe eigenlijk aan 
regeringsgetrouwe zijde. Uit vrees voor de vissers en de garnizoenssoldaten durfden ze daar echter niet 
voor uit te komen.   
 
In alle stilte werden De Rollé en burgemeester Richard Barradot door de bedenkers van het plan bena-
derd. De Rollé was goed bevriend met Philibert Tuyll van Serooskerke, samen hadden ze in 1567 de 
heerlijkheid Souburg en een deel van Arnemuiden uit de insolvente boedel van Maximiliaan van Bour-
gondië gekocht. In naam van Alva stelde men hen een ruime beloning in het vooruitzicht als ze de stad 
weer in Spaanse handen zouden brengen. Beiden leken daar wel oren naar te hebben. Uiteindelijk trok de 
burgemeester zich terug, maar De Rollé en Campe zetten door. Ook onder de leden van de magistraat 
waren er die heimelijk voorstander van de terugkeer van de stad onder het gezag van de Brusselse rege-
ring waren. Tijdens de volgende maanden werkten De Rollé en Campe het plan in het diepste geheim 
verder uit. Ze lieten enkele tonnen met buskruit in een paar leegstaande huizen naast de Zanddijkse poort 
opslaan. De Rollé zou dan op een zeker moment alle soldaten bij de poort weghalen en in de Grote Kerk 
bijeenroepen, ter schouwing zogenaamd. Op dat ogenblik zou het kruit tot ontploffing worden gebracht 
en de poort vernield. Door de ontstane bres konden troepen uit Middelburg dan zonder tegenstand de stad 
binnentrekken. De onderneming mislukte op het laatste moment. De bevolking die de onbewaakte poort 
niet vertrouwde, wist de uitvoering van het plan te verhinderen. Dat Jacob Campe en Jeronimus de Rollé 
in het complot zaten, had men in Veere niet door, waardoor ze aan de galg ontkomen zijn, in tegenstelling 
tot twee andere verraders.  
 
 Jan Midavaine  
 
  
 
De foto’s bij dit artikel zijn genomen tijdens de bevrijdingsfeesten in 1922 en 1972  
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