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Van de voorzitter 

De Stadsheraut 

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

 

 
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  
 

Tot half november is het druk geweest in Veere en nog 
steeds is het niet zo rustig als het vroeger kon zijn in 
de winter. Gelukkig is bij de gemeente het roer om. 
Ook de gemeente streeft naar een autoluwe kern met 
gerichte maatregelen door middel van het  
parkeerbeleid en ondersteunende verkeersborden die 
volgend jaar de toeristen de juiste weg zullen wijzen. 
Deze maatregelen zullen het jaar rond van kracht zijn 
waardoor het ook in de navigatiesystemen zichtbaar 
wordt. 
De gemeente heeft ook geluisterd naar de vele reacties 
door bewoners, omwonenden, de Stichting Veere en de 
Stadsraad Veere op het principebesluit eerder dit jaar 
om de Kievitenlaan voor recreatieve verhuur te  
bestemmen. Wij zijn blij dat dat is teruggedraaid. Gek 
genoeg was er maar één raadslid, Jacco van  
Maldegem, van het begin af een goede medestrijder 
voor de leefbaarheid in Veere. Het succes in beide 
kwesties onderschrijft het belang van onze Stadsraad. 
Wilt u ook daaraan meewerken, meldt u aan bij het 
bestuur. 

 

LEDENVERGADERING 
Op maandagavond 12 december om 
19.30uur houden wij onze openbare  
ledenvergadering in de Korenmaat.  
Inloop vanaf 19.15uur met een kopje 
koffie of thee. 
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VERENIGING STADSRAAD VEERE 25 JAAR 
Nico van Rijswijk 

 

De gemeente Veere bestond van 1966 tot en met 1996 uit de kernen Veere, Zanddijk, Serooskerke en 
Vrouwenpolder. Op 1 januari 1997 werden daar de andere 10 kernen aan toegevoegd. Omdat het bestuur 
daardoor op grotere afstand werd geplaatst kwam er behoefte aan stads- en dorpsraden. Op 29 oktober 
1997 werd bij notaris Vegter in Middelburg onze vereniging opgericht door Wouter Willemsen uit de  
Oudestraat, Arend Veldkamp uit de Wijngaardstraat en Bram van Leeuwen van de Kraaienestweg. 

AGENDA LEDENVERGADERING 12/12/2022 
 

1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Notulen van de vorige ledenvergadering (12/09/2022) 
4 Mededelingen 

Status stadhuisbeelden (Jan Paul + gemeente) 
Woonvisie gemeente Veere (Ruud en Gerwin) 
Oranjeplein gebiedsontwikkeling (woonhof ’t Bolwerk Ruud) 
Het bestuur heeft evenals de andere stads-en dorpsraden een bijdrage gegeven aan 
de organisatie van de verlichte tractorrondrit in december, als in maart de  
jaarrekening en begroting behandeld wordt zullen wij bespreken of het bestuur dit 
soort onverwachte uitgaven mag doen. 
Landbouwvisie Veere; de agrariër centraal 
Omgevingsvisie Veere 2047 - zie onze website voor nadere informatie. 
De openbare ledenvergaderingen van de Stadsraad zullen in 2023 op de 2e  
woensdag van de maanden maart, juni, september en december worden gehouden.  
Dit is afgestemd met de vergaderkalender van de gemeente. 

5 Verkiezing/benoeming nieuwe voorzitter  
 Wij zien verlangend uit naar uw kandidaatstelling anders komt het functioneren van de 

 Stadsraad in gevaar. 
6 Verbeterpunten openbare ruimte. Geert Francke organiseert in het voorjaar een  
 traditionele schouw. In de Stadsheraut ziet u een lijst met verbeterpunten. Wellicht wil u 
 nog zaken aanvullen. 
7 Zeekadetkorps. Het bestuur van het Zeekadetkorps zal u een presentatie geven over de  
 activiteiten van het korps. 
8 Veere autoluw: er is een nieuwe parkeerverordening. Het Oranjeplein wordt alleen  
 beschikbaar voor vergunningparkeren. Nieuw voor Veere is de dure dagkaart van €50. 
 Wij leggen u uit waarom. De gemeente werkt aan een verkeersbordenplan waardoor de 
 kern (Wagenaarstraat/Oudestraat/Oranjeplein/Kaai) autoluw wordt. 
9 Toekenning jaarlijkse bijdrage van €2000 aan een initiatief binnen Veere. We zien graag 
 uw ideeën.  
10  Kievitenlaan: de gemeente heeft in 2012 de Stadsraad Veere als belangenbehartiger voor 

 het ontwerp van het bestemmingsplan Kom Zanddijk en Buiten de Veste benoemd. Wij 
 waren destijds content met de bestemming “wonen” voor de Kievitenlaan. Het college 
 heeft inmiddels besloten om de aanvraag van een groep van ongeveer 25 investeerders 
 om de appartementen strijdig met het bestemmingsplan recreatief te mogen verhuren 
 afgewezen. Het bestuur is hier natuurlijk blij om. Wij blijven alert op nieuwe  

 ontwikkelingen maar voorlopig hoeven wij geen geld te reserveren voor proceskosten.  
11 Rondvraag 
12 Sluiting 
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VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING 
12 september 2022, ‘t Akkoord, Veere   

Bestuur Stadsraad Gemeente Veere 
Nico van Rijswijk (plv. voorzitter) Stijn van Kervinck (raadslid) 
Elly Boeckhout (penningmeester)   
Tjeerd Kuiper (lid)  
Ruud Backx (lid)  
Gerwin Hament (notulist)                 
  
Aantal aanwezigen: 40  

1. Opening: 19.30 uur 
2. Vaststellen agenda: Zie Stadsheraut.  
3. Notulen van de vorige ledenvergadering: Geen aanvullingen of opmerkingen.  
4. Mededelingen 

• Stadhuisbeelden. Nico deelt mee dat hij geen nieuwe voortgang kan melden. Laatste status is 
dat er offertes aangevraagd zijn bij aantal een beeldhouders.  

• Gerwin en Ruud geven korte toelichting op de concept woonvisie en wat dit voor Veere en 
Zanddijk betekent. 

• Nico geeft korte toelichting op het plan voor de ontwikkeling van de stadstuin bij de grote 
kerk. Directie van de Grote kerk wordt uitgenodigd om bij de volgende leden vergadering het 
plannen te presenteren. 

• Ruud en Nico hebben een rondje door Veere, Zanddijk en het buitengebied gefietst met  
adviesbureau Planterra. Dit bureau zal een advies opstellen voor het ontwikkelen en  
onderhouden van het gemeentelijk groen en zal de door ons aangedragen punten in dat  
advies verwerken. 

5. Een nieuwe voorzitter?  
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie en deze blijft dus vacant.  

6. Openbare werkzaamheden 
 Stadsraad bereidt de jaarlijkse schouw voor en vraagt de aanwezigen situaties aan te geven die zij  
 belangrijk vinden om tijdens deze schouw onder de aandacht te brengen; 
 1) Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de staat van de bestrating van het koeien pad bij 
 de boerderij van Ina de Nood, dit is reeds opgenomen in de lijst van Stadsraad. 

 2) Het uitschakelen van de lantaarnpaal om 11uur bij de hoek Kapellestraat/
Oliemolenstraat resulteert in een erg donkere situatie. 

7. Nieuwe woningen op het Oranjeplein ( Woonhof ‘t Bolwerk) 
 Ruud licht toe dat de visie nog niet gereed is en dat deze na afstemming met B&W een vervolg 

krijgt waarbij de belanghebbenden worden geïnformeerd over de plannen. De volgende  
ledenvergadering zal hier meer over bekend over zijn. 

8. Historische markt 
 De meningen zijn zeer verdeeld. Paul Barendregt zegt de markt hoort thuis op de Markt. Ted van 

Dam Merrett is gematigd, hij ziet dat er veel verbeterd is met het opbouwen en afbreken van de 
markt. Er zijn mensen voor het Oranjeplein en ook voor het Bastion. Elly Boeckhout zegt dat er 
ook een paar ambulante handelaren voor het Bastion zijn. Maar ook onder die groep zijn de  

 meningen sterk verdeeld. 
 
 Waar we het wel over eens zijn is de onveiligheid. De veiligheidsregio heeft dan wel een rapport 

geschreven over de bereikbaarheid van alle plekken door de hulpdiensten maar onze  
waarnemingen zijn daarmee in tegenspraak. Ook de toegangen tot de Markt worden gedeeltelijk of 
geheel versperd door geparkeerde fietsen en busjes van bezorgdiensten. 

 
 Kortom de veiligheid staat voor ons voorop. Voor een klein aantal bewoners van de Markt is er 

hinder. 
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 Overigens wordt het Oranjeplein nu volledig bestemd voor vergunning-parkeren dus als de markt 
daar wordt gesitueerd zullen weer andere bewoners (en de hotels) bezwaar hebben. 

9. Veere autoluw 
Het bestuur geeft korte toelichting op de situatie en het overleg met de gemeente. Het is wachten 
op de uitkomst van de tellingen en de evaluatie van het parkeerbeleid door de gemeente. Tevens 
wordt gevraagd naar bevindingen en ervaringen tijdens het zomerseizoen, hierop komen geen  
reacties of aandacht voor specifieke situaties. 

10. Huisvesting Oekraïners 
De stadraad is benieuwd hoe de leden de communicatie en rol van de stadsraad in dit proces  
ervaren hebben. Jan Paul geeft aan geen Facebook te hebben.  Overwogen kan worden of we  
dergelijke berichten per mail kunnen toesturen. Over de opvang en de locatie komen geen  
inhoudelijke opmerkingen en vragen.   

11. Situatie Kievitenlaan  
Situatie toegelicht en aangegeven dat wij als bestuur bereid zijn om tegen een besluit van de  
gemeente om recreatieve verhuur te legaliseren een juridische procedure te starten. De  
consequentie hiervan is dat er kosten gemaakt worden voor juridische ondersteuning. De  
aanwezige leden zijn het hiermee eens. Het bestuur krijgt het mandaat om juridische  
ondersteuning in te schakelen en de daaraan verbonden kosten.   

12. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen. 
13. Sluiting 21.45 

 
 

 

 
 
 
   
  

SCHOUW 
Nico van Rijswijk 

Geert Francke organiseert in het voorjaar een traditionele schouw met de Stadsraad, gemeenteambtenaren 
en de wethouder. 
 
Aan de orde komen: 
Terrassen 
Tijdens Corona mochten de terrassen uitbreiden. Tot wanneer is dat toegestaan. Heeft de gemeente een 
oordeel over het terras van Bliek op de markt en kan zij ingrijpen. 
 
Beplanting 
De Vlinderidylle is mooi in de zomer. Er waren uitbreidingen beloofd aan de andere kant van de bossages 
en langs de parkeerplaats Gedemptehaven. Komen die nog? 
Maaibeleid gemeente. 
Heggen op de Markt 
Veld achter Cisterne Kan hier een boomgaard en of pluktuin komen? 
 
Onderhoud paden over de wallen. Zie ook het verzoek van de Stichting Veere: 
In kader van het project Manoeuvres zijn in 2012 de vestingwallen toegankelijk gemaakt voor het publiek. 
Het was een Europees project, een samenwerking tussen verschillende vestingsteden in zuid Nederland en 
België. In Veere zijn de wallen open gesteld, toegankelijk gemaakt met paden en trappen. De trekbootjes 
zijn er gekomen en ook zijn er geschutsopstellingen gerealiseerd. De investering door de gemeente Veere 
is grotendeels door de Europese Unie betaald.. De Stichting Menno van Coehoorn heeft geadviseerd en de 
Stichting Veere heeft een uitgebreide ondersteunende rol gehad. Wij zijn nu 10 jaar verder en het onder-
houd aan de toen aangelegde paden, bebording, en  hekwerk laat veel te wensen over. Paden zijn volledig 
overgroeid, distels groeien in volledige vrijheid, uitwerpselen van dieren zijn toch wel erg overvloedig 
aanwezig. Kan er niet wat zorg besteed worden aan iets wat zoveel geld gekost heeft. De mogelijkheid om 
in een dergelijk uniek gebied te wandelen moet toch aandacht krijgen. 
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Bestrating 
De bestrating over de Dam naar de parkeerplaats Gedemptehaven is slecht door de vrachtwagens tijdens het 
restaureren van de kademuren. 
Er ligt een straatje op de Veerse weg ter hoogte van nr 31 dat slecht beloopbaar is.  
In de Oliemolenstraat liggen een paar klinkers scheef en er ontbreken er een paar. 
Toegang tot het Oranjebolwerk en Noorderhoofd voor rolstoelen, kinderwagens e.d. 
Olifantenpaadje van Bastion naar Vlinderidylle.  
 
Voorzieningen 
Er zijn een aantal prullenbakken weg, waarom? 
We zouden een paar zitbankjes extra willen bijvoorbeeld op de Kaai 
Meer ruimte voor fietsparkeren. 
 
Heeft u aanvullingen, laat het ons weten. 

 

 
 
 

VERKEERSTELLINGEN VEERE 
Nico van Rijswijk 

 

In de maand augustus 2022 zijn er op een specifiek aantal locaties in Veere (stad) verkeerstellers  
geïnstalleerd. Doel van dit project is het verkrijgen van feitelijke informatie over het autoverkeer in Veere 
(stad). Op de eerste plattegrond staan intensiteitsgegevens over de getelde locaties voor een gemiddelde 
werkdag in augustus 2022. Op de tweede staan intensiteitsgegevens over de getelde locaties voor een  
gemiddelde weekenddag in augustus 2022. 
Op deze kaarten is te zien dat de 70 parkeerplaatsen op het Oranjeplein iedere dag 1.150  
verkeersbewegingen veroorzaken (gemiddeld aantal per dag). We kijken hiervoor naar de meest oostelijk 
geplaatste tellers op de Kaai en de Oudestraat. In aanmerking genomen dat de verkeersregelaars op de 
dinsdagen de dagtoeristen tegengehouden hebben kan voor de overige dagen het aantal zelfs oplopen tot 
boven de 1.300. 
Ook opvallend is dat van de 3.850 auto’s die de tellers op de Mijnsherenstraat en de Veerseweg passeren 
er 2.350 naar de Gedemptehaven en het kanaal heen en weer rijden. Je zou dan verwachten dat alleen de 
rest (1.500) door de kern rijdt. Maar dat zijn er totaal 2.700. Er worden dus 1.200 extra  
verkeersbewegingen veroorzaakt door mensen die ook al op genoemde parkeerplaatsen hebben gestaan. 
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ONDERZOEKEN OP HET VEERSE MEER IN HET KADER VAN  

HET PROJECT NET OP ZEE IJMUIDEN VER ALPHA 

Andrea van Oorschot, omgevingsmanager 
 
Voor het project Net op zee IJmuiden Ver alpha voert Next Geo Solutions in de maanden december en fe-
bruari in opdracht van TenneT onderzoek uit naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op het Veerse 
Meer. In de Nederlandse wateren is de kans op het aantreffen van puin en ontplofbare oorlogsresten groot. 
Daarom is het belangrijk om vooraf in kaart te brengen of er NGE's in de grond zitten. 
  
Wat gebeurt er precies op het Veerse Meer? 
Overdag varen er schepen door het Veerse Meer waar sonarapparatuur aan vastgemaakt is. Met de  
sonarapparatuur voeren we bodemmetingen uit. Het gaat om geofysische metingen. Dat betekent dat de 
bodem als het ware gescand wordt, zonder daadwerkelijk te graven in de bodem. In de avond meert het 
schip aan in één van de jachthavens van het Veerse Meer. 
  
Wat merkt u van de onderzoeken op het Veerse Meer? 
In principe merkt u niets van deze onderzoeken. Overdag kunt u op het Veerse Meer schepen tegenkomen 
met daarop de tekst 'survey', zoals op de afbeeldingen hieronder. Vaarverkeer kan blijven plaatsvinden  
tijdens de metingen, evenals andere activiteiten op het Veerse Meer. De kustwacht, het Nautisch loket, de 
gemeenten, LNV en RVO zijn op de hoogte gebracht van de onderzoeken. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg 
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er NGE's gevonden zijn in de bodem van het Veerse Meer, dan nemen 
we contact op met de Explosieven Opruimingsdienst. 
 

KANAAL DOOR WALCHEREN 
Ruud Backx 

 

9 September j.l. werd op feestelijke wijze herdacht dat het Kanaal door Walcheren, precies 150 jaar  
geleden, werd geopend. Bij die gelegenheid sprak Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief, de  
volgende tekst uit.   
 
De foto’s bij de tekst werden geleverd door Jan Midavaine. De plaquette, die dankzij stichting Veere aan de 
vergetelheid werd ontrukt, staat thans, goed zichtbaar, bij de kleine sluis.   
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Eigenlijk werd het hele Kanaal pas in 1873  in zijn volle lengte voor de scheepvaart open gesteld. De aanleg 
van dit kanaal was een gevolg van het in 1865 genomen besluit om het Sloe af te dammen (Wet 31  
december 1865).  Dat leidde tot de aanleg van de Sloedam.  De achtergrond is breed en complex.  Diverse 
eerdere pogingen om een spoorlijn door Zeeland aan te leggen waren mislukt,  concessies waren uitgegeven 
en weer ingetrokken.  Tot uiteindelijk de regering tot het inzicht kwam dat zij krachtige steun moest verle-
nen aan de aanleg van spoorwegen in Nederland. Daartoe kwam er een wet van 18 augustus 1860.  Eerst 
dacht men nog het Sloe te kunnen overbruggen,  maar in 1865 werd toch besloten tot afdamming,  met als 
gevolg dat er geen doorvaart door het Sloe meer mogelijk was. 
 
Daarom was er een nieuwe doorvaart voor de scheepvaart nodig,  want buitengaats omvaren was te riskant 
en te lastig. 
De Tweede en de Eerste Kamer der Staten Generaal stemden in 1865 ermee in dat de Onteigeningswet van 
Thorbecke van toepassing werd verklaard op het Walcherse Kanaal. En snel daarna werd begonnen met de 
havenaanleg van  Vlissingen en vervolgens werd in 1870 de eerste spade in de grond gezet voor het graven 
van een nieuw kanaal van Vlissingen tot Middelburg. 
Maar dat was eigenlijk niet helemaal nieuw, want vanaf Middelburg werd het oude havenkanaal naar het 
Veerse Gat uit 1817 gebruikt en over een lengte van vier kilometer verbreed.  
U kent vast allemaal het verhaal over de feestelijke opening van het havenkanaal in 1817,  een initiatief van  
koopman-koning Willem 1 die weer handel en scheepvaart naar de oude glorie wilde verheffen.  Het  
feestelijke gezelschap wachtte op de doorvaart van het eerste zeilschip om de feestelijkheden in te luiden,  
maar het schip kwam maar niet.  Het was vastgelopen op een ondiepte in het Kanaal. 
Dat was eigenlijk een metafoor voor de veranderde omstandigheden.  De 19e eeuw werd geen kopie van de 
17e eeuwse glorie. 
En nu er weer een nieuwe noodzaak was om over een groter traject van Vlissingen naar Veere een verbin-
ding voor de binnenvaart te hebben,  gebruikte men maar al te graag dit stukje kanaal. 
 
De laatste drie kilometer werd het oude havenkanaal op verzoek van de Gemeente Veere niet gevolgd, maar 
in noordelijke richting langs Veere geleid.  Dat zou in ieder geval betere kansen bieden voor de  
economische ontwikkeling van Veere. Weliswaar werd de vaarweg daardoor anderhalve kilometer langer,  
maar dat was de geste aan Veere om weer meer economische reuring in het stadje te krijgen.  
 
Bij Vlissingen en Veere kwamen schutsluizen.  Met de bouw van de sluizen in Vlissingen werd in februari 
1868 begonnen.  De archieven van de aanleg van het kanaal liggen in het Zeeuws Archief, archief  
Rijkswaterstaat Directie Zeeland. 
 
1872  - vandaag op de dag af 150 jaar geleden - kon de vaart tussen Veere en Middelburg worden  
opengesteld.  Daarom werd er een gedenksteen gemaakt die aan deze gedenkwaardige dag herinnert. Dat is 
nu onze steen! 
 
Het eerste schip dat op die dag de – nog openstaande – sluis in Veere passeerde was het raderstoomschip 
Stad Middelburg No 2, dat een geregelde dienst onderhield tussen Middelburg en Rotterdam. Op 16  
september 1872 werden de sluisdeuren gesloten en kreeg het kanaal een vaste waterstand. 

Je staat niet elke dag stil bij een steen.  En zeker 
geen 150 jaar oude steen.  Maar mooi is het wel dat 
we door dit soort stenen denken aan het prachtige 
cultuur-historische verleden van Zeeland en dat de 
stadsraad Veere en de Stichting Veere  die  
herinnering levend houden. 
Want het is wel nodig dat iemand zich daarover 
ontfermde: de steen lag op een vergeten plek,   
bemost, gedeeltelijk in het water.  Maar vooral:  
voor niemand zichtbaar.  Dus niemand gebruikte de 
tekst op de steen om zich te herinneren dat op 9 
september 1872 – 150 jaar geleden -  het Kanaal 
door Walcheren werd geopend . Toch heeft ook die 
plek weer zijn eigen verhaal. 
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De vaart over het gehele kanaal was pas een jaar later mogelijk. Op 8 september 1873 opende Koning  
Willem III de nieuwe Vlissingse haven, het Kanaal door Walcheren en de spoorwegwerken door met zijn 
stoomjacht Leeuw samen met het Engelse vrachtschip Lestris voor de eerste maal de sluis te passeren en 
tot Middelburg het kanaal op te varen. 
 
Met ingang van 10 september was het kanaal over de volle lengte voor de scheepvaart opengesteld. Op 18 
december 1873 meerde het eerste koopvaardijschip de “Bato” met als thuishaven Dordrecht, aan de kade 
van Middelburg af,  het schip kwam rechtstreeks uit  Indië,  en even leek het alsof de oude glorie van de 
overzeese handel weer terug kwam naar Walcheren. 
 
De aanleg van kanaal en sluiswerken gebeurde in samenhang met de aanleg van de spoorlijn naar Vlissin-
gen. Vandaar dat de uitvoering van al deze werken in handen was van de ‘Administratie van de aanleg van 
Staatsspoorwegen’, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nadat de werken  
grotendeels gereed waren droeg de Staatsspoorwegen het beheer over het Kanaal door Walcheren,  
waaronder de Veerse en Vlissingse sluizen, op 1 januari 1875 over aan [Rijks]waterstaat. Op 1 mei 1875 
kreeg deze dienst ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. 
 
Dat klink logisch,  maar daarmee was er wel een zorgenkindje voor Rijkswaterstaat geboren.  De sluizen 
bij Veere bleken een groot probleem te zijn door de onderloopsheid.  Prachtige termen,  maar een grote 
zorg voor wat betreft beheer en onderhoud. Al in 1873 vroeg men zich af of het niet verstandiger zou zijn 
om een nieuwe sluis te bouwen op de oude plek,  bij de oude loop van het havenkanaal van Middelburg 
naar Veere (1817).  Uiteindelijk is toch tientallen jaren lang geprobeerd om de sluis op de nieuwe plek te 
behouden:  door zandbestortingen  (toen noemde men dat:  zandplempingen),  en door later “betonkoffers” 
aan te brengen.  De problemen bleven steeds terug komen.  Een tijd lang ging het goed,  en dan ineens  
doken er “wellen” op naast de sluishoofden of de schutkolken.  Nog in WOII  was het nodig om er  
grind- en zand-bestortingen uit te voeren. 
 
In 1946 werd er een nieuw onderzoek gedaan.  Je hoorde gewoon het grind rollen onder de sluisvloer…. 
Toen er eenmaal besloten werd om een nieuw sluishoofd te bouwen,  bleek bij het vervangen van het oude 
hoofd het funderingshout van het oude sluishoofd helemaal te zijn aangevreten door de zogenaamde boor-
pissebed. En ook nog eens door de beruchte paalworm. Die was veel groter en vrat veel harder.  Er was dus 
weinig meer over van de sterkte van de fundering. 
Toen pas ging het goed.  En toen werd ook de steen van 1872 daar ingemetseld. De steen die we vandaag 
weer een mooiere en meer zichtbaarder plek gaan geven. 
De aanleg van het Kanaal door Walcheren heeft nog een extra dimensie. 
 
Het is het laatste grote werk geweest in waterwerken dat met de schop en de kruiwagen is uitgevoerd.  En 
het heeft ook een van de laatste grote uitbraken van malaria in Zeeland veroorzaakt. 
Het was de begintijd van de fotografie.  We hebben in het Zeeuws Archief prachtige,  bijna  iconische  
oto’s van de aanleg van dit Kanaal,  met heel duidelijk de arbeiders in de diepte,  aan het graven,  met pet 
en armoedig gekleed.  En de hoge heren op de hoge oever die naar de uitvoering van het werk staan te  
kijken,  met hoge hoed op.  Duidelijker kan het onderscheid bijna niet zijn. 
 
Nog een extra bijzonderheid is dat wij in het Zeeuws Archief de registers van de sluismeester van Veere 
hebben. De sluismeester van Rijkswaterstaat te Veere voerde sinds 1872 het beheer over de dubbele  
schutsluis en omliggende terreinen aan het Kanaal door Walcheren te Veere. Zijn belangrijkste taak was de 
bediening van de sluizen, wat in zijn archief tot uiting komt door de aanwezigheid van een vrijwel  
complete administratie van de geschutte schepen. In 1925 werd hij ook belast met de bediening van het 
pontveer bij de sluizen. Bij het archief van de sluismeester is ook nog eens  een deel van het archief van de 
havenmeester gedeponeerd. Hij was onder andere belast met de registratie van de in- en uitgaande  
scheepvaart van de in de bij het Rijk in beheer zijnde stadshaven van Veere. 
 
Rond 1980 zijn de archieven van alle onderdelen van de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat beschreven 
en naar het Rijksarchief in Zeeland, de voorloper van het Zeeuws Archief gekomen. Het archief van de 
sluismeester te Veere, dat nog op de zolder van zijn woning aan de Kanaalweg Westzijde 7 lag, is toen 
waarschijnlijk over het hoofd gezien. 
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In 1995 is die fout hersteld en is het archief alsnog door Rijkswaterstaat overgedragen aan het toenmalige 
Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1995.19). Het is uniek dat we nog kunnen beschikken over deze  
archiefstukken, want het betreft toch een uitvoerende dienst, waarvan de stukken volgens algemene  
richtlijnen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vernietigd hadden moeten worden.  En nu zijn we 
blij dat we die stukken wel hebben, omdat het een  prachtige bron voor de scheepvaart is.  
 
Wegens de vrij complete staat van het archief, zeker het deel over de periode 1872-1922, is besloten het 
nagenoeg integraal te bewaren als voorbeeld van een archief van een uitvoerende dienst van  
Rijkswaterstaat. Tot 1922 verzamelde de sluismeester ieder jaar alle stukken van het voorgaande jaar, bond 
ze per soort (correspondentie, sluisregisters, statistieken en financiële administratie) bijeen, verpakte ze in 
een groot pak en bracht dit naar zijn zolder.    
 
In het register zit zoveel informatie:  datum, naam schip en gezagvoerder, woonplaats, soort van vaartuig 
(onderverdeeld in zeeschepen, Rijnschepen, stoomschepen en binnenvaart), tonnenmaat, natie, lading 
(passagiers, plaatzand, hout, metselsteen, steenkolen, turf, zout etc.) plaats van herkomst en bestemming. 
Dat is ontzettend leuk voor onderzoek naar de economische geschiedenis van Zeeland. 
 
Kortom,  het kanaal door Walcheren biedt een schat aan informatie,  te beginnen door aandacht te geven 
aan de aanleg.   
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VOORTGANG ORANJEPLEIN november 2022 

 
Het is geruime tijd stil geweest rondom het Oranjeplein. Begin dit jaar heeft de gemeente een externe mede-
werker aangetrokken die aan de slag is gegaan om het Beeldkwaliteitsplan 2015 een nieuwe impuls te ge-
ven. Deze medewerker, Raymond Versloot, gaf in de maart vergadering van de Stadsraad een toelichting 
over diens opdracht. In het kort komt die er op neer dat ideeën die in het BKP werden geopperd worden 
doorgerekend, waarbij de kwaliteit van de toekomstige bebouwing leidend blijft en het beeld van historisch 
Veere niet wordt aangetast. 
 
We zijn bijna een jaar verder, een deel van het Oranjeplein is een parkje geworden en het pleintje voor de 
Campveerse Toren werd opnieuw bestraat, wat sommige Veerenaren deed verzuchten het hier maar bij te 
laten. 
 
Onlangs zijn de bevindingen van een projectteam olv Versloot aan het college van B&W gepresenteerd. De 
stakeholders, onder meer Stadsraad en werkgroep ’t Bolwerk, werd meegedeeld dat de gemeenteraad begin 
volgend jaar zal worden geïnformeerd, waarna zij in de gelegenheid worden gesteld te reageren op het nieu-
we BKP. Vervolgens wordt een definitief voorstel geformuleerd dat medio zomer 2023 voor besluitvorming 
aan college en raad zal worden voorgelegd. 
 
Tijdens een telefoongesprek in november heeft Raymond Versloot nog enige toelichting gegeven: 
 

1.  Er zijn meerdere gegadigden die belangstelling hebben om woningen te bouwen. 
2. Een projectteam zal alle plannen beoordelen met als criterium het nieuwe BKP. 
3. De gemeente zoekt naar financieringsmogelijkheden voor deelplannen. 
4. Het Oranjeplein valt buiten de woonvisie 2023-2030 die op 9 november door de gemeenteraad 

werd vastgesteld. 
5. Goedkope woningen zullen op het Oranjeplein waarschijnlijk  niet kunnen worden gerealiseerd 

door de strenge eisen die in het BKP zijn geformuleerd.  
6. Starterswoningen en andere sociale woonvormen zullen eerder kunnen worden gebouwd in  

Zanddijk dan in Veere. Daartoe is in de Woonvisie 2023-2030 beleid geformuleerd.  
7. De ideeën zoals die werden geformuleerd door werkgroep ’t Bolwerk en zoals die in de Stadsraad 

werden besproken, passen redelijk in het nieuwe BKP. De verwachting is echter dat er minder  
woningen/appartementen zullen mogen worden gebouwd.  

 
De werkgroep ’t Bolwerk heeft naar aanleiding van deze informatie besloten de informatie die begin  
volgend jaar vrijkomt af te wachten om daarna te beslissen of het zinvol is door te gaan. 
 
Ruud Backx, vz werkgroep 

VEERSE HELDEN 
Jan Midavaine 

 
Maria van Reygersbergh 
We beginnen dit artikel over Veerse helden met Maria van Reygersberch. In tegenstelling tot wat velen 
denken, en ook Hugo de Groot later in een van zijn brieven zou schrijven, is Maria niet op 7 oktober 1589 
in Boulogne-sur-Mer in Frankrijk geboren, maar gewoon in Veere. Ze was een dochter van burgemeester 
Pieter van Reygersberch en Maria Nicolai. Het burgemeestersgezin woonde in het grote huis in de  
Kerkstraat dat nu de naam Het Godshuis heeft. Op 16 juli 1608 trouwde Maria in de Grote Kerk in Veere 
met de advocaat-fiscaal Hugo de Groot. Toen in 1617 de Bestandstwisten uitbraken, koos Hugo de kant van 
Johan van Oldenbarnevelt. Dat kwam hem duur te staan, want hij werd in hechtenis genomen en samen met 
de politicus Rombout Hogerbeets op 18 mei 1619 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Beiden 
werden opgesloten in slot Loevestein. Tijdens zijn gevangenschap mocht Hugo verder studeren en  
schrijven. 
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door het dienstmeisje Elsje van Houweningen werd de kist het kasteel uitgedragen. Vanwege de drukte 
op de jaarmarkt, werd de kist niet gecontroleerd.  
In Gorinchem werd Hugo als metselaar verkleed en zo reisde hij verder naar Antwerpen. Vandaar  
vertrok hij naar Frankrijk, waar hij weer in vrijheid kon leven. 
 

Frans en Jacob Naerebout 
 

 
brachten de laatste 16 bemanningsleden behouden aan land. Kort na de spectaculaire reddingsactie  
overleed Jacob. Op 14 april 1780 reikte de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen Frans voor zijn 
heldhaftig gedrag een penning uit.  
 

 

De boeken die hij daarvoor nodig 
had, werden vanuit Gorinchem in 
een boekenkist naar het slot ge-
bracht. In het begin werd de kist 
streng  
gecontroleerd, maar later verslap-
te de controle. Maria, die bij hem 
woonde, bedacht toen het plan 
hem in de boekenkist naar buiten 
te  
smokkelen. Twee uur per dag 
trainde Hugo om stil en geruis-
loos in de kist te liggen. Dat was 
de duur van de overtocht naar 
Gorinchem. Op de dag dat het 
daar jaarmarkt was, kroop Hugo 
in de boekenkist, en begeleid  

Omdat men op het eind van de 19e eeuw dacht dat Frans 
Naerebout in de Wagenaarstraat was geboren, werd de  
straatnaam omgedoopt in Frans Naereboutstraat. Later bleek 
dat men zich had vergist, de wieg van Frans en ook die van 
zijn broer Jacob, stond aan de  
noordzijde van de haven, tussen brouwerij De Sleutel en 
zeepfabriek Het Klaverblad, niet ver van het Noorderhoofd 
vandaan.  
Jacob is op 13 maart 1743 gedoopt en Frans zag daar op 31 
augustus 1748 het levenslicht. Frans was ongeveer tien jaar 
oud toen zijn vader, de visser Mattheus Naerebout, naar  
Vlissingen verhuisde. Daar werd het vissersbedrijf voortgezet 
met de schuit die nog voor de helft eigendom was van  
Cornelis Gaaswijk uit Veere. Pas in 1778 kreeg zijn vader 
hem geheel in zijn bezit.  
Toen in de avond van 24 juli 1779 het grote VOC-schip 
Woestduin door onachtzaamheid en onkunde van de loods op 
de gevaarlijke zandbank de Noorderrassen voor Zoutelande 
strandde, waagde niemand het zich de bemanning te redden. 
Alleen Frans liet zich niet afschrikken en wist zijn broer  
Jacob en nog zeven andere stoere zeelieden over te halen om 
de bemanning van boord te halen. Toen het getij ’s nachts 
gunstig was, ging hun scheepje onder zeil. Met veel  
zeemanschap en na herhaalde vruchteloze pogingen lukte het 
hem het reeds tot wrak geworden schip te naderen. Van de 
schipbreukelingen konden er 76 aan wal worden gebracht. 
Omdat nog niet alle bemanningsleden waren gered, gingen ze 
er de volgende dag weer heen en  
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Een jaar later werd hij loods in Vlissingen, gevolgd door zijn benoeming in 1784 als vaste loods in dienst 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1795 raakte hij in Engelse krijgsgevangenschap, maar 
wist te ontvluchten. Daarna treffen we hem op het flottielje van admiraal Verhuel. In de Franse Tijd  
braken er voor hem zware tijden aan toen de zeevaart stil lag en hij als garnalenvisser zijn kostje bij elkaar 
moest scharrelen. In 1809 werd hij in Goes aangesteld tot havenkapitein en sluismeester. Na het vertrek 
van de Fransen uit ons land werd hij lichtwachter van een baken aan het begin van de Goese haven. In 
maart 1816 benoemde de koning hem voor zijn moedige daden tot broeder in de Orde van de  
Nederlandsche Leeuw, met de daaraan verbonden toelage.  
Tijdens het koninklijk bezoek in 1817 aan Zeeland had hij een ontmoeting met de koning.  Frans stierf op 
29 augustus 1818 in de Wilhelminapolder in de gemeente Kattendijke en werd in de Grote of Maria  
Magdalenakerk in Goes begraven. 
Honderd jaar na zijn overlijden liet het Vlissingse gemeentebestuur een standbeeld van hem maken. Het 
werd geplaatst op de Boulevard Bankert ter hoogte van de Coosje Buskenstraat. Nadat dit beeld door de 
oorlogshandelingen in 1944 was verwoest, kreeg de Veerse beeldhouwer Flip ten Klooster opdracht een 
nieuw beeld te maken. Dit staat nu op het Bellamypark in Vlissingen en is op 5 juli 1952 onthuld. 
 
Cornelis Buth 
De visser Cornelis Buth is op 17 augustus 1750 in Veere geboren en woonde met zijn gezin in de  
Kapellestraat, nu huisnummer 21. Tijdens een hevige storm op 22 november 1801 sloeg het uit de  
Hanzestad Danzig (Gdansk) afkomstige vrachtschip Celens op een van de zandbanken bij Veere te pletter. 
Door de klap werden de bootsman en vier matrozen overboord geslingerd. Het schip onder aanvoering 
van kapitein Maarten Jacobus had als eindbestemming Lissabon en was geladen met tarwe en rogge. 
Nog diezelfde avond deed Cornelis Buth een poging de schipbreukelingen te redden, maar door de woeste 
zee kon hij de haven niet verlaten. Pas de volgende morgen vroeg lukte het hem, gevolgd door enkele  
andere schuiten, buitengaats te raken. Geschrokken door de onstuimige zee keerden de volgschuiten al vrij 
snel naar Veere terug. Cornelis bleef echter met zijn bemanning alleen doorzeilen en met gevaar voor  
eigen leven kon hij, na vier uur tussen de wrakstukken rondgezwalkt te hebben, een schipbreukeling  
redden die op het punt stond van uitputting te bezwijken. De drenkeling had 44 uur na het omslaan van de 
boot tot zijn borst onder water en zonder eten of drinken op een wrakstuk rondgedreven. De kapitein, 
stuurman, kok, kajuitsjongen en twee matrozen waren verdronken. Nadat Cornelis de drenkeling in Veere 
aan wal had gebracht, zorgde de stadsonderhoudsdienst voor droge kleren en voedsel, waarna hij zijn reis 
kon vervolgen. 
Een week later deed de burgemeester in de vergadering van het stadsbestuur verslag van zijn heldhaftig 
optreden en stelde de raad voor het Staatsbewind van de Bataafsche Republiek en de Pruisische consul 
hiervan in kennis te stellen. Dit had tot gevolg dat twee jaar later het Middelburgse departement van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen Cornelis in de concertzaal in Middelburg een zilveren medaille 
uitreikte en aan zijn drie helpers een getuigschrift. In het verslag van de prijsuitreiking staat dat Cornelis 
Buth de redding had verricht met de schuit waarmee Frans Naerebout in 1779 de schipbreukelingen van 
De Woestduin veilig aan land had gebracht.  
 
Charles John Maitland 
Op 28 september 1820 viel de negenjarige Paulus van Oosten uit de Wagenaarstraat van de brug over de 
haven in het water. De van Schotse afkomst zijnde koopman Charles John Maitland, die in het huis Sint 
Victor op de Kaai woonde, werd door zijn zuster geroepen. Zo snel hij kon rende hij naar de plek waar de 
jongen in het water was gevallen. Hij ontdeed zich van zijn jas, muts en horloge en sprong in het water. 
Hij was net op tijd, want het kind zonk al naar de diepte. Charles kon de jongen vastgrijpen, haalde hem 
naar boven en bracht hem veilig in de armen van zijn bedroefde ouders. Van het Middelburgse  
departement van de Maatschappij tot  Nut van het Algemeen kreeg hij later voor zijn edelmoedige daad 
een medaille uitgereikt. 
 
Antheunis But 
Het is een indrukwekkende lijst met namen geworden van mensenlevens die de loods Antheunis But heeft 
gered. Antheunis is op 31 juli 1777 in Veere geboren als zoon van Antheunis But sr. en Jacomina Meeuse. 
Hij woonde met zijn gezin in het huis aan de noordzijde van de haven waarin eerder de broers Frans en 
Jacob Naerebout waren geboren.  
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Op 7 december 1819 redde Antheunis acht drenkelingen van een schip dat de dag ervoor om één uur ’s 
nachts bij Goeree was vergaan. Het jaar daarop redde hij op 4 augustus drie mijlen uit de kust twee van 
de acht Franse matrozen van een wrak, die achtendertig uur op zee hadden rondgezwalkt nadat hun schip 
op een zandbank te pletter was geslagen. In de vroege morgen van 27 mei 1822 redde hij met de loods-
boot vier personen die verstijfd van de kou zich urenlang aan de top van de mast hadden vastgehouden 
nadat hun schip was vergaan. Op 27 november 1827 bracht hij zeven personen van het sloepschip  
Sterling van het Noordland naar Veere.  

Aan boord van de loodsboot bevonden zich de 50-jarige schipper Antheunis But, de loodsen Marinus 
Huipe en Abraham Engels, evenals de loodskwekelingen Egbert van Hoepen, Cornelis van Wijk en  
Hendrik Schot, allen woonachtig in Veere.  
Voor deze redding beloonde de Maatschappij tot het nut van ’t Algemeen, Antheunis But met een  
zilveren medaille en de andere opvarenden van de loodsboot kregen een gouden vijfguldenstuk. 
Antheunis But stierf op 1 januari 1842. 
 
Andries de Klerk 
Andries de Klerk is op 3 oktober 1899 op de hofstede Borndal aan de Veerseweg geboren. Deze was van 
Pieter Buijs, die er al sinds 1888 woonde. Toen op het eind van de 19e eeuw Pieters vrouw in een  
krankzinnigengesticht was opgenomen, nam hij Jacoba de Klerk als huishoudster in dienst. Tot vier maal 
toe beviel ze van een kind, en iedere keer deed Pieter op het stadhuis aangifte van de geboorte. Wie de 
vader was, kon hij de ambtenaar niet vertellen, maar zeker is dat hij met Jacoba in de bedstee heeft  
gelegen. Twee kinderen stierven al op jonge leeftijd en alleen Andries en zijn jongere broer Jan werden 
volwassen.  

in Emmen. In Den Haag werd op 5 september 1925 Pieter Jacobus (Koos), geboren, vernoemd naar zijn 
grootvader en grootmoeder Pieter Buijs en Jacoba de Klerk. 
 
 
 

Het aantal geredden bedroeg tot dusver 
21. Tot slot redde hij op 20 maart 1828 
de zeskoppige bemanning van het op 
de Banjaard vergane schonerschip The  
William onder aanvoering van kapitein 
Egard Forman. Het schip was met een 
lading slijpstenen onderweg van  
Newcastle naar Rotterdam toen het de 
dag ervoor rond één uur tegen de  
noordwestkant van Banjaard was  
gelopen en onmiddellijk was  
gezonken. Alleen de bramzeilen staken 
nog boven water.  

Andries werd na zijn diensttijd te hebben vervuld  
sergeant bij de Politie Troepen in Nieuw-Amsterdam 
(Drente). Daar leerde hij Grietje Ensing kennen. Haar 
ouders waren Drentse ontginners die het land geschikt 
maakten voor de landbouw. Net toen het jonge paar 
zich ging verloven, verloor Grietjes vader door voor 
een stiefbroer garant te staan, alles waarvoor hij had 
gewerkt. Andries haalde toen al zijn geld van de bank 
en liet voor zijn schoonvader een nieuwe boerderij 
bouwen. Op 13 september 1922 trouwden Andries en 
Grietje in Ooststellingwerf. Andries was toen  
inmiddels politieagent in Den Haag en Grietje woonde  
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Tijdens de tweede Wereldoorlog had Andries wel een heel bijzondere taak: hij was opperwachtmeester bij 
het door de Duitsers ‘verzegelde’ paleis Noordeinde. Soms waren er wel driehonderd onderduikers in de 
kelders onder het paleis verborgen. Die waren zo groot dat je er wel door fietsen kon. Heel de oorlog liep 
Andries een dubbele wacht om te voorkomen dat zijn collega’s hier ooit achter zouden komen. Ook zijn 
zoon Koos was actief in het verzet; hij stuurde zelfgetekende prentbriefkaarten naar het buitenland met 
daarin verborgen informatie voor de geallieerden. Toen Koos na de oorlog van drie verschillende landen 
medailles ontving, gooide hij die prompt in het kanaal omdat hij vond dat zijn vaders bijdrage veel  
belangrijker was geweest. 
De jaren van spanning hadden voor Andries hun sporen nagelaten, hij overleed op 15 februari 1949 op  
49-jarige leeftijd in Den Haag en ligt op de Nieuw Eykenduynen begraafplaats begraven. 
 
Pieter Dourlein 
Op 2 februari 1918 werd in het huis Markt 31 in Veere Pieter Dourlein geboren. Hij was de jongste zoon 
van de slepersknecht Adriaan Dourlein en Johanna Katharina de Voogd. Toen hij drie was verhuisden zijn 
ouders naar Middelburg. Net als zijn oudere broers Adriaan en Joost trad Pieter in 1934 in dienst bij de 
Koninklijk Marine. Tijdens de meidagen 1940 in Rotterdam vocht hij op de torpedobootjager Jan van  
Galen, die door Duitse jachtbommenwerpers tot zinken werd gebracht. In 1941 lukte het hem met de later 
ook beroemd geworden Ben Ubbink vanuit IJmuiden in een weinig zeewaardige marinesloep naar  
Engeland uit te wijken. Ze voeren dwars door een mijnenveld en werden na vijftig uur varen door een  
Engelse mijnenveger opgepikt. Zijn broer Joost ontving hem in Engeland met de opmerking: ‘Zo broertje, 
je had wel eens wat eerder kunnen komen’. In Engeland werd Pieter op het marineschip Isaac Sweers  
geplaatst en nam aan verschillende gevechtsacties deel. Hij werd daarvoor onderscheiden met het Bronzen 
Kuis. 
 
Na terugkeer in Engeland in september 1942 werd hij opgeleid tot geheim agent. Na 16 maanden opleiding 
werd hij in de nacht van 9 op 10 maart 1943 nabij Ermelo in bezet gebied gedropt. Zijn opdracht was om 
als instructeur en organisator illegale verzetskernen te vormen, en ook inlichtingen over de vijand aan de 
geallieerde Militaire Inlichtingen Dienst in Londen te verstrekken. Hij werd echter direct bij zijn landing 
op Nederlandse bodem door de Duitse Sicherheitsdienst als slachtoffer van het toenmalig in volle werking 
zijnde Englandspiel gearresteerd en in de Gestapogevangenis in Haarn (NB) gevangen gezet. Met als  
uitsluitend doel de geallieeerde geheime diensten voor verdere noodlottige gevolgen te waarschuwen, lukte 
het hem samen met zijn medegevangene J.B. Ubbink, in de nacht van 29 op 30 augustus 1943 uit zijn  
gevangenschap te ontsnappen. Na een reis vol ontberingen en gevaren bereikte hij via België, Frankrijk, 
Zwitserland, Spanje en Gibraltar op 1 februari 1944 Engeland. Daar werd hij onder zware verdenking van 
Duits spion te zijn onmiddellijk door de Britse Veiligheidsdienst in verzekerde bewaring gesteld. Pas na 
vier maanden hechtenis en ten koste van zware geestelijke beproevingen, zag men de vergissing in.  
Na zijn vrijlating werd hij als vliegtuigschutter bij het Squadron nr. 320 geplaatst en nam aan een groot 
aantal operaties tegen de Duitsers deel. Pieter was één van de vijf overlevenden van het Englandspiel, het 
beruchte spionageschandaal uit de Tweede Wereldoorlog. 

Voor zijn onafgebroken moed en vastberaden-
heid, grote vaderlandsliefde en zelfopoffering in 
de vijf oorlogsjaren, werd hij bij Koninklijk Be-
sluit van 6 oktober 1950 benoemd tot Ridder 
4de klasse der  
Militaire Willems Orde. 
Na de oorlog bleef Pieter tot 1968 bij de Marine, 
waar hij inmiddels opgeklommen was tot  
luitenant-ter-zee. Op 31 mei 1968 stierf hij tij-
dens zijn vakantie in Schotland in Lich Alsh. Op 
10 juni werd hij op de begraafplaats Duinrust bij 
Katwijk begraven. 
Ook zijn broers Adriaan en Joost dienden de 
hele oorlog bij de Marine. Beiden werden ook 
met de Militaire Willems Orde onderscheiden, 
maar Adriaan weigerde die uit bescheidenheid 
te aanvaarden. 



 

 
        Jaargang 2022 nr. 4   December  2022   Pagina 15 

 

 

Wachtmeester Simons 
In de vroege morgen van 2 februari 1956 reed wachtmeester R. Simons langs de Veerse watergang.  
Plotseling zag hij in de kreek bij Zanddijk een wak in het ijs, waarin zich iets bewoog. Onmiddellijk begaf 
hij zich naar de plaats des onheils, waar de twee broertjes, Jan (11 jaar) en Ko (8 jaar) de Nood met een 
sleetje door het ijs waren gezakt. Op zijn buik kroop Simons naar het wak en onder het ijs zwemmend  
lukte het hem zo met gevaar voor eigen leven de beide kinderen te redden. Nadat ze op het droge waren 
gebracht, pasten enige toegesnelde omstanders kunstmatige ademhaling toe. Het bleek dat Jan de Nood in 
het wak was terechtgekomen toen hij zijn jonger broertje had willen redden. Ook Piet Wouters had eerder 
op dezelfde plaats al zijn zusje uit het water gehaald. Op 16 juli 1956 kreeg wachtmeester Simons voor zijn 
heldendaad op het stadhuis de bronzen medaille van het Carnegie-heldenfonds uitgereikt. Jan de Nood 
kreeg voor de poging zijn broertje te redden een zilveren horloge en Piet Wouters een vulpenhouder. 

enkele minuten een wrak. De eerste zware grondzee die oversloeg, nam een sloep, de halve brug en alle 
trossen mee.  
Van de brug werd alarm geslagen en alle opvarenden werden opgeroepen naar boven te komen. De eerste 
twee machinisten doofden daarop alle vuren om ontploffingsgevaar te voorkomen. Omdat de radio nog 
werkte, stelde de machinist zich in verbinding met Scheveningen Radio en om de aandacht van de kust-
wachters te trekken schoten de kapitein en de stuurman vanuit de ramen van de kaartenkamer vuurpijlen af. 
Dit werd zowel door de kustwacht in Westkapelle als in Brouwershaven gezien. Doordat die van Westka-
pelle de vuurpijlen beantwoordde, wist men dat er redding op komst was. Met veel moeite konden alle be-
manningsleden de weggeslagen brug bereiken, waar ze steun zochten aan het stuurrad, in afwachting van 
de komst van een reddingboot. Tot borsthoogte stonden ze in het water.  
Om tien voor negen ’s avonds werd Jan Minneboo, kapitein van de Veerse reddingboot Maria Carolina 
Blankenheym, gewaarschuwd dat de Ebro op de Banjaard was gestrand. Tien minuten later was de red-
dingboot al onderweg. Kapitein Jan Minneboo stond aan het roer, stuurman J.L.F Minneboo in zijn onmid-
dellijke nabijheid, machinist L.J.A. Huybrecht in de machinekamer en de matrozen J. van der Stel en H. 
Minneboo aan dek. Er stond een hoge zee, bij windkracht 9. De tocht naar de in nood verkerende Ebro was 
zwaar. Om de tijd te bekorten ging het over de banken dwars door de grondzeeën naar de Banjaard. Bij het 
Noordland deden de eerste grondzeeën hun aanval op het nietige scheepje. Toen – om kwart over tien – 
kreeg de reddingspoging al een dramatisch tintje: de bemanning van de Ebro, die zich in een uiterst precai-
re toestand bevond, vroeg hoeveel tijd de reddingboot nog nodig zou hebben om bij hun schip te komen. 
‘Drie kwartier’, luidde het antwoord. En precies 45 minuten later, om half elf, arriveerden de redders bij de 
Ebro die plat voor de wind lag en dus geen greintje lij bood. Zware grondzeeën kwamen over het achter-
schip van de Ebro die de sleeptrossen overboord had, wat gevaarlijk was voor schipper Minneboo en zijn 
mannen. Bij de eerste keer langszij komen kreeg de reddingboot twee grondzeeën tegelijk over, die zo 
zwaar waren dat de bemanning, die vastgebonden voorop stond, door de knieën ging.  
 

De bemanning van de reddingboot Maria Ca-
rolina Blankenheym 
In 1958 vond door de bemanning van de 
Veerse reddingboot Maria Carolina Blanken-
heym een spectaculaire redding plaats. Op 
zaterdag 11 januari liep de sleepboot Ebro 
van de firma Smit en Co uit Maassluis, die 
met een bergingsvaartuig onderweg was naar 
Engeland, vanwege de hevige storm de haven 
van Vlissingen binnen. Toen er een melding 
kwam dat de Lindekerk ter hoogte van het 
Brouwershavense Gat in moeilijkheden was 
geraakt en onbestuurbaar was geworden, voer 
de sleepboot uit om assistentie te verlenen. 
Bij een poging de Lindekerk te bereiken, 
strandde de Ebro op de Banjaard. Zware 
grondzeeën maakten van de zeesleper in  
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Toch konden nog vijf mannen in 
het vangnet springen. Maar  
schipper Minneboo keerde terug 
naar het wrak en nu waagden zes 
man met goed gevolg de sprong. 
Op een gegeven ogenblik werd de 
Maria Carolina Blankenheym zo 
hard op de Ebro geworpen dat de 
boeg werd ingedrukt en de  
springmatras ontzet. Bij de derde 
maal, terwijl de elementen alles in 
het werk stelden om de reddingboot 
tegen de Ebro te pletter te slaan, 
sprongen opnieuw vijf mannen in 
het net en toen hij voor de vierde 
maal langszij was geweest, waren 
alle negentien bemanningsleden 
overgenomen. Alle geredden  
kregen in het vooronder rum en 

hete koffie. De tweede machinist was na een sprong van zeven meter naast het vangnet terechtgekomen, 
waardoor hij zijn middelvoetsbeentjes had gebroken. Ook de kok had aan beide benen verwondingen  
opgelopen. Even na twaalf uur voer de reddingboot de haven van Veere binnen. De twee gewonden werden 
direct na aankomst, samen met een derde opvarende die door glasscherven aan het hoofd was gewond, naar 
het ziekenhuis gebracht. De overige bemanningsleden werden in café De Vriendschap in de Kapellestraat 
door Rode Kruis medewerkers van droge kleren voorzien. Daarna werden ze met auto’s naar een hotel in 
Vlissingen gebracht. 
De Lindenberg slaagde er uiteindelijk in op eigen kracht voor de kust van Schouwen voor anker te gaan. 
De in 1931 gebouwde Ebro was verloren. Tot 1986 heeft het wrak op de zeebodem gelegen voor het werd 
gelicht. 
Voor hun heldhaftig optreden onderscheidde de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van 
drenkelingen de bemanning van de reddingboot op 26 april in het Veerse stadhuis ieder met een zilveren 
medaille.  

 

CULTURELE AGENDA  
 
MUSEUM VEERE 
TENTOONSTELLINGEN: 
J.H. HOLLESTELLE, EEN EIGENZINNIG ROMANTICUS. TOT 4 JUNI 2023 

A.W. DEN BEER POORTUGAEL, DE  
MUIZEN VAN POORTUGAEL. TOT 4 JUNI 
2023 
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MEVROUW F. VAN LYNDEN, FABULEUS AQUA-
RELLISTE. TOT 23 MEI 2023 

ALMA AVONDEN: 19 JANUARI, 16 FEBRUARI EN 16 MAART 2023 
BESPELING CARILLON: 8, 22 (12.00-13.00 UUR) EN 24 (23.00 UUR) DECEMBER 2022 
VEERE BY LIGHT: 27 EN 29 DECEMBER OM 17.00 UUR 
INFORMATIE: WWW.MUSEUMVEERE.NL 

GROTE KERK VEERE 

KERST IN VEERE, KERSTMARKT. 10 EN 11 DECEMBER 

MATTHEUS PASSION. 25 MAART 

 

INFORMATIE EN RESERVERINGEN: 
WWW.GROTEKERKVEERE.NL 

http://WWW.MUSEUMVEERE.NL
http://WWW.GROTEKERKVEERE.NL

