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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  
 

Deze Stadsheraut staat voor een groot deel in het teken 
van de Ramp in 1953. Jan Midavaine vertelt, deels uit 
eigen ervaring, over de gebeurtenissen in Veere. En 
van Erno Jansen van de KNRM Veere ontving ik een 
verhaal over de inzet van de Maria Carolina  
Blankenheym tijdens het noodweer in die dagen.  
 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet  
stilgezeten. We hebben overleg gevoerd met de  
gemeente over nieuwe verkeersborden (zie 7. Veere 
autoluw). Er is met de gemeente en Zeeuwland overleg 
geweest over de Woonvisie. De hoorzitting van de  
bezwarencommissie over de Kievitenlaan is  
bijgewoond.  Er is een zienswijze ingediend n.a.v. het 
bestemmingsplan kernen Veere plus. We hebben naar 
aanleiding van ons 25 jarig bestaan een wervende  
brochure huis aan huis verspreid. En er is een opdracht 
verstrekt aan Zeeuws Werk voor het maken van een 
nieuw eendenplatform in de Veste (zie 8. Eendenkerk).  
 
Wij vragen u met nadruk om het artikel 3. Bestuur te 
lezen.  

 

 
LEDENVERGADERING 
Op woensdagavond 8 maart om 
19.30uur houden wij onze openbare  
ledenvergadering in de Kleine kerk.  
Inloop vanaf 19.15uur met een kopje 
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BESTUUR  
Nico van Rijswijk  

  

Sinds het aftreden van Jan Paul Loeff anderhalf jaar geleden zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter en 
helaas hebben we nog geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie mogen verwelkomen. De situatie 
wordt nijpend want ook Tjeerd Kuiper is verplicht af te treden na zijn derde termijn van 4 jaar in het  
bestuur. En helaas, Elly Boeckhout heeft ook aangegeven dat zij na afloop van haar tweede periode, in juni, 
stopt met haar bestuursfunctie. Dan missen we ook nog onze betrouwbare penningmeester. De drie  
resterende bestuursleden zijn ook niet fulltime beschikbaar. Gerwin heeft een drukke baan en is veel in het 
buitenland en Ruud en ik zijn regelmatig langere tijd op stap met onze kampeerbussen. Kortom, als er geen 
nieuwe bestuurskandidaten aangemeld worden zullen we helaas onze activiteiten moeten opschorten en  
zullen er allerlei zaken blijven liggen. Dus geen contacten meer met de gemeente, geen Stadsheraut, geen 
ledenvergadering, geen actuele website, geen Facebook pagina meer.  
Wij zullen op de komende ledenvergadering de knoop moeten doorhakken: gaan we door met nieuwe  
bestuursleden of heffen we de vereniging op.  

LET OP! LOCATIE LEDENVERGADERING 8 MAART  
 
  
 
Op 8 maart is het biddag voor het gewas en dan wordt er een kerkdienst (met maaltijd) gehouden in de Korenmaat. 
Wij houden onze ledenvergadering daarom in de kleine kerk aan de Kapellestraat.   

AGENDA LEDENVERGADERING 08/03/2023  
 
  
 

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

•  Woonvisie gemeente Veere (Ruud)  
•  Oranjeplein gebiedsontwikkeling (woonhof ’t Bolwerk Ruud)  
•  Elektrische auto’s in Veere (Peter Koelemij)  
•  Plannen tuin bij Grote kerk, Josje Stoel geeft uitleg  
•  Kievitenlaan, terugkoppeling hoorzitting bezwarencommissie   
•  Bestemmingsplan kernen Veere plus (zienswijze Stadsraad)  
•  Kennismaking burgemeester drs F.J. (Frederiek) Schouwenaar  

5. Financiële verantwoording 2021 (zie het verslag 2022 en de begroting 2023 dat aan de leden is 
toegezonden  

6. Verantwoording kascommissie  
7. Formele decharge bestuur  
8. Benoeming kascommissie 2023  
9.  Verkiezing/benoeming nieuwe voorzitter   
10.  Zie onze oproep in het artikel “Bestuur” in deze Stadsheraut   
11. Veere autoluw: als alles volgens plan verloopt staan er sinds 1 maart nieuwe verkeersborden, zie   

7.  autoluw Veere verkeersborden.    
12. Rondvraag  
13. Sluiting  
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VERSLAG OPENBARE STADSRAADVERGADERING VEERE  
12 December 2022, De Korenmaat, Veere  

Aanwezig 
 
Bestuur Stadsraad     Gemeente Veere  
Nico van Rijswijk (plv. voorzitter)   Bert Tuk (kernwethouder)  
Elly Boeckhout (penningmeester)   Stein van Kervinck (raadslid)  
Tjeerd Kuiper (lid)    Paul Barendregt (raadslid)  
Ruud Backx (lid)  
Gerwin Hament (notulist)  
 
 Aantal aanwezigen: 40  
 
1. Opening: 19:30 uur. 
2. Vaststellen agenda. Zie Stadsheraut. 
3. Notulen van ledenvergadering 24/09/2021. Geen aanvullingen of opmerkingen.  
4. Mededelingen  

• Stadhuisbeelden. Tekening van zwaard is aangeleverd door Jan Paul Loeff, tevens zijn de  
beeldhouwers bezig met maken van proefstukken. Er wordt aan gewerkt, echter ambtenaar heeft 
het erg druk.  

• Ruud woonvisie is 9 dec aangenomen door B&W, geen specifieke plannen voor kern Veere en 
Zanddijk. In januari komt er een overleg met de taskforce die ook specifiek naar situatie Veere 
kijkt. Gedurende de visieperiode is om de ambitie om ruim 850 woningen in gehele gemeente 
Veere te bouwen. Ontwikkeling van het Oranjeplein is hierin niet opgenomen. Stadsraad wordt 
voor de taskforce uitgenodigd.   

• Plannen voor Oranjeplein worden in januari in beperkte kring binnen de gemeente besproken, 
daarna worden stakeholders geraadpleegd en wordt het formeel in stemming gebracht  in de  

• gemeenteraad.  
• Tractor rondrit krijgt een bijdrage van alle stadsraden. Mandaat was binnen bestuur niet  
• duidelijk en zal in volgende vergadering dit mandaat vaststellen door vergadering. Vraag; is dit 

nog van deze tijd? Stadsraad heeft dit als positief beoordeeld.  
• Landbouwvisie Veere, stadsraad heeft hiernaar gekeken, sinds 2000 is het aandeel grasland 

(Engels raaigras) in 20jr toegenomen van 45% naar 56%. Hieruit blijkt dat er verschuiving 
plaats vindt van akkerbouw naar weideland. Opmerkelijk is dat in de visie staat dat er in onze 
gemeente een tekort aan mest is waardoor import vanuit Noord Brabant noodzakelijk is. Men 
streeft dan weer wel naar biodiversiteit.   

• Omgevingsvisie 2047 is op de website geplaatst. Bestuur van de stadraad schrijft een zienswijze 
en zal deze tevens op de website zetten en per mail aankondigen. Wij willen graag met de leden 
hierover in gesprek. Het bestuur heeft een aantal opmerkingen; zoals de formulering “streven 
naar balans bewoning en toerisme” ook het installeren van PV systeem op het dak en het feit dat 
leges over de aanleg in rekening gebracht wordt en er een vergunningsplicht; (opmerking Jan 
Paul Loeff).   

 Opmerking Maurits de Brauw; hij vraagt of commentaar nog zin heeft à antwoord; ja mits voor 
4 januari.   
Aanvulling Ruud; stadsraad heeft diverse opmerkingen gemaakt zoals 2e woning budget,  
commercieel verhuur, leefbaarheid en behoud het vrije zicht op Veere en de ontwikkeling van 
woningen voor lagere inkomens   

• Planning van de ledenvergadering voor 2023 wordt aangepast aan de vergaderkalender van de 
gemeente, zodat we de laatste ontwikkelingen in de vergadering kunnen delen  

• Plan voor de ontwikkeling van een stadsbos langs de wal tussen de vlindertuin en de molen de 
Koe binnen gekregen van mevrouw van Sorgen, stadsraad is hier erg enthousiast over en willen 
dit op de website zetten en hoe we dit verder in gang kunnen krijgen. Jan Paul Loeff merkt op 
dat het mogelijk in strijd is met de cultuurhistorische waarde van de stadswal. Maurits de Brauw 
merkt op dat de molen de Koe het windrecht heeft, hierin is reeds rekening gehouden.  

• Brief van mevr. van Ouwerkerk mbt het vernieuwen van het eendenplatform  
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5. Een  nieuwe voorzitter?   
 Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie en deze blijft dus vacant. Jan Paul Loeff 

biedt aan om de redactie van de Stadsheraut op zich te nemen. Het bestuur heeft nieuwe leden  
 nodig, Nico doet een dringend beroep op leden om zicht aan te melden als kandidaat. ArndJan, 

doet een beroep op de leden om actief deel te nemen aan opvolging van actiepunten naast het  
 bestuur. Er zou ook aan een ander model van inspraak kunnen onderzoeken. Gemiddelde leeftijd 

is hoog en we moeten onderzoeken hoe we meer mensen kunnen betrekken. Bestuur waardeert de 
oproep en gaan hieraan actief opvolging geven.  

6. Openbare werkzaamheden – wat vindt u ervan?  
 In de agenda zijn de onderwerpen voor de schouw aangegeven. Deze kunt u aanvullen en  
 doorgeven aan het bestuur.   
 - Voorbeeld hiervan is de staat van de gravelpaden, dit zou richting het noordelijke hoofd met  
 tegels belegd moeten worden  
 - De staat van de oude stadsmuur naast bed en brood is zeer slecht, eigendom is niet duidelijk, 

heeft aandacht  
 - Mensen uit Fazantenlaan moeten over het fietspad en dat is zeer onveilig, vroeger was er een 

bospadje maar dat is niet meer begaanbaar. Dit is een goed punt en wordt meegenomen bij  
 bespreking net gemeente.  
7. Zeekadetten geven een korte presentatie ter introductie van hun nieuwe ligplaats aan het 

kanaal gegeven  
8. Parkeer beleid/ Veere autoluw  
 Gemeente heeft beleid aangepast, er wordt op het automaat op oranjeplein een dagkaart voor 50 

Euro aangeboden. Hiermee kan een bezoeker binnen de kern parkeren. Parkeren in de gehele kern 
wordt dus alleen nog mogelijk voor vergunninghouders en houders van een dagkaart. Hiervoor 
dient de gemeente de verkeersborden aan te passen.   

 

  Dit is besproken met gemeente obv de tellingen van de verkeersbewegingen en gemeente heeft 
toegezegd de borden aan te passen om verkeer door Veere verder te reduceren.  Bezoekers zullen 
via de  parkeerrouteinformatie verwezen worden naar Zanddijk en parkeren langs het kanaal. 
Tevens worden borden op het kruispunt Wagenaarstraat/Mijnsherenstraat en de Veerseweg/
Kanaalstraat..  Hiermee wordt het verkeer door Oudestraat, Kaai en de Wagenaarstraat sterk  

 gereduceerd.    
 

  Deze aanpassingen worden aangepast in de navigatiesystemen. Deze nieuwe situatie wordt met 
gemeente geëvalueerd, dmv meten. Enkele ondernemers geven aan hierdoor benadeeld te worden, 
zij betreuren dit en hebben dit bij gemeente aangekaart. Door de wijziging is het parkeerbeleid 
voor veel bewoners onduidelijk. Bestuur van de Stadsraad stelt voor om het nieuwe beleid op een 
A4 te zetten, inclusief hoe je een vergunning kan aanvragen. Bewoners van buiten het  

 vergunningsgebied kunnen een parkeervergunning aanvragen als er een maatschappelijke binding 
met de kern is.   

  9. Maatschappelijke bijdrage eenden platform   
 De stadsraad had toegezegd om een bijdrage van €2000 voor het maken van een nieuw eenden 

platform in de vorm van de grote kerk. Dit is besproken met Adrie Francke, de kosten bedragen 
€3000. Wij stellen voor om de €2000 jaarlijkse subsidie hieraan te besteden. Voor het ontbrekende 
geld wordt een oplossing gezocht.  

10.. Kievitenlaan   
 De gemeente heeft een besluitgenomen dat het bestemmingsplan niet wordt aangepast en dus  
 bewoning blijft. De woningen mogen dus niet recreatief verhuurd worden. De stadsraad gaat ervan 

uit dat daarop wordt gehandhaafd wordt, echter heeft de gemeente op handhavingsverzoeken  
 gereageerd dat dit ivm beperkte capaciteit niet mogelijk. Stadsraad blijft hierop hameren dat de 

handhaving plaats vindt. Wethouder reageert dat handhaving juridisch onderbouwd moet worden, 
maar dit is tijdrovend en daarvoor is niet voor alle zaken capaciteit.    

11. Rondvraag  
 Maurits vraagt de wethouder naar de status van de Mijnenmagazijn? Antwoord: volgend jaar 

wordt er restauratie en herbestemming bekeken. Er is nog onduidelijkheid over eigendommen. 
Volgend jaar worden er plannen gemaakt die passen binnen de herinrichtingsplannen.  

12. Sluiting 21.45  
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VEERE AUTOLUW 
Nico van Rijswijk  

 

Door de gemeente is in behandeling genomen: Verkeersbesluit “Verkeerscirculatie stad Veere”  
 

Wij hopen dat deze maatregel, in combinatie met de gewijzigde instelling van het parkeerverwijssysteem 
tot een aanzienlijke vermindering van verkeer in de kern van Veere zal leiden.  

EENDENKERK 
Nico van Rijswijk  

 
Adrie Franke heeft ons een ontwerp en een offerte gestuurd voor het nieuw te bouwen eendenplatform in 
de Veste. Hij verwacht dat dit vóór het komende broedseizoen geplaatst kan worden.  
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INTERVIEW PETER KOELEMIJ  
Gerwin Hament  

  
Peter Koelemij en Marijke Bijlsma wonen sinds juni 2019 in Veere, omdat het water en de omgeving 
ze zeer aantrok als liefhebbers van zeilen. Ze hebben hun huis in de Wagenaarstraat flink opgeknapt en 
wonen er enorm naar hun zin. Zeilen doen ze nog steeds maar nog niet op het Veerse meer, ze gaan dit 
voorjaar weer een mooie tocht langs Noorwegen en Zweden maken.  
De komst naar Zeeland was voor Peter geluk bij een ongeluk. Tijdens de zomervakantie van 2000  
met de boot in Zeeland kreeg hij met zijn gezin motorpech en ze strandden in Wemeldinge. In  
Wemeldinge liepen ze tegen een mooi huis aan voor het gezin met 4 zonen, en zo was de verhuizing 
vanuit Uithoorn naar Zeeland een feit.   
Peter werkt al sinds 1995 als ZZP’er in veel verschillende opdrachten. Na wat opdrachten voor de HZ 
op het gebied van duurzaamheid is Peter - altijd al gegrepen door de noodzaak om echt werk te maken 
van het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van ons energieverbruik - sinds 2020 
als algemeen coördinator een vaste waarde voor het Zeeuws Klimaatfonds.  
 
Dit fonds is van Zeeuwen voor Zeeuwen: financiële bijdragen en advies geven aan lokale duurzame  
initiatieven in Zeeland. De financiële mogelijkheden om diverse projecten te steunen wordt door 
(semi)overheden en bedrijven opgebracht door een vergoeding van hun uitgestoten CO2. Met dit geld 
worden duurzame projecten ondersteund, waardoor de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.. Zo wordt  
iedereen er beter van! 
Voorbeelden van gerealiseerde projecten, zijn zonnepaneelprojecten op een groot dak (zogenaamde  
Postcoderoosprojecten, waarvan er 2 in Veere zijn gerealiseerd en 35 in totaal in Zeeland),  
zonnepaneelprojecten op schooldaken en daken van bijvoorbeeld dorpshuizen en sportverenigingen,  
vervanging van veldverlichting door LED-verlichting en ondersteuning van VvE’s bij de  
verduurzaming van energie voor gezamenlijke voorzieningen. 
 
Een nieuw project dat het Zeeuws Klimaatfonds in 2022 is gestart, is de introductie van elektrische  
deelauto’s in Zeeland. In dit project wordt samengewerkt met OnzeAuto en wordt ook ondersteund 
door Zeeuwind, de Zeeuwse Milieufederatie en de Provincie Zeeland. Inmiddels zijn elektrische  
deelauto’s in gebruik in diverse Zeeuwse gemeenten. 
Peter kijkt ook naar de mogelijkheden voor elektrische deelauto’s in Veere. Als je interesse hebt, meld 
je dan aan bij Peter Koelemij. Tijdens de volgende openbare vergadering van de Stadsraad zal hij een  
presentatie over elektrische deelauto’s geven. Voor meer informatie ga  je naar www.onzeauto.com. 
Peter is sinds kort bestuurslid van de Zonne-Energie Veere Coöperatie (de postcoderoos zonnepanelen 
in Veere en Gapinge). Tevens gaat hij deelnemen aan de werkgroep wonen/energietransitie van de 
Stadsraad, die o.a. de mogelijkheden van het verduurzamen van de woningen in Veere gaat  
onderzoeken. 
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Het is zaterdag aan het begin van de avond in Veere, het zou laag water moeten zijn maar het water staat 
nog boven de steentjes in de spuikom en dan moest de vloed nog komen. 
Er staat een zware noordwesterstorm als in de haven 5 dappere mannen de Veerse reddingboot Maria 
Carolina Blankenheym klaar maken voor vertrek. Voor de kust van Schouwen is de Finse vrachtvaarder 
Bore VI in nood en de reddingboten van Stellendam en Veere zijn opgeroepen. 
Ze waren wel wat gewend die mannen van de K.Z.H.M.R.S. maar vanavond was het toch echt bar en 
boos. “Het ging vreselijk tekeer” zeggen ze er later over. Bijna bij de Kop van Schouwen, ter hoogte van 
de Roompot wordt machinist Piet Oele bewusteloos in de machinekamer gevonden. Hierop besluit  
schipper Jan Minneboo het roer om te gooien en terug te keren naar de haven van Veere. Als ze om 21:00 
uur Veere binnenlopen is de machinist nog steeds niet helemaal bij, waarop ze hem met de auto naar huis 
brengen. Wat er precies gebeurd is in die machinekamer van de reddingboot is niet helemaal duidelijk 
maar zeker is dat de mannen afgezien hebben. 
Het reddingrapport vermeldt dat de mannen daarna ‘nadere berichten afwachten.’ Dat bericht kwam  
zondagsmorgens om 1:00 uur toen de vuurtorenwachter van Schouwen meldde dat de Bore VI in NO-
richting stoomde en alles in orde leek. Later bleek overigens dat ditzelfde bericht, dat de redding- boot 
van Stellendam ook had doen omkeren, niet helemaal juist was en de BORE VI alsnog gestrand was*. 
 

 

 
 
Zondag 1 februari 
Die nacht werd het vloed in Veere. Bewoners van de hoger gelegen Kaai omschreven het alsof ze in een 
aquarium zaten, het water klotste er tegen de ramen. Vloedplanken braken waardoor het water met grote 
kracht het lager gelegen stadje in stroomde. Twee inwoners overleefden dit niet. Veere werd van de  
buitenwereld afgesneden en mede doordat men zonder elektriciteit zat, was men ook niet goed op de 
hoogte van wat er zich rondom hen afspeelde. 
 
In eerste instantie begrijpt schipper Jan Minneboo het verzoek om naar Vlissingen te varen dan ook niet 
helemaal. Maar de agent is duidelijk; de M.C. Blankenheym moet direct naar  
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Vlissingen om daar de plaats in te nemen van reddingboot President J.V. Wierdsma die eerder die zondag 
naar Hoek van Holland vertrokken was. 
En weer maken de mannen zich klaar om te vertrekken. Vanwege het slechte weer besluiten ze  
binnen- door via Hansweert te gaan. Zich misschien niet realiserend dat de eerstvolgende schutting in de 
sluis van Wemeldinge pas de volgende morgen om 6:00 uur zou zijn. 
Het is maandagmorgen 10:00 uur als schipper Jan Minneboo zich bij de commissaris van het Loodswezen 
in Vlissingen meldt en zijn diensten aanbiedt. Hij heeft wel een vriendelijk verzoek; tweede machinist 
Huybrecht zou graag terug naar Veere willen, zijn huis staat onder water en hij zou graag ‘zijn spullen  
klaren’ zoals het reddingrapport vermeld. Dit verzoek wordt ingewilligd en het Loodswezen stelt een  
vervangende machinist beschikbaar. 

Dan volgt er een lange dinsdag wachten in Vlissingen terwijl men zich ondertussen in Veere afvraagt 
waarom er geen reddingboot is. Het reddingrapport doet het af met de woorden ‘3 februari - niets te  
melden.’ 
Woensdagmiddag komt aan het wachten een einde en wordt de schipper verzocht om direct naar Veere te 
vertrekken. De storm is gaan liggen, het is droog maar ijskoud als de M.C. Blankenheym halverwege de 
middag de haven van Vlissingen uit vaart. Ondertussen wordt de om- vang van de ramp steeds  
duidelijker. 
 
De Nederlandsche Bank 
In Veere aangekomen stapt de tweede machinist weer terug aan boord en brengen de mannen de  
reddingboot in gereedheid voor wat komen gaat. Donderdagmorgen om 8:00 uur starten ze met het laden 
van levensmiddelen en kleren voor het Rode Kruis in Haamstede. Nog maar nauwelijks terug in Veere 
volgt misschien wel de meest opmerkelijke opdracht die ze deze we- ken zullen krijgen. Op verzoek van 
Rijkswaterstaat vertrekken ze direct naar Zierikzee met aan boord twee heren van de Nederlandsche 
Bank, die 89.000 gulden bij zich dragen voor de bank in Zierikzee! 
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De dagen daarna vullen zich met het vervoeren van hulpgoederen, pompen, hulpverleners,  
hoogwaardigheidsbekleders en heel veel evacuees. 
Dat gaat zo door tot maandag 16 februari wanneer in Veere, na dagen van onrust en grote bedrijvigheid, 
de eerste vissersschepen weer uit varen en het KNMI een einde aan de vorstperiode verwacht. Schipper 
Jan Minneboo eindigt het reddingrapport met een opsomming van wie ze die dag aan boord hadden 
voordat ze om 14:00 uur bij opkomend tij de haven van Veere weer binnenlopen. 

 
Minneboo en z’n mannen 
Een kleine maand later wordt er aan de Markt in Veere een brief bezorgd met als aanhef:  
‘Waar- de Minneboo.’ In die brief spreekt de directeur van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelingen, mede namens de burgemeesters van Veere en Almelo, 
zijn waardering uit over de verrichtingen van de schipper en zijn bemanning in het noodgebied tijdens de 
watersnoodramp. 
Of machinist Oele die brief ook nog onder ogen gekregen heeft vermeld het logboek niet. Hij was  
inmiddels van boord gestapt. Was het de schrik na die vergeefse tocht naar de Bore VI of had hij  
misschien te veel gezien de afgelopen dagen? We zullen het nooit weten. Maar dat het helden waren dat is 
wel zeker; die redders uit Veere! 
 
Zondagmorgen 1 februari kort voor 3:00 uur strandde de Bore VI tegen de duinen van  
Westerschouwen. De opvarenden werden door inwoners van Burgh en Burghsluis van boord gehaald en 
onder- dak geboden in hotel ’t Wapen van Burgh. Maandagsmorgens liet de burgemeester van Haamstede 
via de radiozender van de Bore VI een noodbericht uitgaan dat door Radio Scheveningen ontvangen werd. 
De kapitein van de Bore VI gaf toestemming om een sloep van zijn schip te gebruiken voor het  
reddingswerk. Bemand door de plaatselijke bevolking konden hierdoor vele tientallen mensen gered wor-
den! 
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DE STOEP VAN HET BORDES VERLATENDE STAPTE IK  
ZOMAAR IN HET WATER   

 
DE WATERSNOODRAMP VAN 1953   

Jan Midavaine 
 

Dit jaar staan we weer uitgebreid stil bij de Watersnoodramp die ons land zeventig jaar geleden heeft  
getroffen. Ook in Veere waren er slachtoffers te betreuren en de ravage was groot. Zelf heb ik de Ramp als 
kleuter meegemaakt. Ik herinner me daar niet meer zoveel van omdat ik de hele nacht in bed moest blijven. 
Op zondag 1 februari bracht mijn vader me achterop de fiets naar mijn opoe in de Oudewacht. In ons huis 
in de Warwijcksestraat had het water anderhalve meter hoog gestaan, bij haar maar dertig centimeter.  
Vanwege de vele troep op straat moest mijn vader naast zijn fiets lopen. Een pan soep die in ons huis was  
blijven drijven, ging ook mee en zorgde ervoor dat we die zondag toch warm konden eten. Veertien dagen 
lang ben ik bij mijn opoe geweest. Ik mocht niet naar buiten en omdat ik daar geen speelgoed had,  
verveelde ik me stierlijk. Naar de kleuterschool 
kon ik niet, want daar moest ook eerst de troep 
opgeruimd worden. In de Oudestraat vond mijn 
vader het boekje ‘De winter van ’40’. Nadat het 
bij de kachel was gedroogd, heb ik me met het 
bekijken van de plaatjes de hele tijd zoet  
gehouden, want lezen kon ik nog niet.  
 
Ik herinner me nog goed dat enkele dagen na de 
Ramp de twee slachtoffers werden begraven. 
Door een bovenraampje stonden opoe en ik te 
gluren toen de lijkkoets uit de Wagenaarstraat de 
Veerseweg opreed.  
Later hoorde ik dat mijn vader tijdens de  
rampnacht alle buitendeuren had opengezet,  
zodat het water aan de voorkant het huis  
binnenkwam en aan de achterzijde er weer uit-
stroomde. Overbuurman Willem de Buck was 
met zijn vrouw en twee jonge kinderen die nacht 
naar een huis verderop in de straat gegaan, waar 
de bovenverdieping hoger lag.  
De schoorsteenvazen van wagenmaker Jannis 
Luteijn zijn later teruggevonden in de  
boomgaard die nu door de Stichting Veere wordt 
beheerd. 
 
Een uitgebreid verslag van de Ramp staat in het 
boek ‘Drie ambtsperioden en een staartje’,  
waarin burgemeester I.F. den Beer  
Poortugael zijn herinneringen aan de Ramp  
verteld.  
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Ik geef het hier letterlijk weer: 
Nee, nooit zal ik die zwarte zaterdagavond van de 31e januari 1953 vergeten. En innig hoop ik dat  
Nederland vooreerst gespaard zal mogen blijven voor de combinatie: volle maan, springvloed en  
noordwesterstorm. 
Ja, als alle factoren samenwerken ten goede, dan kan er iets groots tot stand worden gebracht, maar als alle 
factoren samenwerken ten kwade, weest dan op uw hoede! En het had reeds enige dagen min of meer uit 
het noordwesten gestormd. 
Daar rinkelde de telefoon, de alarmtoestand was afgekondigd. De bevolking moest gewaarschuwd worden, 
de noodklok geluid. De poppen waren aan het dansen. 
Vlug mijn jas aangetrokken en met m’n hoed diep over mijn voorhoofd getrokken, spoedde ik mij met de 
grote sleutel in mijn jaszak naar het stadhuis. Gelukkig maar een kleine wandeling, maar lang genoeg om 
de elementen om je heen te horen en nog meer te voelen bulderen. 
 
  

Nog zie ik mij staan die avond op de grijze stadhuistreden bij het overloopje van de wenteltrap, trekkende 
aan het dikke touw. 
De noodklok luidde zijn sonore lugubere galm. Bom, bom, bim, bom …, je zou er zelf naargeestig van  
worden. Maar ja, het moest, dus luidde ik wel tien minuten lang uit volle kracht. 
Arm Veere, arme mensen, dat ik de ingezetenen een niet vrolijker boodschap kon brengen… 
Toen ik deze sombere taak volbracht had, spoedde ik mij  

Reeds vroeg die ochtend van de 1e februari 1953 kwamen de beide wethouders met strakke verbeten ge-
zichten, geen wonder. 
‘Burgemeester, er is een ramp te Veere gebeurd, een ramp. Laten we dadelijk de ronde doen om alles op te 
nemen’.  
Toen, en de dagen daarna, heb ik deze beide heren en de gemeentesecretaris wel zeer bewonderd, vooral de 
oudste wethouder ontpopte zich als een kleine terriër, met kaplaarzen aan stond hij zijn mannetje, gaf  
leiding aan het geheel en was overal en nergens. 
Gelukkig maar dat er mensen zijn die bijzonder geschikt en flink zijn in de ure des gevaars, ikzelf heb dat 
bepaald niet in mijn bloed zitten, ben gauw mijn tametamen kwijt. Maar ja, met zo’n voorbeeld - het werkt 
stimulerend.  

 
 

weer naar huis. Maar wat was dat? De stoep van het  
bordes verlatende, stapte ik zomaar in het water, zout  
water, dat er een kwartier geleden nog niet was en tot 
mijn enkels in het water wadende, bereikte ik de  
ambtswoning, waar algemene verslagenheid heerste. Wie 
dacht er onder deze omstandigheden om naar bed te 
gaan? Toch hebben wij op de lange duur zoiets min of 
meer gedaan met de deur naar de zitkamer wijd open om 
de telefoon te horen. Van slapen is vanzelfsprekend  
nagenoeg niets gekomen, ik lag te hanewaken en was bij 
het krieken van de dag al uit de veren. 

Wij kwamen onder de indruk van wat er gebeurd was, welk een  
ravage, maar het ergste was nog dat ons gerapporteerd werd dat er in 
de Wagenaarstraat een bejaard echtpaar in hun eigen huis  
verdronken was.  
De vrouw, min of meer kinds, wilde de trap niet op naar boven en de 
man die haar er toe aanzette, is met haar voortduwende naar  
beneden gegleden en toen het water bleef wassen … 
In en in-droef en tragisch zulk een einde 
Maar laat dat nu uitgesproken het huis zijn geweest waar vroeger 
Frans Naerebout, de pionier van het reddingswezen, is geboren, hier 
raken de uitersten elkaar… 
‘Alles is betrekkelijk’, heeft een filosoof eens gezegd en dat hij  
gelijk had, kwam te Veere alweer uit.  
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Want toen wij ons rondje hadden gedaan, enige gedeeltelijk ingestorte huizen op het einde van de Kade 
hadden gesignaleerd, de losgewoelde kinderhoofdjes of keien langs en voor het stadhuis hadden zien  
liggen, de vloedplanken gelegd waren geworden  

 

en vele andere maatregelen hadden genomen, toen spraken wij 
van een ramp, dat Veere door een ramp was getroffen, maar toen 
wij maandag 2 februari de radio beluisterden, de kranten lazen, 
toen, ja toen konden wij elkaar wel feliciteren dat Veere er  
wonderlijk goed vanaf was gekomen, hoe veel erger en wreder 
had het noodlot elders in zuidwest  
Nederland toegeslagen. 
Met vette letters stond dan ook in de Provinciale Zeeuwse Cou-
rant van maandag 2 februari te lezen: 
‘Reeks van rampen teisterde Zeeland. Poldergebied van  
Kruiningen door het woedende water opgeslokt. Twee grote  
gaten in Scheldedijk’. 
Een triest relaas volgde. Maar het zou alles nog veel erger  
worden, een drama van ontstellende omvang op Schouwen dat 
als eerste tot noodgebied verklaard werd. 
 
 

Vissersvloten - bravo mannen, gij stoere vissers, uit Holland en Zeeland snelden te hulp, talrijke  
slachtoffers op het zwaar getroffen Noord-Beveland, naar schatting 35 doden alleen al in Kortgene, latere 
berichten: 200 inwoners van Stavenisse op het eiland Tholen verdronken, de evacuatie in volle gang… 
En wij, die van een ramp te Veere spraken! 
 
En wij, die van een ramp te Veere spraken! Jawel, 
op het einde der kade van ons huis af was de 
schoenenwinkel van Sturm totaal vernield,  
benevens de schuur van Wallenburg, het huis kade 
69, eigenaar de familie Prins, het oude huis van de 
beroemde kunstschilder Karel van Veen, toen 
reeds naar Rotterdam vertrokken, er was niet veel 
meer van over, benevens het vernielde huis  
van de weduwe Van der Hooft, ettelijke oude  

 
 
 
 
 
 
muurtjes lagen tegen de vlakte, en dan natuurlijk dat  verdronken 
echtpaar, maar als ik mij dan realiseer dat later bleek dat 1751  
doden blijkens officieel geregistreerde gegevens van het  
Nederlandse Rode Kruis te betreuren vielen, dan is het maar beter 
heel stil te zwijgen en de betrekkelijkheid van alle dingen te  
beamen. 
Onze commissaris in de provincie heeft prachtig werk verricht, dag 
en nacht was hij in de weer, versaagde nooit.  
Het nationaal rampenfonds had in een korte spanne tijds 57  
miljoen bij elkaar, de offervaardigheid was enorm. 
Toen de rust te Veere enigszins was teruggekeerd, heb ik huis aan 
huis per circulaire allen bedankt die direct of indirect geholpen  
hadden, vooral zij die onder moeilijke omstandigheden graafwerk 
hadden verricht en geholpen hadden aan het herstel van de  
doorbraak van de dijk tussen Veere en Vrouwenpolder 
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Ook zij, die ervoor zorgden dat de dijkwerkers warme dranken kregen en de dames en heren die in het  
koude Schotse Huis geholpen hebben met de stapels kleren te sorteren en te distribueren. 
Voorts heb ik een kaart laten drukken van de volgende inhoud: ‘Draagt een steentje bij voor herstel van 
Veere’s oude muurtjes, waarvan liefst 163 strekkende meter bij de februari-ramp geheel of gedeeltelijk zijn 
ingestort’. Onder het motto ‘oud voor oud’ kon een ieder een bedrag of kleine gift storten op mijn  
gironummer. En er is druk gebruik van gemaakt, zo mocht ik onder meer een brief krijgen van mijn  
wijnleverancier uit Schiedam met de volgende  inhoud:  

 
'Edelachtbare heer, In antwoord op uw circulaire d.d. 
27 februari j.l. hebben wij het genoegen u te kunnen 
berichten dat wij heden “ons steentje” hebben  
bijgedragen voor het herstel van “de oude muurtjes” 
van Veere. U met uw actie veel succes toewensende, 
tekenen wij met de meeste hoogachting’, en hier 
volgde de handtekening der firma, terwijl de  
girodienst  f 25,- bij het saldo gevoegd had. Goede 
wijn behoeft geen krans? Koningin Juliana heeft  
dadelijk na de ramp woorden van troost en  
medeleven gesproken en Prinses Wilhelmina, hoewel 
geheel teruggetrokken levende, heeft haar isolement 
even laten varen door een oproep, getroffen als ze 
was door Nederlandse saamhorigheid dat zij in wijder 

verband wilde laten doorwerken tot allen in Europa om een verrijzend Europa op te bouwen in de eenheid 
in Hem, die werkt en bouwt aan onze toekomst. 
 
Hier treft mij weer haar diep religieus besef.  En haar ruimte werking. Een gewezen vorstin die over ramp 
en ellende heenkijkende, in ruimer verband ons naar een betere toekomst wijst, hetgeen alleen door  
eendracht en Godsvertrouwen te verwezenlijken is. 
Verzocht werd betuigingen van instemming te zenden aan de secretaris van H. K.H. Prinses Wilhelmina, 
afdeling reactie oproep, Paleis het Loo, Apeldoorn. Hetgeen ik van harte gedaan heb. 
Hier, in dit ruimere Godsvertrouwen meen ik de filosofie van mijn vader te bespeuren. 
‘Uit iets slechts komt altijd iets goeds voort’, en Ina Rahusen die aan alle gemeenten die door de ramp  
getroffen waren, een gevoelige litho toestuurde, een vrouwspersoon, boven het leed van de wereld  
uitgroeiende met als onderschrift: ‘Heer, laat het ons tot zegen zijn’. 
Ik heb deze litho in een dun zwart lijstje laten inlijsten en een plaatsje gegeven in de hal van het stadhuis 
naast de deur van de trap naar boven. 
Maar Prinses Wilhelmina deed meer dan een oproep alleen, zelf wilde ze een en ander in ogenschouw  
nemen en zo bestond het dat zij op haar hoge leeftijd, terwijl Koningin Juliana het zwaar beproefde  
Schouwen bezocht, Prins Bernhard in een helicopter over het rampgebied vloog, dat zij per auto naar Veere 
vertrok om daar achter het Hoofd per bootje naar Noord-Beveland te gaan om de situatie aldaar te  
verkennen en de zwaar beproefde mensen zoveel als ze kon op te zoeken. 
Even werd voor de ambtswoning halt gehouden, waarvoor wij stonden opgesteld en stelde ze één vraag 
slechts aan mij, een vraag echter kenmerkend voor haar persoonlijkheid: ‘Hoe was de saamhorigheid  
burgemeester?’ ‘Uitstekend Koninklijke Hoogheid’. 
 
Toen reed de auto verder naar het pontveer. 
Zoals zo vaak in de geschiedenis van ons volk was Oranje op 
zijn best in dagen van ramp en tegenspoed. Dit alles en ook de 
offervaardigheid uit alle lagen van onze bevolking en uit andere 
landen was hartverwarmend. 
In het kader van de effectieve hulpverlening nam het adopteren 
van verschillende gemeenten in ons land van min of meer  
getroffen gemeenten in het rampgebied een voorname plaats in. 
Veere werd op deze wijze door De Bilt geadopteerd, thans dus 
geen boos weer en storm uit De Bilt, maar na de storm de  
reddende hulpverlenende hand. 
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Tevoren had het college van B en W van De Bilt hierover overleg gepleegd met de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten. Ook besloot de Raad van De Bilt reeds een voorlopig crediet van f 10.000,- voor 
steun aan Veere te verlenen. En zo kon het gebeuren dat op 13 maart 1953 er een foto gemaakt werd van de 
vroede vaderen van De Bilt met burgemeester Fabius aan het hoofd met ons college van B en W voor het 
stadhuis staande. 
De voorkeur van de gemeente De Bilt ging ook uit voor het behoud van het oude karakter van Veere, een 
belangrijke post moest dus bestemd worden voor het herstel van Veere’s karakteristieke muurtjes. 
Enige dagen later op 17 maart maakte ons gezin, met de gemeentesecretaris mede aan boord, een tocht per 
reddingsboot ‘M.C. Blankenheim’ gestationeerd te Veere, met als schipper Jan Minneboo, een historische 
tocht naar het rampgebied op de kop van Schouwen, naar Burgsluis en Haamstede en gingen wij daar  
aangekomen in een roeibootje naar het ondergelopen land. 
Daar mijn steentjesactie voor de oude muurtjes met steunberen een flink bedrag had opgeleverd kon ik  
medio april 1953 een kaart laten drukken van de volgende inhoud: 
‘Ten zeerste dank ik u dat gij zo vriendelijk waart uw steentje te hebben bijgedragen voor het herstel van 
Veere’s oude muurtjes, mede door uw toedoen hoop ik dat het oude karakter van Veere hierdoor  
gehandhaafd zal blijven. Alleen al door het feit dat deze afscheidingsmuurtjes geen afscheidsmuurtjes  
zullen behoeven te worden’. 
En de verwoeste huizen? Met steun van het rampenfonds, de gemeente De Bilt en particuliere instanties 
zijn al deze huizen weer gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt’. 
 
Behalve dit verslag zijn ook de herinneringen van de toen 9-jarige Beppie Everaers in een boek vastgelegd. 
Beppie was de dochter van Adriaan Everaers, die mijnmeester in de gemeentelijke visafslag was. Ze  
woonde in het houten woninkje op het eind van de Kaai, nu huisnummer 18. Op de avond van de 31e  
januari 1953 moest ze, zoals altijd, om acht uur naar bed. Om elf uur werd ze gewekt en moest ze naar  
beneden komen. Daar zag ze hoe de kennissen van haar vader, die meestal op de zaterdagavond op bezoek 
kwamen, halsoverkop zich uit de voeten maakten. Ze begreep toen dat er iets ernstigs aan de hand moest 
zijn. Opeens zag ze het water dat de keuken al was binnengestroomd. Boven had ze al gezien dat de drie 
dikke bomen op het pleintje waar ze altijd knikkerde hevig heen en weer zwiepten. Haar vader tilde de 
nieuwe wasmachine op en zette hem op het aanrecht, wat een hele krachttoer was. 
 

 
 Opeens kwam politieagent Simons. Hij zei dat 
ze het huis zo snel mogelijk moesten verlaten 
omdat er grote kans bestond dat de dijk erachter 
door zou breken. Het waren spannende  
momenten. Snel werden nog wat spullen gepakt. 
Vóór iedereen klaar was, brak de dijk al en zaten 
ze in één klap midden in het water. 
Haar vader nam haar moeder op zijn schouders 
en de agent Beppie. Zo verlieten ze het huis.  
Simons wilde keurig om het rozenperkje  
heenlopen, maar viel in een gat, waardoor Beppie 
door de storm van zijn schouders werd gerukt en 
in het water terechtkwam. Agent Simons heeft ze 
die nacht niet meer teruggezien. 
 

 
Door de kou kreeg Beppie het ontzettend koud. En het ergste was nog dat ze haar moeder kwijt was. Door 
de sterke stroming werd ze steeds dieper Veere ingesleurd. Dat ging net zo lang door tot ze grond onder 
haar voeten voelde en weer kon staan. Bibberend van de kou liep ze verder. Gelukkig vond ze haar moeder 
terug en konden ze het huis van tante Maatje en oom Jan bereiken. Maar die lagen al in bed, dus begonnen 
ze op de deur te bonzen. Het duurde lang voor oom Jan in zijn lange warme onderbroek de deur open deed. 
Hij keek stomverbaasd naar al dat water. Met z’n allen zijn ze toen naar de zolder gegaan. Van oom Jan 
kregen ze droge kleren, Beppie zo’n lekkere warme lange onderbroek. Dat was wel iets anders dan met 
kletsnatte kleren in de ijskoude wind te moeten lopen. 
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Later kwamen haar vader en broer Kees ook. Kees zat in die tijd bij de Kustvaart en was juist thuis. Hij 
dacht eerst dat er iets verstopt zat en dat daardoor de boel ondergelopen was. Hij kreeg nog een standje van 
zijn moeder, omdat hij met z’n nieuwe broek in het zoute water had gestaan. 
 
Ook de konijnen van oom Jan werden naar de zolder gehaald. Ze liepen in paniek over iedereen heen. Op 
een gegeven moment moest oom Jan een plasje doen, maar waar? De po was lek. Toen zei hij: ‘Ik kan het 
ook wel in het trapgat doen, daar staat toch al water’. 
 
De volgende dag keek Beppie door het raam. Wat ze zag was een vreemd gezicht. De straten waren weg en 
de huizen kapot. Het water was verdwenen. De vloed was dwars door Veere heengestroomd, naar de lagere 
gebieden. Verschillende hoekhuizen waren weggeslagen en alles lag onder een dikke laag modder. 
Het was zondag en Beppie wilde naar de zondagsschool, zoals ze gewend was. Maar er bleek die dag geen 
zondagsschool gehouden te worden.  
Toen ze weer thuis kwam zat haar poes gewoon in de vensterbank. Om het huis weer bewoonbaar te maken 
moest alle modder eruit gekrabd worden. De vloerbedekking werd aan de lijn gehangen om te drogen. 
Het huis stond op twaalf palen, ’s zondags waren er nog maar twee over. Beppie kon onder het huis  
doorkruipen. De dagen na de Ramp werd er geen school gehouden en hadden de kinderen vrij. Er waren 
droppings van zandzakken en die mocht ze mee helpen vullen. Het voetbalveld was voor de kinderen  
verboden terrein, maar Beppie ging toch een keer stiekem kijken. Tot haar grote schrik zag ze dat daar  
kadavers van verdronken vee lagen. 
 
Jan Midavaine 

                                                                          
 

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 januari 
2024.  
Mevrouw F. van Lynden: Fabuleus aquarelliste tot 22 mei 2023 
Walvistentoonstelling tot begin 2024.  
Alma Avond: Thema Bach 16 maart.  
Alma Avond: Lezing Veerse Veerschip door Bram Nonnekens 20 
april.  
Kinderkunstweek: bootjes maken 22 maart.  

 

Vanaf 1 april is de maquette Veere in 1813 in het stadhuis te zien.  
Vanaf 1 april is het museum weer dagelijks geopend van 10-17 uur: Informatie: www.museumveere.nl 
 

GROTE KERK VEERE 

Mattheus Passion: 25 maart  
Sinfonietta Stringfestival: 20 en 21 mei 
 
Experience: zie openingstijden 

 www.grotekerkveere.nl  

Informatie en reserveringen: 

 www.grotekerkveere.nl 


