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Een van de ankers van de Diemermeer
(Foto: Leigh Bishop)
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Over archeologische vondsten, neutraliteits
schendingen en een 50-jarig jubileum
Aafke Verdonk-Rodenhuis
Dit nummer van Den Spiegel is er een met
veel archeologie.
We beginnen onder water met het artikel
Het bij Banana Island ontdekte VOC-wrak
geïdentificeerd en hoe een Vlissinger twee
overlevenden van het verongelukte schip
redt. Arthur Scheijde vertelt in zijn artikel
het verhaal van het schip en wat er waarschijnlijk is gebeurd, maar ook het verhaal
van zijn zoektocht. Daarnaast wordt uit de
doeken gedaan hoe dit zoeken naar onderwaterschatten in zijn werk gaat, kortom
spanning en boeiende vondsten.
Het tweede artikel omtrent archeologie,
nu op land is De beerput als goudmijn
van Leida Goldschmitz. Dit handelt over
de vondst van een gouden munt in een
beerput aan de Nieuwendijk. De auteur beschrijft de munt en geeft interessante achtergronden bij deze vondst.
Jules Braat memoreert in Een gasboei en
een vissloep een gebeurtenis die plaats
vond op 24 april 1916. Het gaat hier om
een schending van de neutraliteit in de
Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar in Zeeland was de oorlog goed
merkbaar. In Vlissingen was een marineeskader gestationeerd dat regelmatig in
actie kwam.
Dan een jubileum. De Mission to Seafarers
50 jaar in Vlissingen. Dit zeemanshuis in
Vlissingen Oost, herkenbaar aan het logo,
blauwe vlag met vliegende engel, biedt zeevarenden van alle rangen en elke gezindte
de mogelijkheid tot ontspanning aan de
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wal. Naast de gelegenheid voor een drankje
is er ook een goed gesprek en het bijwonen
van een kerkdienst mogelijk, voor alle religies, hoe uiteenlopend ook.
Ook in muZEEumnieuws aandacht voor
een archeologische vondst in een beerput. Ons echte goud - het Japanse bordje.
Bovendien wordt een speciaal diner aangekondigd dat brasserie De Gecroonde Liefde
op donderdagavond 21 april serveert,
naast de lunchgerechten naar recepten uit
de Gouden Eeuw tijdens de Museumweek
(16 tot en met 24 april 2016).
Als reactie op het artikel over de schilder
Frans Naerebout in Den Spiegel nummer 3
van 2015 ontvingen wij een bijzonder aardige toevoeging van de heer A.C. Sturm
uit Haren. Het feit dat hij noemt is niet echt
onbekend, het is wel buiten de tentoonstelling gelaten. Wij menen dat het toch leuk
is deze reactie in deze aflevering van ons
blad te plaatsen, met afbeelding van het
schilderij en de foto die op dezelfde plaats
is genomen.
Tenslotte nog een verzoek aan u. Bent u
lid van de Rabobank Walcheren/NoordBeveland, stem dan op onze Vereniging
Vrienden van het muZEEum en het Ge
meentearchief Vlissingen tijdens de Rabo
bank Clubkas Campagne 2016. Stemmen
kan van woensdag 6 tot en met maandag
18 april 2016. Het kan ons weer wat geld
opleveren. Alvast dank voor uw stem.
Rest mij u veel leesplezier te wensen met
deze Spiegel.
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Het bij ‘Banana Island’ ontdekte
VOC-wrak geïdentificeerd
De Vlissinger Jonas Rust redt de enige twee overlevenden
Arthur Scheijde
Voor de kust van ‘Banana Island’ in Sierra
Leone is in 2014 het wrak gevonden van een
Nederlands VOC-schip uit de vroeg achttiende
eeuw dat op terugreis was voor de VOC-kamer
Zeeland.
Expeditie
Een Griekse duiker stuit op een onbekend wrak en schakelt in 2012 de PoolsAmerikaanse duiker Peter Wytykowski in
voor een eerste, verkennende expeditie.
Peter haalt hierna de Brit Leigh Bishop en
diens vriendin Kiersten Mottl in zijn team
om vervolgonderzoek te doen naar dit
wrak. Het vermoeden is dat het om een
VOC-schip gaat.
In februari 2014, nog voor de Ebola-uit
braak, bereidt het team van zes duikers
in Sierra Leone’s hoofdstad Freetown de
tweede expeditie voor. Sierra Leone is bekend om zijn omstreden diamantmijnen.

De armoede om hen heen maakt grote indruk. Peter en Leigh gaan samen op pad
en zijn de enige blanken. In drie dagen tijd
moeten ze een expeditie zien uit te rusten
om wekenlang door te kunnen brengen op
het afgelegen ‘Banana Island’ ver van de
kust af. Op het eiland is namelijk helemaal
niets voorradig. Losse onderdelen voor een
generator worden op markten verzameld,
buizen en voedsel ingekocht en de eerste
overtocht wordt geregeld.
Zouden ze de boot missen, dan is de alternatieve route grotendeels door dichtbegroeide jungle, waar het wemelt van de
rovers en gijzelnemers. Volgens plan arriveert het team bij een dorpje op ‘Banana
Island’. Het dorpshoofd met machinegeweer biedt weerstand omdat niemand aan
hem toestemming heeft gevraagd. Een officiële brief met goedkeuring van de overheid van Sierra Leone maakt op hem geen
indruk. Even lijkt de hele expeditie in het
water te vallen. Na lang praten wordt het

Het ‘Banana Island’; kopergravure zeventiende eeuw.
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Het VOC-schip Merkurius, vergelijkbaar met de
Diepermeer. (Rijksmuseum Amsterdam)

machinegeweer in de hoek gezet en mag
het team een hut huren en het duikgerei in
paraatheid brengen. Kinderen helpen met
toenemend plezier vesten en duikflessen
dragen. De compressor en generator worden aan de praat gebracht, een airlift wordt
uit stukken kunststof in elkaar geknutseld
en duikgerei wordt gecheckt.
In lokale boten vertrekken ze een paar dagen later naar de duiksite aan de zuidwestpunt van ‘Banana Island’. Een primitieve
hut dient als onderkomen en hoofdkwartier
voor de duikers. Alles wat nodig is moet
met de boten worden meegenomen. Er is
geen elektriciteit, geen mobiele ontvangst
en ‘s nachts geen licht. Wil je eten, dan zul
je zelf vis moeten vangen, aangevuld met
meegenomen rijst.
Onderzoek
Vlak voor de kust ligt het mysterieuze
wrak op een diepte van tien tot drie meter. Uitgebreid opmeten en fotograferen is
het doel. Vijf ankers, 28 stukken geschut,
scherven porselein, een nog intact koffiekopje en zelfs een gouden ring worden
gevonden. Alles wat klein is en opgepakt
kan worden, wordt zeker gesteld om later
over te dragen aan het Nationaal Museum
4

in Freetown. Op de ankers en stukken geschut zit een dikke laag concretie, wat het
meten van de opening van de kanonslopen
haast onmogelijk maakt. Welke kalibers
kanonskogels hiermee zijn afgeschoten, is
moeilijk vast te stellen. Alle objecten worden gemeten, gefotografeerd en hun ligging
in kaart gebracht.
De generator staat aan boord van een eenvoudige boot. Een geribbelde slang van de
geïmproviseerde airlift ligt vanaf de boot
onder water en voert opgezogen zand af.
Per dag wordt de airlift aangepast om optimaal effect te bereiken. ‘s Avonds tilt men
de generator uit de boot om aan land nog
een uur elektriciteit op te wekken. Accu’s
worden opgeladen en laptops starten op
om vondsten te verwerken. Het is af en toe
bijna strijd tussen de duikers om spullen
opgeladen te krijgen.
In de hut van stro en klei is slapen niet erg
veilig. Een muskietennet houdt het meeste
ongedierte van het matras, maar in de douche komt regelmatig een giftige schorpioen
langs kruipen. Eén keer blijkt een giftige
cobra de hut te zijn ingeslopen die door
dorpsbewoners wordt uitgerookt. Gewoon
een fikkie stoken midden in de kamer en
de kamer vol rook zetten. Water opwarmen
met een houtvuurtje duurt lang, dus meestal is het wassen met koud water. ‘s Nachts
is het helemaal donker en hoor je dierengeluiden in de jungle om de hut heen.
Gaandeweg raken de dorpsbewoners gesteld op de duikers. Kinderen vinden het
geweldig om zichzelf voor het eerst in hun
leven op een mobiel op de foto te zien.
Soms wordt een door de duikers zelf ge
vangen barracuda of yellow fin door dorpsbewoners voor ze gerookt. Gedurende de
tijd op het eiland zien ze slechts een enkele
tros bananen. ‘Banana Island’ ontleent zijn
naam blijkbaar niet aan bananenbomen,
maar aan de lang gestrekte vorm van een
banaan.
Leigh Bishop maakt honderden professionele foto’s. De duikers doorzoeken niet alleen de wraklocatie, maar ook de kustlijn
waar ze meer porseleinscherven vinden.
Een eerder aangetroffen kanon met inscriptie 1762 A lijkt verdwenen. Een scheepsbel
Den Spiegel

wordt niet gevonden en de identiteit van dit
scheepswrak blijft een mysterie. Toch verlaat het duikteam met een tevreden gevoel
het afgelegen eiland om terug te keren naar
de bewoonde wereld.
Poging tot identificatie
De vondsten van de duikexpedities in 2012
en 2014 worden onderzocht door verschillende specialisten. De inscriptie 1762 A
op het verdwenen kanon, waar gelukkig nog foto’s van zijn, is het gewicht in
Amsterdamse ponden. Kay Smith van de
Britse Royal Ordnance Society stelt vast
dat het kanon in Förlag, Zweden werd gesmeed en verkocht aan de VOC-kamer
Amsterdam. Het porselein blijkt ‘Batavia
waar’ uit de Kang Shi dynastie, uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Scherven
blijken van rumflessen uit België uit de
vroeg achttiende eeuw. Dit wrak moet een
Amsterdams VOC-schip zijn dat tussen
ruwweg 1725 en op de terugreis 1750 is
vergaan.
VOC-schepen als Enkhuizen, Maria Adria
na, Hollandia, Hofvliet en Drechterland
passeren de revue als potentiële kandi-

daten. Helaas kan geen van de scheeps
namen worden gekoppeld aan dit wrak.
Met behulp van Jaap van Overbeek van
vocsite.nl wordt door Peter en Leigh een
lijst samengesteld van schepen die tussen
de Republiek (Nederland) en Kaapstad zijn
vergaan, zowel op de heen- als de terugreis. Het meest in aanmerking komen de
‘s Graveland en de Abbekerk.
Contact leggen
Leigh Bishop besluit om ondanks afwezigheid van de identiteit toch een artikel te
schrijven over de expeditie en de vondsten. De Vlissingse duiker Fred Groen leest
dit artikel online en stuurt een link naar
mij door. Ik besluit mijn ervaring in zoeken
naar maritiem verleden hierop los te laten
en vind een ladinglijst van de retourvloot
van de ‘s Graveland. Ik neem contact op
met Leigh en vraag of hij weet dat die vloot
13,3 ton goud terugvoerde. Of hij hier interesse in heeft? Razendsnel ontvang ik een
bericht waarin hij grote interesse toont voor
deze vondst. Waar heb ik dat vandaan? Wat
kan ik nog meer vinden?

Leigh Bishop met een porseleinen kopje uit de Kang Shi dynastie. (foto: Leigh Bishop)
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Wat volgt is intensief emailcontact tussen
Peter Wytykowski, Leigh Bishop en mij.
Fred hou ik op de hoogte. Het onderzoeksrapport uit 2012 sturen ze door. Ik maak
een eigen lijst met potentiële kandidaten.
Deze blijkt overeen te komen met hun
lijst. De ‘s Graveland en Abbekerk sluit
ik uit omdat ze elders zijn vergaan. Al
vrij vroeg trekt de Diemermeer, in 1747
‘voor de kust van Guinea’ vergaan, mijn
aandacht. Guinea is nu een buurland van
Sierra Leone, maar vroeger heette de gehele grotere kustlijn Guinea. Door veel en
gevarieerd zoeken in allerlei bronnen vind
ik een krantenartikel uit 1748 waarin het
stranden van de Diemermeer wordt vermeld. Als locatie staat aangegeven... jawel:
‘Banannis’. ‘s Avonds laat nog stuur ik de
duikers een emailbericht met als onderwerp ‘Bingo! Identified”. Leigh stuurt een
foto terug waarop hij een fles champagne
heeft opengetrokken.
Wat er gebeurd is
Het krantenartikel verhaalt dat de Diemer
meer in augustus 1747 met slechts tien
man voor anker ging bij Banannis (Banana
Island). Een ziekte als scheurbuik moet
de bemanning bijna hebben uitgeroeid.
Drie dagen lang vuurt men noodschoten
af in de hoop op hulp. Uit nood besluiten
ze de Diemermeer aan land te laten lopen.
Kapitein Christiaan Boordt en de navigators
gaan aan land en twee mannen blijven achter.
Dit is het moment dat kapitein Jonas Rust
uit de Vlissingse Walstraat arriveert en de

twee mannen van de Diemermeer aan
boord neemt van zijn slavenschip dat de
naam Het Gezegende Suikerriet draagt.
Hierna bestormen honderden zwarte mannen de Diemermeer. Zij plunderen het schip
en zetten haar in lichterlaaie.
Leigh en Peter bevestigen enthousiast dat
zij aangebrand hout in het wrak hebben
gevonden. Leigh is overtuigd, maar Peter
houdt twijfel omdat de Diemermeer naar
Ceylon voer, maar het gevonden porselein in Batavia moet zijn ingeladen. Dan
vind ik een document waaruit blijkt dat de
Diemermeer in 1746 medicijnen en soldaten vervoerde tussen Ceylon en Batavia.
Ook Peter is nu overtuigd dat de langgezochte identiteit eindelijk is vastgesteld.
Manuscriptkaart
De zoektocht gaat in sneltreinvaart voort.
Op de site van de National Library of
Australia vind ik een manuscriptkaart van
Isaak de Graaf uit 1735. Dit soort handgemaakte kaarten zijn zeldzaam en waardevol, zeker wanneer met potlood de route
van een schip staat aangegeven. Deze
kaart blijkt van onschatbare waarde omdat de route van de laatste reis van de
Diemermeer erop staat getekend. Cirkeltjes
in potlood staan gekrabbeld van Kaapstad
in Zuid-Afrika naar Ceylon (Sri Lanka), via
Indonesië en de Cocos Eilanden weer terug
naar een baai bij Kaapstad. Fragmentarisch
een groot deel van de reis dus, tot aan enkele weken voordat het schip verging. Dit
handschrift moet van kapitein Boordt of
een navigator zijn.

De handtekening van
Roelof van der Veurt.
(Nationaal Archief)
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Nadere details
Ik neem contact op met Ton van Velzen die
de online VOC-opvarenden database van
het Nationaal Archief heeft gerealiseerd.
Dank zij hem komt de opvarendenlijst tot
stand van iedereen die aan boord was van
de Diemermeer tijdens de terugreis in 1747.
Geweldig!
Maar, wie van hen heeft het overleefd?
Twee journalen uit die tijd geven meer details. Ludewig Ferdinand Rømer schrijft dat
Nederlanders van een handelsschip (de
Diemermeer) aan land waren gegaan, er
een provisorisch fort bouwden en er stukken geschut in onderbrachten. De stukken
liggen dus niet alleen onder water. Andere
details komen uit het handgeschreven
journaal van Nicholas Owen, dat in juni
2000 bij Christie’s voor ruim 14.000 Pond
is geveild. In 1756 gingen Owen en een
paar anderen van een Brits slavenschip bij
‘Banana Island’ aan land en werden gevangen genomen door de lokale bevolking.
Naakt werden zij vastgeketend en hun slavenschip werd geplunderd. Deze actie was
uit wraak voor wat een Nederlandse kapitein jaren eerder had uitgehaald.
Blijkbaar kidnapte kapitein Boordt van de
Diemermeer drie lokale zwarte jongens en
behandelde hen slecht. Dit zal de reden zijn
waarom de Diemermeer in 1747 werd geplunderd en verbrand. Vermoedelijk zijn kapitein Boordt en de navigators niet levend

van het eiland afgekomen. Slechts de twee
mannen die voor de plundering werden opgepikt door de Vlissingse kapitein Jonas
Rust overleefden het. Hun namen vinden is
moeilijk… maar niet onmogelijk gebleken.
Shipwreck Conference
In de weken hierna regelt Leigh Bishop
dat Fred Groen en ik alsnog de uitverkochte Shipwreck Conference in Plymouth
in februari 2015 kunnen bijwonen, om
getuige te zijn van zijn presentatie van de
Diemermeer vondsten en identificatie. Vlak
voor de conference spreken we Leigh en
zijn vriendin Kiersten in de zaal voor het
eerst in levenden lijve. Communicatie was
altijd via email gegaan. Hij bedankt nogmaals voor het vele werk. Ik heb nog een
laatste verrassing: de naam van één van
de twee overlevenden. Aan het eind van
Leigh’s presentatie vraagt hij me naar voren te komen om deze nieuwste vondst zelf
aan de zaal vol specialisten toe te lichten.
De overlevende
De VOC hield administratie bij van iedereen die mee uitvoer op de schepen. In
het bewaard gebleven uitreisboek van de
Diemermeer staat bij vrijwel iedereen die in
1747 op het schip terugvoer dat het loon
werd uitgekeerd aan familie, omdat het
schip was verongelukt. De Amsterdamse

Arthur, Leigh, Kiersten, Kay en Fred op de Shipwreck Conference in Plymouth, februari 2015.
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scheepsjongen Roelof van der Veurt is echter de uitzondering. Zijn handtekening getuigt dat hij twee jaar na het zinken van de
Diemermeer zelf zijn loon is komen ophalen. Hij is dus één van de twee overlevenden!
Roelof was pas elf toen de Diemermeer
uitvoer en veertien toen het schip werd geplunderd en zonk. Toen de Vlissingse kapitein Jonas Rust Roelof in 1747 bij ‘Banana
Island’ oppikte, zal hij hem en de nog onbekende overlevende op het slavenschip in
dienst hebben genomen. Pas na voltooiing
van de slavenhandelsreis naar Amerika
kon Roelof zijn VOC-loon in Amsterdam
ophalen.
Roelof maakte nog vier reizen met VOCschepen en overleed in 1761 op het
Zeeuwse VOC-schip Noord-Beveland. De
Vlissingse kapitein Jonas Rust die hem
redde, overleed tijdens zijn eerstvolgende
slavenhandelsreis in 1751.
In de pauzes van de Shipwreck Conference
komen verschillende duiker-onderzoekers
op Fred en mij af met de mededeling dat
ook hun wrakken voor de Engelse kust
potentieel Nederlands zijn. Het onderzoek
naar de Diemermeer staat bepaald nog niet
stil, maar het kan zijn dat meer identificaties van wrakken zullen volgen. Wanneer
Fred en ik een praatje maken met de
zeer bekende scheepswrakkenvinder Rex
Cowan, geeft hij aan dat hij het verhaal
over de Diemermeer een ‘great story’ vindt.
Dit zijn we van harte met hem eens.

Diemermeer. Het meest waardevolle object
van heel Sierra Leone heeft een verbintenis met Vlissingen. Meters onder de grond
van Jimmy’s marktplein ligt een grote rots
begraven. Deze staat bekend als de ‘Ruyter
Stone’. In deze rots liet Michiel Adriaensen
Ruyter in 1664 zijn naam beitelen; “M.A.
RUYTER”. Ernaast die van zijn tweede
man: “IAN MEPPEL”.
Toen De Ruyter zijn naam liet vereeuwigen stonden er nog veel meer namen op
van bekende zeevaarders. De meest gerenommeerde persoon is de Engelsman Sir
Francis Drake die van 1577 tot 1580 in
opdracht van Queen Elizabeth als eerste
de wereldbol rondzeilde. Zijn naam is er in
de afgelopen decennia echter afgesleten,
waarna de rots is begraven. In het museum
ligt slechts een gipsen afdruk. Eens in de
tien jaar wordt de steen in Freetown voor
controle opgegraven. Michiels nazaat Frits
de Ruyter de Wildt hoopt er dan bij te kunnen zijn. Wat zou het mooi zijn als ook een
afdruk in het muZEEum terecht komt.
Over de auteur
ARTHUR SCHEIJDE, ontwerper, schrij
ver van ‘De Woestduynschipbreuk nader
ontrafeld’, ‘Mysterieuze schipbreuken in
de Gouden Eeuw’ en ‘In de Naam van De
Ruyter’.
Bronnen:
-

Koninklijke Bibliotheek, Amsterdamse Courant,

-

National Library of Australia, conservator van kaar-

13 juni 1748.
ten Dr. Martin Woods.

Freetowns De Ruyter steen
Sierra Leone is een zeer arm land. Pas
eind 2015 is het ebola-vrij verklaard. Het
Nationale Museum is een eenvoudig gebouw waar de weinige museale objecten
die het land bezit in eenvoudige vitrines
te zien zijn. Tegenwoordig liggen hier ook
scherven porselein en kanonskogels van de
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-

N. Owen, Journal of a Slave-dealer.

-

L. F. Rømer, Nachrichten von der Küste Guinea.

-

J. Matthews, A Voyage to the River Sierra-Leone.

-

Nationaal Archief, T1.04.02, inv. 6164.

-

Zeeuws Archief, 20 MCC, 54.6, volgnr 29, 77.

Met dank aan Leigh Bishop, Kiersten Motl, Peter
Wytykowski en hun duikteam.
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De beerput als goudmijn
Leida Goldschmitz
Beerputten zijn voor archeologen soms een ware
goudmijn, niet omdat er letterlijk goud in
gevonden wordt, maar omdat de inhoud veel
kan vertellen over het huishouden van
de opeenvolgende bewoners van het pand
in de tijd dat de put gebruikt werd.
Zo bleek in 2008 de intacte beerput van
een pand aan de westzijde van het Droog
dok in Vlissingen voor de archeologen een
wetenschappelijke goudmijn te zijn, die
zow el kwalitatief als kwantitatief de rijkste vondstcontext (bijna de helft van alle
vondsten uit het Scheldekwartier) opleverde. Uit het Register van Huiseigenaren
1610-1810 bleek later dat het pand onder andere eigendom geweest was van de
schatrijke reder Cornelis Lampsins, die in
1641 het imposante patriciërshuis mèt uitkijktoren op de Nieuwendijk liet bouwen.
Goud of zilver vinden we echter zelden in
beerputten, maar vaker gewoon in het veld.
En een heel enkele keer is dan (bijna) alles
goud wat er blinkt.
In januari jl. werd er in de PZC en de huisaan-huisbladen weer even aandacht besteed aan de destijds geruchtmakende
goudschat van Serooskerke.
50 Jaar geleden, op 3 januari 1966, werd
daar in een preiveldje een heuse goudschat
gevonden. De meer dan elfhonderd gouden munten, die vermoedelijk kort na 1622
in de grond waren verborgen, bleken zo’n
650.000 gulden waard te zijn. De vinders,
de pachter en zijn knecht, waren binnen de
kortst mogelijke tijd BN’ers, en het dorp
werd overspoeld met media-aandacht, van
het Polygoonjournaal tot Mies Bouwman
toe…
Tot en met 5 maart van dit jaar was in Het
Oude Brandspuithuis aan de Torenstraat
een ‘jubileumexpositie’ te zien over de
vondst die het dorp wekenlang volkomen
op z’n kop zette.
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Onderzoek in een grote gemetselde beerput bij het
Lampsinshuis, 1999.
(Foto: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

Heel wat minder commotie veroorzaakte de
vondst van een gouden munt in een beerput aan de Nieuwendijk, al zal de vinder
zeker een vreugdesprong hebben gemaakt.
Op 31 augustus en 18 september 2000 werden op het terrein achter het Lampsinshuis
twee beerputten gevonden en onderzocht.
Het terrein werd afgegraven voor de bouw
van het toekomstige Maritiem MuZEEum.
Het toenmalige Stedelijk Museum voldeed
niet meer aan de eisen van de tijd en zat
te krap in zijn jas. Het Lampsinshuis werd
de basis van het nieuwe museumcomplex.
Ten behoeve van de uitbreiding werd het
aangrenzende pand uit 1912 gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw.
9

De achtertuin zat vol funderingsresten van
eerdere woningen en muurresten van kelders uit de zeventiende en achttiende eeuw.
De eerste beerput was groot, 3 x 1,5 m,
met een overwelving van gele ijsselstenen.
Veel zat er niet in; de weinige vondsten lagen geconcentreerd bij de stortkoker en
het materiaal dateerde uit de zeventiende
en achttiende eeuw. Behalve aardewerken glasscherven, botten en hout werden
er twee tinnen soldaatjes gevonden uit de
napoleontische tijd, twee tinnen fluitjes en,
best bijzonder, een houten pop uit de negentiende eeuw, helaas zonder ledematen.
Kennelijk was de put in het verleden al
eens leeggehaald. De inhoud bestond uit
louter beer zonder een duidelijke gelaagdheid. Waarschijnlijk dateert de aanleg uit de
zeventiende eeuw.
De tweede beerput, gelegen direct achter de achtergevel van het gesloopte pand
naast het Lampsinshuis, was veel kleiner,
1 x 1 m. Mogelijk is een deel van een zeventiende-eeuws rioolstelsel als stortplaats
gebruikt. Ook hier werd bovenin bij de
stortkoker een concentratie vondstmateriaal aangetroffen. De onderzoekers vonden,
behalve aardewerkscherven, glas en botmateriaal opvallend veel pijpenkoppen en
-stelen èn de hieronder beschreven gouden
munt, het onderwerp van dit artikel.
De munt bleek een Engelse guinea van
Charles II te zijn, weliswaar wat gesleten,
maar het jaartal was nog net te lezen:
1684. De munt is geslagen in het jaar voor
zijn dood (1685). Gezien de slijtage is de
munt waarschijnlijk lang in omloop geweest voor hij in de beerput belandde tussen het overige materiaal uit de 18e eeuw.
Destijds had de munt een waarde van zo’n
ƒ 8,50. Ter vergelijking: het gemiddelde
dagloon van een arbeider bedroeg ongeveer 1 gulden en daar was men dan vaak
twaalf uur voor in touw! Het is echter erg
lastig om ons geld en onze koopkracht te
vergelijken met die uit de late zeventiende
eeuw.
Vreemde munten waren hier gewoon in
omloop en werden als gangbaar geld beschouwd.
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Gouden en ook zilveren munten werden op
hun gewicht beoordeeld en de zwaarte bepaalde de waarde; deze bepaalde men met
van overheidswege geijkte koperen muntgewichtjes en een balansje.
De guinea
Op de voorzijde zien we de afbeelding van
Charles II, koning van Engeland van 1660–
1685, met een lauwerkrans om het hoofd.
De tekst luidt: CAROLUS. II. DEI. GRATIA.
Op de keerzijde zien we in kruisvorm vier
gekroonde wapens. Bovenaan het wapen van Engeland, links dat van Ierland,
rechts van Schotland en onderaan van
Frankrijk (De Engelse koningen claimden
de titel sinds de regering van Edward III).
Daartussen vier scepters. In het centrum
vier verstrengelde ‘C’s.
De tekst luidt: MAG[num]. BR[itanniae].
FRA[nciae]. ET. HIB[erniae]. REX. 1684.
De munt is 2,5 cm in doorsnede en weegt
8.08 gram. Om snoeien en afvijlen tegen te
gaan is de rand gekarteld.
Een guinea was 21 shilling of - in decimaal
geld - 1,05 pond. De munt werd in 1663
tijdens de regering van Charles II ingevoerd
met een waarde van 20 shilling. Door fluctuaties in de goudprijs varieerde de waarde

De gouden munt die gevonden werd achter het pand
naast het Lampsinshuis. De munt dateert uit 1684.
(Foto: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)
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tussen de 20 en 30 shilling, tot deze bij
koninklijk besluit in 1717 op 21 shilling
werd vastgelegd. De guinea was de eerste
machinaal geslagen munt in Engeland. De
naam is afgeleid van Guinea in West Afrika,
waar veel van het goud voor de productie
van deze munten vandaan kwam.
Charles II
In de 25 jaar dat Charles II op de troon
zat, maar ook daarvoor en daarna, had de
Republiek heel wat te stellen met Enge
land. Tijdens zijn regering vonden onder
meer de Tweede en de Derde Engelse
Oorlog plaats, de roemruchte tocht naar
Chatham, de Vierdaagse zeeslag waarbij
Cornelis Evertsen het leven liet, en het jaar
1672 staat in de historie vermeld als het
‘Rampjaar.’
Charles II besteeg de troon na de dood
van Cromwell. Na jaren in het buitenland
in ballingschap te hebben gewoond, onder andere in Den Haag, waar hij hoorde
dat zijn vader onthoofd was, vertrok hij in
1660 vanuit Scheveningen met het schip
de Royal Charles naar Dover.
Nog in datzelfde jaar ontving hij een geschenk ter waarde van 600.000 gulden
(The Dutch Gift) van de Staten Generaal
om hem gunstig te stemmen in de hoop

De andere zijde van de munt.
(Foto: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

April 2016

op betere verhoudingen, minder inbeslagnames en indien mogelijk het afschaffen van de Akte van Navigatie, een voor
de Nederlandse handelspositie wurgende
maatregel. Deze Akte was in 1652 door
Cromwell ingesteld en na de troonsbestijging van Charles II in 1660 door het
Parlement hernieuwd.
In 1660 bracht een delegatie, waaronder de
Vlissinger Michiel van Gogh, het geschenk,
bestaande uit een plezierjacht, een wandtapijt, een slaapkamerameublement en vele
schilderijen van Italiaanse en Hollandse
meesters naar Engeland. Veel hielp het
niet; enkele jaren na deze genereuze gift
waren de beide landen weer in oorlog.
Behalve de verovering van Nieuw Amster
dam (New York) in 1664 en handelsposten in West Afrika op de Nederlanders, wat
leidde tot de Tweede Engelse Oorlog, kende zijn regering nogal wat tegenslagen. In
1665 brak de pest uit, die in Londen alleen
al 70.000 levens kostte. Het jaar daarop
brak een grote brand uit die Londen voor
een groot deel in de as legde.
En in 1667 vernietigde de Nederlandse
vloot onder leiding van Michiel de Ruyter
en Cornelis de Witt een groot deel van
de Engelse oorlogsvloot tijdens de tocht
naar Chatham en werd het vlaggenschip
de Royal Charles, waarmee Charles II
zes jaar eerder vanuit Scheveningen naar
Engeland vertrokken was, in triomf naar
Hellevoetsluis gesleept waar het zes jaar
later werd gesloopt. Het schip, een driedekker met 80 kanons aan boord, toen
inmiddels 18 jaar oud, stak te diep voor
gebruik in onze kustwateren. De prachtige spiegelversiering werd de trots van het
Rijksmuseum in Amsterdam. In 2012 keerde de spiegelversiering na 345 jaar tijdelijk
terug naar Engelse bodem, in bruikleen gegeven aan het National Maritime Museum
in Londen.
Hoe de munt in de beerput terecht is gekomen weten we niet, we kunnen er slechts
naar raden. Had een gebruiker van het ‘privaat’ misschien een gat in zijn zak? Of is
de munt op de een of andere wijze tussen
het keukenafval terechtgekomen en zo in
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de put beland? We zullen het wel nooit te
weten komen. Maar in de zomer van het
jaar 2000 vond een medewerker aan het
onderzoek die bezig was de beerput leeg
te halen - en in feite hetzelfde werk deed
als een middeleeuwse ‘stilleveger’, dit is
iemand die privaten/beerputten leegmaakt
- de gouden munt, 316 jaar nadat hij geslagen was.
De guinea bevindt zich thans in het Zeeuws
Archeologisch Depot van de SCEZ in
Middelburg.

voornamelijk bezig houdt met het teke
nen van archeologische voorwerpen.
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Een gasboei en een vissloep
Neutraliteitsschendingen tijdens WO 1
Jules Braat
In april 1916 was de eerste wereldoorlog
anderhalf jaar oud. Nederland was neutraal
maar in Zeeland was de oorlog goed
merkbaar. Om onze neutraliteit te handhaven
was in Vlissingen een omvangrijk marineeskader gestationeerd. Dat moest herhaaldelijk

haven kon met vaartuigen, kettingen en
netten worden afgesloten. Tot april 1916
slaagden de U-boten erin bijna 2 miljoen
ton aan geallieerde en neutrale scheepsruimte tot zinken te brengen. Zeebrugge
was een luis in de pels van de geallieerden,
daar moest wat aan gedaan worden!

optreden wanneer onze neutraliteit werd
geschonden maar ook voor redding
van piloten en schipbreukelingen.
Walcheren en Zeeuws Vlaanderen werden
herhaaldelijk geconfronteerd met
oorlogsgeweld zo ook op 24 april 1916.
Ochtendrumoer
Het was die dag wel tweede paasdag maar
erg vreedzaam verliep die niet. Om vier uur
’s morgens werden de Vlissingers gewekt
door zware dreunen. Het lawaai werd veroorzaakt door een bombardement van de
geallieerden op de Belgische kust waarna
door de Duitsers werd teruggeschoten.
Bewoners van de Boulevard zagen in de
verte ontploffende granaten.
Het bombardement was waarschijnlijk
bedoeld om Duitse schepen te beletten
de haven van Zeebrugge uit de varen, de
Engelsen hadden die dag een speciale operatie gepland.

Dover Patrol
In de strijd tegen de Duitsers werd door de
Engelse marine Dover Patrol opgericht, een
aantal schepen die in Dover en Duinkerken
werden gestationeerd. Dover Patrol bestond
onder andere uit kruisers, monitors, torpedojagers, gewapende trawlers, mijnenvegers, vliegboten en patrouillevliegtuigen.
Er werd gepatrouilleerd in het Nauw van
Calais en de zuidelijke Noordzee, waarbij
schepen werden geëscorteerd, Duitse mijnen werden geveegd en Engelse gelegd,
mijnversperringen aangebracht en Duitse
kustbatterijen werden beschoten. De commandant van Dover Patrol was admiraal Sir
Reginald Bacon (1863–1947).

Zeebrugge
Bij hun opmars door België waren de Duit
sers er in geslaagd Oostende en Zeebrugge
in te nemen, daarna liep het front vast
langs de IJzer. Vooral Zeebrugge was voor
de Keizerlijke Marine van vitaal belang, van
daaruit lag voor duikboten de weg open
naar het Kanaal en de Atlantische oceaan.
Voor deze duikboten werden bunkers gebouwd, op de havendam werd zwaar geschut opgesteld en de toegang naar de
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Portret van Marine-officier Reginald Bacon.
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Boulevard Evertsen, ca. 1916. (Prentbriefkaartencollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Reginald Bacon
Reginald Bacon werd in 1863 geboren in
West Sussex. In 1877 nam hij dienst bij
de marine en werd opgeleid tot officier, in
1896 voerde hij het commando over een
aantal torpedoboten. In 1900 werd hij benoemd tot inspecteur van de onderzeedienst met de opdracht de onderzeeboot
bij de Royal Navy te introduceren. Hij beschikte over uitstekende technische capaciteiten die niet onopgemerkt bleven,
daartegenover stond zijn arrogantie, kortzichtigheid, matige leiderskwaliteiten en de
neiging moeilijk fouten te erkennen. Bij de
Admiraliteit stond hij echter in hoog aanzien.
In zijn functie van inspecteur van de onderzeedienst ontwikkelde hij een moderne
periscoop en een efficiënt werkend onderzeebootkompas. In 1906 werd hij commandant van HMS Dreadnought waarmee
hij de proefvaart naar West-Indië maakte,
daarna werd hij benoemd tot directeur van
de bewapening. In 1909 verliet hij de Royal
Navy.
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog kwam hij terug in actieve dienst en
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werd benoemd tot commandant van Dover
Patrol. In die functie ontwikkelde hij plannen voor het aanleggen van mijnversperringen tegen duikboten, de zogenaamde
Belgian Coast Barrage. Die operatie was
op 24 april 1916 en leidde tot het optreden van de Koninklijke Marine vanuit Vlis
singen en later diplomatiek overleg tussen
Engeland en Nederland.
Operatie Belgian Coast Barrage
Bacon had het idee om de vaart naar en
van Zeebrugge te verhinderen met een versperring van netten en mijnen. Na toestemming van de Admiraliteit werd daartoe een
grote scheepsmacht bijeengebracht: zes divisies nettenleggers, vier grote mijnenleggers, zes trawlers/mijnenleggers, de monitors Prince Eugene en General Wolfe en
een divisie torpedojagers van de M-klasse
uit Harwich en Duinkerken.
Op 23 april om 16.00 uur vertrok deze armada uit de monding van de Thames en
was de volgende morgen om 4.00 uur in de
omgeving van de Thorntonbank. Om 7.30
uur was al over een afstand van 15 mijl
een versperring met een dubbele rij mijnen gelegd. Op een van te voren bepaald
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punt boog de versperring af naar de monding van de Schelde. Na het leggen van de
mijnen konden de mijnenleggers terug naar
hun basis Sheerness. De nettenleggers bleven ter plaatse om de netten te observeren,
ze werden daarbij door Duitse vliegtuigen
aangevallen.
Onze marine in actie
De Engelse actie was niet onopgemerkt
gebleven. Om acht uur ’s morgens meldde
de Marinekustwachtpost op Walcheren dat
zich Engelse torpedoboten in onze territoriale wateren bevonden. In Vlissingen werd
alarm geslagen, de torpedoboten G 7 en
G 8 kregen opdracht een onderzoek in te
stellen. Onder leiding van luitenant-ter-zee
eerste klas W.C. Bijl de Vroe stoomden beide schepen om 8.45 uur in groepsverband
de haven uit, zetten koers naar de Deurloo
en werden gevechtsklaar gemaakt. Na een
uur werd de territoriale grens bereikt, even
daar buiten werden een Engelse torpedojager en nettenlegger waargenomen. Ook
signaleerde men een vreemde gasboei in
Nederlands gebied en een kleiner exemplaar, gemerkt no 14, daar buiten. Verder
westwaarts werden nog een gasboei en
enkele kleine tonnen verkend. In de nabijheid kruisten vier Engelse jagers met vier
stoomtrawlers en in de verte werden rookwolken van nog meer schepen waargenomen. Er was dus een aanzienlijke Engelse
formatie in de buurt van Walcheren.
HMS Gelderland loopt uit
HMS Gelderland was inmiddels ook uitgelopen met aan boord de commandant
van de Scheepsmacht op de Schelde. Het
radioverkeer was uitgevallen waardoor de
commandant van de G 7 besloot naar de
Gelderland te varen om mondeling te rap
porteren. Beide schepen ontmoetten elkaar
ter hoogte van het Zuiderhoofd bij West
kapelle.
Op de Gelderland waren intussen alarmerende berichten binnengekomen: een grote Engelse scheepsmacht lag in de buurt.
Wilde die soms de zeegaten forceren? Ook
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waren de Engelsen bezig buiten de Deurloo
tonnen te leggen.
Maatregelen
De Commandant Scheepsmacht aarzelde niet, hij gaf opdracht aan HMS Hertog
Hendrik en enkele onderzeeboten om vanuit Vlissingen naar de Wielingen te stomen
en daar, 1½ mijl binnen de territoriale
grens, positie te kiezen. Een tweede groep
torpedoboten moest naar de Deurloo gaan.
Toen bleek dat de Engelsen buiten de
Wielingen bleven liggen werden de onderzeeboten naar het Oostgat gedirigeerd.
Namens opperbevelhebber generaal Snij
ders kregen de G 7en G 8 opdracht contact
te zoeken met de Engelse bevelvoerder en
te informeren naar de bedoeling van hun
activiteiten en mee te delen dat een boei in
Nederlandse wateren was gelegd.
Weg met die gasboei!
Met die boei moest ook nog wat gebeuren,
daar was immers de neutraliteit mee geschonden. Het opperbevel gaf opdracht de
boei te verwijderen.
Op de Gelderland werd de barkas gestreken, samen met een onderzeeboot werd
koers gezet naar de boei. Daar aangekomen werd nog eens nauwkeurig de positie bepaald te weten 51°32´33´´ NB en
1°30´16´´ WL van Amsterdam = 4 km westelijk van Westkapelle. (In die tijd werd voor
positieb epaling nog de Westertoren van
Amsterdam als uitgangspunt gebruikt, tegenwoordig Greenwich). Op de boei stond
met witte cijfers 15 en de woorden London
Trinity House 2899. Vlakbij lag een kleinere
boei met een rood wit geblokte vlag die kon
worden ingenomen. Eerst werd geprobeerd
de ankerketting van de gasboei los te krijgen maar door de bijzondere constructie
mislukte dat. Toen het onmogelijk bleek de
boei naar de Gelderland over te brengen en
daar aan boord te nemen werd besloten het
monster te laten zinken.
Eerst werd de lamp gedemonteerd maar
die viel in het water en zonk, alleen de lens
kon worden geborgen, daarna werd het gas
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afgeblazen. Vanaf de onderzeeboot werd
met geweren op de boei gevuurd echter
zonder resultaat. Het mangatdeksel werd
afgenomen, de boei verzwaard met de ankersteen van z’n kleine broertje en aan de
opstand werd een sleeptros vastgemaakt.
De onderzeeër begon te trekken waardoor
de boei horizontaal kwam te liggen, volliep
en zonk, karwei geklaard!
Naar de Engelsen
Ltz. Bijl de Vroe was intussen op weg naar
de dichtstbijzijnde Engelse jager. Dat bleek
HMS Afridi te zijn, de commandant daarvan
verwees hem naar vier verderop varende
jagers, een daarvan was HMS Medea. In het
kielzog van de Medea werd het commandoschip Prince Eugene bereikt waar Bijl de
Vroe hoffelijk aan boord werd ontvangen.
Het onderhoud met de Engelse commandant duurde maar tien minuten. Hij verklaarde dat met de gasboei een vergissing
was gemaakt. De boei moest 4½ mijl uit
de kust gelegd worden en de schepen hadden opdracht minstens vier mijl uit de kust
te blijven. Hij betuigde spijt en bood verontschuldigingen aan, ook wilde hij de boei
laten verwijderen.
Op een vraag van Bijl de Vroe naar de bedoeling van de activiteiten kon of wilde de
commandant geen antwoord geven, hij zou
de vraag overbrengen naar de Admiralty.
Wel zei hij: “we don’t intend hostilities
against your country - Wij zijn niet van plan
tegen uw land op te treden“.
Terug naar Vlissingen
Op de terugweg werd de weg versperd door
een gedeeltelijk gelegd net. Verderop was
een groot aantal trawlers nog met dit net in
de weer. Een der Engelse trawlers geleidde
de G 7 door een opening waarbij geconstateerd werd dat het net in oost-westrichting
was gelegd.
De trawlerkapitein gaf enkele koersaanwijzingen en deelde mee dat het net voorzien was van mijnen tegen onderzeeboten.
Langs het net patrouilleerden Engelse jagers en bewapende trawlers. Op afstand
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werd ook nog een zeegevecht waargenomen tussen Engelse en Duitse schepen.
Uite indelijk werd bij het Zuiderhoofd bij
Westkapelle de Gelderland bereikt en aan
het einde van de middag Vlissingen.
Waarnemingen
Er werd die dag nog meer activiteit waargenomen. De commandant van de G 8 die in
de Deurloo bij de territoriale grens op post
lag, meldde om zes uur ‘s middags op een
kilometer afstand een periscoop waar te
nemen. Een duikboot kwam boven water
maar dook direct weer, trok periscoop in en
verdween.
Vanaf de Gelderland werd een Engelse jager
gezien die vermoedelijk de boeien controleerde en op de Rassen aan de grond liep.
Met manoeuvreren en achteruitslaan wist de
Engelsman los te komen. Ook werden op afstand ontploffingen gehoord en werd waargenomen dat een trawler zonk. Vermoedelijk
betrof dat de nettenlegger Clover Bank,
die door een verkeerde manoeuvre op een
eigen mijn liep en zonk. Daarbij kwamen
alle achttien opvarenden om het leven.
Een onrustige dag
Het was de hele dag onrustig langs de
Belgische kust. Het eerder genoemde gevecht tussen Duitse en Engelse schepen
vond in de middag plaats. Drie Duitse torpedojagers raakten in gevecht met HMS
Medea, Melpomene, Milne en Murray. De
Engelse schepen naderden echter te dicht
de Belgische kust en kwamen onder vuur
van de Duitse kustbatterijen te liggen. Ze
werden alle vier getroffen, de Melpomene
kreeg een treffen in de machinekamer en
moest stoppen. Zij werd door de Medea en
Milne op sleeptouw genomen waarop de
Duitse jagers hun kans roken. De Medea en
Milne kapten de sleeptros en gingen over tot
actie waarop de Duitse schepen afdropen.
De diplomatie
Het incident werd daarna een zaak voor
de diplomatie. Opperbevelhebber Snijders
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Het Pantserdekschip HMS
Gelderland, ca. 1920.
(Prentbriefkaartencollectie
Gemeentearchief
Vlissingen)

meldde de toedracht aan Jhr. Loudon,
minister van Buitenlandse Zaken. Omdat
Nederlands grondgebied was geschonden,
wilde hij dat bij de Britse regering werd
geprotesteerd. Aan de uitlatingen van de
commandant van de Prince Eugene hechtte
Snijders niet veel waarde, hij wilde van de
Britse regering een verklaring over de activiteiten in onze wateren.
De kwestie kwam op het bord van Jhr. De
Marees van Swinderen, onze ambassadeur
in London, die de zaak opnam met het
Foreign Office.
Dat antwoordde dat sinds oktober 1915 de
havens van Oostende en Zeebrugge door
de Duitsers werden gebruikt voor schuilplaats en bevoorrading van duikboten, die
mijnen legden in scheepvaartroutes voor
koopvaardijschepen van alle maritieme
landen. Onderzoek had aangetoond dat in
de laatste zes maanden 57 schepen gezonken of ernstig beschadigd waren, waarvan
22 neutrale waaronder negen Nederlandse.
Om de activiteiten van deze duikboten te
verhinderen was op 24 april een versperring geplaatst in een gebied dat door de
Britse Admiraliteit als gevaarlijk werd aangemerkt.
Door de onmogelijkheid om bij deze operatie exact te navigeren en door een sterkere
stroming dan verwacht, was abusievelijk
een boei in Nederlands water gelegd. Het
Foreign Office betreurde de vergissing en
verzekerde dat het de bedoeling was geApril 2016

weest Nederlands gebied strikt te eerbiedigen…! Verdere gevolgen had dit incident
niet.
Nog een neutraliteitsschending
Een ander incident waarbij onze marine
moest optreden was op 7 augustus 1917.
Toen lag een groot aantal vissersscheepjes in de monding van de Westerschelde te
vissen. Aan boord van de vissloep VLI 59
waren de in Vlissingen wonende Belgische
loodsen Goormachtig en Meseure. Om
streeks elf uur zagen zij uit de richting Zee
brugge drie vliegtuigen overkomen die over
hen heen vlogen en daarna verdwenen.
Na ongeveer en uur kwamen zij terug, één
landde en kwam langszij van de VLI 59.
Een der inzittenden stapte aan boord en
deelde mee opdracht te hebben de VLI 59
over te brengen naar Zeebrugge. Op een
vraag van Meseure waarom werd geantwoord ‘voor onderzoek’. Meseure: ‘dat kan
toch hier ook, het is maar een open bootje’.
De Duitser antwoordde dat dat niet kon.
Het gelande toestel vertrok daarop en de
VLI 59 moest koers zetten naar Zeebrugge.
De beide loodsen letten daarbij goed op de
positie van het schip. Na een uur naderde
opnieuw een vliegtuig dat een landing inzette maar door een verkeerde manoeuvre
met z’n kop in de golven dook. De Duitser
aan boord van de VLI 59 werd lijkbleek en
wilde zijn kameraad te hulp schieten. De
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piloot ‘Spring über Bord’ geroepen. Toen
de piloot dat probeerde werd het door
Nederlandse matrozen verhinderd. Enige
tijd later kwamen twee Duitse sloepen op
de Donau af waarschijnlijk met de bedoeling de VLI 59 met de piloot weer in te nemen. De Donau stoomde toen weg richting
Cadzand na melding van het incident aan
zijn commandant in Vlissingen. Die stuurde
de G 5 en G 6 naar de Wielingen. De G 5
nam piloot en VLI 59 over en bracht hen
naar Vlissingen.
Verhoor piloot en loodsen

De Westerscheldemonding en de Noordzee (détail),
met in de marge links en boven de graad/positie
aanduidingen. (Historisch Topografische Atlas
Gemeentearchief Vlissingen)

wind was gaan liggen, er moest dus naar
het wrak geroeid worden, de Duitser stond
daarbij voorop. Door de stroom werd de
VLI 59 echter naar het zuiden weggezet en
naderde het Nederlandse onderzoekingsvaartuig Donau. Meseure merkte dat de
Donau dichterbij kwam, waarop de Duitser
het zeil wilde hijsen.
Toen de Donau naderbij was gekomen werd
een eind touw toegeworpen. Ondanks het
verbod van de Duitser om dat te pakken
deden de loodsen dat toch en hun scheepje
werd door de Donau op sleeptouw genomen.
Intussen was vanuit Zeebrugge een Duitse
torpedoboot Nederlands gebied binnengevaren. Vanaf de Donau werd ’onmiddellijk
stoppen’ geseind, maar daarop werd niet
gereageerd, ook niet op ‘om ten anker’.
De Duitser voer naar het vliegtuigwrak en
probeerde dat te bergen, ook werd naar de
18

In Vlissingen werd de Duitser verhoord. Hij
verklaarde: ‘Mijn naam is Wilhelm Mau
kisch, 27 jaar, 2e piloot en waarnemer. Ik
had opdracht de VLI 59 te onderzoeken
omdat de Belgische loodsen verdacht werden van spionage en ondersteuning van de
vijand. De aanhouding gebeurde vier mijl
buitengaats. Ik was een half uur aan boord
en had niets verdachts geconstateerd toen
een vliegtuig mij kwam ophalen. Dat verongelukte echter en ik wilde de piloot redden. In die tijd is de VLI 59 afgedreven en in
Nederlands gebied terecht gekomen waar
het onderzoekingsvaartuig Donau lag. Mij
werd gesommeerd aan boord te komen,
maar ik weigerde omdat ik meende niet op
Nederlands gebied te zijn. De Donau nam
de VLI 59 op sleeptouw, ik probeerde over
boord te springen maar dat werd door twee
matrozen verhinderd. Ik werd later overgedragen aan een torpedoboot die mij naar
Vlissingen bracht’.
Ook de beide loodsen werden verhoord,
hun verklaringen zijn in dit artikel verwerkt.
Officiële verklaring
Op 14 augustus werd in de kranten een
officiële mededeling gepubliceerd. Het
Departement van Marine gaf opening van
zaken: de eerste aanhouding was gebeurd
op of nabij de tonnenlijn die in de monding
van de Westerschelde de territoriumgrens
aangeeft. Door de opkomende vloed is de
VLI 59 naar binnengedreven en bevond
zich op het moment van de ontmoeting met
Den Spiegel

de Donau op Nederlands gebied. Ook de
Duitse torpedoboot zat in Nederlands vaarwater.
De mening van Snijders
In een brief aan Minister Loudon uitte Snij
ders twijfel over de eerste aanhouding van
de VLI 59. Hij achtte het niet onmogelijk
dat die buiten Nederlands gebied was gebeurd. Door de vloed is de vissloep later
in Nederlands water en bij de Donau terecht gekomen. Dat is onomstotelijk vastgesteld aan boord van de Donau. Snijders
had de indruk dat de Duitsers niet goed
op de hoogte waren van het verloop van
de kustlijn. Hij was verder van mening dat
Maukisch geïnterneerd moest blijven en dat
van Duitsland wegens een begane overtreding excuus moest worden geëist.
De visie van Berlijn
Op 27 augustus 1917 werd in een rapport
van vier kantjes het Nederlandse en Duitse
standpunt belicht waarbij vanzelfsprekend
het Duitse gelijk kreeg. Hun peilingen hadden vastgesteld dat zowel de eerste als de
tweede aanhouding buiten Nederlands gebied had plaatsgevonden. Het optreden van
de Donau werd beschouwd als een zware
inbreuk op de rechten van een oorlogvoerende partij, de aanhouding van een prijsschip in dit geval de VLI 59 en internering
van de piloot in internationale wateren was
een overtreding van het Volkerenrecht.
Het argument, dat een prijsschip van een
neutraal land dat in zijn eigen territorium
terugkeert, weer aan de rechtmatige eigenaar toevalt werd door Berlijn van de
hand gewezen evenals de internering van
Maukisch. Volgens Berlijn was het meningsverschil ontstaan door verschillende
berekeningen van de territoriale grens.
Om uit de impasse te komen werd voorgesteld de oorspronkelijke toestand te herstellen, prijsschip VLI 59 niet terug te geven
aan de Duitsers en Maukisch direct vrij te
laten.

Brief van minister Loudon
De zaak sleepte zich voort. In januari 1918
schreef Loudon aan baron Gevers, onze
ambassadeur in Berlijn, dat de Nederlandse
regering in de kwestie Maukisch/VLI 59
zich bleef baseren op het officiële standpunt van 14 augustus 1917. Over prijsofficier Maukisch was discussie gevoerd. Was
hij door overmacht, de gesteldheid der zee,
in Nederlands gebied terecht gekomen?
Volgens de regering was dat niet het geval,
Maukisch had daar rekening mee moeten
houden. De regering was bereid het verschilpunt voor te leggen aan een internationale commissie.
Slot
Of en hoe het uiteindelijk is opgelost is niet
bekend, documenten daarover ontbreken.
Aangenomen kan worden dat de kwestie
door militaire ontwikkelingen en woelingen in Duitsland op de achtergrond is geraakt. Uit het voorgaande blijkt wel dat de
in Vlissingen gestationeerde marine een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de handhaving van de Nederlandse neutraliteit in
deze regio.
JULES BRAAT, geboren in Vlissingen.
Was werkzaam bij NS te Utrecht. Geïn
teresseerd in geschiedenis, volgde in
vrije tijd opleiding Geschiedenis MO.
Pub lic eert regelmatig in Den Spiegel
en De Wete van de Heemkundige Kring
Walcheren.
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Mission to Seafarers - 50 jaar in Vlissingen
F.K. Hulsbergen
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat er een
afdeling van de Mission to Seafarers in
Vlissingen werd opgestart. De vereniging werd
notarieel opgericht op 10 mei 1967.
Belangrijke initiator tot deze oprichting was de
Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS).
Stuwende krachten hierbij waren de directeuren
ir. J.W. Hupkes en J. Weug. KMS was begonnen
met de ontwikkeling van het Sloegebied,
Vlissingen-Oost, door daar een reparatiewerf
voor zeeschepen, Scheldepoort, te vestigen.
Deze ontwikkeling had tot gevolg dat zich
in dit gebied een aantal grote en kleinere
industrieën vestigden die eveneens een belangrijke aanzet waren voor een groeiende
bedrijvigheid in de Vlissingse haven.
De verwachting was dat het aantal schepen voor reparatie en onderhoud bij
Scheldepoort zou toenemen. Het aantal ligdagen in de haven was toen veelal langer
dan nu en er was zeker behoefte aan een
zeemanshuis. Niet alleen voor ontspanning
maar ook voor contacten met het thuisfront, immers internet, e-mail, skype en
mobiele telefonie bestonden nog niet.

Historische achtergronden van de Mission
to Seafarers
In 1835 werd een Anglicaanse Priester, Re
verend John Ashley, geraakt door het isolement en de eenzaamheid van vissers van
de Kanaaleilanden en de bemanningen van
schepen die bij deze eilandjes op de rede
voor anker lagen. Hij besloot zijn leven
20
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hieraan te wijden en liet voor eigen rekening een kotter, Eirene bouwen met benedendeks zelfs een kleine kapel. In een periode van vijftien jaar tijd bezocht hij ruim
14.000 schepen.
Het enthousiasme van John Ashley inspireerde anderen en in 1856 werd door de
Anglic aanse kerk de Mission to Seamen
gesticht.
Bij de oprichting van de vereniging in 1856
werd als symbool een vliegende engel gekozen, geïnspireerd door vers 6 uit hoofdstuk 14 van de Openbaring van Johannes:
‘Toen zag ik een engel vliegend hoog tegen
de lucht. Hij moest een eeuwig evangelie
verkondigen aan hen die de aarde bewonen, aan alle naties en stammen, talen en
volkeren’.
Begonnen werd met twee aalmoezeniers
(chaplains) die werkzaam waren in het
Bristol Chanel en het Engels Kanaal. Sedert
die tijd heeft het werk van de Mission een
grote, wereldwijde vlucht genomen.
In het jaar 2000 werd de naam gewijzigd
in Mission to Seafarers om de rol als maatschappij die zorgt voor alle zeevarenden,
ongeacht hun rang, geslacht, nationaliteit
of geloof te weerspiegelen.
Wereldwijd zijn er Flying Angel centra voor
zeevarenden in 121 havens, herkenbaar
aan de blauwe vlag met de vliegende engel.
Dit logo siert ook de gevel van het clubgebouw in Vlissingen-Oost.
De Engelse koningin, Queen Elizabeth II, is
beschermvrouw van de Mission.
Meer dan 90% van de wereldhandel gaat
over water. Volgens de Internationale
Chamber of Shipping bestaat de interna
tion ale vloot uit ruim 54.000 schepen.
Scheepsb emanningen zijn zeer internationaal samengesteld. Het kan zijn dat een
schip een Engelse eigenaar heeft en geregistreerd staat in Malta, terwijl de officieren uit India komen en de overige bemanning bestaat uit mensen uit Indonesië en de
Filippijnen.
Den Spiegel

‘Garden fête’ bij het zeemanshuis van de Mission to
Seamen op het terrein van reparatiewerf Scheldepoort
van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, 1968.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

Het is ook een gevaarlijk beroep. Statistisch
gezien is de kans op een ongeval vele malen groter dan aan de wal. Denk ook aan
het risico van piraterij en ongewilde betrokkenheid bij oorlogshandelingen en aanslagen.
De Mission to Seafarers in Vlissingen
In 1966 werd op initiatief van Koninklijke
Maatschappij De Schelde een vestiging
van de Mission opgericht in Vlissingen. In
de PZC van 22 juni 1966 wordt verslag
gedaan van de officiële opening door de
Britse ambassadeur, Sir Peter Garran. In de
eerste jaren, tot een reorganisatie in 1988,
nam de KMS de personele kosten, er waren
twee werknemers voor toezicht en schoonhouden van het missiongebouw, voor haar
rekening.
Door de vestiging van de werf in VlissingenOost ontstond de behoefte om zeevarenden
de mogelijkheid te bieden om tijdens het
verblijf in de haven enige ontspanning aan
de wal te vinden, waarbij naast de gelegenheid voor het drinken van een drankje ook
de mogelijkheid tot een goed gesprek met
de chaplain en het bijwonen van een kerkdienst bestaat. Deze diensten zijn toeganApril 2016

kelijk voor alle religies hoe uiteenlopend
ook van aard.
De eerste coördinator/beheerder was de
heer A. Driver. In 1976 werd het 10-jarig
bestaan gevierd en werd tevens afscheid
van hem genomen. Hij zette na zijn priesterwijding zijn loopbaan voort in Gibraltar.
Bij het jubileum was ook aanwezig ir.
J. Bout, vicepresident van de raad van be
stuur van Rijn-Schelde-Verolme als ver
tegenwoordiger van B.V. Koninklijke Maat
schappij De Schelde.
Dat het zeemanshuis in een behoefte voorzag blijkt wel uit de bezoekersaantallen: in
1968 waren dat er 22.617, ruim 5000 meer
dan het jaar er voor. Het aantal havendagen
van schepen was in die tijd veelal langer
dan nu het geval is.
In de jaren 1980, 1981 en 1982 waren
de bezoekersaantallen 18.676, 22.793 en
17.802.
Recente cijfers geven aan dat er nog steeds
grote behoefte is aan een zeemanshuis: in
2015 bezochten 10.437 zeevarenden de
Mission in Vlissingen-Oost. Rekening houdend met de kortere ligtijden en een lager
aantal bezoekende schepen is dit opmerkelijk te noemen.
Financieel gezien was het een hele inspanning om het zeemanshuis open te houden,
ondanks de forse bijdrage van KMS en de
inzet van vele vrijwilligers. Dit blijkt uit een
schrijven van 17 oktober 1983 van het
toenmalige bestuur waarin genoemd wordt
de geringe belangstelling en financiële
steun van particulieren en overheidsinstanties. De financiering van de noodzakelijke
nieuwbouw vergde forse inspanningen.
Als gevolg van uitbreiding van activiteiten op de KMS-werf was het noodzakelijk om op een andere plaats een nieuwe
huisvesting te stichten, de huidige locatie
met de Sint Nicolaas Kapel, net buiten de
poort van de werf aan de Ritthemsestraat.
Voor de nieuwbouw werd op 27 november
1986 de eerste steen gelegd door mevrouw
Louise Out-Dul, met daarop de tekst ‘moeder van alle zeevarenden’.
De officiële opening werd verricht op
18 mei 1987 door de Engelse prinses Anne.
Hierbij waren naast de voorzitter van de
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Prinses Anne onthult de plaquette in het nieuwe
onder-komen van de Mission to Seamen in VlissingenOost, 18 mei 1987.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)

Mission, de heer N.M. Bollen (directeur
Loodswezen 1970-1985) als officiële genodigden onder anderen aanwezig de toenmalige commissaris van de koningin, dr.
C. Boertien en de heer J.C.Th. van der
Doef, burgemeester van Vlissingen.
Wat de activiteiten van de Mission betreft
is er sprake van samenwerking met de
Nederlandse Zeemanscentrale. Deze laatste werd opgericht in 1893 om het welzijnswerk onder zeevarenden te bevorderen
vanuit het evangelie van Jezus Christus.
Wereldwijd werden clubs opgericht. Inter
nation aal zijn er ook samenwerkingsver
banden zoals International Christian Ma
ritime Association (ICMA), maar ook met
British Sailors’ Society en Deutsche See
mannmission.
In Vlissingen wordt het werk onder zeevarenden uitgevoerd door de Britse Mission
tot Seafarers. Er is een team van chaplains,
reverend Ank Muller en reverend Remco
Robinson.
Voorts zijn er contacten met de grotere
kerkgenootschappen in Vlissingen en omgeving.
In 2010 werd de Flying Angel Club grondig
verbouwd. In september 2010 vond de officiële ingebruikname van het vernieuwde
clubgebouw plaats door de aartsbisschop
van de Oudkatholieke kerk in Nederland.
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Aan het in stand houden van de Mission
dragen verschillende instanties bij.
De salarissen van de geestelijk verzorgers
komen voor rekening van de Anglicaanse
kerk in Londen en lopen via de Oud Katho
lieke Kerk in Nederland.
Tijdens kerkdiensten (ook bij andere kerkgenootschappen) wordt er gecollecteerd
voor het pastorale werk zoals het bezoeken
van zeevarenden in de havens van Vlissin
gen en Terneuzen.
Het zeemanshuis staat op grond van Zee
land Seaports. Jaarlijks wordt er een vast
bedrag gedoneerd en er wordt ook gezorgd
voor het onderhoud van het groen rondom.
De exploitatiekosten van het gebouw worden betaald uit de opbrengsten van de bar,
het winkeltje en donaties van bedrijven in
de haven en het Loodswezen. Enkele bedrijven betalen mee in de vorm van ‘havengelden’. Het busje waarmee zeevarenden
kunnen worden opgehaald bij de schepen
die op wat grotere afstand van de Mission
liggen wordt gesponsord door Verbrugge.
Er zijn ongeveer veertig vrijwilligers actief
rondom de Mission: barmedewerker/ster,
chauffeur op de bus, in de winkel en zo
meer.

De bar van de Mission to Seamen op het terrein van
reparatiewerf Scheldepoort in Vlissingen-Oost, 1976.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert)
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muZEEumnieuws
Ons echte goud – het Japanse bordje
Zeeuws maritiem muZEEum tijdens de Museumweek 16 t/m 24 april
Karen Kroese
In het Zeeuws maritiem muZEEum ligt een uniek
Japans bordje. Het komt uit de grootste en
rijkste beerput van de stad Vlissingen;
de beerbak achter het huis van Cornelis
Lampsins in het Scheldekwartier aan de Dokke.
Dat bordje staat tijdens de Museumweek
symbool voor ons echte goud. Het vertelt over
de rijke geschiedenis van de stad, over de
rijkdom vergaard met de scheepvaart, over de
banden van Zeeland met verre oorden als Japan
én het vertelt over Lampsins.
In die tijd, vroeg zeventiende eeuw, is het
enige contact tussen Japan en Europa
voorbehouden aan de Nederlanders. De
handelscontacten met Japan zijn aan
strikte regels gebonden. Zo mogen de
Nederlanders het land niet binnen. Voor
de kust van Nagasaki ligt het kunstmatige
eiland Deshima waarop de Nederlanders
wonen en handel drijven. Elk jaar is er een
nieuw opperhoofd op Deshima. In 16461647 is de leiding in handen van Willem
Verstegen, een koopman uit Vlissingen.
Later is hij commissaris in Fort Zeelandia
op Formosa (Taiwan), een belangrijke aanen afvoerhaven voor Deshima. Zijn klerk,
de Duitser Zacharias Wagner – toont bijzondere interesse in het hoogwaardige kaolien
aardewerk dat in de regio Arita is vervaardigd. In 1658 laat hij de eerste grote order
Japans porselein naar Nederland verschepen.
Oudste voorbeeld
De productiedatum van ons Japans kutani
bordje ligt in de periode van de bewindsjaren van Verstegen. Dit is opmerkelijk,
omdat de Kutanistijl dan nog maar net is
opgestart en niet bestemd is voor de exApril 2016

Japans kutani-bord 1640 - 1650. Zeeuws maritiem
muZEEum.

port. Traditioneel is dit type keramiek
voorbehouden aan de aan het shogunaat
gerelateerde elite. Voor zover bekend is
dit bordje het oudste voorbeeld in Europa
van geïmporteerd Japans porselein. Het is
een uniek relatiegeschenk, dat als exotisch
product de reis naar Nederland maakt. En
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De rijke tafel van Lampsins – Zeeuws maritiem muZEEum. Foto © Pieter Crucq.

uiteindelijk niet veel later terechtkomt in de
afvalbak van de steenrijke reder.
Deze beerput is opgegraven en geldt als de
grootste, meest elitaire en vondstrijke beerput van Vlissingen. De voorwerpen duiden
op het leven van een rijke handelsfamilie
die met grote regelmaat enorme banketten laat aanrukken voor zijn gasten. Uit de
botresten, graten, aardewerk en kookpotten hebben archeologen de gerechten die
op tafel komen in Huize Lampsins voor een
belangrijk deel kunnen achterhalen.
In het toegankelijke ‘Verhalen uit de Fles,
700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van
een havenstad door archeologische vondsten verteld is het Japanse bordje en het
verhaal over tafelen in huize Lampsins terug te vinden.

24

Speciaal diner
Tijdens de Museumweek (16 t/m 24 april
2016) serveert brasserie De Gecroonde
Liefde lunchgerechten die zijn geïnspireerd
op recepten uit de Gouden Eeuw.
Op donderdagavond 21 april is er een speciaal diner samengesteld door de brasserie.
Het arrangement bestaat uit ontvangst, een
rondleiding en een driegangendiner gebaseerd op recepten uit de Gouden Eeuw.
Arrangementsprijs: € 45,– (met Vrienden
pas € 35,–).
Aanmelden via info@muzeeum.nl.
Maximaal plaats voor 32 personen
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Archiefnieuws
Ad Tramper

Frans Naerebout, Binnenvarend koopvaardijschip de Blue Funnel bij Hoek van Holland; aquarel.

Schenking aquarel
Eind vorig jaar kreeg het gemeentearchief
een fraaie aquarel van de schilder Frans
Naerebout (1915-1988) geschonken. De
schenker is Joost Bakker van de Galerie
‘De Vier Gemeten’ in Middelburg.
Het betreft een aquarel uit Naerebouts zogenaamde Rotterdamse periode en stelt het
binnenvarende koopvaardijschip de Blue
Funnel voor bij Hoek van Holland. Een afbeelding van een dergelijk plaatje kon je
aantreffen bovenin de rollen beschuit van
beschuitfabriek A. Hooimeijer & Zonen uit
Barendrecht. De plaatjes werden verzameld
en in een speciale verzamelband geplakt.
Voor deze afbeeldingen werd een set drukplaten gemaakt. Ook de drukplaten zijn geschonken.
Vorig jaar was er in het muZEEum een tentoonstelling gewijd aan Frans Naerebout.
April 2016

Dit vanwege de herdenking van zijn honderdste geboortedag. Daarbij kwam de
veelzijdigheid van de schilder ruimschoots
aan bod.
Galerie ‘De Vier Gemeten’ is gespecialiseerd in Zeeuwse schilders, maar met name van Walcheren: Domburg, Westkapelle,
Zoutelande, Veere en natuurlijk ook
Vlissingen met de Schelde Luministen.
Onder de laatste groep zijn schilders als
Gerard Jacobs, Ewout de Kat, Bram Pihl,
Frans Maas en Frans Naerebout.
De galerie is te vinden aan de Lange
Noordstraat 50.
Het leven in Vlissingen
Vlissingen 700 ligt al weer achter ons, maar
de geschiedenis van de stad gaat door.
Vanaf begin maart verschijnt er elke twee
maanden een magazine dat gaat over de
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Het Engelse bombardement op Vlissingen, 1809.
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen; aquarel)

geschiedenis van Vlissingen na 1850. Het
eerste nummer, dat net is verschenen,
gaat over de groei van de stad. Elk blad is
voorzien van circa 50 foto’s. Hoofzakelijk
wordt er geput uit de beeldcollectie van het
gemeentearchief. Het blad staat onder redactie van Aafke Verdonk-Rodenhuis, Adri
Meerman en Ad Tramper. Het gemeentearchief ondersteunt de uitgave van dit blad.
Tussen vesting en skyline heet het eerste nummer. In de inleiding gaat het over
een stad die eeuwenlang zit opgesloten
in haar eigen vesting. Het inwonertal van
Vlissingen groeit en er zijn niet genoeg woningen beschikbaar. Buiten de vesting mag
niet worden gebouwd. De stad groeit uit zijn
jas. Deze knelt aan alle kanten, veel rek zit
er niet in en uitleggen is geen optie.
Pas als in 1867 de vesting wordt opgeheven kan Vlissingen gaan groeien. Ves
tingwerken worden afgebroken en nieuwe

stadswijken kunnen op de vrijgekomen
grond worden gebouwd. Hoe dat in zijn
werk ging wordt verteld in de eerste aflevering van Het leven in Vlissingen. Ook wordt
er in dit nummer vooruitgeblikt op volgende afleveringen. Mensen wonen, werken
en leven in de stad. Mensen winkelen en
sporten, gaan uit en herdenken. Er is bedrijvigheid en toerisme. Ook de zorg komt
aan bod en het maritieme decor is nooit ver
weg.
Van vissersplaatsje, havenstad en industriestad naar toeristisch bolwerk, van vestingstad naar een stad met een imposante
skyline. Tussen vesting en skyline. Het
tweede nummer gaat over toerisme, met
onderwerpen als de pier, de badkoets, de
leeuwentrap etcetera en verschijnt 23 april.
Het blad kost 5,95 euro en is verkrijgbaar
bij onder andere boekhandel ’t Spui en het
muZEEum.

De skyline van Vlissingen met Boulevard Evertsen en Bankert, 2010.
(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto J. Simonse)
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Aan de redactie van Den Spiegel
Onlangs kwam mij door toedoen van mijn
schoonzuster uw tijdschrift Den Spiegel,
jaargang 33 nr. 3 (juli 2015) onder ogen.
Als oud Vlissinger (voor 1960) las ik de
erin opgenomen artikelen met veel belangstelling, genoegen en herkenning.
Het artikel over de schilder Frans Naere
bout geeft mij aanleiding nog het volgende,
niet vermelde en wellicht onbekende, feit
onder uw aandacht te brengen.
In oktober 1944 werden op vier plaatsen
de zeedijken op Walcheren door de geallieerden gebombardeerd, met het gevolg dat Walcheren onder water kwam te
staan. De geallieerden meenden dat dit
nodig was om Walcheren, dat als onderdeel van de Atlantikwal de kern van de
Duitse Scheldeverdediging vormde, van
Duitse troepen te zuiveren en zodoende
de toegang tot de al bevrijde haven van
Antwerpen vrij te maken.
Op 8 november 1944 was Walcheren uiteindelijk door de geallieerden bevrijd, maar
ook overgeleverd aan het door de dijkgaten
in Westkapelle, Vlissingen, Rammekens en
Veere in- en uitstromende zeewater.
De eerste voorbereidingen om de dijken te
herstellen werden al in november 1944 getroffen en in februari 1945 werd een voorzichtig begin gemaakt met het herstel. Pas
na de bevrijding van de rest van Nederland
konden de herstelwerkzaamheden goed op
gang komen.
Bij het herstel van de Nolledijk in Vlissingen
was mijn vader, G.P Sturm, betrokken als
opzichter (zie de roman Het Verjaagde
Water van A. den Doolaard, bezorgd
door K. d’Angremond en G.J. Schiereck.
Uitgave Delft University Press. ISBN 90407-2224-2).
In de loop van 1945 benaderde de kunstschilder G.J.F. Naerebout mijn vader en
vroeg toestemming om op het werk bij de
Nolledijk te mogen schilderen. Die toestemming kreeg hij onder voorwaarde dat
hij ‘niet in de weg zou lopen’. Ook verleende mijn vader er medewerking aan dat
April 2016

de schilder onderdak kreeg in een van de
keten waarin de dijkwerkers ondergebracht
waren. Dat was geen riant logies, er werd
geslapen op strozakken en het schijnt dat
Naerebout daar (on)behoorlijk veel last van
vlooien heeft gehad.
Van het werk aan de Nolledijk maakte hij
ter plaatse diverse schilderijen en aan dit
deel van zijn oeuvre wordt in het artikel in
uw blad geen aandacht besteed. Eén van
die schilderijen kocht mijn vader voor ongeveer een maandsalaris. Dit schilderij,
hieronder afgebeeld, heeft in mijn ouderlijk
huis altijd in de woonkamer aan de wand
gehangen.
Na het overlijden van mijn ouders is het
schilderij in 2000 in ons bezit gekomen.
Omdat het in de loop der jaren onder andere door rookaanslag nogal vuil was geworden en door een wat te krap spieraam
enkele bobbels vertoonde hebben we het
bij een gerenommeerde kunsthandel laten
restaureren. Op advies van de restaurateur
heb ik zelf de eikenhouten lijst van de witte
verf ontdaan
Bijzonder aan het schilderij is dat het doek
op een paar plaatsen aanvoelt als schuurpapier Dit is veroorzaakt doordat tijdens
het schilderen op het werk(locatie) zand in
de verf is gewaaid.
Het schilderij is in de rechter onderhoek gesigneerd en heeft de afmetingen ca. 0,7 m
x 0,5 m.
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In de PZC van 3 mei 1988 werd in verband
met het overlijden van G.J.F. Naerebout,
op 27 april 1988, een necrologie opgenomen.

Ter afsluiting hieronder nog een foto van
het Nollegat medio juli 1945. Het dijkherstel was toen nog minder ver gevorderd
dan op het schilderij, maar schilder en fotograaf moeten wel ongeveer op dezelfde
plaats gestaan hebben.

Medio juli 1945 (foto)

Najaar 1945 (schilderij)
Uiteindelijke (tweede)sluiting 2-10-1945

A.C. Sturm

BOEKBINDERIJ PHOENIX
PHILIPP JANSSEN
STROODORP 1-2
4493 PM KAMPERLAND
Tel: +31(0)113 – 785408
Mobiel: +31(0)6 – 11462357
E-mail: boekbinderijphoenix@hotmail.com
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Maritime & Offshore Manpower Services

Offshore Oil & Gas

Offshore Wind

Maritime

www.oceanwidecrew.com
Bellamypark 3 - Vlissingen +31 118 42 95 10
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Voor nadere informatie, voorwaarden en aanvragen:
Van de Velde Publicatiefonds
Postbus 358
4380 AJ VLISSINGEN
vvpf@zeelandnet.nl

Mabélis Mode

Women

Men

Sint Jacobsstraat 9 - 11 Vlissingen
www.mabelismode.nl
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Maak nu heel voordelig kennis met gezondNU

4 nummers
voor € 10,-

gezondNU is hét
onafhankelijke magazine
over gezondheid, voeding
en psyche.
gezondNU werkt samen met een
grote groep artsen en wetenschappers, brengt de nieuwste medische
ontwikkelingen en maakt duidelijk
wat deze voor u betekenen. Via
inspirerende reportages, boeiende
persoonlijke verhalen en heel veel
praktische tips en adviezen, helpt
gezondNU u gezond te blijven.
Neem nu een proefabonnement
(4 nummers) voor slechts € 10,00.
U zit nergens aan vast, het
abonnement stopt automatisch.

Stopt
automatisch!

Ga naar gezondnu.nl/denspiegel of bel
tijdens kantooruren naar 0161 - 45 95 06
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info@amz.nl

www.amz.nl
Den Spiegel

een registerloods vaart op
honderden verschillende schepen

mr. Guido Herwig
notaris en scheidingsbemiddelaar

Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW Vlissingen
(0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl
voor alle notariële diensten en voor scheidingsbemiddeling
ook donderdagavonden geopend

