wrakken

Op oude hydrografische kaarten van de Oosterschelde staat het symbool van een wrak, net even ten
De UK179, ofwel de TH10 ook
wel de Neeltje Jacoba
Genoemd in haar glorietijd.

westen van de oude sluisingang bij Wemeldinge. Dat wrak staat officieel (bij RWS) bekend als de TH8 en
is goed te bereiken vanaf de kant. In 2004 doken wij voor het eerst op dit wrak. Wat we later zouden
ontdekken, hadden we niet kunnen voorzien...
Tekst: Geert Tieman | Fotografie: Udo van Dongen > www.udovandongen.com

Foto: Visserijmuseum

Opzienbarende ontdekking in de Oosterschelde
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Op zoek naar
Neeltje Jacoba
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Het was die avond donker en akelig
koud. Een bleek maantje piepte zo nu
en dan tussen de wolken door, die
spookachtig langs de donkere hemel
voort ijlden. In de luwte van de auto
kleedden we ons schielijk om, want het
tij wacht niet. Vlak voor de hoogwaterkentering navigeerden we op het
kompas naar de juiste diepte. In westelijke richting ploegden we tegen de
afnemende vloedstroom in, terwijl we
met onze lampen gespannen in het
rond schenen, spiedend naar tekenen
van het wrak. Het zicht bedroeg niet
meer dan anderhalf á twee meter. Na
ongeveer een kwartiertje zag ik plotseling links van mij in het schijnsel van
mijn lamp een enorm silhouet uit het
donker opdoemen. Daar stond ze! Recht
op haar kiel torende ze zeker drie meter
majestueus boven de zandbodem uit.
Opgewonden rolden we snel onze reellijn in en ‘klommen’ op het wrak.
Het is een groot wrak. Afgezien van de
ingestorte opbouw op het achterschip,
is ze nog helemaal intact. Uitbundig
begroeid met anjelieren, poliepen,
baksteenanemootjes en andere vegetatie is ze een geliefd onderkomen
geworden van grote scholen steenbolken. In een grote bolder, die door
corrosie aan de bovenzijde open is,
kleumde een enorme noordzeekrab.
Hier en daar sluimerden grote lipvissen
in het koude scheldewater.
In de maanden die volgden, maakten we
verschillende duiken op het wrak. We
kregen daardoor een goed totaalbeeld.
Omdat we inmiddels een waterdicht
‘aanvalsplan’ hadden ontwikkeld,
vonden we haar steeds moeiteloos terug.

TH8 of 10?
Over de identiteit van dit wrak bestond
onduidelijkheid: Sommigen, aangevoerd door Rijkswaterstaat, meenden

dat het de Tholen 8 was. Anderen
beweerden dat het de Tholen 10 moest
zijn. Voor ons was dit voldoende aanleiding om op onderzoek uit te gaan naar
de waarachtige identiteit van dit wrak.
In oude krantenarchieven vonden we
het bewijs. In een artikel uit 1956 werd
melding gemaakt van het zinken van de
TH10, bekend onder de naam ‘Neeltje
Jacoba’, ten gevolge van een aanvaring
met de Onderneming II. Hier lag dus
niet het wrak van de TH8, maar dat van
de Neeltje Jacoba (TH10). Op het
moment van deze schipbreuk hadden
Klaas Bruinsma en zijn lief nog van de
wereld geen weet.
Met de juiste identiteit konden we de
meetbrief uit het scheepsregister raadplegen. Uit deze gegevens bleek dat de
Neeltje Jacoba elf meter lang was en
drie meter breed. Mijn logboek meldt
echter: 22 meter lang en 5 meter breed.
Dat is een opvallend verschil. Maar,
omdat we met zekerheid wisten dat dit
het wrak van de TH10 was, deden we
het af als een administratieve dwaling
en besteedden we er verder geen
aandacht meer aan.

Babybilletje
Met onze gegevens duikelden we de
naam van de eigenaar op, zodat we het
verhaal uit de eerste hand konden
vernemen. De oude visserman leefde
inmiddels niet meer. Zijn zoon was
tijdens de aanvaring ook aan boord. Hij
vertelt ons dat de huid van de TH10
door het anker van ‘de Onderneming II’
werd opengereten, waardoor ze snel
zonk. Als vijftienjarige scheepsjongen
bevond hij zich in het vooronder op het
moment van de aanvaring. Door ijlings
naar buiten te spurten kon hij zich
ternauwernood het vege lijf redden.
‘Ons’ wrak vertoonde echter nergens
sporen van een aanvaring of enig ander

Oorspronkelijk krantenbericht uit
1956 (Bron: De Eendrachtbode’ )

ongerief. Afgezien van een uitbundige
vegetatie was haar huid zo gaaf als een
babybilletje.
Hoewel er enkele onverklaarbare
verschillen bestonden tussen enerzijds
de documenten en de verhalen en
anderzijds onze eigen waarnemingen,
meenden we het vraagstuk over de identiteit van ons wrak definitief te hebben
opgelost. Het dossier werd gesloten.

Vreemd
We doken hierna nog regelmatig op dit
fraaie wrak. Tijdens een van deze
duiken – het was inmiddels augustus
2005 – vonden we het wrak pas op de
28e minuut. Bijzonder, omdat we het
gewoonlijk al binnen een kwartier
hadden gevonden. Op het moment
waarop we op het wrak zaten, hadden
we beiden niet veel lucht meer over,
waardoor we het wrak maar kort
konden inspecteren. Het wrak, dat ons
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Neeltje Jacoba

wrakken

De Neeltje Jaboa is overgroeid met
allerlei soorten bloemdieren en sponzen.

Uiteengereten
stukken staal van de
Neeltje Jacoba

Grote scheuren in de romp brachten de
neeltje Jacoba tot zinken.

inmiddels zeer vertrouwd was, kwam
ons nu vreemd voor; het scheen veel
kleiner te zijn en bovenal: het had geen
gangboord! Ook de typerende verticale
stootrand op de boeg ontbrak. Terug op
de kant schreven we deze vreemde
ervaring toe aan het slechte zicht en de
korte tijd die we op het wrak hadden
doorgebracht. We kwamen domweg
niet op de gedachte dat we mogelijk op
een ander wrak hadden gezeten en
vergaten het incident snel.

We kwamen

Enkele maanden later stuurde het
visserijmuseum te Vlaardingen ons een
oude foto van de TH10, toen ze nog de
UK179 heette. Toen we de foto zagen,
wisten we het meteen: dit is niet ons
wrak! Langzaam vielen alle puzzelstukjes op hun plaats: de opmerkelijke
maatverschillen, het ontbreken van de
schade bij de boeg, de duik op het
‘vreemde’ wrak en de foto als pièce de
résistance. Het bij duikers bekende
wrak bij Wemeldinge was niet dat van

domweg niet op de

gedachteeendat we mogelijk op
ander wrak

hadden gezeten
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de TH10! En dicht in de buurt lag dus
nóg een wrak, dat van de Neeltje
Jacoba, want het was zeker dat die daar
in ‘56 was gezonken.

Grondige aanpak
Neeltje Jacoba trok vanuit haar
donkere schuilplaats smadelijk een
lange neus naar ons. De oude maagd
gaf zich niet zomaar gewonnen! We
hadden nu een nieuwe missie; Neeltje
Jacoba vinden! Onmiddellijk ontworpen
we allerlei theorieën ten aanzien van
de vraag waar die vermaledijde Neeltje
Jacoba zich toch kon verschansen.
Steeds als we weer een nieuwe theorie
hadden ontwikkeld, maakten we weer
een duik. Zo wijdden we verschillende,
soms hachelijke, maar altijd tevergeefse duiken aan dit mysterie. Pas op
de laatste dag van de zomer van 2008
kwam er een doorbraak tijdens een
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Verlossende woorden
Snel, maar met het verschuldigde
respect, betrad ik het wrak en bevestigde
er mijn reel, als ‘draad van Ariadne’. Het
wrak - dat licht over bakboord hellend
op haar kiel staat, met de kop in oostnoordoostelijke richting - was volledig
overwoekerd met mosselen. Om het
wrak als de Neeltje Jacoba te kunnen
identificeren, spoedde ik mij onverwijld
naar de boeg om te zien of de schade
aan stuurboordzijde aanwezig was.
Inderdaad! Vlak achter de boeg, ter
hoogte van het vooronder gaapten aan
stuurboordzijde twee gaten, beide met
een doorsnee van circa zeventig centimeter. Het was duidelijk dat dit een
snelle en onverbiddelijke teloorgang
moest hebben veroorzaakt.
Bovengekomen sprak ik de verlossende
woorden, waarna de andere duikers
zich spoorslags te water begaven. Ik
pakte een gereedstaande volle tank en
vervoegde mij andermaal op de Neeltje
Jacoba, die vandaag voor het eerst in
ruim vijftig jaar weer werd bemand.

Neeltje Jacoba

nieuwe zoekexpeditie. Deze keer
pakten we het grondig aan; we
beschikten namelijk over de bekwame
diensten van schipper Klaas van der
Gaag met zijn motorvlet m.s. ‘Douwer’.
Allereerst plaatsten we een boei op de
tjalk, waarvan we de precieze positie
kennen. Vervolgens kamden we met
behulp van de fishfinder de scheldebodem rondom die boei af, totdat we
een ‘hit’ hadden. Snel werd het anker
overboord gezet en terwijl er nog een
flinke eb liep, trok ik mij als pilotduiker
langs het ankertouw naar beneden om
me ervan te vergewissen dat dit inderdaad het gezochte wrak was. Beneden
aangekomen (21m. diep) maakte ik
mijn reellijn vast aan het anker en
zwom een eindje tegen de stroom in.
Het zicht was erg goed; zo’n vier á vijf
meter en al na enkele meters zag ik
haar! Ze bood de vertrouwde aanblik
van een oud, weelderig begroeid wrak,
geflankeerd door forse steenbolken, die
zich in haar luwte koesterden.

Meetbrieven van de Neeltje Jacoba uit het scheepsregister.

al ruim een halve eeuw zo’n honderd
meter ten oosten te liggen van de plek
die men officieel - zij het dan onder een
verkeerde naam - houdt voor haar
laatste ruststonde. Het wrak van een
anonieme tjalk werd al die tijd abusievelijk aangezien voor dat van de Neeltje
Jacoba. Belangrijkste gevolgtrekking van
dit alles is nog wel dat hier niet één,
maar twee wrakken op steenworp
afstand van elkaar blijken te liggen!
Een ander vraagstuk dat zich had opgedrongen, was natuurlijk wat dat eerste
wrak dan wel voor een wrak was. We
hadden het ondertussen nauwgezet in

kaart gebracht en het als een tjalk
kunnen determineren. Kenners wisten
op basis van onze gegevens te melden
dat het om een waarschijnlijk
Groninger koftjalk gaat. De identiteit
en de historie van deze tjalk zal wel
onopgelost blijven. Omdat het een
beetje verdrietig is als deze tjalk in
anonimiteit de geschiedenis in gaat,
hebben wij in bescheidenheid haar de
welluidende en eervolle naam ‘Moby
Dick II’ gegeven, vernoemd naar ons
o.s.c. Moby Dick.
‘Quod Erat Demonstrandum!’ Ofwel:
hetgeen bewezen moest worden!

Wrakduiker Geert Tieman
en zijn buddy Kees.

Moby Dick II
Ten langen leste konden we nu dus het
geheim van Neeltje Jacoba definitief
ontsluieren. De oude motorkotter blijkt
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