Willem Maas en de Lutine

Op de avond van 9 oktober 1799, omstreeks middernacht liep het goudschip de
"Lutine", tijdens een zware NNWstorm, in plaats van de Stortemelk, het doodlopende Ysergat in. Het schip strandde jammerlijk en verging op deze verradelijke
gronden boven Oost-Vlieland. Slechts een man overleefde de ramp. De "Lutine"
was onderweg van Yarmouth in Engeland naar het Duitse Cuxhaven met een
grote som muntstukken, goud- en zilverstaven.

Ten tijde van de stranding bevond Nederland zich onder Frans- en voor de Engelsen dus vijandelijk bewind. Later na het herstel van de monarchie kreeg de Engelse verzekeringsmij. Lloyds, als assuradeur de wettige eigenaar, de rechten op
eventuele vondsten. Vele pogingen werden ondernomen en niet alle waren even
succesvol. Al schijnt het dat de verhalen over wagenladingen edel metaal die
vlak na de stranding over Terschelling reden terwijl de gehele bevolking meehielp om het zwart geworden metaal te poetsen, veel waarheid te bevatten.
Onder supervisie van Lloyds werd een bergingscommissie ingesteld de z.g. "Onderneming", hierin waren tal van kapitaalkrachtige Nederlanders verzameld,
allen belust op een deel van de goudschat.

Het zandduiken in combinatie met schelpenzuigen

Talloze methodes werden bedacht om het wrak bloot te leggen, omstreeks 1882
kwam ene W.H. ter Meulen met zijn vinding van het 'zandduiken' bij de commissie. Het wrak, overigens vanaf het begin, steeds goed aangegeven door middel
van speciale bakens op Vlieland en Terschelling, lag toen door de werking van
het wad ruim 20 meter onder het zand. Ter Meulens pogingen mislukten. Ter verduidelijking, Lloyds gaf tegen een percentage van de opbrengst een contract aan
de gegadigden. In dit geval mocht Ter Meulen 20% houden van al wat hij boven
water haalde.
In 1885 vroeg hij een nieuw contract tot berging aan. De "Onderneming" weigerde, tenzij hij zou samenwerken met de reders Dros en Maas. Albert Dros Azn.
kwam van Texel en werkte met zijn
stoomschelpenzuiger "De Tijd" op de Waddenzee. Hij leverde aan- en werkte wel
samen met de kalkbranderij Maas uit Makkum. Willem Maas was boekhouder (=
reder) van de stoomschelpenzuiger "Friesland". Gezamelijk dienden deze firma's
ook een plan tot berging van de Lutineschatten in. Met hun schepen meenden zij
het wrak van de metersdikke lagen zand te kunnen ontdoen, de kostbaarheden
zouden vanzelf mee naar boven komen. Ter Meulen, die een veel voorzichtiger
aanpak voorstond, gruwde bij dit idee.
Op voorspraak van P. Altena uit Monnikendam, lid van de bergingscommissie,
werd hij gedwongen samen te werken met de schelpenzuigers. Altena, afkomstig
van- en toen nog wonende in Makkum, had ooit een demonstratie meegemaakt
van het schip "De Tijd" op de schelpenbank voor die plaats en was diep onder de
indruk geraakt van de prestaties.

De N. V. Friesche Stoomschelp-visscherij

Op 12 mei 1886 werd een contract opgesteld tussen de fabrikant W.H. ter Meulen,
industrieel te Bodegraven, hij diende ook de duikers te leveren, de N.V. Friesche
Stoomschelpvisscherij te Makkum en de Maatschap Albert Dros Azn. te Den Burg
(Texel). Het betrof een contract voor 3 jaar met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging voor nog eens zo'n periode.
Dat de contracten voor een dergelijke lange periode werden uitgeschreven is alleszins verklaarbaar, ook heden ten dage blijft het Wad onvoorspelbaar. Lag het
wrak de ene zomer onder een laag van 20 meter zand verborgen, het jaar daarop
kon dat de helft minder zijn. Ook de stranding van de "Lutine" is hier wellicht aan
te wijten. Slechts twee jaar daarvoor, in 1797 was het IJsergat, waar het schip tenslotte strandde, nog goed bevaarbaar.
Op 28 juni 1886 begon Ter Meulen met proefboringen op het wrak. Het schip lag
toen 17 voet ( 5,60 m.) onder het zand. Gunstig dus, het slechte weer die zomer
zorgde echter voor tegenslag en veel uitstel. Op 13 augustus was aan boord duidelijk het geluid van ijzer op ijzer te horen. Men was op het wrak gestoten. Meteen werden de beide schelpenzuigers ingezet.

Opgehaalde klompen roest, samengekoekte kogels, buskruit, koperen bouten
enz. bevestigden dat men daadwerkelijk op de juiste plaats zat. Op 20 augustus
werden de eerste muntstukken opgezogen, Spaanse matten, een gouden vingerring werd herkend als zijnde van een der officieren.

Langs het wrak zogen "De Tijd" en de "Friesland" een geul, waarna voorzichtig op
het wrak zelf werd gezogen. Hierbij werd op voorspraak van Ter Meulen het achterschip ontzien, waarvan men wist dat zich daar de goudschat bevond.
Naderhand een misvatting, want gedurende de gehele latere bergingsoperatie,
die zes jaar zou duren, deed zich niet meer een betere periode voor om die overgebleven schatten te bergen. De combinatie vierde echter dit eerste jaar als een
overwinning.
In Amsterdam werd een tentoonstelling ingericht met alle geborgen schatten van
de "Lutine". Een flink aantal van de geborgen kanonnen kregen een prominente
plaats en een groot deel van de achtersteven stond opgesteld tezamen met tal
van gebruiksvoorwerpen, handwapens, complete timmermanskisten en allerlei
ander klein scheepstuig. Waar men echt op uit was, de goud- en zilverstaven
waren daar niet bij. Dankzij het groot aantal vondsten en die enkele opgezogen
muntstukken had deze bergingspoging echter nog wel rendement opgeleverd en
gaf ieder geval hoop voor het volgend jaar. Wanneer men met gunstig weer en tij
een nieuwe poging wilde wagen.

1887

In 1887 werd het werk hervat, er werd die zomer voor slechts ƒ 2174,09 geborgen.
De kapiteins A. J. van der Wal van de "Friesland" en R. Veldhuizen van "De Tijd"
zagen het niet meer zitten, evenals de duikers van Ter Meulen. Er kwam steeds
meer zand op het wrak, het zicht onder water was tot een minimum gedaald, bovendien werd het levensgevaarlijk op het wrak af te dalen. De duikers waren omringd door een metershoge zandwal, die ieder moment in kon storten. Op het
wrak zelf waren hoogteverschillen tot enkele meters. Het zicht was erbarmelijk en
slechts bij toeval kon iets door de duikers mee naar boven worden gebracht.

1888

In 1888 werd nog maar voor ƒ 720,- naar boven gebracht.
De kapiteins adviseerden ermee op te houden. Ter Meulen stookte het vuurtje nog
wat op, hij wilde dat zijn methode, het zandduiken, een eerlijke kans kreeg en
zag de schelpenzuigers het liefst onmiddellijk verdwijnen. Bovendien liep het 3jarig contract teneinde en hoopte hij alleen door te kunnen werken. Maas en Dros
wilden echter doorgaan in de hoop hun investeringen terug te kunnen verdienen
en beriepen zich op het stilzwijgend verlengen van hun contract. Het werd een
roerige winter, over en weer werden beschuldigingen geuit en dat leidde ruim een
jaar later tot een rechtzaak waarin het hof bepaalde dat de contracten geldig en
bindend waren.
Het drietal was gedwongen samen te blijven werken.
Alsof er niets gebeurd was werd in 1891 gewoon weer begonnen. In de 28 werkbare dagen werd overigens voor slechts ƒ 65,00 opgehaald.
Maas en Dros hadden nog het recht tot 13 mei 1892 door te gaan maar zagen
daar snel vanaf, dit was het definitieve einde van de poging om met schelpenzuigers de schatten van de "Lutine" bloot te leggen.

De kanonnen (kanons*)

* Op zee bestaan geen kanonnen! De
meervoudsvorm van kanon is bij de Koninklijke Marine: Kanons!
Zie uitleg bij artikel: ”Het ware verhaal over
de Lutine kanons”

Assuradeur Lloyds in Londen ontving de eerste twee exemplaren, respectievelijk
in 1886 en 1888. Een kwam in het kantoor van de maatschappij en de ander werd
aan de Britse vorstin aangeboden. Het was het begin van een lange reeks, niet
alle geborgen kanonnen bereikten Londen. Het Amsterdamse kantoor van de Bergingscommissie werd met een aantal opgesierd en ook reder Willem Maas kreeg
zijn exemplaren. Op de wal voor zijn kalkbranderij stonden lange tijd twee korte
scheepskanonnen (z.g. carronades) opgesteld. Bij de eerste poging in 1886 opgehaald.
Makkum was er trots op, een speciaal vervaardigde ansichtkaart toonde ze en
getuige ook de tekst van het in 1904 uitgegeven gidsje; "Friesland rond per tram".
Hierin werd niet nagelaten te wijzen op de aanwezigheid van de twee stukken geschut aan het water van de Groote Zijlroede vóór de Braak.

Ansicht met de kanons, of beter gezegd
caronades, zoals ze opgesteld stonden bij
het kalkwerk van Maas aan de Groote Zijlroede. De Rige (Markt) en Bleeksrige
(Bleekstraat) werden in 1903 gedempt.
(1) S.J. v.d. Molen in "Het goud van de
Lutine" / 1979- de Boer, Bussum.
van der Molen beroept zich op een aantekening van drs. H. Halbertsma aangaande de koop door Klaas Tjebbes.

"In 1886, toen het schip wel 27 voet diep onder het zand zat, is er met duikers opnieuw op gevist. De uitkomst is niet bevredigend geweest. De Heer Maas, van
Makkum, heeft ze aangekocht en zo zijn ze daar ter plaatse opgesteld". Na de opheffing van de firma Maas zijn ze waarschijnlijk gekocht door Klaas Tjebbes uit
Workum en die heeft ze later weer doorverkocht aan graaf Bentinck eigenaar van
het kasteel Amerongen.(1)

Kanonnen weer in Makkum

Rond de jaarwisseling in 1990 waren beide exemplaren weer even in Makkum te
bewonderen. Na een oproep in de Makkumer Kalender haalde een oudejaarsploeg de stukken geschut uit de kasteeltuin in Amerongen. Nieuwjaarsdag 1991
pronkten ze aan de voet van de Waag voor de Rige.
Het gebeuren haalde ruim de landelijke pers. Uiteindelijk diende het geschut
teruggebracht te worden, bij deze gelegenheid werd een speciale buitenlandeditie van de Makkumer Courant uitgegeven. Deze gekopieerde uitgave van het
krantje verscheen nooit in Makkum zelf en is nu als bijlage in deze jubileum-Aldnijs opgenomen (Zie artikel: ”Het ware verhaal over de Lutine kanons”)

Ondanks de hoopvolle verwachtingen, bleven en staan de beide kanonnen nog
steeds in het Amerongse. De stichting Kasteel Amerongen bleek niet van zins
haar eigendom af te staan. Wie echter een Lutinekanon wil bewonderen kan
dichterbij, op Terschelling terecht, daar staan op de haven, ook heden ten dage
nog, twee grotere exemplaren voor de werkplaats van het Loodswezen opgesteld.

Na de kaping oudjaarsdag 1990 spraken de Amerongers de eventuele Makkumer
rechten tegen d.m.v. een kranteknipsel uit een niet nader genoemde krant, gedateerd 23 maart 1910, waarin verslag wordt gedaan van de koop door Graaf Bentinck van kasteel Amerongen van kanonnen van de heer Maas uit Makkum.

"Sedert eenige dagen zijn aan de oprijlaan van Kasteel Amerongen aan beide zijden van de steenen brug twee oude scheepskanonnen opgesteld, waarvan de
houten stellage veel door water en den tijd hebben geleden. Deze kanonnen zijn
door Graaf Bentinck van Amerongen gekocht van den heer Maas te Makkum, die
den overblijfselen van een scheepsramp in eigendom had en ze had laten plaatsen aan het water de Zijlroede vóór de Braak, waar vroeger te Makkum vlas werd
gebraakt. Deze vuurmonden zijn geen victoriestukken; zij hebben wel een romantisch verleden, maar niet van strijdlustigen aard. Ze hebben eens dienst gedaan
op het Engelsche goudschip "de Lutine", dat lange jaren geleden (in 1799) tusschen de eilanden Vlieland en Terschelling met man en muis is vergaan en nu
onder het zand bedolven ligt".

O. Gielstra
Aldnijs 20 (jan. 1998)

Interessant in de deze kwestie blijft de rol van de familie Tjebbes, gezien de
stamboom, zonder twijfel familie van de 'Mazen', en uiteraard de vraag of Graaf
Bentinck betrokken was bij de NV Zuilensche Kalkbranderij, in 1923 de nieuwe
eigenaar van Maas' kalkbranderij. Zuilen ligt tenslotte nabij zijn voormalige
woonplaats Amerongen.

