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→ Scheepsarcheoloog
Yftinus van Popta.

Flevoland is geen saai en rechtlijnig gebied,
zegt maritiem archeoloog Yftinus van
Popta. De IJsselmeerpolders zijn een
scheepswrakkenkerkhof waar zich
bijzondere verhalen hebben afgespeeld.

→ Spanten van het
opgegraven wrak van het
Engelse koop vaardij schip
Queen Anne steken boven
de grond uit tussen Rutten
en Bant in de Noordoost -
polder.  FOTO FRED
HOOGERVORST/HH
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Bijna een eeuw geleden
voeren schippers nog
dwars door de gebie-
den die nu de IJssel-
meerpolders heten.
Sommigen bestuur-
den zwaarbewapende
schepen, anderen
vervoerden grote la-
dingen grind en zand

over de Zuiderzee. Die reizen verliepen niet al-
tijd voorspoedig, blijkt uit het grote aantal
scheepswrakken dat bij het droogleggen van de
polders te voorschijn is gekomen. 
Tegenwoordig zijn we niet goed op de hoogte

van alle scheepsrampen die zich op de Zuider-
zee hebben voltrokken. Maritiem archeoloog
Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen brengt daar verandering in. Hij onder-
zoekt scheepswrakken die in de bodem van Fle-
voland zijn gevonden, zoals dat van de Queen
Anne, een achttiende-eeuws Engels koopvaar-
dijschip. Allerlei spullen waren hier aan boord
aanwezig, vertelt Van Popta. “Kanonnen, pisto-
len, wijnflessen, bierkruiken, koninklijke le-
pels, noem maar op. En veel is nog intact.”

Dat laatste is vaak niet het geval. Soms is er van
de scheepswrakken in eerste instantie niets te-
rug te vinden, maar Van Popta laat zich daar-
door niet ontmoedigen. Hij spit oude archeolo-
gische opgravingsdocumentaties door, op zoek
naar aanwijzingen die hem verder kunnen
brengen. Zo kwam hij terecht bij een schip met
de naam Drie Gebroeders. 

Brief van arbeider
“Een arbeider was in de jaren veertig in de
Noordoostpolder het land gereed aan het ma-
ken voor boeren die zich daar zouden gaan ves-
tigen. Samen met andere arbeiders was hij slo-
ten aan het graven op een kavel bij het huidige
Rutten toen ze op twee scheepswrakken stuit-
ten. Hij meldde dat bij zijn voorman en vroeg of
hij de archeoloog op de hoogte moest stellen.” 
“Zijn baas vond dat geen goed idee. Hij zei let-

terlijk: ‘Houd op met het vinden van schepen.’
Ze liepen namelijk behoorlijk achter met hun
werk. Een wrak was in dat opzicht heel hinder-
lijk. Toch besloot de arbeider de archeoloog een
brief te sturen.”
Die brief vond Van Popta in de database die ge-

vuld is met oude documentatie van archeolo-
gen. “De arbeider schrijft dat hij twee wrakken
heeft gevonden, waar ze ongeveer liggen en wat
voor soort schepen het zijn. Verder vertelt hij

Een scheepswrak is meer
dan alleen wat resten
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dat een van de twee schepen Drie Gebroeders
heet. In 1955 ging de archeoloog kijken op de
plek waarover de arbeider had geschreven. Hij
constateerde dat er geen wrakken lagen.” 

De zaak leek daarmee afgedaan, tot de vondst
Van Popta. “Ik kreeg het idee dat die wrakken
waarschijnlijk ergens voor 1955 door de opzich-
ter van het land zijn weggehaald. Stiekem, zon-
der met de archeoloog te overleggen.” 

Van Popta had een aanknopingspunt waar-
door hij een zoektocht kon starten. “Op basis
van de naam had ik het vermoeden dat het om
een schip uit de negentiende of twintigste eeuw
moest gaan. Ook wist ik wat voor lading er aan
boord was; dat had die arbeider opgeschreven:
bakken met zand en grind. Verder was bekend
dat het wrak had gelegen in het oostelijke deel
van de Zuiderzee, in de omgeving van Lemmer.”

Hij ging speuren in de historische krantenar-

chieven om te kijken of de Drie Gebroeders in de
negentiende en twintigste eeuw een keer voor-
kwam in het gebied van de huidige Noordoost-
polder. Dat bleek het geval te zijn. “In een krant
uit 1909 staat dat het schip Drie Gebroeders –
met aan boord zand en grind – gezonken was.
Dit was ten zuiden van Lemmer. Er wordt zelfs
een locatie aangegeven, in oude coördinaten,
dus in noorderbreedte en oosterlengte. Die kan
ik met een formule omrekenen naar moderne
coördinaten en dan kom je op die kavel bij Rut-
ten in de Noordoostpolder uit.”

Van Popta nam contact op met de mensen die
op de kavel wonen. Zij vertelden dat ze bij hun
op het land resten aardewerk, ander materiaal,
zoals kleine pijpjes en netverzwaarder, en mo-
gelijk scheepshout hadden gevonden. 

Deze vondst klopte dus, maar hoe zit het met
dat andere scheepswrak dat vlak bij de Drie Ge-
broeders lag? Van Popta: “Het is best bijzonder
als twee scheepswrakken op dezelfde plek lig-
gen. Meestal liggen wrakken in Flevoland enke-
le kilometers uit elkaar. Ik dacht daarom dat er
een verband tussen die twee rampen moest zijn.
In de krant van 1909, waarin over de ramp van de
Drie Gebroeders werd bericht, las ik al dat deze
ramp waarschijnlijk iets te maken had met een
schipbreuk van een paar maanden eerder. Dat
was op nagenoeg dezelfde plek.”

Koninklijke hulp
“De schipper van de Drie Gebroeders vertelde in
een artikel dat na de ramp is verschenen dat hij
onder goed weer voer en dat het schip lek was
gestoten op een obstakel. De bodem van de Zui-
derzee was heel zacht. Daarom dacht hij dat iets
anders dan de bodem de oorzaak moest zijn ge-
weest.”

Van Popta onderzocht wat zich een paar
maanden eerder op diezelfde plek had afge-
speeld. Het bleek dat een ander schip, De Hoop,
er  tijdens slecht weer was vergaan. “Dat was in
1909 groot nieuws; er verdronken zes kinderen,
een vrouw en een knecht. Alleen de schipper –
volgens de krant destijds een van de armste
schippers in Nederland – overleefde het. Het
bericht van de tragedie bereikte zelfs koningin
Wilhelmina. Zij heeft geld gedoneerd aan de
schipper en de nabestaanden van de knecht.”

Voor Van Popta was dit waardevolle informa-
tie. Hij had in één keer twee scheepswrakken
geïdenti ficeerd. Toch houdt zijn onderzoek hier
niet op. De speurtocht die leidde tot de vondst
van De Hoop en Drie Gebroeders maakt deel uit
van een groter project waarin Van Popta meer te
weten probeert te komen over de oorzaak van
scheepsrampen op de Zuiderzee. “Dit zijn ver-
halen die ertoe doen. Hierdoor worden wrakken
minder abstract en komen we steeds meer te
weten, soms ook over de tragedies die erbij
 horen.”

‘Het is best bijzonder als
twee scheepswrakken op
dezelfde plek liggen; er
moest een verband zijn’
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Wetenschappers vertellen over dat ene
inzicht dat het verloop van hun carrière
bepaalt. Deze week: Wanda de Kanter,
arts in het Antoni van Leeuwenhoek
 Longkankercentrum in Amsterdam. 

‘Het was een maan-
dagavond in Den
Haag. Ik was twaalf
jaar oud, zat op een
kostschool en om
stoer te doen met

de jongens rookte ik mijn eerste sigaret. Ze
leerden mij meteen inhaleren. Ik kan me
exact herinneren hoe duizelig ik werd. Ik
vond het spannend, kreeg aandacht en ik
was meteen verslaafd.

Ik moest en zou roken. Op allerlei manie-
ren kwam ik aan geld. Er is niks stoers aan,
ik was domweg verslaafd. Jaren heb ik
gerookt, met uitzondering van mijn drie
zwangerschappen. Zodra de kinderen
waren geboren, pafte ik verder. Verslaving
is een hersenziekte. Om er vanaf te komen,
moet je een plan hebben. Het kantelmo-
ment was toen ik door mijn dochter met
een sigaret in mijn mond betrapt werd. Ze
was boos en verdrietig en schreeuwde ‘of
ik haar moeder niet meer wilde zijn’. 

Ik besloot te stoppen, maar met zestig-
duizend verkooppunten krijg je de hele
dag pavlovreacties. Ik ben gaan praten met
het Trimbos-instituut en de Jellinek. De
sigaret is gemaakt om binnen zeven secon-
den de nicotine naar de dopaminerecept-
oren in je brein te parachuteren. Binnen
die zeven tellen treedt de intense hoeveel-
heid pavlovreacties op, de belangrijkste
oorzaak van terugval. 

Twee van de drie kinderen die slechts
één sigaret proberen, worden een dagelijk-
se roker. Tel daarbij op dat 95 procent van
de stoppogingen mislukt. Dat leidt tot zes
miljoen doden per jaar. Roken is dodelijk
verslavend, maar nog steeds legaal zoals
ooit heksenverbranding en slavernij. Met
deze kennis zeg ik dat longkanker door
roken geen vrije keuze of eigen schuld is. 

Wat er moet gebeuren, lijkt me simpel.
Jaarlijks de prijs van een pakje met tien
procent omhoog, de minimumleeftijd ver-
hogen naar 21 en sigaretten alleen in klei-
ne speciaalzaken. De sigaret moet verdwij-
nen bij de kassa van de Albert Heijn.”
Jim Jansen

‘Het kantelmoment
was toen ik door mijn
dochter betrapt werd’

‘Domweg
verslaafd’


