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Lezing over de ontdekking van een VOC-schip
Zondag 15 september 2019; aanvang 15.00 uur
Paterskerk, Biest 43, 6001AP Weert

Weert, 5 september 2019
Aan de leden van de kring Weert van het LGOG
Geachte dames en heren,
Veelal gaan de lezingen waarvoor wij u uitnodigen over onderwerpen in het
(recente) verleden in onze omgeving. Deze keer ligt het onderwerp van de lezing
letterlijk ver weg. Maar ook aan deze lezing zit een grote Weerter component.
Het VOC-schip “Haarlem” strandde in 1647 in de Tafelbaai bij het huidige ZuidAfrika. Het schip was met handelswaar aan boord op weg van Azië naar Nederland.
Een zestigtal bemanningsleden bleef achter om de lading te bergen. Na terugkomst
in Nederland brachten zij verslag uit over hun verblijf met positieve berichten over
hun contacten met de lokale bevolking. Het bestuur van de VOC heeft op basis van
dat verslag besloten om een verversingspost voor schepen aan de Kaap te stichten.
Deze post is uitgegroeid tot het huidige Kaapstad. De schipbreuk markeert het
begin van de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. De stad Kaapstad en de
huidige multiculturele en multiraciale Zuid-Afrikaanse samenleving zijn voor een
belangrijk deel terug te voeren naar de gevolgen van die schipbreuk.
Maritiem archeoloog Bruno Werz, afkomstig uit Weert (van de bekende familie
van edelsmeden), is al jarenlang op zoek naar het wrak van de ”Haarlem”. Hij is er
voor 95% van overtuigd dat hij het wrak inmiddels gelokaliseerd heeft. Hij komt

speciaal voor deze lezing van Zuid-Afrika naar Weert. Hij zal in de lezing vertellen
over zijn zoektocht, van de vondst van de “schatkaart” tot de vermoedelijke locatie
van het wrak bij Kaap de Goede Hoop. Hij hoopt begin 2020 te kunnen beginnen
met de delving van het schip. Hij zal ook aangeven met welke problemen en
mogelijke oplossingen dat gepaard gaat.
De kring Weert van het Koninklijk LGOG nodigt u hierbij van harte uit voor deze
lezing op 15 september 2019 over de ontdekking van het wrak van het VOC schip
“Haarlem” door oud Weertenaar Bruno Werz in de Paterskerk, Biest 43 Weert.
De lezing is in samenwerking met MLA-stories en stichting de Aldenborgh.
De toegang is gratis.
Met vriendelijke groeten,
De kring Weert van het Koninklijk LGOG
Peter Korten
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Het Archeologisch van het oorspronkelijke badhuis tegen weersinvloeden en geeft
anderzijds een indruk van de contouren van het

