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Op de laatste dag van 2012 ontvangt u van ons nog een digitale nieuwsbrief. Er
is in de tussentijd veel gepasseerd.

Crisis dwingt tot nadenken
Sinds het midden van de jaren ’90 is in de antiekhandel de klad gekomen. Met
als slechts lopend onderdeel de handel in antieke meubels. Toch komen er de
laatste tijd veel aanvragen voor restauraties puur vanuit emotionele
overwegingen, mensen laten meubels restaureren omdat ze er iets mee hebben.
Kopen kopen kopen tot vervelens toe is voorbij , ineens heeft dat oude kastje
wat zoveel heeft meegemaakt weer betekenis ! Gevolg: regelmatig
restauratiewerk aan zowel grote stukken als aan diverse kleinere meubels. Ook
was en is er werk van de Provincie Zeeland, daarover verder in deze nieuwsbrief
meer. Bovendien : een droevige geschiedenis uit Oudelande, het
oorlogsmonument van Koudekerke en twee heel bijzondere voorwerpen uit
Veere.

Onlangs door ons gerestaureerd: een kostbaar vroeg 18e eeuws wandtafeltje met laden van wortelnotenhout,
afkomstig uit het bezit van burgemeester Dregmans van Koudekerke. Links voor de laatste afwerking met
ingezette stukken. Rechts is het meubeltje voltooid

Drie schilderijen uit Oudelande
Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk van Oudelande drie
schilderijen. Het zijn twee panelen en een doek.
De panelen stellen een gezicht op Oudelande voor en een tafereel met een
schipbreuk. We zien dat mensen net aan land zijn gekomen. Links staan kisten
en koffers op het strand en er lijken wat provisorische tenten te zijn gebouwd.
Opallend is dat er ook Indische mensen op het schilderij zijn afgebeeld.
Het doek stelt een mansportret voor, wat in Oudelande bekend is als “de
dominee.”
Om welke dominee gaat het en wat is het verband tussen die drie schilderijen ?
Waarschijnlijk zijn er maar weinigen in Oudelande die het verhaal nu nog
kennen, maar rond 1838 moet het verhaal achter de schilderijen tot grote
verslagenheid in het dorp hebben geleid.
Vorig jaar zijn de schilderijen door ons gerestaureerd , de aanleiding om eens
in de geschiedenis te duiken.
De twee schilderijen op paneel zijn onderaan gesigneerd zijn met Wed. J.
Veekmans.
Die weduwe Veekmans was Wilhelmina Jacoba Godefroy, weduwe van
dominee Johannes Andreas Veekmans

Johannes Andreas Veekmans werd geboren op 24 september 1806 te Rotterdam,
als zoon van Johannes Veekmans en Elisabeth Felkers. De beide ouders zijn
geboren rond 1780. ( bron: www.weumelinge.nl )

Johannes Andreas trouwde met de in 1803 te Zaltbommel geboren Wilhelmina
Jacoba Godefroy. De datum van het huwelijk is mij niet bekend. Hoe hij er toe
gekomen is om predikant te worden weten we niet, wel dat hij in 1829
kandidaat is geweest in Noord-holland. In 1832 werd dominee Veekmans
predikant in Oudelande , waar ook hun eerste kind is geboren, een dochtertje,
Adriana Wilhelmina, op 17 december 1833.
In Oudelande moet het echtpaar enkele gelukkige jaren hebben gekend, maar het
zou snel veranderen. Want in 1835 werd hij als predikant benoemd voor
Nederlands Oost-Indië en als zodanig bevestigd op 14 juni 1835. In 1836 is
dominee Veekmans dan tijdelijk predikant te Semarang.

Daar wordt ook hun tweede kind geboren, waarvan ik de naam niet heb kunnen
achterhalen, maar het is ook een meisje.
Het was de bedoeling dat Dominee Veekmans predikant te Amboina zou
worden, dus het gezin scheept zich in en gaat op reis. Maar bij Lucipara lijden
ze schipbreuk, waarbij allen gered worden en aan land kunnen komen.
Uiteindelijk bereiken ze dan toch de Molukken en op 25 juli 1837 wordt
dominee Veekmans bevestigd als predikant te Amboina.
Maar het zal niet lang duren. Binnen een jaar, op 4 mei 1838, overlijdt dominee
Veekmans op 31 jarige leeftijd en op dezelfde dag overlijdt ook zijn jongste
dochtertje, vrijwel zeker aan een tropische ziekte.

.

Dominee Veekmans weduwe, Wilhelmina Jacoba Godefroy keert terug naar
Nederland en begint te schilderen, daarin vindt zij troost voor het verlies van
haar man en kind.
Wilhelmina Jacoba Godefroy is overleden in 1875. Hoe het met haar enige kind
is vergaan is mij verder niet bekend. Wel moet zij de schilderijen aan de kerk
van Oudelande hebben nagelaten.
Het portret is niet op paneel maar op doek geschilderd. Het is voor zover
bekend niet gesigneerd, dus of het ook geschilderd is door ds Veekmans
weduwe is niet met zekerheid vast te stellen. Het is wel aannemelijk dat het,
gezien de leeftijd van de afgebeelde persoon, ds. Veekmans voorstelt.
Wilhelmina Jacoba Veekmans –Godefroy zal de schilderijen gemaakt hebben
als herinnering aan die luttele jaren dat zij beiden samen waren. Op het gezicht
op Oudelande zien we een man , vrouw en een heel klein kind, wat het jonge
gezin moet voorstellen.

Het portret was in een zeer slechte staat. Dit is gekomen door afwisselend
vochtig en droog, koud en warm. Als ingedrongen vocht weer opdroogt, krimpt
het doek waardoor er scheurtjes in de verflaag ontstaan, die mettertijd steeds
groter worden. Zo blijft uiteindelijk een sterk gebarsten doek over, waar
gemakkelijk schilfers afvallen.

Bij de restauratie zijn de bladders zo veel mogelijk vlag gemaakt en op de
ondergrond vastgezet. Ontbrekende delen zijn opgevuld en bijgeschilderd en
het doek is van enkele lagen vernis voorzien. Ook de lijsten zijn gerestaureerd.
Op onze website vindt u bij publicaties meer over deze schilderijen.
Geraadpleegde bronnen : W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, deel II,
pagina 76
Origineel handschrift berust bij Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
Zeeuws Archief, Predikanten Ned. Herv. kerk Zeeland 1565-1938. Toegevoegd : 5 januari
2010
Familieadvertenties: Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag

Oorlogsmonument Koudekerke
De PZC berichtte in mei en november vorig jaar uitgebreid over de restauratie
en het verplaatsen van het Koudekerkse oorlogsmonument, door ons bedrijf
uitgevoerd. We volstaan daarom met enkele foto’s . Wilt u meer foto’s zien?
Kijk op http://www.dorpsraadkoudekerke.nl/?show=7

Sigillum Civitatis Veriae of het Veerse Stadszegel
Hoe oud is een ijzeren voorwerp met spindel en schroefdraad ? Meestal wordt
dan gedacht: uit de tijd van de industriële revolutie of daarna. Een logische
conclusie, maar klopt het ook? Tijdens de industriële revolutie, pakweg de
tweede helft van de 19e eeuw maakte de productie van machines en gereedschap
een grote vlucht. Maar daarvoor waren smeden ook tot veel in staat. De
schroefspindel bestaat al sinds de 17e eeuw, en in de 18e eeuw waren er al
draaibanken met functies die we in deze tijd nauwelijks meer tegenkomen of
voor mogelijk houden : ovaal draaiwerk, scheef draaiwerk, schroefdraad, het
kon allemaal.
Deze inleiding hoort bij een bijzondere ontdekking. In het Veerse stadhuis was
reeds lange tijd een tafeltje aanwezig waarop een pers met een stempel was
gemonteerd. Het ijzerwerk was nogal roestig en het leek onmogelijk het naar
beneden gerichte stempel goed te bekijken omdat het een geheel leek met de
rest van de constructie. Dat tafeltje was tijdelijk opgeslagen in de kelder van het
stadhuis. Door een calamiteit liep in november 2011 de kelder tijdens hevige
regenval onder en de daar opgeslagen voorwerpen moesten worden
schoongemaakt en elders opgeslagen. Zo kwam, tezamen met veel andere
voorwerpen, dat tafeltje bij ons in de werkplaats terecht. Met enige moeite kon
toen ook het roestige stempel worden losgehaald uit de constructie. Het bleek te
gaan om ……..het Veerse stadszegel. Een zeer fraai gemaakt zegelstempel,
tenminste uit de 18e eeuw, mogelijk nog ouder.

Het tafeltje met stempel en pers is inmiddels gerestaureerd. Het onderstel is van
beukenhout en van een paarsige vernis voorzien. Het bovenblad is van een
houtsoort die vroeger o.a. werd fijn geraspt om er paarse verf van te maken.
Maar een andere gebruik heeft deze soort veel beroemder gemaakt:
strijkstokken voor violen e.d Het gaat om Pernambuco, thans een van de
duurste houtsoorten ter wereld, en als boom zwaar beschermd.

Lantaren Campveerse Toren
Een tweede voorwerp uit de kelder van het Veerse stadhuis is reeds lang, zeker
vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw niet meer door mensenogen aanschouwd,
terwijl het voorwerp eens vele generaties Arnemuidse vissers de weg wees
naar een veilige haven: de oorspronkelijke lantaren van de Campveerse Toren.
Toen bij de Campveerse Toren in de jaren ’30 een nieuw havenlicht werd
geplaatst verdween de vroeg 19e eeuwse ( ca. 1820) lantaren naar de kelder van
het stadhuis en werd houten trap naar de lantaren afgebroken
Op oude foto’s is de houten trap naar de lantaren , bedoeld om hem gemakkelijk
aan te kunnen steken ( met een soort fakkel ) nog te zien, maar oorspronkelijk
werd de lantaren ontstoken vanuit het raam.
Bewezen is het niet, maar er is ook een gebeeldhouwd zandstenen ornament, wat
zeer waarschijnlijk onder de lantaren heeft gezeten als drager, voordat de houten
trap werd aangebracht. Lantaren met steen zijn ongeveer 150 cm hoog.
Om het voorwerp uit de vergetelheid te halen is hierboven een foto van
lantaren met steen geplaatst.

zegelstempel Veers stadszegel

Veere, de Campveerse toren Boven : foto H. Cassiers, ca. 1900, onder ansichtkaart uit de jaren ’30 ( Beeldbank
Zeeuwse Bibliotheek )

Komende maanden zal er o.a een 17e eeuwse kast van Palissanderhout worden
gerestaureerd. In December werd een ouder exemplaar met zeer fraai snijwerk
opgeleverd. Beide objecten in opdracht van de provincie Zeeland.
Verder hopen we dit jaar een belangrijke publicatie af te kunnen ronden: de
geschiedenis van de buitenplaats La Solitude, ( gesloopt in 1971) , aan de
Middelburgse Seisweg.
Ik deze publicatie zal de geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot 1971 worden
belicht, ook van de mensen die er gewoond hebben en hoe de verschillende
bouwfases elkaar hebben opgevolgd. Er zullen bovendien bouwkundige
tekeningen aan worden toegevoegd, zodat ook het gehele interieur van het
buitenplaatsje kan worden bekeken.
Hieronder een klein voorproefje …..
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Sint Anna ter Muiden, hek voor de kerk. Foto Ies Lamain, Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek

