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Voorwoord

Op 25 september 1852 vertrok het fregat de 
Roompot voor haar zevende en laatste reis. 
Gebouwd op de werf in Zierikzee was het schip 
vernoemd naar het voor Zierikzee zo belangrijke 
zeegat: de Roompot. De kiel van deze driemaster 
werd gelegd in 1841, maar het schip liep pas drie 
jaar later in 1844 van stapel. De eerste reis van de 
Roompot begon in 1845. Vijf reizen zou 
de Roompot maken in opdracht van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij met als 
bestemming meestal Batavia. De overige twee 
reizen werden gedaan in eigen opdracht, want 
inmiddels waren in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de vrachtprijzen zo gedaald 
dat de reders zelf particuliere bevrachtingen 
gingen zoeken. Zo ook dus op die laatste reis in 
1852. Aan boord waren 22 man en de reis ging 
naar Myanmar (het voormalige Birma). Rijst was 
de belangrijkste handelswaar die men daar 
inkocht. De terugreis werd ingezet op 18 februari 
1853 en na de nodige stormproblemen voer 
de Roompot op de ochtend van 29 juni 1853 de 
Noordzee op en was Zeeland in zicht. Toen ging 
het echter mis want ‘s middags rond half drie 
liep de Roompot volkomen onverwacht aan de 
grond op de Noorderrassen. Later die dag kwam 
het schip met vloed weer los, maar uiteindelijk 
zonk het diezelfde nacht nog in de vaargeul 
genaamd…de Roompot.
Maritiem archeoloog Alice Overmeer beschrijft 
in haar onderzoek hoe het verder verliep met 
de Roompot van ondergang tot het moment van 
lokalisatie. Het in 1853 vergane schip werd begin 

jaren negentig van de vorige eeuw door lokale 
duikers gelokaliseerd. Door de vondst van een 
scheepsbel met het opschrift ‘De Roompot-
Zierikzee’ en ‘Dordrecht-Anno-1844’ werd men 
op het spoor gezet van de Roompot. Alice maakt 
overtuigend duidelijk in haar onderzoek dat we 
hier daadwerkelijk te maken hebben met het 
wrak van de Roompot, gelegen in de vaargeul de 
Roompot. Niet vaak komt het voor in de wereld 
van de scheepsarcheologie dat een gevonden 
scheepswrak gekoppeld kan worden aan zijn 
oorspronkelijke naam en de precieze datum van 
zijn ondergang. 
Het waardestellend onderzoek naar het wrak 
zelf vond plaats in 2005. In de periode 
2005-2016 stond het wrak geregeld - vooral in 
Zeeland - in de belangstelling. Zo werden er 
diverse exposities over het onderzoek en het 
schip georganiseerd, waaronder op Neeltje Jans 
en in het Stadhuismuseum in Zierikzee. 
De verschijning van het rapport van 
Alice Overmeer komt op een goed moment, 
want in 2017 zal het schip de Roompot wederom 
centraal staan in een tentoonstelling over 
onderwatererfgoed in het Stadhuismuseum in 
Zierikzee. Met dit rapport in de hand kunnen de 
makers van de tentoonstelling nu definitief 
melden dat het wrak gevonden in vaargeul de 
Roompot daadwerkelijk de in 1853 vergane 
Oostindiëvaarder de Roompot is. 

Benno van Tilburg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Samenvatting 

Ruim 160 jaar geleden, op 29 juni 1853, verging 
een Oostindiëvaarder, in het zicht van zijn 
thuishaven Zierikzee. Het schip, vol met rijst 
voor het door mislukte aardappeloogsten 
geteisterde Europa, liep op klaarlichte dag 
onverwachts aan de grond op de Noorderrassen. 
Nadat het schip verlaten was door de kapitein en 
zijn bemanning, trok de vloed het schip los en 
dreef het, voortgestuwd door de wind, vaargeul 
de Roompot in. Daar zonk het nog diezelfde 
nacht naar de bodem. 
Het wrak werd pas weer begin van de jaren 
negentig van de twintigste eeuw ontdekt door 
lokale duikers. Een scheepsbel werd opgedoken, 
met daarop de tekst ‘ROOMPOT-ZIERIKZEE’ en 
‘DORDRECHT-ANNO-1844’, maar de exacte 
vindplaats bleef onduidelijk. In de jaren erna 
kwamen er meer berichten over het vermeende 
wrak van fregat de Roompot, ook over de snelle 
achteruitgang van dit wrak. In 2005 kon het 
archeologisch duikteam van ROB/NISA een 
waardestellend onderzoek inplannen op de 
vindplaats, die de werknaam Roompot 1 kreeg. 
De waardestelling werd uitgevoerd tussen 19 juli 
en 19 augustus 2005 en naast algemene onder-
zoeksvragen was het doel een uitspraak te 
kunnen doen over de identiteit van het 
scheepwrak: was het nu wel of niet het fregat 
de Roompot?
Op een diepte tussen de 17 en 23 meter (met 
laagwater) liggen de restanten van een lang en 
vrij zwaargebouwd schip, met een minimale 
lengte van 42 m over de stevens en een breedte 
van ten minste 9,30 m midscheeps. In en buiten 
het schip liggen grote delen van drie ijzeren 
masten en een ijzeren boegspriet. De houten 
scheepshuid is gladboordig gebouwd uit een 
enkele laag huidplanken, bedekt met een 
messing beplating. Het schip had twee 
dekniveaus. De stuurboordkant is tot aan het 
eerste dek bewaard gebleven, de bakboordzijde 
tot aan het potdeksel. De dekbalken werden 
ondersteund door ijzeren onderdekse knieën, en 
een enkele keer door zijwaarts geplaatste 
houten knieën. De combinatie van verschillende 
constructiekenmerken laat zien dat het schip is 
gebouwd in de nadagen van de houten scheeps-
bouw. Het schip heeft nog wel een raamwerk 
van houten spanten en een houten huid met een 
beschermende messing beplating, maar 
bepaalde onderdelen werden al in ijzer 
uitgevoerd, zoals de dekknieën, de masten en 
de boegspriet. 

In het wrak was ten tijde van het waardestellend 
onderzoek een nog grotendeels onverstoorde 
vondstlaag aanwezig, bestaande uit zowel 
organisch als anorganisch materiaal. Het betreft 
objecten behorende tot de oorspronkelijke 
lading van het schip (rijst, rotan, verpakkings-
materiaal), huishoudelijke objecten (tinnen 
pispot), kombuisgoed/eet- en drinkgerei (drink-
glazen, wijnflessen compleet met kurk, 
kommen) en persoonlijke uitrusting (schoenen, 
naaikistje). Topvondsten zijn wel een compleet 
dubbelzijdig schaak- en dambord en een Engelse 
stick barometer. De inventaris is overwegend 
Nederlands en duidt op een schip van 
Nederlandse herkomst. De lading wijst op Azië 
als het meest recente vaargebied van het schip.
Dendrochronologisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat het scheepshout is geveld tussen 
1846 en 1858, maar mogelijk nog één of twee 
jaar eerder. Dit maakt een bouwdatum vroeg in 
de jaren veertig van de negentiende eeuw goed 
mogelijk. De datum van ondergang is bepaald 
aan de hand van het geborgen vondstmateriaal. 
Nagenoeg alle vondsten worden in de negen-
tiende eeuw gedateerd. Enkele objecten zijn pas 
vanaf 1850 in gebruik geraakt, sommige andere 
worden tot uiterlijk 1870 gedateerd. Hiermee 
kan de ondergang van het schip tussen 1850 en 
1870 worden geplaatst. 
De scheepsvondst vertoont zo veel overeen-
komsten met de in 1853 vergane Oostindië-
vaarder de Roompot, dat geconcludeerd kan 
worden dat het inderdaad de resten van dit 
negentiende-eeuwse fregat betreft. De Roompot 
werd gebouwd tussen 1841 en 1844 in Zierikzee, 
op de Zierikzeese scheepswerf De Goede 
Intentie. Het koopvaardijschip kwam in dienst 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
waarvoor het goederen van en naar Nederlands-
Indië vervoerde. Het schip voer zeven keer heen 
en weer naar Azië, waarvan vijf maal in dienst 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. 
De reizen naar de Oost en terug waren niet 
makkelijk voor de Roompot, het schip kwam 
meerdere keren in zware stormen terecht en 
leed aanzienlijke schade. Opvallend genoeg ging 
het schip juist ten onder op een kalme zee, in het 
zicht van thuishaven Zierikzee. Op 29 juni 1853 
stuitte het fregat op een zandbank en later die 
nacht verging het in de vaargeul de Roompot, 
voor de ingang van het Veerse Gat. 
Roompot 1/de Roompot is opvallend goed 
bewaard gebleven. Toch zijn er duidelijke 
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signalen dat de achteruitgang van dit wrak heel 
snel gaat. Grote delen van het wrak zijn sinds de 
ontdekking al verdwenen. Het duikteam heeft 
zelf aan den lijve ondervonden dat vondst-
materiaal binnen dezelfde dag vrijspoelde en 
met de stroming verdween. Het scheepswrak en 
zijn vondstcomplex worden als zeer behoudens-
waardig gezien. Geadviseerd wordt om dit wrak 
binnen afzienbare tijd fysiek te beschermen of 
op te graven, aangezien het proces van achter-
uitgang in rap tempo doorgaat.
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Summary

Over 160 years ago, on 29 June 1853, an East 
Indiaman sank in sight of its home port of 
Zierikzee. Loaded with rice for Europe, which at 
the time was suffering the effects of failed potato 
harvests, the ship unexpectedly ran aground in 
broad daylight on the Noorderrassen sandbank. 
After the crew and captain had left the ship, the 
incoming tide refloated the ship and, driven by 
the wind, it drifted into the Roompot fairway, 
where it sank to the seabed that same night.
The wreck was not discovered until the early 
1990s, by local divers. A ship’s bell was retrieved 
bearing the inscriptions ‘ROOMPOT-ZIERIKZEE’ 
and ‘DORDRECHT-ANNO-1844’, but the precise 
location of the site remained unclear. In the years 
that followed there were several reports that the 
alleged wreck of the frigate De Roompot had been 
found, as well as warnings of the rapid 
deterioration of the wreck. In 2005 the ROB/NISA 
archaeological diving team was able to schedule 
a value assessment of the site, which was given 
the working name ‘Roompot 1’. The assessment 
was performed between 19 July and 19 August 
2005, with the aim of providing answers to a 
number of general research questions and 
drawing a final conclusion as to the identity of 
the wreck: was it really the frigate De Roompot?
The remains of a long, fairly heavily constructed 
ship with a minimum length of 42 m from stem 
to stern and a width of at least 9.30 m amidships 
lie at a depth of 17 to 23 metres (at low tide). 
Large sections of three iron masts and an iron 
bowsprit lie in and around the ship. The hull is 
carvel-built from a single layer of wooden planks 
covered with brass plating. The ship originally 
had (at least) two deck levels. The starboard side 
has remained preserved up to the first deck, the 
port side to the gunwales. The deck beams were 
supported by iron knees below deck, with 
occasionally a transverse wooden knee. 
The combination of various structural features 
shows that the ship was built in the latter days of 
wooden shipbuilding. It has a wooden frame and 
a wooden hull with protective brass plating, but 
certain parts were already made of iron, such as 
the knees supporting the deck beams, the masts 
and the bowsprit.
A largely undisturbed find layer consisting of 
both organic and inorganic material was found in 
the wreck at the time of the value assessment.  
It contained objects belonging to the ship’s 
original cargo (rice, rattan, packaging material), 
domestic items (pewter chamberpot), 

galleyware/eating and drinking gear/victuals 
(glasses, wine bottles with cork, bowls) and 
personal items (shoes, sewing box). The most 
spectacular finds were a complete double-sided 
chess and draughts board and an English stick 
barometer.  
The inventory is largely Dutch and suggests that 
the ship had Dutch origins. The cargo points to 
Asia as the ship’s most recent destination.
Dendrochronological analysis has shown that the 
ship’s timbers were felled between 1846 and 
1858, or possibly one or two years earlier. 
This makes a construction date in the early 1840s 
quite plausible. The date of the shipwreck was 
determined on the basis of the find material 
retrieved. Virtually all the finds have been dated 
to the nineteenth century. A few objects were not 
in use until the 1850s, while other have been 
dated to no later than 1870. The shipwreck 
therefore occurred somewhere between 1850 
and 1870.
The wreck bears so many similarities to the East 
Indiaman De Roompot, sunk in 1853, that we can 
conclude that it is indeed this nineteenth-century 
frigate. De Roompot was built at the De Goede 
Intentie shipyard in Zierikzee between 1841 and 
1844. As a merchant vessel, it was in the service 
of the Dutch Trading Company (Nederlandsche 
Handel-Maatschappij), transporting goods to 
and from the Netherlands East Indies. The vessel 
made seven return voyages to Asia, five of them 
for the Dutch Trading Company. Its voyages to 
and from the East did not always go smoothly, 
and the vessel was caught in five severe storms, 
during which it sustained considerable damage. 
Ironically, however, the ship was lost in a calm 
sea in sight of its home port. On 29 June 1853 the 
frigate ran aground on a sandbank and sank later 
that night in the Roompot fairway at the 
entrance to the Veerse Gat sea channel.
Roompot 1/De Roompot is in a remarkably good 
state of preservation. Nevertheless, there are 
clear signs that its condition is deteriorating 
rapidly. Large parts of the wreck have 
disappeared since it was discovered.  
The diving team has seen find material being 
washed free and carried away by the current in a 
single day. The shipwreck and find assemblage 
are regarded as highly valuable and they certainly 
warrant conservation. It is recommended that 
the wreck be protected or excavated in the near 
future, given the ongoing process of rapid 
deterioration.
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1 Inleiding

1  De Afdeling Archeologie Onderwater 
(AAO) begon als een buitendienst van 
het Ministerie van WVC. In 1995 werd 
de Afdeling Archeologie Onderwater 
samengevoegd met de Afdeling 
Scheepsarcheologie in Ketelhaven tot 
het Nederlands Instituut voor Scheeps- 
en onderwaterArcheologie (NISA), een 
onderdeel van de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB). In 1998 werd het NISA gehuisvest 
in Lelystad. Sindsdien heeft het 
verschillende naamswijzigingen 
ondergaan. Bij het schrijven van dit 
rapport heette de afdeling in Lelystad 
het Maritiem Depot van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels is 
het depot overgegaan naar Batavialand.

2  Het is niet helemaal duidelijk of het 
schip nu ‘Roompot’ of ‘de Roompot’ 
heette. De contemporaine 
krantenberichten zijn niet eenduidig 
hierin. Gezien de tekst op de bel gaan 
we daarom in dit verhaal uit van 
scheepsnaam de Roompot.

3  De afkorting SBOZ is met ingang van 
augustus 2012 veranderd in STIBOZ 
(persoonlijke mededeling C.F. Groen, 
6 augustus 2012).

4  In deze rapportage zal onderscheid 
gemaakt worden tussen de vindplaats 
(het wrak) dat Roompot 1 wordt 
genoemd, het negentiende-eeuwse 
schip uit Zierikzee dat in de tekst wordt 
aangeduid met fregat de Roompot en de 
locatie dat als vaarwater of vaargeul de 
Roompot wordt omschreven.

5  Vos 2005a.
6  Voor de betekenis van deze term en 

andere vaktermen, zie de verklarende 
woordenlijst achterin deze publicatie.

7  Vos 2007a, 88.
8  Vos 2005a.

1.1 Aanleiding

In 1992 werd bij de Afdeling Archeologie 
Onderwater (AAO)1 te Alphen aan den Rijn 
melding gedaan van een ‘helemaal compleet 
scheepswrak’, gevonden in vaargeul de 
Roompot. Belgische sportduikers hadden op de 
locatie een scheepsbel gevonden, waarop de 
tekst ‘DE ROOMPOT-ZIERIKZEE’ en ‘DORDRECHT-
ANNO-1844’ stond (afb. 1). Het zou dus gaan om 
het schip de Roompot,2 een fregat dat tussen 1841 
en 1844 op een Zierikzeese scheepswerf was 
gebouwd en vernoemd was naar het vaarwater 
ten noorden van Walcheren en Noord-Beveland, 
de Roompot. 
Een jaar eerder, op 18 mei 1991, maakte de 
Stichting tot Behoud van Onderwaterschatten in 
Zeeland (SBOZ)3 ook al melding van dit 
 scheepswrak, gelegen op 28 m diepte en 
geladen met rijst. Ook van een andere groep 
lokale duikers kwam in het begin van de jaren 
negentig van de twintigste eeuw een vondstmel-
ding binnen, maar zij dachten in eerste instantie 
het schip Rio Christina te hebben geïdentificeerd. 
Niet veel later had ook deze groep het over de 
Roompot. 
Volgens de gebruikelijke procedure gaf de 
Afdeling Archeologie Onderwater het gemelde 
wrak een werknaam verwijzend naar de vondst-
locatie, aangezien de echte naam van het schip 
meestal niet bekend is. Het wrak werd daarom 

Roompot 1 genoemd, naar de vaargeul waarin 
het wrak was aangetroffen.4

Van de verschillende groepen duikers kwamen 
twee dingen duidelijk naar voren: het scheeps-
wrak in de Roompot was uitzonderlijk compleet 
en ging tegelijkertijd verontrustend hard 
achteruit.5 
In 2003 bracht A. Vos, hoofd van het archeolo-
gisch duikteam van – inmiddels – de ROB/NISA, 
met enkele lokale duikers een bezoek aan het 
wrak om te beoordelen of het archeologisch 
duikteam een waardestellend onderzoek6 op dit 
wrak zou moeten uitvoeren. Zowel de uitzon-
derlijke compleetheid, als het snel intredende 
verval, viel ook Vos op. Op basis van deze waar-
nemingen werd besloten om het wrak op te 
nemen in het verkennend duikprogramma van 
2005 van het duikteam.7 
De inhoudelijke argumenten om de waarde van 
dit scheepswrak vast te stellen werden 
beschreven in de Opzet voor invulling duikseizoen 
2005 8 en hadden betrekking op:
• de compleetheid: het wrak Roompot 1 leek 

één van de meest complete wrakken ooit in 
Nederland aangetroffen te zijn. Het scheeps-
wrak leek goed in verband te zijn, tot hoog in 
het schip. Ook leek er veel lading en uitrusting 
aanwezig te zijn.

• het grote historische belang: bij een positieve 
identificatie van het wrak als het fregat  
de Roompot, gebouwd in Zierikzee, zou de 
herinneringswaarde groot zijn, met name in 
Zeeland.

• een multidisciplinaire benadering: gezien de 
vrij jonge datering, zou een zowel archeolo-
gische als historische benadering van de 
vindplaats mogelijk zijn. 

• kennisvergaring van Zeeuwse scheepsbouw: 
bij een positieve identificatie zou het scheeps-
wrak veel informatie kunnen prijsgeven over 
Zeeuwse zeegaande scheepsbouw in de 
negentiende eeuw. 

• kennisvergaring over bewaarpotentieel 
Noordzeebodem: het onderzoek zou kennis 
opleveren op het gebied van de maritieme 
AMZ in het Noordzeegebied.

Ook de gunstige operationele omstandigheden, 
zoals de korte afstand voor de kust en dus korte 
vaartijd, de relatief beschutte ligging van de 
vindplaats, het goede zicht onder water en de 
goed werkbare duikdiepte, waren belangrijk in 
de besluitvorming.

Afb. 1: Krantenbericht over vondst van de Roompot 

(bron: krant en jaar onbekend, vermoedelijk 1993).
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9  De vigerende kwaliteitsnormen zijn te 
vinden op http://www.sikb.nl/2913.

10  Het doel en de onderzoeksvragen zijn 
beschreven in de Opzet invulling 
duikseizoen 2005 (Vos 2005a).

1.2 Doel onderzoek en onderzoeks-
vragen

De vereisten voor onderzoek onder water zijn 
verwoord in de Kwaliteitsnorm van de 
Nederlandse Archeologie (KNA) Waterbodems. 
Voor het onderzoek onder water was ten tijde 
van het waardestellend onderzoek een oudere 
versie van de KNA Waterbodems van toepassing, 
de KNA Maritiem 2.0. Voor het opstellen van de 
rapportage is de nu vigerende KNA 
Waterbodems 3.2 van toepassing.9

Het doel van het project was het uitvoeren van 
een waardestellend onderzoek op de vindplaats 
Roompot 1.10 De doelen van een waardestellend 
onderzoek houden over het algemeen in:
1. het vaststellen van de aard en inhoud van de 

vindplaats; 
2. het documenteren van de omvang van wat 

bewaard is gebleven en nog zichtbaar is van 
het schip zelf en de uitrusting en lading;

3. het achterhalen van de bouw- en onder-
gangsdatum van het schip (door middel van 
het nemen van dendromonsters en het 
verzamelen van diagnostisch vondst-
materiaal);

4. het vaststellen van de fysieke toestand 
waarin de vindplaats zich bevindt en de mate 
van degradatie.

Dit laatste doel was met name belangrijk 
vanwege de zorgwekkende verhalen van de 
lokale duikers die de afgelopen jaren binnen-
kwamen. Een aanvullende onderzoeksvraag die 
daarop voortborduurde was dan ook:
5. kan er een uitspraak worden gedaan over het 

bewaarpotentieel in de Noordzeebodem? 
Hoeveel kan er in ideale omstandigheden nog 
over zijn van een scheepswrak na 150 jaar? 
Hoe snel vervalt een goed bewaard wrak, 
nadat het wordt blootgesteld aan natuurlijke 
processen?

Andere aanvullende onderzoeksvragen hadden 
betrekking op de mogelijke historische connectie 
die gemaakt zou kunnen worden: 
6. zijn er aanwijzingen dat het daadwerkelijk 

gaat om de restanten van fregatschip 
de Roompot? Zo niet, welke argumenten 
spreken een positieve identificatie tegen?

7. indien het wrak als de Roompot wordt geïden-
tificeerd, wat kan de vondst van het schip 
bijdragen aan de kennis over de bouw van 

zeegaande schepen uit de regio Zeeland? 
Bijvoorbeeld, waar haalde de Zierikzeese 
werf zijn bouwhout voor dit zeegaande schip 
vandaan?

1.3 Strategie waardestellend onderzoek

Het waardestellend onderzoek vond plaats in 
juli en augustus 2005. Alhoewel al op voorhand 
bekend was dat het waarschijnlijk zou gaan om 
het negentiende-eeuwse fregat de Roompot, 
was de insteek van de waardestelling neutraal en 
in eerste instantie gericht op het verzamelen van 
álle mogelijke informatie van het wrak. 
Daarna zouden de bevindingen en waar-
nemingen van het archeologisch duikteam 
worden vergeleken met die van de lokale duikers 
en, indien relevant, met de bekende historische 
informatie over het fregat. 
Aangezien de scheepsbel met de tekst 
‘DE ROOMPOT-ZIERIKZEE’ niet door het eigen 
team op de vindplaats was gevonden, kon niet 
met 100% zekerheid gesteld worden dat de bel 
ook echt gevonden was op vindplaats 
Roompot 1. Daarbij was in het verleden al veel 
verwarring en onduidelijkheid over de vindplaats 
en werden zowel de Roompot als de Rio Christina 
genoemd. 
Door een open blik te houden, hebben de leden 
van het duikteam geprobeerd een onafhankelijke 
uitspraak te kunnen doen over de aard, omvang, 
datering en toestand van het scheepswrak.

1.4 Opbouw rapportage

De opbouw van deze publicatie volgt dezelfde 
strategie. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeks-
geschiedenis van de vindplaats, in het bijzonder 
de ontdekking door en de onderzoeksresultaten 
van de lokale duikers. Hoofdstuk 3 gaat in op de 
onderzoeksmethodiek van het archeologisch 
duikteam. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten 
van het waardestellend onderzoek met 
betrekking tot de topografie, de scheeps-
constructie, het vondstmateriaal, het daterend 
onderzoek en de fysieke toestand van de 
vindplaats. Hoofdstuk 5 is het historische verhaal 
rondom het fregat de Roompot en de Zeeuwse 
scheepsbouwgeschiedenis. In hoofdstuk 6, 
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1.5 Administratieve gegevens

Algemeen

Werknaam/alias Roompot 1

Gemeente Veere

Provincie Zeeland

Plaats Noordzee, Vaarwater de Roompot

Toponiem Noordzee Roompot 1 NCP Blok S08

Positie, geografisch en RD RMP109 (Noordpunt, de voorsteven): N 51°36.371’/O 03°36.466’ (WGS84).
RMP128 (Zuidoostpunt, het achterschip): N 51°36.350’/O 03°36.468’ (WGS84).
Centraal: X= 32.160, Y=403.875 (RD).

Kaartblad Top 25000 42D

Diepte vindplaats wrak: -17 tot -23 m, geulen dieper dan -26 m (met laagwater).

Geomorfologische context zeebodem

Archis waarnemingsnummer 47912

Archis onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code) 12814

Onderzoek

Type onderzoek archeologisch: onderwaterarcheologie, waardestellend onderzoek (IVO)

Periode veldonderzoek 19 juli 2005 tot en met 19 augustus 2005 (25 dagen)

Uitvoerders archeologisch duikteam NISA (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Projectleider A.D. Vos

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (destijds: ROB/NISA)

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (destijds: ROB)

Datum bureau-onderzoek mei 2005

Datum deponering september 2005

Beheer en plaats documentatie en vondst-
materiaal

Batavialand: Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad

Resultaten

Complex en ABR codering ESCH (Scheepvaart)

Omvang vindplaats 50 x 40 m

Typering vindplaats nagenoeg compleet wrak met een lengte van 41,25 m en een breedte van 9,30 m. De voorsteven is aanwezig, de achter-
steven is niet aangetroffen. De bakboordzijde is omgeklapt en tot aan het tweede dek bewaard gebleven. De stuur-
boordzijde is tot aan het eerste dekniveau geconserveerd. Er zijn drie ijzeren masten en een ijzeren boegspriet aange-
troffen. Het schip had een gladboordige huid die met koperbeplating was bedekt. De dekbalken werden ondersteund 
door zowel houten als ijzeren dekknieën. In het wrak zijn de resten van de lading (rijst, bamboestaven, rotan) gevonden 
en verder voorwerpen uit de inventaris, zoals een barometer, een dam-/schaakbord, een schoen, een tinnen pispot en 
wijnflessen. De inventaris en lading wijzen op een Nederlands schip, dat handel voerde met Azië.

Datering bouw nieuwe tijd B. Het jaarringonderzoek wijst uit dat het bouwhout is gekapt tussen 1844-1845 en 1858. 

Datering ondergang nieuwe tijd B. De gemeenschappelijke datering van de geborgen vondsten ligt tussen 1850 en 1870. 

Historische gegevens het onderzoek bevestigt dat het gaat om de restanten van fregat de Roompot. Dit schip is gebouwd in Zierikzee tussen 
1841 en 1844. Het schip voer enkele jaren in dienst van de NHM naar Azië. Tijdens de zevende terugreis stootte het op 
een zandbank vlak voor Walcheren en zonk op 29 juni 1853 in vaarwater de Roompot.

de conclusie, worden onderzoeksresultaten en 
historische feiten met elkaar vergeleken, om een 
uitspraak te kunnen doen over de mogelijke 
identiteit van het scheepswrak. In hoofdstuk 7 ten 

slotte wordt de vindplaats gewaardeerd volgens 
de KNA-systematiek, waarna een advies volgt 
voor behoud of bescherming van de vindplaats in 
de toekomst.
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1.6 Dankwoord

Vele mensen hebben bijgedragen aan een goede 
afloop van dit project, zowel bij de uitvoering 
van het veldwerk in 2005, als bij de uitwerking 
van de vondsten en het komen tot een 
publicatie. 
Het vondstmateriaal is geconserveerd door 
Lucas van Dijk en Laura Koehler van het 
Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie. 
Ook vele andere oud-collega’s van de Afdeling 
Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed stonden altijd klaar om te 
helpen. Nader materiaalonderzoek, of advisering 
hierover, is gedaan door Elsemieke Hanraets, 
Wim Kuijper, Bertil van Os, Roos van Oosten en 
Michel Hulst.
Het beeldmateriaal is tot stand gekomen met 
dank aan Ton Penders voor de objectfotografie, 
Peter Leensen voor de foto’s van het veldwerk, 
Frank Dallmeijer voor de bewerking van de 
scheepshouttekeningen en Arent Vos voor de 
constructietekeningen.
Bij het schrijven van de rapportage heb ik veel 
gehad aan Léon Vroom voor het bijspijkeren van 
de logistieke en technische kant van het duiken, 
aan Wilma Gijsbers voor vele constructieve 

suggesties en aan Arent Vos die onvermoeibaar 
verschillende versies van commentaar heeft 
voorzien.
Vele mensen in het Zeeuwse hebben informatie 
of beeldmateriaal gegeven over het wrak en zijn 
verleden, zoals Fred Groen, Arthur Scheijde, 
Dries van Weenen, Vic Verlinden, Arie de Lange, 
Peter Priester en Veronica Frenks. Ik dank 
iedereen van harte voor zijn of haar bijdrage! 
Speciale dank gaat uit naar de mensen die bij het 
veldwerk betrokken waren. Bij de werkzaam-
heden aan boord werden we ondersteund door 
de schippers van de Coastal Protector: Jeroen de 
Gans, Goos Toxopeus, Wytze Vellinga, Jan Visser 
en Jan Roelof van de Werff.  
Aan de wal stonden de medewerkers van 
Rijkswaterstaat voor ons klaar. 
Tijdens de gehele veldwerkperiode werd het 
duikteam ondersteund door Ria Gerards, kokkin 
en huishoudelijk medewerker. Haar goede 
zorgen heeft haar de koosnaam 'Ma' opgeleverd 
en ons vele kilo's extra!
Maar in het bijzonder wil ik mijn oud-collega's 
van het archeologisch duikteam bedanken die 
het onderzoek hebben uitgevoerd: Arent Vos, 
Frank Koppen, Léon Vroom, Peter Leensen en 
Michiel Helwig. Zonder hun inzet en uitstekende 
waarnemingen, beschrijvingen en tekeningen 
was deze publicatie niet mogelijk geweest. 
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1  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: formulier melding 
onderwatervondsten Afdeling 
Archeologie Onderwater, ingevuld door 
SBOZ, 18 mei 1991.

2  Archis waarnemingsmelding 47912, 
archis.cultureelerfgoed.nl, 
geraadpleegd januari 2016.

3  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Meer over de 
ontdekking van het wrak en de vondst 
van de bel, zie website wrecksite.eu.

4  Het wrak van de Rio Christina blijkt nooit 
te hebben bestaan. Vlakbij de 
wraklocatie van de Roompot was in 1971 
ook een motorjachtje gezonken. 
Een lokale beroepsvisser bleef met de 
netten van zijn schip Christina vastzitten 
aan dit gezonken motorbootje. 
Depositie was vlakbij boei R10 en samen 
met de naam van zijn schip werd dat 
verbasterd tot de Rio Christina (website 
Stiboz.nl, dossier De Rio Christina).

5  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: rapportage D. van 
Weenen, 7 december 1994.

6  LWAOW staat voor Landelijke 
Werkgroep Archeologie Onder Water en 
is een onderdeel van de AWN, de 
Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland, de vereniging voor 
amateurarcheologen.

7  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en persoonlijke 
mededeling L. Vroom, 8 april 2010.

2 Geschiedenis van het 
onderzoeksgebied

2.1 Ontdekking, melding en resultaten 
sportduikers

Op 18 mei 1991 werd voor het eerst bij de 
Afdeling Archeologie Onderwater een vindplaats 
in vaargeul de Roompot gemeld. De SBOZ 
meldde dat op de kop van Walcheren, op 28 m 
diepte, een wrak geladen met rijst lag, mogelijk 
het negentiende-eeuwse fregat de Roompot.1 
De vindplaats kreeg de werknaam Roompot 1, 
verwijzend naar de vaargeul waarin het wrak 
werd aangetroffen.
In september 1992 werd het wrak weer gemeld, 
ditmaal door twee Belgische sportduikers 
V. Verlinden en F. De Bode. Ze toonden foto’s 
van geborgen vondsten, waaronder twee 
dekprisma’s, glazen flessen, mineraalwater-
kruiken, een gouden ring en koperen navigatie-
instrumenten. Topstuk was wel een kleine 
scheepsbel. Rondom de bovenzijde was de tekst 
‘DORDRECHT-ANNO-1844’ te lezen en op de buik 
in een lauwerkrans de woorden ‘DE ROOMPOT-
ZIERIKZEE’ (afb. 2).2 De duikers beschreven het 
wrak als volkomen compleet, met zelfs de kaap-
stander nog op het dek. Tegen betaling wilden 
ze het wrak filmen en van de filmbeelden een 
30 minuten lange documentaire maken die in 
het Maritiem Museum in Zierikzee vertoond zou 
kunnen worden. Zowel de Afdeling Archeologie 
Onderwater als de Gemeente Zierikzee vond 

het bedrag dat ze voor documentaire en 
vondsten vroegen veel te hoog en het project 
ging niet door.3 
Ook een andere groep sportduikers nam contact 
op met de afdeling over een scheepswrak in 
vaargeul de Roompot. In eerste instantie 
dachten zij dat het om het wrak van het schip 
Rio Christina ging, of dat er twee wrakken op 
dezelfde locatie lagen. Later stelden ze dit bij tot 
het wrak van fregat de Roompot.4 Onder de naam 
Discovery Wreckdiving Foundation (later Duikwacht 
Zeeland) voerden ze in 1994 een verkennend 
onderzoek uit naar het wrak met de volgende 
bevindingen:
‘Volgens onze waarnemingen staat het wrak 
rechtop op de bodem en steekt het achterschip 
uit het talud. De kop van het schip ligt vermoe-
delijk in noordelijke richting. Aan westelijke zijde 
van het wrak is het talud vrij steil, aan de andere 
zijde is het veel flauwer en hier ligt het dan ook 
bezaaid met delen wrakhout en stukken netwerk 
en andere rommel’.5

De duikers maakten diverse schetsen van het 
wrak, resulterend in een overzichtsschets van de 
vindplaats (afb. 3). In augustus 1996 werd het 
wrak, voor de derde keer, door deze duikgroep 
officieel bij de Afdeling Archeologie Onderwater 
gemeld. 
Naar aanleiding van deze officiële melding en 
de klachten van Duikwacht Zeeland dat er veel 
werd geplunderd op de vindplaats, voerden 
duikers van de AAO en sportduikers van de 
LWAOW6 op 26 oktober 1996 een gecombi-
neerde duikactie uit op de vindplaats. 
De AAO-medewerkers R. Strötbaum en L. Vroom 
gingen onder water, maar het zicht was slechts 
een halve meter, te slecht om een goed beeld 
van de vindplaats te krijgen.7

In 2003 werkte het NISA-duikteam in Zeeland 
aan een waardestellend onderzoek op de 
vindplaats Brouwershavense Gat 2. Bij deze 
gelegenheid nodigden enkele Zeeuwse sport-
duikers het duikteam uit om eens mee te duiken 
op het scheepswrak in vaargeul de Roompot. 
D. van Weenen van Duikwacht Zeeland meldde 
dat het verval van het wrak in rap tempo 
doorging en dat het achterste deel van de 
bakboordzijde van het schip vier jaar daarvoor 
was weggebroken. Hoofd duikteam A. Vos nam 
de uitnodiging aan en maakte een duik om te 
beoordelen of het archeologisch duikteam aan 
dit wrak aandacht zou moeten besteden. Wat hij 
onderwater aantrof, bleek één van de meest Afb. 2: Scheepsbel van de Roompot (foto: V. Verlinden).
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8  Vos 2009b, 33.
9  Vos 2007a, 88.
10  www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-

verhalen/de-werken-afzonderlijk/, 
geraadpleegd 10 augustus 2014.

complete wrakken onder water te zijn die hij ooit 
had gezien. Zelfs de stomp van één van de 
masten stond nog overeind.8 Tegelijkertijd werd 
duidelijk dat de conditie van het wrak zeer snel 
verslechterde: één van de boorden stond zonder 
enige bescherming van sediment geheel vrij in 
de stroming, op het punt van instorten.9 
Besloten werd om zo snel mogelijk een waarde-
stellend onderzoek op het wrak uit te voeren.

2.2 Context van het onderzoeksgebied

2.2.1 Landschappelijke context

Het scheepswrak Roompot 1 ligt in de Noordzee 
voor de kust van het schiereiland Walcheren 
(Zeeland), ter hoogte van het plaatsje Vrouwen-
polder en vlak voor de monding van het Veerse 
Gat/Veerse Meer. Het wrak is gelegen in het 
buitengaatse gedeelte van vaarwater de 
Roompot (afb. 4). Dit vaarwater is gelegen 
tussen de Zeeuwse eilanden Schouwen-

Duiveland enerzijds en Noord-Beveland en 
Walcheren anderzijds. Sinds 1984 wordt de 
vaargeul onderbroken door de Roompotsluis, 
een onderdeel van Oosterscheldekering. 
Deze scheepvaartsluis ten zuiden van werkeiland 
Neeltje Jans werd in februari 1984 in gebruik 
genomen.10 Sinds die tijd wordt er gesproken 
van een Roompot (binnen), één van de twee 
hoofdvaargeulen in de Oosterschelde en een 
Roompot (buiten). De Roompot (buiten) loopt 
vanaf de Roompotsluis in westelijke richting, 
langs de noordkant van de Walcherse kust en 
dan omhoog richting vaarwater Westgat.  
Verwarrend genoeg is er nog een ander, korter 
stuk vaarwater, Oude Roompot geheten, dat 
direct van de Roompotsluis in noordwest-zuid-
oostelijke richting naar het Westgat loopt. 

2.2.2 Maritiem-historische context

Roompot is een toponiem waarvan de herkomst 
mogelijkerwijs kan worden teruggebracht tot 
Romanorum Portus. Dit zou in de Romeinse tijd een 

Afb. 3: Overzichtsschets van scheepswrak Roompot 1, gemaakt door lokale duikers. Rechts is het noorden 

(boegspriet), schaal onbekend (schets: D. van Weenen, 1994).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterscheldekering
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11  Scheijde 2014, 33.
12  Tuinman 2012, 14. 
13  Stuart 2003, 44; Tuinman 2012, 18.
14  Tuinman 2012, 20.

haven of zelfs een fort of kasteel zijn geweest11, 
waarvandaan zeevaarders vertrokken voor over-
tochten naar Brittannia en voor kustvaarten 
richting Frankrijk, het Iberisch schiereiland en de 
Middellandse Zee. Archeologische resten van de 
haven Romanorum Portus zijn echter nooit aange-
troffen. Wel zijn voor de kust van Domburg en 
Colijnsplaat de restanten van Romeinse tempels 
gevonden. In 1647 werden door flinke stormen 
de fundamenten van een tempel en een groot 
aantal altaren en beelden blootgelegd in de 
duinen bij Domburg.12 Het bleken altaren ter ere 
van de godin Nehalennia te zijn, bescherm-
vrouwe van handelaren en zeevaarders. Iets 
verder oostwaarts, voor de kust van Colijnsplaat, 
werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

een enorme hoeveelheid altaren, beelden en 
resten van een tempel in sleepnetten opgevist. In 
totaal zijn er tot 2003 ongeveer 370 altaren 
(waarvan 150 nagenoeg compleet), elf grote 
beelden en zes kleinere beelden van Nehalennia 
bij Domburg en Colijnsplaat gevonden en 
ongeveer 2,5 ton aan dakpannen.13 De altaren 
worden gedateerd tussen 150 en 250 na Chr.14 
Vermoedelijk werd de godin ter plaatse al 
vereerd vóór de komst van de Romeinen. 
Schippers en handelaren in vissaus, aardewerk, 
zout en wijn vertrokken met hun schepen vanuit 
het huidige Domburg en Colijnsplaat, meestal 
met Brittannia of de kust van Frankrijk als eind-
bestemming. Om zeker te zijn van een behouden 
vaart, wendden zij zich voor hun vertrek tot 
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Afb. 4: Locatie scheepswrak Roompot 1 in vaargeul de Roompot.
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Nehalennia om een soort verzekeringscontract af 
te sluiten. Ze beloofden de godin een geschenk, 
vaak in de vorm van een altaar of votiefsteen, als 
ze veilig zouden terugkeren. Deze werd dan bij de 
tempel geplaatst.15 De altaren en tempelresten 
leveren een indirect bewijs dat de Oosterschelde 
al in de Romeinse tijd een drukbevaren gebied 
moet zijn geweest. 
Rond 300 na Chr. vond een grote overstroming 
plaats, waardoor Zeeland grotendeels onder 
water kwam te staan. Vanaf het einde van de 
derde eeuw tot ca. 800 was er nauwelijks 
bewoning in het Zeeuwse achterland, want het 
was er nat en drassig. In het duingebied kon wél 
gewoond en gewerkt worden, bijvoorbeeld bij 
Domburg, waar de maritieme handelsnederzet-
ting Walacria of Walichrum was gevestigd.16 
Rond het einde van de achtste eeuw was de 
periode van overstromingen en verzilting 
voorbij. Er was een weids landschap ontstaan 
van slikken en schorren, waar grootschalige 
beweiding met schapen plaatsvond. In 837 werd 
Walcheren binnengevallen door plunderaars uit 
Denemarken, de Vikingen. De Scheldemonding 
was voor hen een ideale uitvalsbasis om andere 
gebieden aan te vallen. Na het vertrek van deze 
Vikingen besloot men verdedigingsburchten in 
Zeeland te bouwen. Aan het einde van de 
negende eeuw werden vijf ringwalburchten 
opgeworpen: Oostburg, Oost-Souburg, 
Middelburg, Domburg en Burgh.17

Vanaf de elfde eeuw werden veel gebieden in de 
Scheldedelta ingepolderd. Dit werd gedaan in 
opdracht van de Vlaamse abdijen die Zeeland 
grotendeels in handen hadden. De schapen die 
er werden gehouden zorgden voor een 
bloeiende wolhandel. 
De Vlaamse steden Brugge, Damme en Sluis, 
gelegen aan het Zwin, werden in de twaalfde en 
dertiende eeuw hét ontmoetingspunt van 
scheepvaart uit Noord- en Zuid-Europa. 
In Zeeland leefde men vooral van handel en 
visserij. Middelburg en Zierikzee waren de 
grootste steden van de regio.18 De Zeeuwen 
werden de vrachtvaarders van Engelse wol voor 
de Vlaamse en Zeeuwse lakennijverheid. 
Veere was zelfs tussen 1531 en 1799 de Schotse 
wolstapel van Nederland.19 Middelburg was in de 
veertiende en vijftiende eeuw de internationale 
overslaghaven voor Brugge, Antwerpen en 
Bergen op Zoom. Waar de wateren van het Sloe, 

de Welsinge en de Honte (de latere Wester-
schelde) samenkwamen, kon de vaart van en 
naar de Noordzee worden gecontroleerd en de 
toegang tot Middelburg worden beheerst. 
Hier ontstond fort Rammekens. De belangrijkste 
rede van het gebied lag tot de zestiende eeuw in 
het Sloe voor de kust van Arnemuiden. 
Vanwege toenemende verzanding van het Sloe 
verplaatste de rede zich eind zestiende eeuw 
naar het gebied voor Rammekens (in 1547).20 
De rede werd een belangrijke anker- en handels-
plaats voor zeeschepen in de Nederlanden en 
een strategische plek voor de oorlogsvloot, die 
sinds 1540 in Veere was gevestigd.
Maar in die tijd was Antwerpen inmiddels de 
belangrijkste stad van de regio geworden. 
De Oosterschelde en dus onder meer de 
Roompot, was altijd de belangrijkste vaarroute 
naar Antwerpen, maar stormvloeden rond 1400 
veranderden de ondiepe Honte in een goed 
bevaarbare waterweg. Het belang van de 
Oosterschelde verminderde en rond 1450 was de 
Honte, nu ook wel Westerschelde geheten, de 
primaire verbinding tussen Antwerpen en de 
Noordzee. Het maritieme en economische 
zwaartepunt in de Scheldedelta verplaatste zich 
van de Zwinhavens (mede door verzanding van 
het Zwin) naar Antwerpen en de Walcherse rede. 
Antwerpen werd de handelsmetropool van het 
westen, het Zeeuwse Arnemuiden profiteerde 
daar goed van.21 De Oosterschelderegio en met 
name Zierikzee, had hier flink onder te lijden. 
In de zestiende eeuw kreeg het gebied ook nog 
eens te maken met verzanding van de Zeeuwse 
havens en de teloorgang van de Zeeuwse haring-
visserij.22 Maar het tij keerde ten goede voor het 
Oosterscheldegebied. In augustus 1585 capitu-
leerde Antwerpen voor de Spaanse overmacht: 
de Val van Antwerpen. De Westerschelde werd 
door de Noord-Nederlandse Republiek 
afgesloten voor doorgaande scheepvaart. 
Er kwam een exodus aan kennis en kapitaal en 
deze ging richting Noord-Nederland, Duitsland 
en ook naar Zeeuwse steden als Middelburg, 
Vlissingen, Goes en Zierikzee.23 Het zwaartepunt 
van de handel verplaatste zich naar Holland en 
Amsterdam werd stapelplaats. De Zeeuwse 
havens profiteerden, want zij werden nu de over-
slagplaatsen van goederen uit het buitenland. 
Uit deze tijd, of eigenlijk iets daarvoor, vinden 
we de vroegste vermelding van vaargeul de 
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24  De Klerk 2015, 18.
25  Kuipers 2002, 18, 31.
26  Kuipers 2002, 20-21.
27  Keikes 1973/1974, 553.

Roompot. Op een anonieme kaart uit 1504 of 
1505 (afb. 5) staat ‘den roompot’ duidelijk 
vermeld. De kaart lijkt een kopie te zijn van een 
oudere kaart, van zeker voor 1488.24 Het is dan 
ook goed mogelijk dat de naam ‘de Roompot’ 
al gangbaar was in de vijftiende eeuw.
Ook de oprichting van de compagnieën, in 1602 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en 
in 1621 de West-Indische Compagnie (WIC), 
zorgde voor een opbloei van Walcheren in de 
nieuwe tijd.25 De handel in Vlissingen en 
Middelburg had vooral betrekking op de grote 
compagnieën. Veere had zoals gezegd de 
Schotse wolstapel en vanaf 1540 werden hier de 
eerste schepen van een permanente marine 
uitgerust. In Goes zetelde de Noordse 
Compagnie die zich bezig hield met hout halen 
uit Noorwegen. Zierikzee voerde voornamelijk 
handel met de Scandinavische en Baltische 
landen en handelde verder in de export van vis.26

In de achttiende en negentiende eeuw liep het 

welvaartsniveau van de regio flink terug. 
De Fransen bezetten het gebied, met een 
bombardement van Vlissingen in 1809 als 
dramatisch dieptepunt. Handel en nijverheid 
waren vrijwel lamgelegd, de scheepvaart en 
visserij kwijnden.27 Toch maakte de Zierikzeese 
handelsvloot in het midden van de negentiende 
eeuw nog een korte, maar hevige bloei door. 
De bloei was te danken aan de stimulerende 
economische maatregelen van koning Willem I, 
die de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
(NHM) oprichtte (zie verder hoofdstuk 5). 
Tussen 1838 en 1857 bouwden de twee 
Zierikzeese scheepswerven, de Stads- of 
Commerciewerf en de Goede Intentie, gelegen 
aan beide zijden van de haven, in totaal 
27 schepen. De opbloeiende scheepsbouw 
genereerde enkele decennia een geregelde vaart 
op Oost-Indië. Het is in deze tijd dat we de bouw 
en ondergang van het hier onderzochte schip 
Roompot 1 kunnen situeren (afb. 6). 

Afb. 5: Den roompot, te zien midden boven op de ‘Scheldekaart van Rupelmonde tot de Noordzee’. Kaart van 

anonieme tekenaar uit 1504 of 1505 (afbeelding: Stadsarchief Antwerpen).
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Afb. 6: Nettekening 1:50.000 van de veldminuten t.b.v. de Topografische Militaire Kaart, Blad 42 Zierikzee,  

1850-1864 (bron: Nationaal Archief ).
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1  De MultiCat Coastal Protector werd 
gehuurd van Rederij Waterweg BV te 
Den Helder, inmiddels onderdeel van de 
firma Acta Marine. De afmetingen zijn 
20,2 bij 8,04 m en het heeft een 
diepgang van 2,3 m. Tijdens het 
archeologisch onderzoek werd het schip 
bestuurd door verschillende schippers: 
Jeroen de Gans, Goos Toxopeus, 
Wytze Vellinga, Jan Visser en Jan Roelof 
van de Werff.

2  De decompressietank moet volgens 
bepalingen in de Arbowet (‘Arbeid 
onder overdruk’) op de duiklocatie 
aanwezig zijn indien de duikdiepte 15 m 
of meer bedraagt.

3  De Coastal Protector had aan boord een 
echolood van het type Furuno FCV-582L 
en een GPS van het type Furuno GP-80. 
Het duikteam gebruikte een Garmin 
GPSmap 76 met MapSource BlueChart 
programma en een Garmin 
Fishfinder 160.

4  Aangezien de getijden 30 tot 
60 minuten per dag in de tijd 
opschuiven, viel het moment van stil 
water soms op een voor de duikers 
ongunstig tijdstip (vóór 6 uur ‘s 
ochtends, of ná 18 uur, er werd namelijk 
alleen bij daglicht gedoken). Op deze 
dagen kon er maar op één moment per 
dag worden gedoken.

3 Methoden en technieken

3.1 Logistiek en duikmethodiek

3.1.1 Logistiek

Het waardestellend onderzoek op vindplaats 
Roompot 1 werd uitgevoerd tussen 19 juli en 
19 augustus 2005. Voor deze vijf weken werd een 
veldbasis ingericht op een ponton van de 
Rijksinrichting voor Jongens ‘Den Engh’, gelegen 
in de werkhaven van het werkeiland Neeltje 
Jans. Hier aten en sliepen de duikers, werkten ze 
tekeningen uit en schreven ze de dag- en duik-
rapporten. Ook de dagelijkse briefings en 
debriefings vonden hier plaats. Kokkin en huis-
houdelijk medewerker deze weken was 
mevrouw Ria Gerards. 
Voor het veldwerk werd gewerkt met het 
werkschip Coastal Protector, een schip voorzien 
van een 80 tm-kraan en een 50 ton-lier en 
daarmee zeer geschikt voor ondersteuning van 
de archeologische werkzaamheden (afb. 7).1 
Speciaal voor de duikwerkzaamheden werden 
een tienvoetscontainer (als opslag van het duik-
materiaal en omkleedruimte voor de duikers) en 

een decompressietank aan boord gezet.2 
Het werkschip beschikte over diverse navigatie-
systemen zoals een echolood en een GPS, maar 
voor het lokaliseren van het scheepswrak en de 
exacte plaatsbepaling werd vooral gebruik 
gemaakt van de handheld GPS en de fishfinder van 
het duikteam.3

De Coastal Protector werd ‘s avonds afgemeerd 
aan een steiger bij een terrein van Rijkswater-
staat, ook op het werkeiland Neeltje Jans, dicht 
bij de Roompotsluis. ‘s Ochtends werd daar 
aangemonsterd en vertrok het schip met het 
onderzoeksteam naar de sluis, waarna het naar 
de vindplaats 5,5 km verderop kon varen. Aan de 
wal, op het Rijkswaterstaatterrein, waren twee 
twintigvoetscontainers geplaatst met daarin het 
duik- en onderhoudsmateriaal. Hier werden 
tijdens het veldwerk de duikflessen gevuld en 
het duikmateriaal onderhouden.

3.1.2 Duikomstandigheden

De vindplaats Roompot 1 ligt te allen tijde onder 
water. Met laag water ligt het scheepswrak op 
een diepte van 17 tot 23 m, met hoog water kan 
daar 1,5 à 2 m bij opgeteld worden. De vind-
plaats ligt in een getijdengebied, met banken en 
geulen, in relatieve nabijheid van de Ooster-
scheldekering. De getijdenbeweging veroorzaakt 
periodiek harde stroming. De vloedstroom gaat 
van west naar oost over het scheepswrak en is 
hard. De ebstroom komt uit het oosten en is 
stevig, maar goed werkbaar. Er werd met name 
gedoken rond de kentering, dat wil zeggen 
tijdens de wisseling van eb naar vloed of 
andersom. Alleen dan waren de omstandig-
heden goed; daarvóór en daarna was de 
stroming te sterk. Hierdoor kon het team, in het 
gunstigste geval slechts twee momenten op een 
dag duiken.4 Die perioden werden wel goed 
benut: de duikvensters duurden gemiddeld  
2,5 uur. Eén keer werd zelfs doorgedoken van 
laagwater naar hoogwater. Het zicht onder 
water varieerde over het algemeen tussen de 
1 en 3 m, maar in augustus waren er dagen met 
een zicht van maar liefst 6 à 7 m. 
De omstandigheden boven water waren in deze 
periode goed werkbaar. Slechts vijf van de 
25 dagen kon er niet gedoken worden vanwege 
een te krachtige wind, waardoor er een 
golfhoogte van hoger dan 1,5 m was.

Afb. 7: De Coastal Protector afgemeerd aan de 

aanlegsteiger.
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5  Voor een uitgebreide beschrijving van 
deze procedure, zie Vos 2012, 71-87 en 
Vos 2005b.

6  Met dank aan L. Vroom, duiktechnicus 
van de Rijksdienst, voor de invulling van 
de technische details in dit onderdeel.

7  Het duikteam dook altijd volgens de 
luchttabel ND88 van het Nederlands 
Duik Centrum (NDC), ook wanneer met 
nitrox in plaats van lucht werd gedoken. 
Hiervoor werd dan een Equivalent Air 
Depth berekend. Dit is de vergelijkbare 
duikdiepte bij een duik waarbij alleen 
lucht wordt geademd, en dat dus een 
zelfde partiële stikstofdruk heeft.

3.1.3 Duikmethodiek

In 2005 bestond het archeologisch duikteam van 
ROB/NISA uit vier personen, te weten A. Vos 
(hoofd duikteam, projectleider), L. Vroom, 
F. Koppen (beiden duiktechnicus) en P. Leensen 
(archeologisch assistent/veldtechnicus). Het 
team werd gedurende vijf weken aangevuld met 
M. Helwig, student archeologie van Universiteit 
Leiden en gedurende één week met A. Overmeer, 
voormalig wetenschappelijk medewerker van 
het duikteam. N. de Groot, student archeologie 
van de Universiteit van Amsterdam, heeft drie 
dagen aan boord geassisteerd.
Er werd gewerkt volgens de standaardwerk-
methode van het duikteam.5 De duikuitrusting 
bestond uit SCUBA-duikapparatuur, een trilami-
naat droogpak en een AGA volgelaatsmasker 
met draadloze communicatie (OTS SSB 2001). 
Duiken met SCUBA-apparatuur is voor archeolo-
gische werkzaamheden een veilige, betrouwbare 
en efficiënte methodiek gebleken. De SCUBA- 
sets bestonden uit een dubbele set duikcilinders 
van 300 bar, met een totale inhoud van 14 liter 
(afb. 8). Daarnaast werd elke duiker, vanwege de 
grote diepte van de vindplaats, uitgerust met 

een extra bail out-fles (met twee liter reserve-
voorraad perslucht) en een halfgelaatsmasker.6

De duikduur was afhankelijk van de diepte. 
Het diepste punt van het wrak lag met laagwater 
op 23 m en met hoogwater op bijna 25 m. In de 
geulen rondom het wrak werd het zelfs nog 
dieper. Met een gewoon luchtmengsel kan een 
duiker op 21 m diepte maar 20 minuten duiken 
en op 24 m nog maar 13 minuten onder water 
blijven zonder decompressiestops te moeten 
maken. Het duikteam gebruikte daarom nitrox, 
een verrijkt luchtmengsel, waarbij de perslucht 
wordt aangevuld met extra zuurstof. Hierdoor 
vermindert het aandeel stikstof, een gas dat niet 
in het lichaam wordt opgenomen, maar waarvan 
bij de opstijging aan het eind van de duik hele 
kleine gasbelletjes kunnen ontstaan, die schade 
kunnen veroorzaken in de weefsels. Door een 
mengsel met minder stikstof in te ademen, 
duurt het langer voordat stikstofverzadiging is 
opgetreden en kun je dus langer onder water 
blijven. Op de vindplaats Roompot 1 is gedoken 
met een nitroxmengsel verrijkt tot 40% 
zuurstof.7 Hiermee kon tot 22 m diepte 
maximaal 60 minuten worden gedoken. Bij een 
duikdiepte van 23 tot 26 m kon de duiker 
30 minuten onder water blijven zonder een 
decompressiestop te hoeven maken. Met behulp 

Afb. 8: Duiker Léon Vroom met de duikuitrusting. Stand-by duiker Frank Koppen staat klaar om de airlift-luchtslang 

aan te geven.
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8  Vos 2005e: DPL-werktabel en 
veiligheidinformatie waarin voor elke 
duikdiepte tussen 17 en 26 m en voor de 
zuurstofpercentages van 33% tot 43% de 
bijbehorende duiktijd was 
uitgeschreven.

9  De afgelopen decennia zijn er 
verschillende geodetische 
coördinatensystemen gebruikt bij het 
lokaliseren van scheepswrakken, zoals 
Decca, ED50 of WGS84. De systemen 
hebben ieder een andere wijze van 
notatie van de coördinaten. Wanneer 
van coördinaten niet het achterliggende 
coördinatensysteem bekend is, of een 
verkeerde notatie is gebruikt, kun je 
honderden meters mis zitten met de 
plaatsbepaling.

van een draaiboek kon heel efficiënt met de 
duiktijd worden omgegaan.8 
In afbeelding 9 is het aantal duikminuten voor 
alle 20 duikdagen weergegeven. Het totaal 
aantal duikminuten bedroeg 7897 minuten, 
wat neerkomt op 131,6 uur. Het gemiddeld 
aantal duikminuten per duiker per dag bedroeg 
79,8 minuten. Dit is een zeer goed rendement, 
rekening houdend met het gegeven dat de 
diepte en het decompressiegevaar de maximale 
duiktijd flink beperkten en er slechts één à twee 
werkbare momenten per dag waren.

3.2 Vindplaats opzoeken

Op 19 juli 2005 werd bij laagwater een eerste 
poging gedaan om de wraklocatie op te zoeken, 
maar zonder succes. De positiegegevens, die 
door de afdeling Maritiem Erfgoed beschikbaar 
waren gesteld, bleken in de verkeerde notatie te 
staan.9 Helaas werkte ook de dieptemeter van 
de Coastal Protector niet en bleek de eigen 
fishfinder een spanningsprobleem te hebben. 
’s Middags werd bij hoogwater nogmaals een 
poging gedaan. Nadat alle mogelijkheden waren 
uitgezocht, werden op verschillende locaties 
raaien gevaren op zoek naar afwijkingen op het 
echolood. Uiteindelijk werd op de ED50-positie 

N 51°36.40’/O 03°36.54’ duidelijk een bult gesig-
naleerd. Op deze plek werd een anker gedropt, 
waarna een duiker te water ging om te bepalen 
of het daadwerkelijk vindplaats Roompot 1 
betrof. Inderdaad bleek op deze locatie een wrak 
te liggen. Het wrak lag echter dieper dan 
verwacht. Al gauw werd duidelijk dat de 
vindplaats zich over een groot oppervlakte 
uitstrekte en dat grote delen met visnetten en 
touwen waren bedekt. 

3.3 Vindplaats schoonmaken

De dagen die volgden werden in eerste instantie 
besteed aan het schoonmaken van de 
vindplaats, zoals het verwijderen van visnetten, 
vislijnen, gevaarlijke touwen (vaak ooit aange-
bracht door sportduikers) en ook van natuurlijke 
begroeiing als zeeanjelieren en zeeanemonen. 
Deze ontnamen het zicht op het wrak, waardoor 
een goede interpretatie van de structuren werd 
belemmerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
krabbers, messen en een hogedrukspuit. 
Vervolgens is met een airlift gewerkt om de 
bovenkant van de aangetroffen scheepscon-
structie in het zuiden en westen vrij van zand te 
krijgen, zodat deze geïnterpreteerd en getekend 
kon worden.

Afb. 9: Grafische weergave van het aantal duikdagen en duikminuten op Roompot 1.
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3.4 Meetsysteem

Na het schoonmaken van de vindplaats, werd 
een basismeetsysteem uitgezet. Op strategische 
plaatsen hebben de duikers over de gehele 
vindplaats roestvrijstalen spijkers (200 x 6 mm) 
in het scheepshout geslagen. De spijkers werden 
voorzien van een koelabel met een eigen, uniek 
nummer, de meetpunten (datum points). Idealiter 
moeten de meetpunten op intacte en goed aan 

te meten structuren staan, op een onderlinge 
afstand van ongeveer 3 m. In totaal zijn er 
35 meetpunten gezet.
Met een meetlint zijn vervolgens de afstanden 
tussen deze meetpunten opgemeten. De dieptes 
van alle meetpunten zijn met een polsdiepte-
meter genomen. Deze afstanden en dieptes zijn 
ingevoerd in het speciaal voor de onderwater-
archeologie ontwikkelde computerprogramma 
Web-it. Dit programma berekent nauwkeurig de 
onderlinge positie van alle meetpunten en brengt 
ze in kaart. Het resultaat is een bestand met de 
ligging van de 35 meetpunten ten opzichte van 
elkaar, in een driedimensionaal vlak (afb. 10). De 
kleuren in het web staan voor de correctheid van 
de afstanden. Een groene lijn betekent dat de 
weergegeven afstand overeenkomt met de 
gemeten afstand; de lijn is rood als de weerge-
geven afstand korter is dan de gemeten afstand; 
blauw betekent dat de weergegeven afstand 
langer is dan de gemeten afstand. 
In totaal zijn 115 afstanden en 35 dieptes 
gemeten. Er is gestreefd naar een totale 
 nauwkeurigheid van 2 cm of beter.  
Het Web-it-resultaat diende als onderlegger 
voor de overzichtstekening.
Daarnaast is het web van meetpunten 
gekoppeld aan GPS-coördinaten. Op stil water 
werd een boei strak omhoog vastgezet op 
enkele markante punten in het wrak, tevens 
meetpunten, waarna boven water in de 
rubberboot de coördinaten van de desbetref-
fende punten werden vastgesteld met de hand 
held GPS van het duikteam. 

3.5 Documentatie

Om de vindplaats goed te kunnen interpreteren, 
vonden dagelijks briefings en debriefings plaats, 
waarin de duikers hun bevindingen met elkaar 
deelden en de actuele stand van zaken op een 
whiteboard werd bijgehouden (afb. 11). 
De voortgang van hun werkzaamheden schreven 
de duikers ook dagelijks op in een duikrapport. 
De dagleider maakte daarbij nog een over-
koepelend verslag van de gebeurtenissen en stand 
van zaken. 
Nadat het basismeetsysteem was opgezet, 
gingen de duikers te water met plastic teken-
borden, watervaste potloden, meetlinten en 
duimstokken (afb. 12). Tussen elke twee 
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Afb. 10: Web-it plattegrond (bovenaanzicht) van 

Roompot 1, het noorden bevindt zich boven. Afbeelding 

is niet op schaal, maar oorspronkelijke schaal is 1:150, 

met een afwijking (average residual) van 0,015 m.
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meetpunten werd de dagzomende scheeps-
constructie getekend. De schets werd onder 
water voorzien van afmetingen, afstanden, 
kompasrichtingen en interessante details. 
’s Avonds werkten de duikers deze schetsen uit 
op millimeterpapier (zie afb. 17). De uitgewerkte 
tekeningen zijn vervolgens op basis van het web 
van meetpunten tot een archeologische veld-
tekening in bovenaanzicht verwerkt (zie bijlage I 
en afb. 16). Aanvullend is de vindplaats gedocu-
menteerd met behulp van video-opnamen.

3.6 Monstername, materiaalanalyse en 
-conservering

Bij een waardestellende verkenning wordt in 
principe alleen diagnostisch en daterend vondst-
materiaal verzameld. Het geborgen vondst-
materiaal werd aan wal of aan boord van de 
Coastal Protector ingepakt onder de juiste 
omstandigheden, voorzien van een label met 
vondstnummer en beknopt beschreven in de 
vondstregistratie. 

Afb. 11: Schetsen op het whiteboard: overzicht en details 

van Roompot 1.

Afb. 12: Duiker onder water aan het schetsen op een plastic tekenbord. Still van video-opname van het onderzoek.
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Het geborgen vondstmateriaal is door de 
volgende specialisten onderzocht:
• houtmonsters (ten behoeve van jaarring-

onderzoek): E. Hanraets van de Stichting 
RING, Amersfoort;

• keramiek: R. van Oosten, Universiteit Leiden;
• botanisch materiaal: W. Kuijper, Universiteit 

Leiden;
• koperbeplating (XRF): B. van Os, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed;
• overig vondstmateriaal: A. Vos en 

A. Overmeer, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.

Het vondstmateriaal is in september 2005 
 gedeponeerd bij het Nationaal Depot voor 
Scheepsarcheologie te Lelystad. De conservering 
en restauratie van de objecten daar waren in 
handen van L. van Dijk en L. Koehler. De grote 
scheepsonderdelen zijn voorafgaand aan 
conservering getekend met de digitale meetarm 
van de Afdeling Scheepsarcheologie (bijlage II).10 

3.7 Tussentijdse publicaties over 
vindplaats Roompot 1

De eerste resultaten van het onderzoek zijn snel 
na afronding van het veldwerk gepubliceerd 
door het hoofd van het duikteam, Arent Vos. 
In september 2005 verscheen in AM Bulletin 16 
een artikel over Roompot 1. Een korte beschrij-
ving van wrak en onderzoek is te vinden in de 
Bundel maritieme vindplaatsen, die in 2007 is 
verschenen. Ook in 2007 is de vindplaats 
Roompot 1 vermeld – in vier talen maar liefst – 
in de bundel Verdronken verleden van het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed.11 
Verder publiceerde Marcel Modde verscheidene 
artikelen over het onderzoek en het wrak in de 
Provinciale Zeeuwse Courant.

10  De gebruikte meetarm was een Faro 
Fusion 10 ft (3,0 m), met zeven assen, 
Bluetooth en een nauwkeurigheid van 
0,089 mm singlepoint. Hierbij werd de 
software Rhinoceros Modeling V3 SP3c 
onder Windows XP gebruikt.  
Het scheepshout is opgemeten door  
P. Leensen (RCE) en de tekeningen in 
bijlage II zijn nadien nog bewerkt door 
F. Dallmeijer (RCE), zodat de lijnen beter 
uitkwamen voor publicatie.

11  Zie Vos 2005c, 2007a, 2007b.
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4.1 Topografie en stratigrafie

Scheepswrak Roompot 1 ligt op een diepte van 
17 tot 23 m bij laagwater. De voorsteven en het 
voorste deel van het oostboord liggen op 17 tot 
18 m. Midscheeps ligt het oostboord ongeveer 
19 tot 20 m diep, langzaam aflopend tot 23 m in 
het achterschip. Het westboord ligt op 21 tot 
22 m. Aan de oostrand van het wrak bevindt zich 
een zeer steil talud en aan de westrand een iets 
glooiender talud. De geul langs de oostrand was 
ten tijde van het onderzoek ten minste 25,9 m 
diep, maar liep zeker dieper door.
De bodem rondom de vindplaats bestaat uit 
grof zand met schelpen. De bovenste laag is 
Noordzeezand, een laag zeezand die continu in 
beweging is. Deze laag behoort tot de holocene 
Formatie van Naaldwijk. Hier en daar bestaat de 
laag uit een zachte zwarte substantie, zuur-
stofarm zand waar veel gas in zit. Onder het 
Noordzeezand bevindt zich het harde pleis-
tocene zand (Formatie van Drenthe).1 In het wrak 
zelf ligt onder het grove zand een kleiiger laag, 
de wrakvulling.
Rijkswaterstaat heeft op deze positie tweemaal 
een sonaronderzoek gedaan. Op 10 oktober 
2005 is een sonaronderzoek gedaan, waarbij het 
wrak mooi in beeld kwam (afb. 13). 
Op 29 november 2005 is een gebied van 500 x 

500 m afgezocht, waarbij geen reflecties werden 
waargenomen. Vermoedelijk waren de coördi-
naten onjuist.2 

4.2 Scheepsconstructie

4.2.1 Omschrijving vindplaats en 
beschadiging schip

De vindplaats wordt gevormd door de resten 
van een groot, gladboordig gebouwd schip 
(afb. 16 en bijlage I).3 Over een gebied van 
ruwweg 50 x 40 m steken stukken scheeps-
constructie uit het zand, waarvan het grootste 
deel nog geheel in verband ligt. Het wrak is 
ruwweg noord-zuid georiënteerd, met het 
voorschip in de richting van het noorden.
In het noorden is een voorsteven aangetroffen, 
maar deze is niet meer geheel intact. 
De oostrand wordt gevormd door de stuur-
boordzijde, die van voorsteven tot aan het 
meest zuidelijke punt over 41,25 m geheel 
aaneengesloten is. Het boord steekt hier tot 
soms wel 1 m uit de bodem (afb. 14). Ten oosten 
van dit boord bevindt zich een zeer steil 
aflopend talud van een geul, waarin veel los 
hout is aangetroffen, waarschijnlijk delen van de 
scheepsconstructie die uit verband zijn geraakt.
De westrand wordt gevormd door de 
afgebroken bakboordzijde. Dit boord is van de 
hoofdconstructie afgebroken en naar buiten 
gevallen. De bakboordzijde is over 31,5 m onaf-
gebroken te volgen. De afstand tussen de stuur-

1  www.dinoloket.nl, geraadpleegd 
22 september 2011.

2  Archis waarnemingsmelding 47912.
3  In bijlage I is de oorspronkelijke, zwart-

witte overzichtstekening weergegeven, 
met daarop de meetpunten aangegeven. 
Voor afbeelding 16 is de originele 
tekening iets vereenvoudigd en 
ingekleurd om de verschillende 
constructieonderdelen duidelijker naar 
voren te laten komen.

4 Onderzoeksresultaten

Afb. 13: Sonaropname van vindplaats Roompot 1,  

10 oktober 2005. Het noorden bevindt zich rechts en  

het hoogteverschil in en rondom het wrak is duidelijk  

te zien (bron: Rijkswaterstaat). 

Afb. 14: De oostrand van Roompot 1, met de 

stuurboordzijde die meer dan 1 meter uit de bodem 

steekt. Still van video-opname.
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boordzijde en de uitgeklapte bakboordzijde is op 
het breedste punt (midscheeps) ca. 18 m. 
In het zuiden, tussen de oost- en de westrand 
van de vindplaats in, steekt nog een fragment 
scheepsconstructie met een lengte van 3,5 m uit 
het zand. Het is afkomstig van het achterste deel 
van de bakboordzijde. Het ligt vermoedelijk nog 
op de oorspronkelijke positie.
In het uiterste zuiden van de vindplaats is de 
constructie veel minder intact. Hier ligt veel los 
hout, met name uit verband geraakte scheeps-
constructie. Een achtersteven is niet aangetroffen. 
In het midden van de vindplaats zijn meerdere 
dekbalken in dwarsscheepse richting te zien, 
restanten van een dekniveau. Verspreid over de 
vindplaats zijn de resten van drie ijzeren masten en 
een ijzeren boegspriet gevonden. In het scheeps-
wrak is een vondstlaag aangetroffen, bestaande  
uit resten van de inventaris en de lading.

4.2.2 Kiel en stevens

De kiel van het schip is niet waargenomen. 
Gezien de ligging van de andere scheepsdelen, 
mag verwacht worden dat de kiel enkele meters 
diep in het zand ligt. 

De voorsteven van het schip is aangetroffen aan 
de noordzijde (afb. 15). De voorsteven ligt nog 
wel in verband met de rest van de constructie, 
maar is schuin naar stuurboordzijde gezakt. 
De steven is erg aangetast en aangevreten,  
zodat sponningen en andere details niet meer 
zichtbaar zijn. 
Het restant voorsteven is ca. 58 cm breed en 
heeft een dikte van 26 cm aan de binnenzijde en 
34 cm aan de buitenzijde. De voorsteven steekt 
ca. 80 cm uit het zand. Waarschijnlijk is de 
steven enkele meters hoog geweest en ligt het 
grootste deel ervan nog diep in het zand. 
Aan weerszijden van de steven is een koperen 
beplating van enkele millimeters dik aange-
bracht. De beplating loopt echter verder dan de 
steven naar voren door, wat doet vermoeden 
dat er nog een gedeelte voor heeft gezeten. 
Een achtersteven is tijdens het waardestellend 
onderzoek niet aangetroffen. Meerdere duikers 
hebben gezocht naar de achtersteven of andere 
indicaties voor een zuidelijke begrenzing van de 
vindplaats. Met een meetlint is tot 30 m vanaf 
het meest zuidelijke punt de zeebodem 
afgezocht naar delen van de constructie, 
maar zonder resultaat.

1m

Bovenaanzicht Vooraanzicht vanaf zuid Zijaanzicht bakboordzijde

1:20
0

Voorsteven Messing beplating Wegerplank

Afb. 15: Tekening van de voorsteven.
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Afb. 16: Overzichtstekening van vindplaats Roompot 1, met in rechterbovenhoek het origineel met de positie van de 

meetpunten. SB stuurboord; BB bakboord (tekening P. Leensen).
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4.2.3 Huid

De huid van het schip is redelijk goed bewaard 
gebleven. Het gaat om een gladboordige eiken 
huid, bestaande uit meerdere gangen. 
De gangen zelf bestaan uit meerdere huid-
planken die door middel van schuine liplassen 
aan elkaar zijn verbonden. De huidplanken zijn 
ca. 7 cm dik en 20 tot 30 cm breed. Op enkele 
plaatsen is te zien dat de huid oorspronkelijk 
bedekt was met een koperen beplating van  
ca. 2 mm dik.
Opvallend is dat op slechts één plaats in het 
scheepswrak een dubbele huidlaag is waar-
genomen. Vanaf de voorsteven tot aan het 
twaalfde inhout aan stuurboordzijde is duidelijk 
een dubbele huid te zien, waarbij de binnenste 

huidlaag 5 à 6 cm dik is en de buitenste laag 
ca. 9 cm bedraagt (afb. 17). Hierop is vervolgens 
een koperen beplating aangebracht.
Zuidwaarts verdwijnt de dubbele huid in het 
zand; pas bij meetpunt 106 wordt de huid weer 
zichtbaar, maar daar is nog maar één huidlaag 
aanwezig. Zelfs bij het tegenoverliggende boord, 
direct naast de voorsteven, is geen dubbele 
huidlaag te zien, maar mogelijk is dit te 
verklaren door de zeer aangetaste staat waarin 
het wrak hier verkeert. Daar waar de bakboord-
zijde weer beter van kwaliteit is, bij meetpunt 
126, is echter ook slechts een enkele huid te zien, 
waarop direct de koperbeplating is aangebracht.
Het lijkt hier niet te gaan om een dubbeling, een 
naaldhouten huidlaag die vaak op schepen werd 
aangebracht om de houtvretende activiteiten 
van de paalworm (Teredo navalis) tegen te gaan, 
aangezien deze over het gehele schip zou 

Afb. 17: Schets van het voorschip, met in middenbruin de eerste huidlaag, in lichtbruin de tweede huidlaag en in 

geel de koperbeplating. Oorspronkelijke schaal ca. 1:20.
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4  Petrejus 1974, 64.
5  Staniforth 1985, 23, 25-26.
6  Van Bruggen 1977, 38-39.
7  Arkenbout Schokker 1885, 24, 166-167, 

169-170.

moeten zijn aangebracht. De dubbele plank lijkt 
echter ook niet als berghout bedoeld te zijn, 
want lager in de constructie is geen dikteverschil 
waargenomen. Mogelijk was alleen in het 
voorschip een dubbele huid aangebracht,  
of gaat het uitsluitend om een versterking op 
een bepaalde hoogte in het schip. Een andere 
mogelijke verklaring wordt gegeven door 
Petrejus, in zijn boek over Nederlandse zeil-
schepen in de negentiende eeuw. Hij merkt op 
dat in sommige schepen het lastig was om de 
koperhuid te bevestigen op de plaats waar het 
berghout nog buiten de scheepshuid stak. 
Daarom werd tegen de onderkant van het 
berghout een zogenaamde naaldhouten wrong 
aangebracht, die naar onderen werd toegehakt. 
Zo ontstond een vloeiende overgang, waarop de 
koperen plaat bevestigd kon worden.4  
Aangezien het hier alleen om een waardestel-
lend onderzoek gaat en niet om een opgraving, 
kan hierover verder geen duidelijkheid worden 
verschaft.
Van de koperen beplating zijn twee monsters 
genomen, vondstnummers RMP-18 en -36. 
Bij RMP-36, een afgebroken stuk van ca. 66 x 
34 cm, is te zien dat de plaat is vastgezet met 
spijkertjes (afb. 18). 
In de plaat zijn diverse gaten te zien, waarvan 
een deel is aangebracht langs een originele rand, 

maar de rest is in een soort dobbelsteenpatroon 
over de plaat verspreid. De gaten zijn ca. 7 x 
7 mm; dit zal de afmeting van de spijkerschacht 
zijn geweest. Vermoedelijk zijn er koperen 
spijkers (zoals degene die zijn aangetroffen in 
het wrak en die vondstnummer RMP-6 hebben 
gekregen) gebruikt voor het vastzetten van de 
koperen beplating aan de huid. Beide plaatfrag-
menten zijn met XRF-apparatuur onderzocht. 
Ze bestaan uit een legering van met name koper 
en zink, messing of geelkoper dus (tabel 1). 
Het beslaan van een houten scheepshuid met 
koperen platen ontstond bij de Britse marine, 
die vanaf 1761 gingen experimenteren met 
koperbeplating op hun houten marineschepen. 
Pas vanaf 1777 werden ook koopvaardijschepen 
met koper beplaat, zij het mondjesmaat.5 
Het was met name bedoeld om het onderwater 
gelegen deel van het schip te beschermen tegen 
houtetende organismen.6 Bijkomend voordeel 
was dat de groene, giftige oxide die op het koper 
ontstond, ook de aangroei van wieren, schelpen 
en dergelijke voorkwam. Koper was echter nogal 
duur en niet iedereen kon deze investering aan. 
Vandaar dat later ook beplatingen van messing 
en zink voorkwamen. Dit werd vooral gedaan bij 
schepen waarvan de snelheid minder belangrijk 
was, zoals koop vaardijschepen.7 
Het XRF-onderzoek van de Roompot-beplating 

Afb. 18: Koperbeplating RMP-36 van Roompot 1. Fragment is 66 x 34 cm.
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8  Zink lost eerder op dan koper 
gedurende corrosie. Hierdoor kan het 
zinkgehalte worden onderschat door de 
XRF (persoonlijke mededeling B. van 
Os, 4 december 2014).

9  Vos 1989, 18.

toont aan dat er minstens 60% koper in de 
legering zat. Het zou kunnen gaan om het 
zogenaamde Muntz-metaal, dat bestaat uit 
60% koper en bijna 40% zink.8 Dezelfde waardes 
kwamen ook voor in de koperbeplating van een 
scheepwrak in de Schaar van Spijkerplaat.9 
De huid is door middel van houten pennen (met 
een diameter van 3 cm), maar ook met koperen 
en ijzeren bouten aan de inhouten bevestigd. 
Aan bakboordzijde zijn op twee plaatsen  
ronde uitsparingen in de huid aangetroffen. 
De uit sparingen werden gebruikt om loden 
spuikokers in te laten. De beide spuigaten staan 
op ca. 6,5 m afstand van elkaar en bevinden zich 
net boven het potdeksel, een afdekrand aan de 
bovenzijde van de inhouten, net boven het 
bovenste dek. 
Eén huidplank met uitsparing is geborgen 
(afb. 19). De plank is 24,7 cm breed en 7 cm dik 
en heeft een halfronde uitsparing (bijlage II-1). 
Het gat heeft een diameter van ca. 7 cm en 
eromheen is een enkele rij spijkergaten en resten 
van een leren lap te zien. 
De bijbehorende spuikoker is ook geborgen 

(vondstnummer RMP-55). De spuikoker heeft 
een totale lengte van 67,5 cm en een doorsnede 
van 5,5 tot 6,7 cm (afb. 20 en bijlage II-2). 
Beide uiteinden eindigen in een flens met een 
diameter van 10 à 11 cm. Rondom zijn in beide 
flenzen spijkergaten aangebracht voor de beves-
tiging van de koker aan de huidplank. De leren 
lap werd voor dit doel ingesneden en op vijftien 
plaatsen werden spuikoker, leer en huidplank 
aan elkaar bevestigd met koperen spijkers van 
5 x 5 mm.

4.2.4 Inhouten

In het voorschip staan de voorste inhouten 
direct naast elkaar. Aan de oostzijde 
(stuurboord) is te zien dat er geen enkele tussen-
ruimte zit tussen de eerste vijftien inhouten. 
Deze zijn 18 tot 32 cm breed en 17 tot 23 cm dik. 
Zuidelijker op het oostboord staan de inhouten 
op 5 tot 17 cm afstand van elkaar. Ze zijn hier 
(ongeveer midscheeps) tussen 15 en 27 cm breed 

Tabel 1 Meetresultaten XRF-onderzoek.

Vondst
nummer

Meetnummer % Tin (Sn) % Koper (Cu) % Lood (Pb) % Zink (Zn) % Zilver (Ag)

RMP-18 2065 0,01 60,34 1,91 36,59 0,06

RMP-18 2066 0,02 62,90 0,13 36,80 0,04

RMP-36 2071 0,01 55,79 1,88 39,12 0,04

RMP-36 2072 0,01 52,90 1,02 42,15 0,04

Afb. 19: Fragment van aangetaste huidplank van bakboordzijde (RMP-30), met halfronde uitsparing en restanten van 

een vastgespijkerde leren lap. Lengte is 24,7 cm.
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10  Petrejus 1974, 53.
11  Velddocumentatie Roompot 1: 

duikverslag M. Helwig, 4 augustus 2005.

en 14 tot 18 cm dik. De inhouten kunnen 
oorspronkelijk niet zo sterk in dikte hebben 
gevarieerd; de verklaring moet zijn dat het hout 
hier behoorlijk is aangetast en aangevreten. 
Ook in het voorste deel van het westboord 
(bakboord) lijkt de scheepsconstructie erg 
aangetast. De eerste vier inhouten staan direct 
naast elkaar en hebben een breedte van 24 tot 
30 cm en een resterende dikte van 12 tot 14 cm. 
Twee meter zuidelijk vanaf de voorsteven, bij 
meetpunt 126, ligt het westboord 1,5 m lager. 
Hier hebben de inhouten een onderlinge tussen-
ruimte van 15 à 16 cm. Ze variëren in breedte van 
18 tot 23 cm en zijn 18 tot 25 cm dik.
Op de omgeklapte bakboordzijde is een 
duidelijke afwisseling van inhouten met 
gebroken uiteinden en inhouten met originele 
uiteinden te zien. De inhouten met originele 
uiteinden eindigen exact ter hoogte van het 
potdeksel. De inhouten staan hier op vrij korte 
afstand van elkaar, hooguit 5 cm en zijn 21 tot 
24 cm breed en 16 tot 19 cm dik. Deze afwis-
seling van gebroken inhouten en complete 
inhouten laat goed zien hoe het spantensysteem 
er uitzag. 
In de negentiende eeuw bestond een spant uit 
twee rijen inhouten, die aan elkaar waren 
verbonden. De ene rij bestond van beneden naar 
boven uit een wrang (legger), dan aan bak- en 
stuurboordzijde oplangers en daarboven de 
bovenoplangers en stutten. De tweede rij 
bestond uit een halve wrang en daarboven de 
onderbuikstukken (zitters), bovenbuikstukken en 
stutten (afb. 21).10 In het bovendeel van het schip 
lagen de twee rijen hout niet meer tegen elkaar 
aan, maar werden de bovenste delen wat dunner, 
zodat er een spleet ter ventilatie ontstond.
Aan de bakboordzijde zien we dus complete 

uiteinden van de bovenbuikstukken en de 
gebroken delen van de bovenoplangers. 
Op verschillende plaatsen in het schip is waar-
genomen dat de rijen inhouten lager in het schip 
zijdelings met elkaar waren verbonden door 
middel van houten pennen, met een diameter 
van 3 cm.11

De spanten zijn met de overige constructie 
verbonden door middel van koperen en ijzeren 
pennen. Boven de waterlijn zijn de constructie-
delen met ijzeren bouten vastgezet, onder de 
waterlijn juist met koperen bouten. De reden 
hiervoor is de koperen beplating van het onder-
waterdeel van de huid. Wanneer in het onder-
waterschip ijzeren bouten gebruikt zouden 

Afb. 20: Loden spuikoker RMP-55. Lengte is 67,5 cm.
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Afb. 21: Spantsysteem in de negentiende eeuw. 

De nummers in de tekening verwijzen naar de volgende 

benamingen voor de spantdelen: 1 wrang, 2 eerste- of 

onderoplanger, 3 tweede- of bovenoplanger, 4 korte 

stut, 5 halve wrang, 6 onderbuikstuk, 7 bovenbuikstuk, 

8 lange stut of hanger (naar: P. Akkerman 2003).
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worden, zou het ijzer door contact met het koper 
zeer sterk gaan corroderen, vanwege de 
gal vanische werking, de elektrolyse tussen koper 
en ijzer.12 
Vier koperen pennen zijn geborgen (vondst-
nummers RMP-1, -16, -19 en -58). Twee pennen 
(RMP-1 en -16) lopen taps toe en zijn 21 tot 23 cm 
lang, een derde (RMP-19) is niet compleet. 
De vierde bout, RMP-58, heeft aan beide kanten 
twee uitgehamerde koppen (afb. 22). De bout is 
44,6 cm lang en heeft een diameter verlopend 
van 1,6 tot 2,0 cm. Gezien de lengte zou de bout 
gebruikt kunnen zijn voor het vastzetten van 
huid, inhouten en wegering ter hoogte van een 
balkweger of berghout. 
Op het westboord zijn interessante details in de 
scheepsconstructie te zien. Ter hoogte van de 
bovenkant van de balkweger (een dikke weger-
plank waarin de dekbalken zijn ingelaten, 
zie 4.2.6) zijn kleine houten klossen aangebracht 
tussen de oplangers (afb. 23). De vormen van de 
klossen variëren: sommige zijn staand en recht-
hoekig, andere liggend en wigvormig en weer 
andere liggend en rechthoekig. De vorm is mede 

afhankelijk van de ruimte tussen de betreffende 
inhouten. De oplangers zelf zijn voorzien van 
sponningen waarin de klossen werden 
vastgezet. De staande klossen zijn steeds aan de 
zijkant van het inhout vastgezet met een houten 
of ijzeren pen, de liggende klossen zijn ingelaten 
in sponningen in beide inhouten. Vermoedelijk 
zijn de klossen aangebracht om het schip op 
deze plaats, op het niveau van het bovenste dek, 
waterdicht te maken. Twee oplangers waaraan 
een dergelijk houten klosje was bevestigd zijn 
geborgen (vondstnummer RMP-28 en RMP-31, 
bijlagen II-3 tot en met II-6). Oplanger RMP-31 is 
te zien op afbeelding 24. De oplanger heeft aan 
de rechterzijde een staand en rechthoekig klosje 
en aan de linkerzijde een sponning voor een 
liggend klosje. In dit spant zijn overigens twee 
ijzeren bouten (diameter ca. 2 cm) te zien 
waarmee de huid, spanten en wegering aan 
elkaar waren verbonden. Het toont aan dat deze 
oplanger in het bovenwaterdeel van het schip 
was aan gebracht.
Een voorbeeld van een afsluitklosje is vondst-
nummer RMP-26 (afb. 25). Het klosje is 14,5 x 
15 cm groot en 4,5 cm dik. Het klosje was op de 
oplanger vastgezet met een ijzeren pen met een 
diameter van 2 cm. 
Bovenop de spanten van het westboord zijn 
tussen meetpunt 123 en 122 aanwijzingen voor 
een potdeksel gevonden. Het gaat om twee 
planken die om de spanten zijn ingelaten en aan 
weerszijden daarvan bovenop het lijfhout zijn 
aangebracht (afb. 26). De binnenste plank is 
20 cm breed, de buitenste is 22 cm breed. 
De diktes zijn niet bekend. 

balkweger

sierkraaltje

afsluitklosje

dekniveau

sponning dekbalk

Afb. 23: Scheepsconstructie aan het westboord met klossen tussen de oplangers. In grijs de klossen, in oranje de 

sponningen in inhouten voor de klossen (tekening naar: A. Vos, RCE).

Afb. 22: Koperen pen RMP-58. Lengte totaal is 44,6 cm.

12  Petrejus heeft het over de zogenaamde 
boutkoperlijn, een denkbeeldige lijn 
die enkele decimeters boven het 
huidkoper om de romp werd getrokken. 
Beneden deze lijn waren alle buiten 
boord komende bouten van rood koper 
(Petrejus 1974, 32).
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4.2.5 Zaathout

In het scheepswrak is geen zaathout waarge-
nomen. Het vlak, waarop deze verwacht mag 
worden, ligt enkele meters diep in het zand. 
De afmetingen van het zaathout zijn daarom 
niet bekend.

4.2.6 Wegering

Het schip heeft op de beide boorden een 
gesloten wegering gehad. Zowel op het 
oostelijke boord (stuurboordzijde) als op het 
westboord (bakboordzijde) is de wegering over 
de hele scheepslengte te volgen. De weger-
gangen variëren in breedte van 21 tot 35 cm en 
zijn 7 à 8 cm dik. 
Op verschillende plaatsen in het wrak zijn 
relatief dikke wegers aanwezig. Het gaat hier  
om balkwegers, onderdekse wegeringsplanken 
met inkepingen waarin de dekbalken waren 
ingelaten. 
Aan de westzijde, op de afgebroken en 

omgevallen bakboordzijde, is een balkweger van 
maar liefst 16 m lang te vinden. Deze is ca. 45 cm 
hoog en ca. 13 tot 16 cm dik. De balkweger 
begint in het voorschip, met een 1,5 m lange 
schuine haaklas. Aan de bovenzijde van de 
balkweger zijn elf sponningen te zien, met een 
breedte van 29 tot 32 cm en een hoogte van 
6 tot 8 cm. Hierin werden de dekbalken 
ingelaten. De voorste vier dekbalksponningen 
staan op een onderlinge afstand van 150 tot 
160 cm (hart-op-hart). Verder richting achter-
schip staan de sponningen op kortere afstand 
van elkaar, namelijk 120 tot 130 cm (hart-op-
hart). Onder de meeste sponningen zijn ijzeren 
onderdekse knieën aanwezig, waarbij de 

balkweger

dekbalk

lijfhout

inhout

pot-
deksel

ijzeren dekknie

strijkweger

Afb. 26: Reconstructie van de scheepsconstructie op het 

westboord met balkweger, dekbalk, ijzeren knie, 

lijfhout en potdeksel (tekening naar: A. Vos, RCE).

Afb. 24: Oplanger RMP-31 met afsluitklosje,  

direct na berging.

Afb. 25: Houten afsluitklosje RMP-26. Afmetingen:  

14,5 x 15,0 x 4,5 cm.
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onderkant van de aan het boord bevestigde arm 
van de knieën richting het voorschip wijst (zie 
paragraaf 4.2.7). Verder heeft de balkweger 
langs de onderste rand een sierkraaltje.
Ook aan de oostzijde zijn resten van een 
balkweger waargenomen. In het achterschip, 
bij meetpunt 127 en in het middenschip bij punt 
101, zijn hier en daar sponningen voor de 
dekbalken te zien (24-30 cm breed en 6 cm 
hoog), of afdrukken van de ijzeren onderdekse 
knieën. Ook hier wijzen de onderkanten van de 
staande armen richting het voorschip. 
Verder naar het voorschip toe, bij meetpunten 
106 en 107 is de bovenste waargenomen 
wegerplank ook behoorlijk dik, tussen de 10 en 
13 cm. Alhoewel er geen dekbalksponningen zijn 
te zien, is dit gezien de dikte waarschijnlijk ook 
een balkweger.
Twee fragmenten van een balkweger zijn 
geborgen. Het gaat om vondstnummers 
RMP-52 en RMP-54. Balkweger RMP-52 (bijlage 

II-7) heeft nog een lengte van 2,70 m, is 44 cm 
hoog en 12 à 13 cm dik. Er is maar één sponning 
aanwezig (25 x 6 cm) en verder drie indrukken 
van de ijzeren onderdekse knieën. Deze wijzen 
met de onderzijde naar links. Vermoedelijk 
komt dit fragment van het achterschip stuur-
boordzijde.
Balkweger RMP-54 (bijlage II-8) heeft een 
resterende lengte van 1,86 m, een hoogte van 
37 cm en een dikte variërend van 11,5 tot 15,5 cm. 
Op de plank zijn nog twee (gedeeltelijke) 
sponningen aanwezig, waarbij de meest 
complete 31 x 8 cm is. De sponningen staan op 
120 cm van elkaar (hart-op-hart). Onder een 
sponning is een indruk van een ijzeren 
onderdekse knie te zien. Deze wijst met het 
ondereind naar rechts. Waarschijnlijk komt deze 
balkweger van de omgeklapte bakboordzijde.
Ten slotte is met betrekking tot de wegering nog 
een interessant constructiedetail op het 
westelijke boord (bakboord) ter hoogte van 

klos

klosvullingplank

sponning dekbalk

wegerplank

inhouten

klos

concretie van 
ijzeren dekknie

balkweger

Afb. 27: Aangetroffen principe van een luchtgang, opgevuld met vullingsplanken en -klosjes  

(tekening naar: A. Vos, RCE).
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meetpunt 120 waargenomen. Tussen de plaats 
waar de balkweger zat en de wegerplank 
daaronder zit een open ruimte van 12 tot 14 cm 
breed. In deze ruimte zijn dunne plankjes 
aan gebracht om de ruimte op te vullen (afb. 27). 
Dit principe heet een luchtgang. De definitie van 
een luchtgang, ook wel luchtweger, windweger, 
verluchtingsgang of zweetgang/-weger 
genoemd, is volgens Van Beylen: ‘een ruimte 
onder de balkweger die er op enige afstand 
vandaan ligt zodat er een lange spleet is 
waardoor lucht achter de wegering kan stromen. 
Hij kan desgewenst met een vullingsplank 
worden gesloten zodat er geen vracht, b.v. graan, 
achter kan vallen’.13

Vondstnummer RMP-34 is zo’n vullingsplank 
(bijlage II-9). De plank heeft een lengte van 83 cm, 
een breedte van 14 cm en is slechts 1,5 cm dik. 
Met twee spijkers van 1 cm in diameter was het 
plankje vastgezet op de onderliggende inhouten.
De vullingsplanken waren vastgezet op dikkere 
klossen, die direct onder de sponningen voor de 
dekbalken lagen. De klossen op hun beurt waren 
vastgezet op de inhouten, waarschijnlijk omdat 
hier een ijzeren knie was bevestigd. 
Vondstnummers RMP-5 en RMP-20 zijn twee 
vullingsklossen (afb. 28). De ene is 31,5 x 12,2 x 
8,9 cm, de andere is 29 x 13 x 7,3 cm. Aan beide 
uiteinden zijn inkepingen aangebracht van 2 cm 
diep en 2,5 à 3 cm breed, waarop de vullings-
planken hebben gerust. Op beide klossen is een 
indruk van een ijzeren dekknie te zien.

4.2.7 Dekconstructie

Aanwijzingen voor dekconstructie en aantal 
dekniveaus
De dekconstructie van negentiende-eeuwse 
schepen werd gevormd door van boord tot 
boord lopende dekbalken, die waren ingelaten 

in de balkwegers. De dekbalken werden onder-
steund door hangende ijzeren knieën en 
daarnaast werd de constructie verstevigd door 
liggende houten knieën, die zijwaarts aan de 
dekbalken waren vastgezet. De dekbalken 
werden in het midden ondersteund door 
dekstutten.
De dekbalken liepen over de volle breedte van 
het schip, dus van stuurboordzijde naar 
bakboordzijde. Daar waar dat niet mogelijk was, 
zoals bij een luikgat, mastdoorgang, trapgaten, 
of andere openingen in het dek, werd aan 
weerszijden van het gat een klamaai gelegd. 
Dit was een begrenzing in de langsscheepse 
richting van de dekopening, waarop kortere 
dekbalken, halve balken geheten, uitkwamen. 
Vaak gebruikte men bij de mast- en luikgaten 
twee halve balken, bij langere luiken werden ook 
wel drie halve balken toegepast.14 
Naast die openingen werden ook vaak schaar-
stokken gelegd, langsscheepse zware dekgangen 
met een sponning aan de lange zijde, waarop de 
dekplanken rustten. De overige planken van het 
dek werden op de bovenzijde van de dekbalken 
en halve balken vastgespijkerd.
Over de gehele vindplaats zijn onderdelen van 
de dekken te vinden. Op de omgeklapte 
bakboordzijde zijn, in de sponningen van de al 
genoemde balkweger, stompjes dekbalk te zien 
en ook ijzeren en houten dekknieën. Gezien het 
potdeksel en de afsluitklossen tussen de 
inhouten, gaat het hier om het bovenste 
dekniveau. Verder naar het achterschip toe, ten 
zuiden van meetpunt 119, ligt een fragment 
dekbalk horizontaal. Vermoedelijk is dit een balk 
van een lager dek.
Aan stuurboord zijn in het uiterste zuiden nog 
drie dekbalken, ingelaten in de balkweger-
sponningen aanwezig, met daaraan verbonden 
liggende houten knieën en verschillende 
dekplanken in verband. Verder midscheeps zijn 
aan stuurboord elf horizontaal liggende 

13  Van Beylen 1985.
14  Petrejus 1974, 56.

Afb. 28: Vullingsklossen RMP-5 en RMP-20. Lengtes zijn respectievelijk 31,5 en 29 cm.



38
—

15  Persoonlijke mededeling L. Vroom en 
Velddocumentatie Roompot 1: 
dagleiderverslag A. Vos van 18 augustus 
2005. Hoe de constructie hier precies in 
elkaar stak, kon wegens tijdgebrek niet 
gedocumenteerd worden.

dekbalken en halve balken aangetroffen, die 
weliswaar niet meer in de balkwegersponningen 
liggen, maar wel nog ongeveer op hun 
oorspronkelijke positie naast de balkweger. 
Daarnaast zijn in dit gebied liggende houten 
dekknieën, hangende ijzeren knieën, klamaaien, 
vissingen en enkele dekplanken in verband 
waargenomen. Direct onder de liggende 
dekbalken zijn resten van rijst en jute verpakking 
te zien, de restanten van de lading. Dergelijke 
lading werd meestal -los of in zakken- in het 
ruim geladen en niet gestouwd op een eerste of 
tweede dek. Het dek dat we aan stuurboord zien 
is daarom waarschijnlijk het onderste dekniveau. 
In het uiterste noorden, het voorschip, zijn 
mogelijk nog twee restanten van dekbalken te 
zien, met mogelijk ook nog een restant van een 
dekstut (bij meetpunt 117). Ook hebben enkele 
duikers gezien dat hier, tussen meetpunten 114 
en 126, een gat in de scheepshuid zat waardoor 
je onder het dek kon kijken.15

Het is niet aannemelijk dat het dek aan 
bakboord met het potdeksel, hetzelfde dek is als 
dat wat aan stuurboord dagzoomt. Een schip 
van deze afmetingen uit het midden van de 
negentiende eeuw zou zeker twee volledige 
dekken hebben gehad. De bakboordzijde is ook 
duidelijk niet meer aangesloten aan de rest van 
het wrak, het is afgebroken en naar de westzijde 
gevallen. Dit is wellicht de reden waarom het 
nog tot zo’n hoog niveau bewaard is gebleven.

Dekbalken, halve balken en klamaaien
In totaal zijn in het wrak de resten van ongeveer 
twintig dekbalken en halve balken aangetroffen, 
slechts een deel van wat het schip totaal aan 
dekbalken moet hebben gehad. Aan bakboord-
zijde steken de resten van drie dekbalken in de 
sponningen van de balkweger. Zuidelijk hiervan 
ligt een vierde dekbalk of halve balk op het zand, 
maar deze verdwijnt na 1,5 m onder het zand.
Aan stuurboordzijde zijn geheel in het zuiden de 
resten van drie dekbalken met liggende houten 
knieën te zien, op een onderlinge afstand van 
100 cm (hart-op-hart). Verder naar het midden 
toe strekken elf dekbalken, waarvan drie halve 
balken, zich van oost naar west uit. 
In het voorschip zijn bij meetpunt 117 twee 
liggende dwarsscheepse balken te zien. 
De balken zijn ca. 26 tot 28 cm breed en staan op 
een onderlinge afstand van 110 cm (hart-op-
hart). Deze balken in het voorschip zijn echter te 
veel aangetast om te kunnen bepalen of het gaat 

om dekbalken. Mogelijk staat er nog een dekstut 
naast, een vierkante paal, waarop meetpunt 117 
is geplaatst. 
Het gebied midscheeps met de dekbalken, halve 
balken en klamaaien geeft veel informatie over 
het schip. De achterste vier dekbalken (net voor 
de achterste mast) staan op 135 tot 140 cm (hart-
op-hart) van elkaar. Waarschijnlijk hebben deze 
over de volle breedte gelopen. Verder noordelijk 
zijn er halve balken geplaatst en vermindert de 
afstand tussen de dekbalken en halve balken 
naar 110 cm (hart-op-hart).
De dekbalk met meetpunten 102 en 112 lijkt 
helemaal compleet te zijn. De dekbalk heeft een 
lengte van 8,64 m. Als daarbij de dikte van de 
spanten en huid wordt opgeteld, zou de breedte 
van het schip op deze plaats ten minste 9,30 m 
hebben bedragen. Ook de balk met punten 110 
en 111 is behoorlijk compleet, de lengte bedraagt 
nog 7,76 m. De dekbalken hebben een breedte 
van 28 tot 34 cm. 
Twee fragmenten van dekbalken zijn geborgen 
en hebben de vondstnummers RMP-48 en 
RMP-49 gekregen. Balk RMP-48 (bijlage II-10) 
is maar voor een lengte van 1,20 m bewaard 
gebleven. De balk is 28 cm breed en 17 cm hoog. 
Op de bovenzijde zijn om de 25 cm spijkergaten 
te zien van 8 x 8 mm. De gaten zijn om en om 
aan weerszijden van de dekbalk aangebracht en 
zijn afkomstig van spijkers waarmee de 
dekplanken aan de dekbalken waren bevestigd. 
Balk RMP-49 (bijlage II-11) is vermoedelijk het 
uiteinde van een dekbalk of halve balk. 
Waarschijnlijk is van de balk alleen een dendro-
monster genomen, want het geborgen fragment 
is slechts 40 cm lang. De balk was 30 cm breed 
en was 20 cm hoog. Er zijn, op een kleine 
uitsparing in één uiteinde na, geen bijzonder-
heden te zien. Van beide vondsten is de 
oorspronkelijke vindplaats binnen het schip 
niet bekend.
In het middenschip zijn verder drie halve balken 
aangetroffen. Ze liepen niet over de volle 
breedte, maar tot aan een luikgat, mastdoor-
gang, trapgaten, of andere openingen in het dek. 
De halve balken kwamen uit op langsscheepse 
verbindingen, de klamaaien. De klamaaien 
waren op hun beurt weer ingelaten in de door-
lopende dekbalken. Meetpunt 113 is op zo’n 
klamaai gezet en meetpunt 136 staat op een 
volgende klamaai. De ruimte tussen beide 
klamaaien bedraagt ca. 2,5 m. Waarschijnlijk is 
dit de positie van het grootluik (afb. 29). 
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De klamaai met meetpunt 113 is 24 cm breed en 
minimaal 2,20 m lang. Eén uiteinde valt in een 
sponning in een dekbalk, het andere uiteinde ligt 
onder het zand. In de klamaai zelf zitten twee 
sponningen van 6 cm diep, waarin twee halve 
balken vallen. De twee halve balken staan op 
90 cm (hart-op-hart) van elkaar en zijn 3,30 tot 
3,40 m lang. Ze zijn 28 tot 30 cm breed en  
21 cm dik.
Iets verder naar het achterschip is een  
soort klamaai te zien met twee halfronde 
 uitsparingen. Het gaat hier waarschijnlijk om een 
helft van de pompvissing. Dit was een houten 
plaat in het dek met een doorvoeropening voor 
de pompen (zie verder paragraaf 4.2.8). Een 
zelfde soort platen werden gebruikt voor de 
doorvoer van de masten in het dek, de 
zogenaamde mast vissingen.
Tussen de meest zuidelijke doorlopende 
dekbalken is nog een langsscheeps plankje met 

gat te zien. Het is 1,08 cm lang, 40 cm breed en 
het gat in het midden is 10 x 10 cm. Deze langs-
scheepse verbinding lijkt in de hartlijn van het 
schip te liggen en zal dus in het midden van het 
dek hebben gelegen. Het is vooralsnog niet 
duidelijk wat de functie ervan was.
Twee halve balken zijn geborgen. RMP-27 is een 
complete halve balk (afb. 30 en bijlage II-12) 
heeft een lengte van 3,55 m, is 25 cm breed en 
15 cm hoog. Aan beide uiteinden heeft de halve 
balk een uitsteeksel. Deze is aan de ene kant 
8,5 cm lang en wigvormig en aan de andere kant 
5,5 cm lang, met een zwaluwstaartachtige vorm. 
Deze halve balk is gevonden tussen meetpunten 
101 en 102 en liep van de stuurboord balkweger 
naar de pompvissing. De kant met de zwaluw-
staart was ingelaten in de vissing. 
Een andere halve balk, RMP-53 (bijlage II-13), 
heeft een lengte van 2,75 m, een breedte van 
20 cm en een hoogte van 8-9 cm. Waarschijnlijk 

Dekbalk en halve balk Dekplank
Hout (ongedefinieerd)

Zand
Klamaai

1m0

Afb. 29: Halve balken en klamaaien rondom het grootluik. Ingekleurde uitsnede van de overzichtstekening.
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is dit een van de twee halve balken midscheeps 
die in de klamaai vielen.
Aan de bovenzijde van de geborgen dekbalken 
RMP-27, -48 en -53 zijn om de 25 cm spijker-
gaten te zien van 8 x 8 mm. De gaten zijn om en 
om aan weerszijden van de dekbalk aangebracht 
en zijn afkomstig van spijkers waarmee de 
dekplanken aan de dekbalken zijn bevestigd.
Of de halve balken ook in een sponning in de 
balkweger vielen, of dat ze waren ingelaten in 
bijvoorbeeld het lijfhout (ook wel waterloopklos 
geheten), is niet duidelijk.16 De balkweger is op 
deze plaatsen niet tot aan de bovenzijde 
bewaard gebleven en een lijfhout is niet 
aan getroffen. Het ontbreken van boutgaten in 
de geborgen halve balk RMP-27 doet vermoeden 
dat de halve balken geen zijwaartse of onder-
dekse ondersteuning van knieën kregen. 

Dekknieën
De dekbalken werden ondersteund door ijzeren 
en houten dekknieën. De ijzeren knieën waren 
onderdeks bevestigd, met de ene arm vastge-
spijkerd op de onderzijde van de dekbalk en de 
andere arm vastgezet op de balkweger en de 
daaronder gelegen strijkweger. Op de over-
zichtstekening (afb. 16/bijlage I) is te zien dat 
door het gehele schip de ijzeren knieën met de 
onderkant richting voorschip wezen. Dat is inte-
ressant, omdat uit de literatuur bekend is dat de 
armen in het voorschip naar voren wezen, maar 

in het achterschip naar achteren.17 Vos vermeld 
in zijn dagrapport dat hij heeft waargenomen 
dat ook de andere richting voorkomt, maar waar 
in het wrak dat was, is niet bekend.18 Op de twee 
geborgen luchtgang-vullingsklossen RMP-5 en 
-20 (zie paragraaf 4.2.6 en afb. 28) zijn afdrukken 
van ijzeren knieën te zien, waarbij de onderzijde 
naar links wijst. De klossen zijn afkomstig van 
het midden van het westboord (bakboord), wat 
doet vermoeden dat de ijzeren knieën hier, ter 
hoogte van meetpunt 120, dan toch in de 
richting van het achterschip wezen. 
Drie ijzeren knieën zijn geborgen en hebben de 
vondstnummers RMP-32, -33 en -56 gekregen 
(zie ook afb. 30). De knieën hebben een lange 
arm en een kortere arm. De lange arm was de 
verticale arm die op het boord was bevestigd, de 
kortere was horizontaal tegen de onderzijde van 
de dekbalk vastgezet. De knieën RMP-32 en -33 
hebben vergelijkbare afmetingen: ze hebben een 
lange arm van respectievelijk 105 en 115 cm en 
een kortere arm van 95 cm. RMP-56 is wat 
groter en heeft een lange arm van 123 cm en een 
kortere van 90 cm.
De ijzeren dekknieën zijn bedekt met een dikke 
laag corrosie, waardoor de breedte van de 
armen 10 tot 13 cm is en de dikte 5 tot 8 cm 
bedraagt. Bij RMP-56 is de laag concretie 
verwijderd van de horizontale arm, zodat de 
oorspronkelijke afmetingen duidelijk werden. 
De arm is oorspronkelijk 8 cm breed en 2,5 cm 

16  Volgens Van Houten (1833, 156) werden 
de halve balken op de verbindingsband 
(=balkweger) gelegd. Volgens Pilaar 
(1838, 25) rustten de halve balken tegen 
het boord op een kussen of plaat, 
waarin zij met een douwel (= deutel of 
zwaluwstaart?) waren bevestigd.

17  Zie Petrejus 1974, 38, figuur van de 
‘inwendige verdeling en beschieting van 
barkschip Sara Alida Maria uit 1840’. 
De grens lag ter hoogte van het midden 
van het grootluik, net voor de 
grote mast.

18  Velddocumentatie: schets bij 
dagrapport Vos, 11 augustus 2005.

Afb. 30: Halve balk RMP-27 aan boord van de Coastal Protector. De balk ligt hier op de kop, te zien aan de lichte 

dekkromming en het uitsteeksel aan rechterzijde. Die uitsparing viel oorspronkelijk in een sponning in de 

pompvissing, zodat de bovenkant van beide balken gelijk lag. Op het dek zijn ook twee ijzeren knieën en een houten 

dekknie te zien.
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dik. Beide armen hebben om de 20 cm spijker-
gaten, waarin de spijkers of bouten zaten 
waarmee de knie aan de dekbalk en het boord 
was bevestigd.
De houten dekknieën ondersteunden de dekbalk 
niet van onderen, maar zijwaarts. Ze waren hori-
zontaal geplaatst en met één arm aan de zijkant 
van de dekbalk vastgezet en met de andere aan 
het boord. Van deze liggende dekknieën zijn er 
zes in situ en twee los in het schip aangetroffen. 
Op het oostboord in het uiterste achterschip zijn 
twee houten knieën te zien die aan de voorzijde 
van de dekbalk waren bevestigd. Midscheeps, bij 
meetpunt 102, is nog een dekknie te zien aan de 
voorzijde van de dekbalk. 
Op het westboord zijn vanaf meetpunt 122 en 
verder noordelijk drie houten knieën te zien, die 
juist aan de achterzijde van de dekbalk waren 
bevestigd. Ook is hier te zien dat ze niet op de 
balkweger waren vastgezet, maar rechtstreeks 
op de inhouten.

Twee dekknieën van het oostboord zijn 
geborgen en hebben de vondstnummers 
RMP-47 en -31A gekregen (bijlage II-14 a/b en 
II-15). Knie RMP-47 heeft een lange arm van 
93 cm en een korte van 78 cm. De knie is 19 cm 
breed en 14 cm hoog. De beide armen van de 
knie maken een hoek van 80 graden. Dit is waar-
schijnlijk te verklaren door zijn positie in het 
uiterste achterschip. Waarschijnlijk zitten we hier 
dicht tegen de spiegel aan. Met drie bouten door 
elke arm (2,5-3 cm in diameter) was de knie 
vastgezet aan dekbalk en boord. Verder is in 
deze knie een M-vormige vulklos (RMP-46) 
aangebracht van 44 x 12,5 x 2,5 cm.
Knie RMP-31A heeft een lange arm van 75 cm die 
aan de dekbalk vastzat en een kortere van 70 cm 
die was bevestigd aan het boord (afb. 31). 
De hoogte van de knie bedraagt 15 tot 16 cm. 
De knie was met drie ijzeren bouten in elke arm 
aan boord en dekbalk vastgezet. De korte arm 
staat in een hoek van ca. 79 graden op de 

Afb. 31: Houten dekknie RMP-31A aan boord van de Coastal Protector. Het vulstuk aan de boordzijde is goed te zien.
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19  Persoonlijke mededeling A. Vos,  
RCE en C.F. Groen, WDSR/STIBOZ.

langere arm. Deze knie stond meer voorwaarts 
in het schip dan RMP-47. Ook hier zijn vulklossen 
te zien: een wigvormig inzetstuk van 35 x 8 cm in 
de hoek waar beide armen samenkomen en een 
driehoekige van 18 cm breed aan de dekbalk-
zijde. Verder is er een inkeping van 27 cm te zien 
in de arm die aan het boord grensde. 
De horizontale houten knieën zijn alleen in het 
uiterste achterschip en in het middenschip 
aangetroffen. Waarschijnlijk werd niet bij elke 
dekbalk een liggende knie geplaatst, maar alleen 
daar waar vanuit het dek grote belastingen 
konden optreden, zoals ter hoogte van de 
masten en de spillen. Het lijkt erop of de knieën 
vóór de grote mast altijd aan de achterzijde van 
de dekbalk waren geplaatst en die áchter de 
mast juist aan de voorzijde van de dekbalk 
waren bevestigd. 

Dekplanken
Op twee plaatsen in het schip zijn in verband 
liggende fragmenten van de dekplanken terug-
gevonden. Midscheeps, bovenop de dekbalk 
met meetpunten 102 en 112 zijn tien dekplanken 
in verband aangetroffen. De planken hebben 
een breedte van ca. 25 tot 28 cm. Ze liggen 
bovenop de gebroken dekbalken en een klamaai 
die uit de dekbalksponning is geschoten. 
Vermoedelijk gaat het hier om de dekconstructie 
direct naast het grootluik. De wat smallere 
dekgang op de klamaai is mogelijk een 
schaarstok of een luikhoofd (zie afb. 29). 
Andere schaarstokken zijn niet herkend.
Geheel zuid zijn acht dekplanken te zien, 
waarvan vier planken buitenboord zijn 
omgeklapt en vier nog in verband tegen het 
boord aan liggen. De vier in verband zittende 
dekplanken zijn geborgen en hebben de vondst-
nummers RMP-42 t/m -45 gekregen (bijlage 
II-16 t/m II-19). De planken vormden samen een 
stuk van het achterste deel van het dek aan 
stuurboord, waarbij van buiten naar binnen toe 
de planken als volgt lagen: RMP-43, RMP-42, 
RMP-45 en RMP-44. De afgeschuinde zijde van 
de planken maakte een hoek die liep van 
69 graden aan de boordkant (RMP-43) tot 
49 graden aan de binnenste geborgen plank 
(RMP-44). De dekplanken zijn van naaldhout en 
5 à 6 cm dik. RMP-42 is slechts 92 cm lang en 
12 cm breed en loopt taps toe. Het is gebruikt als 
vulling tussen de reguliere dekplanken. De 
andere drie planken hebben een breedte van op 

25 en 26 cm breed en een lengte tussen de 1,46 
en 1,96 m. Alleen RMP-45 is geheel compleet, de 
andere zijn afgebroken aan de voorzijde. 
De planken vertonen diverse vierkante gaten 
van 1 x 1 cm: de gaten van spijkers waarmee de 
planken aan de dekbalken waren bevestigd. 
De dekplanken waren telkens met twee spijkers 
op de dekbalk vastgezet. De afstand tussen de 
spijkergaten toont aan dat de dekbalken in dit 
gedeelte van het schip op ongeveer 90 tot 100 
(hart-op-hart) van elkaar waren geplaatst. 
Aan een van de randen zijn restanten van 
breeuwsel te zien; het materiaal is niet nader 
onderzocht. De naden tussen de dekplanken 
waren blijkbaar met breeuwsel en mogelijk ook 
met pek waterdicht gemaakt. 
Op plank RMP-45 zijn overigens diverse 
vierkante indrukken van ca. 3 x 3 cm te zien. 
Deze blijken afkomstig te zijn van de damveldjes 
van het schaak-/dambord RMP-38/-39 
(zie paragraaf 4.3.8).

4.2.8 Overige scheepsconstructie

Op en in de buurt van het scheepswrak zijn de 
restanten van een ijzeren boegspriet en van drie 
ijzeren masten aangetroffen. De boegspriet 
bevindt zich direct ten noorden van de voor-
steven. Het is een noord-zuid georiënteerde 
ijzeren buis van ten minste 6,70 m lang en 60 cm 
in diameter. De buis loopt aan beide uiteinden 
het zand in en zal dus langer zijn.
Ca. 8,5 m achter de voorsteven is de afgebroken 
onderzijde van een ijzeren mast te zien, waar-
schijnlijk de fokkemast. De mast, waarop de 
meetpunten 133 en 134 zijn aangebracht, 
is noordwest-zuidoost georiënteerd en duikt 
na 11,10 m het zand in. De gebroken onderzijde 
heeft een diameter van 70 cm.
Een tweede ijzeren mast is aan de oostzijde van 
het wrak aangetroffen, ter hoogte van meetpunt 
101, maar onderin de diepe slijpgeul. Vanwege 
de diepe ligging kon de mast niet gedocumen-
teerd worden en staat daarom niet op de over-
zichtstekening. Gezien de locatie zou het kunnen 
gaan om de restanten van de grote mast, 
waarvan in 2003 nog een gedeelte overeind 
stond.19 Deze mast stond waarschijnlijk tussen 
de beide pompkokers en de dekbalk met 
meetpunten 102-112.
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20  Van Bruggen 1977, 38-39.
21  Vondstnummer RMP-31 bleek twee keer 

te zijn uitgegeven, aan verschillende 
objecten, daarom is een daarvan 
gewijzigd in RMP-31A.

Een derde ijzeren mastfragment (met meetpunt 
132) is te vinden in het zuiden van de vindplaats, 
op ca. 30 m achter de voorsteven. Dit mastfrag-
ment is oost-west georiënteerd en is waarschijn-
lijk het restant van de bezaansmast. De mast is 
6,54 m lang en is aan beide uiteinden gebroken. 
Op deze mast is duidelijk een dikker en een 
dunner deel waargenomen, wat doet vermoeden 
dat het gaat om een telescopische mast. 
Het onderste, dikkere gedeelte is nog 3,66 m 
lang, het bovenste dunnere deel is 2,88 m lang.
De gebroken onderzijdes van de fokke- en 
bezaansmast staan waarschijnlijk ongeveer op 
hun originele plaats, in de hartlijn van het schip, 
ongeveer 4,5 m van de stuurboordzijde. 
De afstand tussen de grote mast en de 
fokkemast is dubbel zo groot als de afstand 
tussen grote mast en bezaansmast. 
Het is opvallend dat dit schip met zijn huid, 
spanten en wegering van hout, een boegspriet 
van ijzer en ijzeren masten had. Bekend is dat er 
omstreeks 1850 een ernstig gebrek aan goed 
hout was voor de bouw van schepen. Het gold 
met name voor de kromme delen in het schip, 
zoals dekknieën, omdat goed gegroeid krom 
hout moeilijker te krijgen was. Tegelijkertijd werd 
ijzerbouw goedkoper, waardoor ijzer steeds 
vaker toegepast werd in de scheepsbouw. Het 
gebruik van ijzer was al vrij lang gangbaar voor 
bouten en beslag en ook wel voor knieën, maar 
het werd pas tussen 1850 en 1870 vrij algemeen 
ingevoerd voor ondermasten, onderra’s en 
boegspriet.20 Het impliceert dat de masten en 
boegspriet van Roompot 1 pas ná 1850 op het 
schip aangebracht zouden moeten zijn.
Behalve de masten zijn ook de restanten van 
twee houten pompkokers aangetroffen. De twee 
kokers bevinden zich op ca. 23,5 m van de 
voorsteven. Ze hebben een diameter van 32 cm 
(meest noordwestelijke) en 36 cm (meest zuid-
oostelijke). Beide hebben een boring met een 
doorsnede van ongeveer 11 cm en de kokers zijn 
behoorlijk aangetast door houtetende 
organismen. Ongeveer een meter ten oosten 
van de zuidoostelijke koker is een 1,90 m lange 
houten balk te zien, met twee halfronde 
uit sparingen. Deze balk is met zwaluwstaarten 
ingelaten in twee dekbalken. De plank is 25 cm 
breed en 18 cm dik. De uitsparingen hebben een 
diameter van respectievelijk 32 en 38 cm. 
Dit komt goed overeen met de diameter van 
beide pompkokers en de balk wordt dan ook 
geïnterpreteerd als een pompvissing. Het zou 

betekenen dat de pompen achter elkaar in de 
lengterichting stonden opgesteld, in plaats van 
naast elkaar in de breedte. De uitsparing is te 
klein om als vissing voor de grote mast te 
dienen, al zal deze ook in deze buurt gestaan 
hebben, vóór de pompen. Verder zijn in het 
voorschip delen van de rechtopstaande binnen-
betimmering waargenomen. Het gaat om 
wanden opgebouwd uit planken met een 
messing-groef-verbinding, zoals de wand tussen 
meetpunten 107 en 118 (zie afb. 16). 
Eén -vermoedelijke- binnenbetimmeringsplank 
is geborgen. Deze eiken plank, RMP-51, is 2 m 
lang, 23 tot 24,5 cm breed en 5 cm dik (bijlage 
II-20). De plank lijkt compleet te zijn, beide 
uiteinden zijn iets ingekeept en afgeschuind. 
Langs beide lange zijden loopt een ondiepe 
sierrand met een breedte van ca. 5 mm. De 
plank heeft aan elke korte kant een langwerpige 
indruk van 30 x 4,5 cm, waarin elk drie spijker-
gaten van 1 x 1 cm zijn aangebracht. Het doet 
denken aan de indrukken van ijzeren beslag of 
scharnieren. Onder één indruk zijn twee merken 
zichtbaar, in de vorm van de letters S en I. De S is 
3 cm hoog en 1,8 cm breed, de I is 2,3 cm hoog. 
Het lijken brandmerken te zijn, maar vooralsnog 
is het onduidelijk waar de letters voor stonden 
en wat de functie van de plank was. Het is niet 
bekend waar de plank is gevonden.

4.3 Inventaris en lading: 
vondstmateriaal

4.3.1 Inleiding

Om de ondergangsdatum van het schip te 
kunnen bepalen en een uitspraak te kunnen 
doen over de mogelijke herkomst en vaargebied 
van het schip zijn enkele gidsfossielen geborgen. 
Tijdens het veldwerk in 2005 zijn 57 vondst-
nummers uitgeschreven, RMP-1 t/m RMP-56.21 
Deze lijst is aangevuld met een vondst uit 2009. 
Toen is door C.F. Groen van Wrakduikstichting 
De Roompot (WDSR) een houten naaikistje uit 
het wrak geborgen. Het lag geheel vrijgespoeld 
en zou anders door de stroming zijn wegge-
spoeld. Het kistje is overgedragen aan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft 
vondstnummer RMP-57 gekregen. Verder bleken 
bij de uitwerking van het vondstcomplex twee in 
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Tabel 2 Indeling en vindplaats inventaris uit Roompot 1.

Categorie Voorwerp Vondstnummer Vindplaats

1 Scheepsuitrusting enkelschijfsblokken (3) x voorschip

touwwerk x voorschip

houten trapje van boomstam x middenschip SB

anker met uitschuifbare stok x voorschip BB (buiten)

2 Bedrijfsuitrusting x

3 Militaire uitrusting x

4 Administratie x

5 Navigatiemateriaal barometer 10 achterschip SB

6 Gereedschap x

7 Huishoudelijke uitrusting pispot 13 achterschip/middenschip BB

messing haakje 7 achterschip SB

messing handvat of -greep 37 achterschip SB

(puts)emmer x voorschip

8 Kombuisgoed/Eet- en drinkgerei kleine steengoed mineraalwaterfles 2 voorschip SB

faience kom 9 achterschip

roodbakken pot 14 achterschip/middenschip BB

drinkglas kelkvorm 11 voorschip

drinkglas bekervorm 12 achterschip SB

10 Victualiën tapkraan 17 ?

wijnfles (hals) 3 achterschip SB

wijnfles (compleet) 4 ?

wijnfles (bodem) 8 achterschip SB (buiten)

wijnfles (hals, met kurk) 23 achterschip SB

wijnfles (bodem) 24 achterschip SB

wijnfles (bodem) 25 achterschip SB

wijnfles (compleet, met inhoud) 40 achterschip SB

wijnfles (hals, met kurk) 41 achterschip SB

11 Persoonlijke uitrusting linkerschoen 22 achterschip SB

schaak-/dambord 38, 39 achterschip SB

naaikistje met 2 knopen en veter 57 middenschip SB

schoen x voorschip

houten kom x voorschip

12 Lading rijst (in juteverpakking?) 21, 35 middenschip, onder dekbalken

bamboe staven x middenschip SB

rotan manden x ?

houten kisten x voorschip

Legenda: een x onder vondstnummer betekent dat het object wel in het wrak is aangetroffen, maar niet is geborgen.  

SB stuurboord; BB bakboord.
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22  Alle beschikbare informatie van de 
objecten zoals beschrijving, 
afmetingen, vindplaats en herkomst, 
zijn in deze tabel opgenomen.

23  Deze classificatie in functionele 
categorieën is ontwikkeld door Reinders 
(1985, 86) en is zeer bruikbaar voor 
inventarissen van schepen. 
De classificatie is oorspronkelijk 
uitgebreider, maar is voor dit 
negentiende-eeuwse schip iets 
versimpeld en ingekort.

2005 geborgen vondsten nog geen vondst-
nummer gekregen te hebben. Aan deze 
vondsten zijn de nummers RMP-58 en 
-59 toegekend (bijlage III).22 
Het vondstcomplex van Roompot 1 is ingedeeld 
in functionele categorieën, volgens de classificatie 
van Reinders.23 Van de in totaal 60 geborgen 
vondsten kunnen 24 voorwerpen tot de inventaris 
gerekend worden (tabel 2). De overige 36 
geborgen objecten horen bij het schip zelf 
(tabel 3). In tabel 2 zijn ook de niet geborgen 
objecten toegevoegd, om een uitspraak te 
kunnen doen over de verspreiding van het 
vondstmateriaal. Voor een gedegen uitspraak 
over vondstverspreiding zijn eigenlijk te weinig 
voorwerpen geborgen of waargenomen. We 
kunnen voorzichtig concluderen dat het voorschip 
met name gebruikt werd voor opslag van 
scheeps uitrusting, huishoudelijke uitrusting en 
eet- en drinkgerei. In het middenschip zijn met 
name de voorwerpen die met de lading te maken 
hebben gevonden. In het achterschip zijn de 
meeste objecten gevonden. Het varieert van 
persoonlijke items, victualiën, eet- en drinkgerei, 
tot navigatiemiddelen. 

Het vondstcomplex wordt hieronder verder 
besproken. Het gaat hierbij nadrukkelijk alleen 
om het vondstmateriaal dat door het duikteam 
in 2005 is geborgen en een enkele keer om 
vondsten die in situ door de duikers zijn waar-
genomen. Vondstmateriaal dat door derden is 
verzameld, wordt besproken in paragraaf 4.3.10.

4.3.2 Schip en toebehoren

In totaal behoren 36 geborgen vondsten tot de 
categorie schip en toebehoren (tabel 3). Al deze 
vondsten zijn al besproken bij de scheepscon-
structie. Het merendeel, 24 vondstnummers, 
bestaat uit hout van de scheepsconstructie, 
veelal geborgen ten behoeve van dendrochro-
nologisch onderzoek (afb. 32). Acht vondsten zijn 
van koper of messing. Het gaat om vier koperen 
pennen, twee fragmenten van de messing 
beplating, twee koperen spijkers en een koperen 
kram. Verder horen de drie ijzeren onderdekse 
dekknieën ook bij deze categorie. Tot slot is ook 
de loden spuikoker al eerder besproken.

Afb. 32: Duikers Léon Vroom, Michiel Helwig en Arent Vos (v.l.n.r.) verpakken aan boord enkele planken van de 

scheepsconstructie.
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4.3.3 Scheepsuitrusting

In het voorschip zijn onderdelen van de scheeps-
uitrusting aangetroffen. Ten minste drie 
scheepsblokken lagen hier aan het oppervlak. 
Het gaat om enkelschijfsblokken van 30 tot 
32 cm hoog, 24 cm breed en 10 cm dik. Ook zijn 
in dit gebied resten touw van verschillende 
diameter te zien. 
Langs de stuurboordzijde, naast meetpunt 104, 
is een houten trapje te zien. Het lijkt op een ruwe 

stam, waarin verschillende treden zijn uitgehakt 
met een onderlinge afstand van 20 cm. 
Het trapje is ten minste 1,30 m lang (maar loopt 
verder het zand in) en 40 cm breed. 
Tenslotte is net buiten de scheepsconstructie 
van het voorschip, ten noorden van meetpunt 
126, een grote concretie aangetroffen, van 
vermoedelijk een anker met uitschuifbare stok. 
De blokken, het touwwerk, het trapje en het 
anker zijn geen dateerbare vondsten en zijn 
daarom niet geborgen. 

Tabel 3 Vondsten schip en toebehoren.

Categorie Voorwerp Vondstnummer

Huid huidplank 30

koperbeplating 18, 36

Inhouten oplanger of inhout 28, 29, 31, 50

afsluitklos 26

Wegering vullingsplank luchtgang wegering 34

vullingsklosje luchtgang wegering 5, 20

balkweger 52, 54

Dekbalken dekbalk 48, 49

halve balk 27, 53

Dekknieën ijzeren dekknie 32, 33, 56

houten dekknie 31A, 46/47

Dekplanken dekplank 42, 43, 44, 45

Binnenwerk plank binnenbetimmering 51

Overig koperen bout 1, 16, 19, 58

koperen spijkers 6

houten pen 59

loden spuikoker 55

koperen kram 15
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24  De kwikbuis schijnt door lokale duikers 
geborgen te zijn, maar het is onbekend 
door wie.

4.3.4 Navigatiemateriaal

Een ebbenhouten barometer wordt gerekend tot 
de categorie navigatiemateriaal, alhoewel deze 
ook in de categorie huisraad zou kunnen passen. 
De barometer (RMP-10) is aangetroffen in het 
achterschip, tussen de meetpunten 116 en 127. 
Het is een zogenaamde stick barometer, een lang-
werpige barometer van Engelse makelij. Deze is 
79,3 cm lang, 4 cm breed en 3 cm dik (afb. 33). 
Hij bestaat uit twee helften die op elkaar zijn 
geschroefd. In de voorste helft is aan de 
bovenzijde een rechthoekige uitsparing  
(ca. 15 x 3,5 cm) aangebracht, de kast. In de kast 
zijn vier ivoren plaatjes geschroefd, de schaal-
platen. De rechter schaalplaat is voorzien van een 
maatverdeling in Engelse duimen, die begint met 
27 en eindigt met 31. Ertussen is een decimale 
verdeling te zien, waarbij het streepje van de 0.5 
iets langer is dan de overige streepjes. Op de 
linker schaalplaat zijn de weersaanduidingen 
aangebracht, die van boven naar beneden als 
volgt luiden: VERY DRY, SET FAIR, FAIR, CHANGE, 
RAIN, MUCH RAIN en STORMY (afb. 34). 
De binnenzijde van de twee helften is uitgeboord, 
waardoor er van boven naar onder een halfronde 
uitsparing van 1,3 cm breed is. De voorste helft 
heeft aan de binnenzijde direct links van de baro-
meterkast een extra inkeping van 11,5 cm lang en 
0,5 cm breed. De achterste helft heeft aan de 
binnenzijde nog een recht hoekige uitsparing van 
45,5 cm lang en 7 mm breed. Mogelijk heeft hier 
de kwikbuis in gezeten. Op de voorzijde zou nog 
een thermometer gezeten kunnen hebben.24

Op de voorzijde zijn links van de barometerkast 
met de schaalplaten twee kleine ijzerconcreties en 

indrukken te zien. Waarschijnlijk zijn deze 
afkomstig van scharnieren van een (glazen?) 
plaatje waarmee het weerstation kon worden 
afgedekt. Dit afdekplaatje is niet  
aangetroffen.

4.3.5 Huishoudelijke uitrusting

De tinnen pispot met vondstnummer RMP-13 
valt in de categorie huishoudelijke uitrusting, 
subcategorie sanitair. De pispot heeft een 

Afb. 33: Engelse stick barometer RMP-10. Lengte is 79,3 cm.

Afb. 34: Weersaanduidingen op linker schaalplaat van 

barometerkast (foto: Stadhuismuseum Zierikzee).
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omgeslagen kraagrand en één lintoor en is zeer 
gecorrodeerd en gebutst (afb. 35). Het object is 
10,5 cm hoog en heeft een diameter van 24 cm 
aan de bovenzijde en 13,2 cm bij de bodem. 
Op de rand is een klein gekroond tinmerk 
aanwezig. De pispot lijkt op een aardewerken 
exemplaar dat bekend is uit het Deventer 
systeem (tabel 4). In de landarcheologie zijn 
tinnen pispotten een zeldzaamheid, maar in 
scheepswrakken komen ze wel een enkele keer 
voor. Zo is een gelijk exemplaar bekend uit een 
scheepswrak, gevonden op kavel O65 in 
Oostelijk Flevoland, met een ondergangsdatum 
tussen 1840 en 1860. Een zelfde type is aange-
troffen op kavel N38 in de Noordoostpolder, 
in een schip dat was gebouwd in 1860 en 
vergaan in 1876.25 Een tinnen pispot zal 
ver moedelijk wel duurder zijn geweest dan een 
aardewerken exemplaar. Wellicht koos men in 
de negentiende eeuw opzettelijk een niet-breek-
baar exemplaar voor aan boord. 
De pispot is aangetroffen aan de westkant van het 
wrak, aan bakboordzijde tussen de meetpunten 
131 en 122 (achterschip-middenschip), waarschijn-
lijk ter hoogte van het onderdek.
Andere voorwerpen die tot de huisraad 
gerekend kunnen worden zijn een messing 
haakje en een messing handgreep (afb. 36 en 
37). Beide objecten zijn mooi geornamenteerd. 
Misschien zijn ze gebruikt als kledinghaakje of 
handgreep aan een kist, kast of deur. 
Verder werden in het voorschip enkele duigen 
van een (puts)emmertje gevonden. Deze waren 
helaas de dag erna door de stroming wegge-
spoeld (zie ook paragraaf 4.5).25  Van Oosten 2010.

Afb. 35: Tinnen pispot RMP-13. Diameter bovenzijde  

is 24 cm.

Afb. 36: Messing haakje RMP-7. Lengte is 5 cm.

Afb. 37: Messing handgreep RMP-37. Lengte is 11 cm.

Tabel 4 Determinatietabel huisraad, kombuisgoed, eet- en drinkgerei.

Vondst nummer Beschrijving Baksel Vorm Code Opmerkingen Datering Herkomst

RMP-13 tinnen pispot  ? pis 4 gelijkend op w-pis-4; het brede model; 
 lintoor en met stop op oor

1840-1880?  -

RMP-2 kleine steengoedfles s2 fle 4 klein 1850-1900 Westerwald

RMP-9 rand van faiencekom of schaal iw kom 3 groot fragment rand; type onzeker, bodem 
ontbreekt

 -  -

RMP-14 bodemfragment pot of kom 
van roodbakkend aardewerk

r indet 0 bodem standring  -  -

RMP-11 kelk van een drinkglas, elf 
afgeronde facetten

gl kel 26 voet ontbreekt 1820-1890 Nederland

RMP-12 bodem van drinkglas, elf af-
geronde facetten

gl bek 24 doorzichtig hard glas; gefacetteerd, geen 
glasziekte

1820-1890 ?

Naar: Van Oosten 2010.
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26  Zwiers & Vlierman 1988.
27  Van Oosten 2010.
28  Kottman 1999; www.referentiecollectie.

nl/richglas2/glascollectie.php, 
geraadpleegd op 4 februari 2016.

29  Kottman 1999; www.referentiecollectie.
nl/richglas2/glascollectie.php, 
geraadpleegd op 4 februari 2016.

4.3.6  Kombuisgoed en eet- en drinkgerei

De categorieën kombuisgoed en eet- en 
drinkgerei zijn hier samengevoegd, omdat de 
functie van deze voorwerpen vaak moeilijk te 
achterhalen is. Drie objecten zijn van aardewerk, 
steengoed of faience, twee objecten zijn van glas 
(tabel 4).
Aan stuurboordzijde, in het voorschip, is een 
kleine steengoed fles gevonden, RMP-2 (afb. 38). 
De fles is 15,6 cm hoog en heeft een bodemdia-
meter van 5,5 cm. Het is een typische mineraal-
waterfles S2-fles-4, maar zonder versiering of 
stempels. Een vergelijkbaar exemplaar is aange-
troffen in scheepswrak De Lutina (H48), een 
Overijssels vrachtschip, gezonken in 1888.26 
Dergelijke flessen werden tussen 1850 en 1900 
geproduceerd in het Westerwaldgebied in 
Duitsland.
Vondst RMP-9 is een deel van een kom van 
industrieel wit aardewerk (iw-kom-3). 
Dit aardewerk werd niet lokaal geproduceerd.27 
RMP-14 is een bodemfragment van roodbakkend 
aardewerk, met aan de buitenzijde (lood)glazuur 
en aan de binnenzijde ook glazuur. De pot heeft 
een standring, maar verder is de vorm niet 
duidelijk.
De objecten van glas bestaan uit twee 
fragmenten van drinkglazen. RMP-11 is een kelk 
van een drinkglas (gl-kel-26), waarvan de voet is 
afgebroken (afb. 39). Het glas is geperst en heeft 
elf afgeronde facetten. Het wordt gedateerd 
tussen 1820 en 1890 en heeft Nederland als 
herkomstgebied.28 Het glas is vlakbij de 
voorsteven gevonden.
RMP-12 is de bodem van een drinkglas met elf 
afgeronde geslepen facetten (afb. 40). Het glas is 
4,3 cm hoog (maar gebroken) en heeft een 
bodemdiameter van 6,4 cm. Dit type, gl-bek-24, 
wordt gedateerd tussen 1820 en 1890. Het type 
had een maximale hoogte van 7,8 cm, een 
bodemdiameter van 5,6 cm en een maximale 
diameter van 6,4 cm.29 Het glas is aangetroffen in 
het achterschip aan stuurboordzijde.

4.3.7 Victualiën

Negen vondstnummers vallen in de categorie 
victualiën (tabel 5). Vondst RMP-17 is een messing 

Afb. 39: Kelk van drinkglas RMP-11. Resterende hoogte  

is 7,3 cm.

Afb. 38: Kleine steengoed mineraalwaterfles RMP-2. 

Hoogte is 15,6 cm.

Afb. 40: Fragment van gefacetteerd drinkglas RMP-12. 

Resterende hoogte is 4,3 cm.
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30  Er is in 2010 een offerte aangevraagd bij 
Kenaz Consult, maar onderzoek naar de 
inhoud van de fles bleek financieel niet 
haalbaar te zijn.

31  Persoonlijke mededeling M. Hulst, 
27 december 2015 en Van den Bossche 
2001, 127.

tapkraan. Het heeft een stempel aan de zijkant, 
met een monogram van de letters EDG (afb. 41). 
Het is niet duidelijk waar de letters voor staan. 
De tapkraan kan gebruikt zijn voor vaten wijn, 
maar ook voor een vat met drinkwater of bier. 
De overige acht vondsten zijn delen van glazen 
flessen: twee complete flessen (RMP-4 en 
RMP-40 (afb. 42 en 43), drie bodems en drie 
halsfragmenten. In totaal gaat het om een 
minimum aantal individuen van vijf, waarbij 
alleen de bodems zijn geteld. Het zijn cilindrische 
flessen van verschillende vormen en van 

verschillende glaskleur. Fles RMP-4 heeft in de 
ziel een ingekraste asterisk. In fles RMP-40 zit 
nog een kurk en in de fles is een onbekende 
inhoud te zien. De kurk is echter poreus, 
waardoor de kans klein is dat de originele 
inhoud daadwerkelijk nog aanwezig is.30 
De vorm van de flessen wijst op een gebruik als 
wijnfles. Beide complete flessen worden lang-
halsflessen genoemd, waarbij RMP-4 een hele 
maat is (full-size, 72-88 cl), en RMP-40 een halve 
maat (half-size, 44 cl). De hals van RMP-40 
wordt in de Engelse literatuur ook wel een lady’s 

Tabel 5 Determinatietabel victualiën.

Vondstnummer Baksel Vorm Code Opmerkingen Datering Herkomst

RMP-17 nvt nvt  nvt messing tapkraan met stempel met aan één zijde monogram EDG.  -  -

RMP-3 gl fle ? halsfragment van cilindrische groene wijnfles. Vloeiende overgang naar 
schouder, glasdraad om rand hals.

 -  -

RMP-4 gl fle 27a cilindrische tweedelig vormgeblazen groene ‘langhals’ wijnfles met lange 
hals, met draad om de lip en opgebolde bodem. In de bodem is een inge-
kraste asterisk aangebracht.

1800-1900 Nederland

RMP-8 gl fle ? bodem van cilindrische bruingroene wijnfles, diepe ziel.  -  -

RMP-23 gl fle ? halsfragment van cilindrische groene wijnfles, kurk nog aanwezig. 
 Vloeiende overgang naar schouder, glasdraad om rand. Kurk is compleet, 
geen stempel zichtbaar.

 -  -

RMP-24 gl fle ? bodemfragment cilindrische groene wijnfles, ondiepe ziel.  -  -

RMP-25 gl fle ? bodemfragment cilindrische bruine wijnfles, diepe ziel.  -  -

RMP-40 gl fle 38b korte cilindrische bruine ‘langhals’ wijnfles met geknikte schouder, glas-
draad om rand, opgestoken bodem. Halshoogte is precies halve hoogte 
van de fles. Kurk en inhoud nog aanwezig.

1800-1890 Nederland

RMP-41 gl fle 53 halsfragment van cilindrische bruine wijnfles, met spiraalversiering op 
hals en dikke glasdraad op rand. Kurk aanwezig met stempel waarop de 
tekst: J.J.MICKENHAGEN & ZOON. 

1820-1890 Nederland

Afb. 41: Tapkraan RMP-17 met monogram op kraan. Lengte is 13,7 cm.
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32  Persoonlijke mededeling M. Hulst, 
18 september 2015 en www.
referentiecollectie.nl/richglas2/
glascollectie.php, geraadpleegd op 
4 februari 2016.

33  Dit is echter de complexdatering van 
de vondstcomplexen van de 
vergelijkbare type flessen uit de 
referentiedatabase. Het kan betekenen 
dat de flessen ook buiten deze periode 
nog in gebruik waren.

34  Diverse kranten, zoals de 
Amsterdamsche Courant, Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, geraadpleegd 
op http://kranten.kb.nl (nu: www.
delpher.nl), 23 december 2014.

leg neck genoemd, een dameskuithals.31 
De wijnflessen RMP-4, -40 en -41 hebben een 
Nederlandse herkomst.32 Ze kunnen alle vier in de 
negentiende eeuw gedateerd worden, waarbij de 
gezamenlijke datering tussen 1820 en 1890 ligt.33

Interessant is RMP-41, een flessenhals van bruin 
glas, waarin zich nog een kurk bevindt. Op de 
kurk is de tekst J.J. MICKENHAGEN & ZOON te 
zien (afb. 44 en 45). Een zoektocht naar de naam 
Mickenhagen bracht enkele Nederlandse kran-
tenberichten naar voren, waarin gesproken 
wordt over een firma ‘J.J. Mickenhagen en Zn.’ of 

‘J.J. Mickenhagen en Zoon’ uit Amsterdam. 
De firmanaam is te vinden in de zogenaamde 
carga-lijsten, lijsten van goederen die waren 
aangevoerd door een zeeschip, dat zojuist in de 
haven was aangekomen. De firma ‘J.J. 
Mickenhagen en zoon’ staat telkens vermeld 
achter een lading wijn, brandewijn, vruchten of 
azijn, meestal afkomstig uit Bordeaux. De kran-
tenberichten tonen aan dat de firma in elk geval 
tussen 1833 en 1875 actief was en zich voor-
namelijk concentreerde op de import van wijn.34 
De hoeveelheid geïmporteerde wijn werd vaak 

Afb. 43: Complete cilindrische fles RMP-40, 

met ‘ladies leg neck’. Hoogte is 25 cm.

Afb. 44: Flessenhals RMP-41. Resterende 

hoogte is 13 cm.

Afb. 45: Drie aanzichten van kurk RMP-41 met tekst J.J.MICKENHAGEN & ZOON. Afmetingen zijn 4,0 x 2,0 cm.

Afb. 42: Complete cilindrische fles RMP-4.  

Hoogte is 29 cm.
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35  Surinaamsche Courant, 6 juli 1852, 
geraadpleegd op http://kranten.kb.nl 
(nu: www.delpher.nl), 23 december 
2014.

36  Affiches, annonces et avis divers 
d’Amsterdam = Advertentiën, 
aankondigingen en verschillende 
berigten van Amsterdam, 27 januari 
1812. Geraadpleegd op http://kranten.
kb.nl (nu: www.delpher.nl), 
23 december 2014.

37  Nederlandsche Staatscourant, 
23 augustus 1833. Geraadpleegd op 
http://kranten.kb.nl (nu: www.delpher.
nl), 23 december 2014.

38  Algemeen Handelsblad, 23 maart 1836. 
Geraadpleegd op http://kranten.kb.nl 
(nu: www.delpher.nl), 23 december 
2014.

39  Algemeen Handelsblad, 5 maart 1875. 
Geraadpleegd op http://kranten.kb.nl 
(nu: www.delpher.nl), 23 december 
2014.

40  Het materiaal is niet door een specialist 
gedetermineerd, het zou ook om zeer 
gedegradeerd leer kunnen gaan. Ook is 
niet duidelijk of er ten tijde van het 
schip Roompot 1 al gebruiksvoorwerpen 
van rubber werden vervaardigd. Het kan 
ook zijn dat deze schoen niet bij het 
vondstcomplex hoort, maar op een  
later moment op de vindplaats is 
terechtgekomen.

aangegeven in oksh., oftewel okshoofd. Een 
okshoofd, of oxhoofd, was een inhoudsmaat 
voor vloeistoffen, met name wijn of bier. De 
inhoud van een okshoofd wijn was 230,4 liter. Of 
deze okshoofden wijn in vaten of flessen werden 
vervoerd is niet duidelijk. Volgens een adver-
tentie in de Surinaamsche Courant was de 
Mickenhagen een bekend merk ‘roode St. Julien 
Medoc Wijn’.35 We zullen er waarschijnlijk nooit 
achterkomen of de fles Mickenhagenwijn in 
Roompot 1 voor eigen consumptie was bedoeld 
of bestemd voor de handel.
De initialen J.J. staan voor Johannes Jacobus 
Mickenhagen. Johannes Jacobus woonde op de 
Cingel bij de Luthersche Nieuwe Kerk in 
Amsterdam.36 Zijn beroep, wijnkoper, vinden we 
voor het eerst in de Nederlandsche Staats courant 
van augustus 1833. Daarin staat dat hij samen met 
een aantal anderen de Zee-Risico Maatschappij 
oprichtte, een verzekering voor gevaren op zee en 
op binnenwateren en rivieren.37 Op 19 maart 1836 
overleed hij, op 73-jarige leeftijd.38

Waarschijnlijk was Johannes Jacobus de eigenaar 
van de wijnhandel en voerde hij het bedrijf 
samen met zijn zoon Hendricus Johannes 
(geboren in 1803). Na het overlijden van zijn 
vader in 1836, of mogelijk al eerder, nam 
Hendricus Johannes het bedrijf over. 
Op 4 oktober 1872 overleed hij, op de leeftijd van 
69 jaar, maar het bedrijf bleef voortbestaan, 
gezien vermeldingen in de carga-lijsten van na 
1872. De laatste vermelding van de firma 
J.J. Mickenhagen & Zn is op 5 maart 1875, hierna 
zijn geen gegevens over het bedrijf meer te 
vinden.39 

4.3.8 Persoonlijke uitrusting

In het scheepswrak zijn enkele voorwerpen 
gevonden die tot de persoonlijke bezittingen van 
de bemanning gerekend kunnen worden. 
Zo werden in het voorschip een leren schoen en 
een houten kommetje gevonden. De dag erna 
bleken deze echter door de stroming te zijn 
weggespoeld.
Een andere schoen is wel geborgen en heeft 
vondstnummer RMP-22 gekregen. Het is een bijna 
complete linkerschoen, die van rubber gemaakt 
lijkt te zijn.40 De eigenaar van de schoen had een 
behoorlijk grote maat: de lengte van de buitenzool 
is 31,4 cm en de schoen is op het breedste punt 10 
cm (afb. 46). 
Dat er aan boord ook tijd was voor ontspanning 
bewijst de vondst van een dubbelzijdig speelbord. 
Het speelbord RMP-38/-39 werd gevonden in het 
achterschip, bovenop de dekplanken aan stuur-
boordzijde. Het bord was aan de ene zijde als 
dambord te gebruiken (met 10 x 10 velden) en aan 
de andere zijde als schaakbord (met 8 x 8 velden, 
afb. 47 en 48). Het bord is 34 x 34,3 cm groot en 
heeft een dun houten lijstje, waarop in een hoek 
een messing hoekprofiel is vastgezet, met een 
ringetje van 2 cm. 
Het was niet eenvoudig om deze bijzondere 
vondst te bergen. Het bord was netjes geprepa-
reerd om onder water gefilmd te worden, maar 
de stroming had twee dekplanken omgetrokken, 
waardoor het speelveld met zijn losliggende 
veldjes ondersteboven was gegooid. Wonder 
boven wonder werden alle veldjes nog terug-
gevonden. Met behulp van twee dunne plastic 
plankjes werd het speelbord in een plastic zak 
geschoven en naar de oppervlakte gebracht.
Een andere bezitting van een van de bemannings-
leden was een houten kistje. Dit kistje is vlak na de 
onderzoeksperiode van het duikteam gevonden 
door C.F. Groen van de WDSR. Het lag aan stuur-
boordzijde, ongeveer in het midden van het schip, 
tussen de twee halve balken. Omdat het kistje 
dreigde weg te spoelen door de stroming, borg hij 
het. Het kistje was nog gevuld met sediment. De 
inhoud van het kistje is daarom samen met A. Vos 
opgegraven, gedocumenteerd en vervolgens over-
gedragen aan de Rijksdienst, waar het is gevries-
droogd. Het kistje, dat vondstnummer RMP-57 
heeft gekregen, is gemaakt van een lichte 
houtsoort en heeft geen merken of versieringen 

Afb. 46: Een mogelijk rubberen schoen RMP-22.  

Lengte is 31,4 cm.

file:///Volumes/CDB-CSJobs/Jobs/2016/Rijksdienst%20voor%20het%20Cultureel%20Erfgoed/96767_542662(RAM%20Roompot).CS/10_Rommelmap/Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
file:///Volumes/CDB-CSJobs/Jobs/2016/Rijksdienst%20voor%20het%20Cultureel%20Erfgoed/96767_542662(RAM%20Roompot).CS/10_Rommelmap/Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
file:///Volumes/CDB-CSJobs/Jobs/2016/Rijksdienst%20voor%20het%20Cultureel%20Erfgoed/96767_542662(RAM%20Roompot).CS/10_Rommelmap/Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
file:///Volumes/CDB-CSJobs/Jobs/2016/Rijksdienst%20voor%20het%20Cultureel%20Erfgoed/96767_542662(RAM%20Roompot).CS/10_Rommelmap/Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
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(afb. 49 en 50). Het is 18,4 cm lang, 13 cm breed en 
7,2 cm hoog. In het kistje zitten twee schotjes, die 
het kistje in vier vakken van 5,5 x 8 cm verdelen. In 
het linker voorvak zat een bruine ronde knoop van 
been, met aan de voorzijde concentrische cirkels en 
een zigzagversiering langs de rand en aan achter-
zijde een oog (afb. 51). In het rechter achtervak zat 
een platte witte knoop, met vier gaatjes. Ook werd 
een stuk veter of touw in het kistje aangetroffen. 
Gezien deze inhoud wordt het kistje als een 
naaikistje gezien. Het kistje heeft echter een 
sluiting bestaande uit een kram, waarover een 
messing plaatje met sleuf viel. Het kistje zou dus 

met een slot afgesloten kunnen worden. Mogelijk 
heeft er ooit wat waardevollers dan twee knopen 
en een veter in de kist gezeten. 

4.3.9 Lading

De hoofdlading van het schip lijkt te hebben 
bestaan uit rijst. De rijst ligt nog in het ruim van 
het schip, direct onder de dekbalken en halve 
balken in het middendeel van het wrak. Ook zijn er 
gevlochten matten waargenomen. Van de lading 

Afb. 47: Schaakzijde van het dubbelzijdig speelbord RMP-38/-39. 

Afmetingen zijn 34 x 34,3 cm.

Afb. 49: Houten naaikistje RMP-57 (18,4 x 13 cm) vóór 

conservering.

Afb. 48: Detail van de schaakzijde van het dubbelzijdig 

speelbord, direct na de berging.

Afb. 50: Houten naaikistje RMP-57 na vriesdroging. Afb. 51: Versierde benen knoop uit 

kistje. Diameter is 1,8 cm.
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is een tweetal monsters genomen, RMP-21 en 
RMP-35. Het is door botanicus W. Kuijper gedeter-
mineerd als rijst (Oryza sativa).41 Het gaat om 
ongepelde rijst, want zowel de korrels als het kaf 
zijn aangetroffen (afb. 52).
In de monsters werd naast rijst ook juteachtig 
materiaal aangetroffen. Wellicht was de rijst in 
jutezakken verpakt, of ging het om losse lading, 
waarbij verschillende partijen door matten van 
jute werden gescheiden.
Naast rijst lijken ook grote bamboestaven 
(ongeveer 1 m lang en 10 tot 15 cm in diameter) en 
diverse rotan manden tot de lading te hebben 
behoord. Deze zijn niet geborgen.
In het voorschip zijn verder onderdelen van 
minimaal vijf kisten aangetroffen (zie hiervoor 
afb. 17). Ze bestaan uit dunne planken van 2,5 tot 
3 cm dik, die met messing-en-groef zijn 

verbonden. De kisten hebben afmetingen van 
onder meer 100 x 50 cm, van 110 x 28 cm en van 
100 x 40 cm. De inhoud van de kisten is onbekend, 
het is goed mogelijk dat ze al waren leeg gespoeld. 
Misschien hebben de kisten met hun inhoud tot 
de lading behoord, maar er kan ook scheeps- of 
bedrijfsuitrusting in opgeslagen zijn geweest. 

4.3.10 Vondsten door derden

In december 1992 kreeg de Afdeling Archeologie 
Onderwater van de ontdekkers Verlinden en 
De Bode een lijst van de door hen geborgen 
voorwerpen. Op de lijst stonden 23 items, 
waaronder de scheepsbel met de tekst 
‘DE ROOMPOT-ZIERIKZEE’ en ‘DORDRECHT-
ANNO-1844’ (zie afb. 2). Ook werd een gouden 
ring gevonden met de initialen PJB.42 Andere 
interessante voorwerpen op de lijst waren een 
koperen passer, een gradenboog, een scheeps-
roeper, een houten schaakstuk, een rijstkom, 
een gemberpot, twee dekprisma’s en twee 
mineraalwaterflessen waarvan een met een 
stempel met de tekst ‘SELTERS’ en ‘Herzogthum 
Nassau’ en een klimmende leeuw. Later zijn nog 
meer voorwerpen geborgen, maar deze zijn niet 
officieel gemeld.
Ook Duikwacht Zeeland en de WDSR hebben 
enkele vondsten geborgen in de afgelopen jaren, 
zoals een octant, een houten emmer (afb. 53), 
een schoen, een (olie?)lampenkap, mogelijk een 
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Afb. 52: Ongepelde rijst op gevlochten (juten?) zakken of matten uit Roompot 1.

Afb. 53: De onderdelen van een houten emmer [MA]

RMP[-003] gevonden door de WDSR. Duiglengte is 

28,0 cm.

41  Manders & Kuijper 2015, 155.
42  De initialen staan volgens Verlinden 

voor Pieter Jan Bartelse. Hij zou tweede 
stuurman zijn geweest op fregat de 
Roompot. Deze gegevens zijn boven 
water gebracht door wijlen Jaap Schot 
en helaas valt niet meer te achterhalen 
waarop hij de informatie heeft 
gebaseerd. De naam Bartelse is niet te 
vinden op de bemanningslijst van 1852 
(tabel 8), maar mogelijk was hij op een 
andere reis aan boord.
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43  Persoonlijke mededeling C.F. Groen, 
WDSR/STIBOZ, 30 januari 2010.

44  Deze vondsten hadden nog geen 
vondstnummer, maar hebben bij het 
fotograferen de nummers [MA]RMP[-
001] tot en met [MA]RMP[-006] 
gekregen.

45  Mörzer Bruyns & Dunn 2009, 218.
46 www.geheugenvannederland.nl,  

www.maritiemdigitaal.nl en www.
rijksmuseum.nl, geraadpleegd op 
3 december 2015.

47  Persoonlijke mededeling D. van 
Weenen, 3 juni 2016.

48  Gijsbers et al. 2010, 29.
49  Vlierman 1994, 320-322.

deel van een stuurwiel en een houten 
dekrooster. Later zijn nog een dekprisma, een 
flesje met olie (inclusief kurk), een halve Chinese 
kom en het genoemde naaikistje gevonden.43 
In Archis wordt nog melding gemaakt van 
geborgen monsters van de lading rijst. 
Enkele objecten zoals de schoen, de octant en de 
emmer zijn overgedragen aan de Rijksdienst.44

Een octant is een navigatie-instrument om de 
verticale hoek tussen de horizon en een hemel-
lichaam, bijvoorbeeld de zon, te meten. De door 
de WDSR gevonden octant is van ebbenhout, 
heeft een hoogte van 28 cm, een breedte van 
24,5 cm en een dikte van 1,5 cm (afb. 54). 
De ivoren gradenboog is helaas niet compleet, 
maar een maatverdeling van 0 tot 15 graden is 
nog te zien. Op de dwarsbalk van het octant is 
een messing plaatje bevestigd waarop de letters 
G.WHI..READ LONDON zijn te lezen.  
George Whitbread was een bekende negen-
tiende-eeuwse Londense maker van navigatie- 
instrumenten, die ook leverde aan buitenlandse 
handelaren. Hij was werkzaam van 1828 tot en 
met 1877. In de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw verkocht de Nederlandse firma Van Keulen 
zijn octanten in Amsterdam.45 Een octant en een 
quintant van zijn hand bevinden zich in de 
collectie van het Scheepvaartmuseum en ook 
het Rijksmuseum bezit een door Whitbread 
gemaakte octant.46

Van het dekrooster is bekend dat het is 
aan getroffen aan de voet van de grote mast. 
Het rooster is ongeveer 0,5 bij 0,8 m groot.47

Het door derden geborgen vondstmateriaal sluit 
goed aan op het vondstcomplex dat door het 
NISA-duikteam werd aangetroffen. Interessant 
zijn de dekprisma’s, waarvan bekend is dat er 
minimaal zeven stuks door lokale duikers zijn 
geborgen. Dekprisma’s zijn stukken glas, soms 
rechthoekig van vorm, soms rond, die tussen de 
dekplanken werden aangebracht (afb. 55). 
Het was de eenvoudigste manier om daglicht 
toe te laten in onderdekse ruimtes. In openingen 
van het dek werden de dikke, beloopbare glazen 
gezet, die meestal aan de bovenzijde gepolijst en 
aan de onderzijde gematteerd waren, zodat 
door diffusie het daglicht beter verspreid werd.48 
Ook de prismatische vorm zorgde ervoor dat het 
daglicht onderdeks naar alle kanten uitstraalde. 
Dekprisma’s zijn bekend van negentiende-
eeuwse scheepswrakken, zoals het wrak op kavel 
N38 in de Noordoostpolder (beurtschip Zeeuwse 
poon, Koopmans Welvaren, vergaan december 
1876), het wrak op kavel F60 in Oostelijk 
Flevoland (Noordzeebotter TS 22, de Twee 
Gebroeders, vergaan juni 1876) en het wrak op 
kavel H48, ook in Oostelijk Flevoland (Overijsselse 
praam De Lutina, vergaan november 1888).49 
De rechthoekige vorm van de dekprisma’s uit 
Roompot 1 komt overeen met die uit De Lutina.

Afb. 54: De octant [MA]RMP[-006] gevonden door de WDSR. Afmetingen 

zijn 28 x 24,5 cm.

Afb. 55: Dekprisma, geborgen door de WDSR. Lengte is ca. 30 cm  

(foto: C.F. Groen, WDSR/STIBOZ).
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50  Hanraets 2005, Hanraets 2006a en 
Hanraets 2006b.

51  Hanraets 2006b.

4.4 Datering en herkomst

4.4.1 Datering bouw schip

Voor het bepalen van de bouwdatum van het 
schip zijn enkele losliggende constructiedelen 
geborgen om te bemonsteren. De zeven 
monsters zijn door RING geanalyseerd in 2005 en 
2006.50 Drie monsters konden niet gedateerd 
worden; de datering van de overige vier monsters 
loopt nogal uiteen (tabel 6).
Monsters RMP-48 en -49 dateren beide in de 
achttiende eeuw, respectievelijk na 1793 n.Chr. ± 6 
jaar en na 1734 n.Chr. ± 6 jaar. Beide monsters 
hebben geen spinthout, dus de kapdatum ligt 
mogelijk later, wellicht in de negentiende eeuw. 
Het hout van beide monsters is gedateerd met de 
kalender van Frans Lotharingen.
Monster RMP-54 heeft een einddatering van na 
1832 n.Chr. ± 6 jaar. Helaas ontbreekt ook hier het 
spinthout, dus het blijft onduidelijk hoeveel 
gewone jaarringen we missen. Het monster is 
gedateerd met de chronologie van de Maasvallei. 
Monster RMP-27, een halve balk, is het enige 
monster met spinthout. Het houtmonster heeft 
113 jaarringen, waarvan negen spintringen. 
De jongste gemeten ring is 1841 n.Chr. en de 
kapdatum is berekend op 1852 ± 6 jaren n.Chr. 
Dit betekent dat de boom tussen 1846 en 1858 is 
gekapt. De dendrospecialiste meldde echter in 
haar rapport dat de spintringen vrij dik zijn en 
dat dit meestal betekent dat het aantal spint-
ringen wat lager zal zijn dan normaal. 
De veldatum zou daarom één of twee jaar 

vroeger kunnen liggen.51 Het houtmonster gaf 
een goede datering met verschillende 
Nedersaksische kalenders, maar het beste met 
de kalender van Centraal Duitsland.
Al met al is een bouwdatum van het schip niet 
onomstotelijk te bepalen, maar monster RMP-27 
maakt een datering in de eerste helft van de 
jaren veertig van de negentiende eeuw mogelijk. 
Het bouwhout lijkt afkomstig uit verschillende 
herkomstgebieden, waaronder Frans 
Lotharingen, Duitsland en ook de Maasvallei.

4.4.2 Ondergangsdatering en herkomst 
schip

Het door het duikteam geborgen vondstmate-
riaal van de Roompot 1 kan allemaal gedateerd 
worden in de negentiende eeuw. De individuele 
dateringen van de objecten zijn te zien in 
afbeelding 56. De gemeenschappelijke datering 
(complexdatering) ligt tussen 1850 en 1870 
(oranje kader). Gebruiksvoorwerpen op schepen 
kunnen een lange omlooptijd hebben. Het 
vondstmateriaal wijst op een ondergangsdate-
ring van na 1850 en waarschijnlijk vóór 1870. De 
door de lokale duikers gevonden objecten, zoals 
de octant (1828-1877, misschien zelfs 1850-
1860), de Selters-fles en de dekprisma’s passen 
heel goed in dit tijdvenster. 
De herkomst van de objecten is gevarieerd. 
De drinkglazen en de wijnflessen lijken uit 
Nederland te komen. De steengoed mineraal-
waterflessen hebben het Duitse Westerwald-
gebied als productiegebied, maar werden 
veelvuldig naar Nederland geïmporteerd. De 

Tabel 6 Jaarringmonsters Roompot 1: datering en herkomst.

Vondstnummer Beschrijving Eerste jaarlaatste jaar Kapdatum Herkomst hout

RMP-27 halve balk 1748-1841 1852 n.Chr. ± 6  
(evt. -1-2 jaar)

Centraal Duitsland/Neder-
saksen

RMP-28 oplanger - - -

RMP-29 oplanger - - -

RMP-48 dekbalk 1627-1773 na 1793 n.Chr. ± 6 Frans Lotharingen

RMP-49 dekbalk 1632-1714 na 1734 n.Chr. ± 6 Frans Lotharingen

RMP-50 inhout - - -

RMP-54 balkweger 1656-1812 na 1832 n.Chr. ± 6 Maasvallei
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stick barometer is zeer waarschijnlijk in Engeland 
gemaakt. De octant ook, deze is overduidelijk uit 
Londen afkomstig. Bekend is dat de 
Amsterdamse firma Van Keulen in de jaren vijftig 
van de negentiende eeuw octanten van 
Whitbread in Nederland verkocht.52 
Ander vondstmateriaal lijkt een herkomst in  
Azië te hebben, zoals de lading rijst, het rotan  
en bamboe. 
Kortom, het door het duikteam geborgen 
vondstmateriaal wijst op een schip van 
Nederlandse herkomst, met een inventaris die 
over het algemeen een Nederlandse herkomst 
heeft. De lading wijst op Azië als vaargebied.
De herkomst van de objecten geborgen door de 
sportduikers past goed in dit beeld. De scheeps-
bel komt uit Zierikzee, de octant is gemaakt in 
Londen, de Selters-fles en Keulse pot zijn Duits 
en de rijstkom, gemberpot en halve Chinese kom 
hebben een Aziatische herkomst.

4.5 Fysieke toestand van vindplaats 
Roompot 1

Voor een gedegen uitspraak over de fysieke 
toestand van de vindplaats en de mate van 
degradatie, moeten ook de bevindingen van de 
lokale duikers en amateurarcheologen van jaren 
terug worden meegenomen. 
In 1992 beschreven de ontdekkers het wrak als 
volkomen compleet, zelfs de kaapstander stond 
nog op het dek.53 Uit duikverslagen van 
Duikwacht Zeeland uit 1995 vernemen we: 
‘We komen nu bij de beroemde met koper beslagen 
achterkant. Een sprookjesachtig groen licht schijnt over 
ons. Dit is zo mooi! We zien de roerophanging en heel 
veel grote en kleinere koperen nagels in het hout’.54

Op de toen gemaakte schets (zie afb. 3) is het 

achterschip ook nog intact te zien, met twee 
vingerlingen op de achtersteven. Hoofd duikteam 
Vos zag tijdens zijn inventari serende duik in 2003 
ook de compleetheid van het scheepswrak, met 
de masten nog deels overeind. Twee jaar later, bij 
de waardestellende verkenning, blijkt dat het 
achterschip volledig is ingestort en niets meer te 
vinden is van een achtersteven of een spiegel.55 
De masten staan niet meer overeind, maar liggen 
her en der verspreid over de vindplaats. De kaap-
stander is nergens te vinden. De bakboordzijde is 
over een lengte van dertig meter losgescheurd en 
naar bakboord omgeklapt. Grote delen van de 
vindplaats zijn bedekt met visnetten en 
touwwerk. De houten scheepsconstructie is sterk 
begroeid met zeepokken, zeeanemonen en 
zeeanjelieren. Rondom het wrak loopt een 
slijpgeul, die varieert van 60 cm bij meetpunt 126 
(westzijde) tot 1 m aan de oostzijde (bij 
meetpunten 108-107) tot enkele meters in het 
noorden bij de voorsteven (meetpunten 114-109). 
Het hoogteverschil op de vindplaats is ten minste 
4,7 m, waarbij het hoogste punt op het oostboord 
ligt en het laagste op het westboord in het achter-
schip. Hierbij wordt overigens de diepe geul langs 
de oostrand buiten beschouwing gelaten; deze 
was ten minste 6 m dieper dan het oostboord en 
liep nog verder de diepte in.
De duikers ondervonden tijdens het veldwerk 
dagelijks de vernielende werking van de stroming. 
Van de ene op andere dag verdwenen in het 
voorschip de wangen van de enkelschijfsblokken, 
maar ook complete vondsten, als een schoen, een 
emmertje en een houten kom. Dat dit de 
dagelijkse gang van zaken was, blijkt uit de intro-
ductie van het verslag van het duikseizoen 2005, 
dat Vos vlak na de waardestelling schreef56:
‘M’n dieptemeter wijst 22 meter aan en ik hou me vast 
in de stroming op een wrak uit de tijd van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarschijnlijk 

52  Mörzer Bruyns & Dunn 2009, 218.
53  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed.
54  Dossier Roompot 1 Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed: duikrapport 
G. Bosman, 22 oktober 1995.

55  Volgens de lokale duikers is het 
achterschip rond 2003 ingestort 
(persoonlijke mededeling C.F. Groen, 
WDSR/STIBOZ).

56  Vos 2005c.

Koperplaat RMP-18 en -36
Pispot RMP-13
Kleine steengoed fles RMP-2
Kelk drinkglas RMP-11
Bodem drinkglas RMP-12
Wijnfles RMP-4
Wijnfles RMP-40
Hals wijnfles Mickenhagen RMP-41

17901780 1820 1830 1840 1870 1880 1890 19001800 1810 1850 1860

Afb. 56: Dateerbare vondsten uit Roompot 1 op tijdschaal.
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57  Het gedeelte van de Oosterschelde-
kering vlakbij de vindplaats, de 
Roompotsluis, was al in 1984 gereed.

58  Dergelijke wijzigingen in de 
stroompatronen zijn ook merkbaar in 
de Waddenzee, waar de oude stroom-
geulen plotseling zijn afgebogen door 
de aanleg van de Afsluitdijk (zie Vos 
2005d en 2012).

59  Vos 2007a, 89.
60  Voor de wrakken zie achtereenvolgens 

Maarleveld & Overmeer 2012; Overmeer 
2012; Vos 2009a, 2004.

een Oostindiëvaarder. Het zicht hier in de Noordzee 
voor Walcheren is perfect vandaag: daglicht dringt door 
tot helemaal beneden en ik kan een meter of drie, vier 
om me heen kijken. Ik staar naar de objecten onder me, 
die in het voorschip uit het sediment steken. Ik zie de 
laatste resten van een paar kisten met messing en 
groefverbindingen. Wat erin heeft gezeten is niet meer 
vast te stellen. Een stukje verderop steken in een vroeger 
afgeschotte ruimte enkele scheepsblokken op rij en een 
forse kuil touw uit het zand. Blijkbaar was daar een 
berging voor reservetuigage. Ik richt mijn blik weer 
onder me en kijk gefascineerd naar een leren schoen, die 
onder een omgevallen balk geklemd ligt. De stiksels zijn 
verteerd en de onderdelen wapperen wild in de 
stroming. Vlak daarnaast zie ik duigen van een houten 
emmertje, die door de stroom tegen het boord worden 
gedrukt en ik overweeg: Zal ik die dingen dan tóch maar 
meenemen? Het spoelt gewoon weg en ik kijk ernaar! 
Maar wat is ook alweer het uitgangspunt bij onze 
waardestellende verkenningen? Alleen zaken 
meenemen, die ons iets specifieks leren over constructie, 
bouwdatum of tijdstip van ondergang. Daarnaast 
nemen we hooguit heel bijzondere objecten mee, of 
dingetjes die het publiek erg zullen aanspreken. Leren 
schoeisel, een houten puts, touw en blokken … het zijn 
objecten die we vaker aantreffen en we hebben op het 
moment gewoon niet voldoende capaciteit om van de 
winter alles te verwerken en te conserveren wat hier 
voor het oprapen ligt. Laten liggen dus, besluit ik 
rationeel en ga verder met mijn werk: het uitzetten van 
een meetsysteem. Misschien houden we nog tijd over 
om het wrak af te dekken, zoals we dat in ons 
Burgzand-project ook een paar keer gedaan hebben, 
denk ik nog.’

Het ooit zo goed bewaard gebleven scheepswrak 
is binnen enkele jaren enorm achteruit gegaan. 
Mogelijk is de verderop gelegen Oosterschelde-
kering, waarvan de aanleg eind jaren zestig van de 
twintigste eeuw is aangevangen en die in 1986 
pas werd afgerond, schuldig aan deze achteruit-
gang.57 Deze plotselinge obstructie in de 
waterweg kan ervoor gezorgd hebben dat 
stroompatronen zijn gaan veranderen, waardoor 
het wrak geleidelijk vrijspoelde uit de bescher-
mende sedimenten.58 Het betekent dat het wrak 
sindsdien continu wordt blootgesteld aan de 
krachtige stroom en aan houtetende organismen 
zoals de paalworm (Teredo navalis, afb. 57). Ook 
visserij is een enorme bedreiging. Op meerdere 
plaatsen in het scheepswrak Roompot 1 werden 
vissersnetten en netverzwaarders aangetroffen. 
Mogelijk is dit ook de oorzaak van het ontbreken 
van het achterschip en de achtersteven, de krom-
getrokken koperen bouten, de omgetrokken 
masten en de afgescheurde bakboordzijde.59 Ook 
duikers met eventueel minder goede bedoelingen 
kunnen mogelijk het scheepwrak schade 
aanbrengen. Wanneer de natuur vrij spel krijgt 
op een scheepwrak in deze omstandigheden, dat 
wil zeggen zonder de beschermende werking 
van zacht sediment waar het wrak in kan 
wegzakken, kan het zeer hard gaan met de 
degradatie. Het eindstation van dit snelgaande 
proces zien we al bij andere scheepwrakken in 
de Noordzee, zowel in het noorden van het land 
(de wrakken Aanloop Molengat en Sophia 
Albertina) als in de Zeeuwse regio (de wrakken 
Ritthem en Brouwershavense Gat 2).60

Afb. 57: De ernstige aantasting van het scheepshout (halve balk RMP-27) door de paalworm.
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1  Schwartz 1996.
2  Gaastra 2004, 5; Schouwen-Duiveland 

2010, 1046.
3  Petrejus 1975, 14.
4  Gaastra & Emmer 1977, 294-297.
5  Gaastra 2004, 5; Petrejus 1975, 18; 

Schwartz 1996, 45.

5 De historie van de Roompot 

5.1 Inleiding

Het verhaal van het koopvaardijschip de Roompot 
is goed bekend in de Zeeuwse regio. Nadat 
Belgische sportduikers in het nieuws waren 
gekomen met de vondst van de bel, werd de 
historie van het schip onder meer door 
J. Schwartz opgediept.1

5.2 Economie en scheepsbouw in de 
negentiende eeuw

Rond 1800 ging het niet goed met de Republiek 
en met Zeeland. De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie was in 1799 opgeheven en er was 
toenemende concurrentie van andere handels-
naties. Forse schade was er geleden in de Vierde 
Engelse Oorlog (1780-1784). De Napoleontische 
oorlogen (1804-1815) en het door de Franse 
bezetter ingevoerde Continentaal Stelsel hadden 
op de Nederlandse economie een desastreus 
effect. Het Continentaal Stelsel was een 
maatregel van keizer Napoleon I tussen 1806 en 
1814, die alle handel tussen het Europese 
continent en Groot-Brittannië verbood. Er 
mochten geen Engelse waren meer worden 
aangevoerd en geen Engelse schepen meer in de 
door Frankrijk beheerste havens binnenvaren. 
Deze economische blokkade was bedoeld om de 
Engelsen te treffen, maar juist de Nederlanders 
leden, ondanks de oplevende smokkelhandel, 
zwaar onder het handelsverbod. Daarbij 
verboden de Britten op hun beurt alle Franse 
handel met de rest van de wereld, wat ook zijn 
weerslag had op de Nederlandse economie. 
Na de val van Napoleon trokken de Franse 
troepen weliswaar weg uit het land, maar 
verloren de Nederlanders ook nog eens de 
Franse afzetmarkt.
De scheepsbouw was sinds de tweede helft 
van de achttiende eeuw steeds verder achterop 
geraakt door verouderde technische kennis. 
Nederlandse scheepsbouwers ontwierpen nog 
steeds op grond van persoonlijke kennis en 
inzicht, terwijl de concurrenten, met name 
de Fransen en de Engelsen, bouwkundige 
tekeningen gebruikten als uitgangspunt voor 
de bouw van hun schepen. Hierdoor konden zij 

gestandaardiseerde producten afleveren, 
waardoor de bouw veel sneller en goedkoper 
kon plaatsvinden.
In de loop van de negentiende eeuw krabbelde 
Nederland, inmiddels een koninkrijk, weer wat 
op. Aan het begin van deze eeuw nam koning 
Willem I diverse maatregelen om de economie 
en scheepsbouw te stimuleren. Het betrof zowel 
aanpassingen in de regelgeving als financiële 
toezeggingen. Zo richtte hij in 1821 het Fonds 
Nationale Nijverheid op, om de Nederlandse 
scheepsbouw en handelsvaart te stimuleren. 
Bedrijven konden langlopende kredieten krijgen 
om hun productie te vernieuwen. Pas nadat 
Willem I de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
oprichtte, kregen deze maatregelen effect. 
De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 
werd op 9 maart 1824 opgericht. Ze bezat voor 
de scheepvaart op Azië geen eigen schepen, 
maar charterde schepen bij de rederijen. De 
basis daartoe was de invoering van het cultuur-
stelsel in 1830 in Nederlands-Indië. Dat stelsel 
verplichtte inlanders om de agrarische opbreng-
sten die geschikt waren voor de Europese markt, 
zoals koffie, thee, suiker en indigo, te leveren 
aan het Gouvernement, het bestuur van 
Nederlands-Indië. Daarnaast werd het consigna-
tiestelsel ingevoerd. Dit stelsel gaf de NHM het 
monopolie om deze Indische producten naar 
Nederland te verschepen en aldaar te verkopen. 
De NHM was verplicht daarvoor alleen 
Nederlandse schepen te gebruiken.2 De NHM 
garandeerde een nieuw gebouwd schip de 
bevrachting van twee uit- en thuisreizen naar 
Java of China tegen een vaste prijs.3 Dankzij deze 
kunstmatig hoge vrachtprijs en de subsidies op 
de scheepsbouw gingen reders ertoe over om in 
groten getale schepen te laten bouwen. 
De zekerheid van bevrachting door de NHM 
stimuleerde echter geen verbeteringen en 
vernieuwingen in de scheepsbouw, wat in het 
buitenland wel gebeurde. Hierdoor bleven de 
Nederlandse schepen ouderwets gebouwd en 
klein van afmeting.4

Na verloop van tijd ontstond een overcapaciteit 
aan schepen. Toen verlaging van de vracht-
prijzen niet hielp, besloot de NHM op 18 juni 
1841 een ‘beurtlijst’ vast te stellen, waarop alle in 
de vaart zijnde en in aanbouw zijnde 
Nederlandse schepen vermeld werden. 
Alleen deze schepen kwamen nog voor bevrach-
ting in aanmerking.5
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6  Schot 1972, 216-217. Voor het hele 
verhaal van de Stad Zierikzee,  
zie Scheijde 2014.

7  Schot 1972, 217.
8  Schouwen-Duiveland 2010, 1046.

5.3 Scheepvaart en scheepsbouw in 
negentiende-eeuws Zierikzee 

Ook in Zeeland, waar in de Franse tijd de 
scheepvaart en nijverheid geheel stil waren 
komen te liggen, waren de gevolgen van de 
maatregelen van Willem I te merken. 
Een commissie van Zierikzeese notabelen, met 
daarin onder meer burgemeester en scheeps-
handelaar Marinus Christianus de Crane, ging op 
zoek naar kapitaal en ondernemers om schepen 
te bouwen. Een van de eersten die wilden 
investeren, was Cornelis Smit, een scheeps-
bouwer uit Kinderdijk. Met behulp van een 
rentevrije lening van het Fonds Nationale 
Nijverheid én een persoonlijke donatie van 
koning Willem I stichtte hij eind 1838 een 
scheepstimmerwerf ten zuidwesten van het 
havengemaal het Sas, aan de Vissersdijk. 
Op deze Commerciewerf, later Stadswerf 
geheten, werd op 15 december dat jaar de kiel 

gelegd voor een grote Oostindiëvaarder, de Stad 
Zierikzee van 400 last. Het eerste zeeschip van 
Zierikzee liep op 30 juli 1840 onder grote belang-
stelling van stapel. Alle schoolkinderen kregen 
vrij en toen het schip afliep, werden velen aan 
de andere oever drijfnat door de waterver-
plaatsing.6

In 1840 werd een tweede scheepswerf in 
Zierikzee gesticht door Jacobus Strickaert, een in 
Zierikzee wonende Brusselaar. Deze werf kreeg 
de naam De Goede Intentie en lag aan de 
Scheepstimmerdijk, aan de overkant van de 
haven, recht tegenover de Commerciewerf 
(afb. 58). Op 12 juli 1840 werd de kiel voor het 
eerste schip gelegd, het barkschip Marie Julie, dat 
in november dat jaar al van stapel liep.7 Nog op 
dezelfde dag legde Strickaert alweer de kiel van 
een nieuw schip, het fregatschip Zeeland.8

Mede door al deze activiteiten, leefde Zierikzee 
rond het midden van de negentiende eeuw 
helemaal op. De beide werven, de rederijen en 
de scheepvaart brachten welvaart en werk in het 
stadje van zesduizend inwoners. Rond 1850 

Afb. 58: Zierikzee, gezicht vanaf het Sas op de haven en de Scheepstimmerdijk, rond 1900-1915. Rechts op de foto het 

gebied waar scheepwerf De Goede Intentie was gevestigd, de werf waar tussen 1841 en 1844 de Roompot werd 

gebouwd. Ten tijde van de foto bestaat De Goede Intentie al niet meer, maar op dezelfde plek is dan het 

scheepswerfje van Van der Velde gevestigd (bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland).
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rechtszettingsbrief geadresseerd aan de 
Minister van Marine (zie bijlage IV en 
paragraaf 5.8) noemt kapitein De Boer 
zijn schip ‘een bodem van ca. 800 ton’.

16  Van Bruggen 1977, 38-39.

werkten op de Commerciewerf meer dan veertig 
volwassenen en tien jongens. Op De Goede 
Intentie waren ongeveer 25 volwassenen en 
enkele jongens werkzaam.9 Op beide scheeps-
werven werden met name grotere zeilschepen 
als barken, schoeners en brikken gebouwd voor 
de lijndiensten op Nederlands-Indië; 27 zee-
schepen liepen tussen 1838 en 1857 van stapel.10 
De meeste van die schepen waren in eigendom 
van Zierikzeese rederijen als M.C. De Crane & 
Zoon, De Jonge & Keller en Bal & Co. Naast 
scheepsbouw en handel was er ook veel werk 
voor touwslagers, zeilmakers, smederijen, 
timmerlieden en schilders en ook de midden-
stand profiteerde mee.11

Het tij keerde toen de vrachten van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij terug-
liepen en er geleidelijk aan minder schepen 
werden gebouwd. Zware tijden braken aan 
waarbij de reders van de relatief kleine houten 
zeilschepen eigenlijk niet konden concurreren 
met de grote ijzeren stoomschepen. Na 1860 
werden geen nieuwe zeeschepen meer gebouwd 
op de twee Zierikzeese werven. Deze gingen zich 
nu vooral toeleggen op reparatiewerk. Een 
gedeelte van de grond van De Goede Intentie 
werd aan de gemeente overgedaan. Daar werd 
door scheepsbouwer Van Duivendijk een werfje 
opgericht voor vissers- en binnenschepen. Op de 
grote werven werkten in die tijd nog ongeveer 
twaalf man, op de kleine werf vijf tot zes. 
Uiteindelijk werd in 1870 De Goede Intentie 
opgeheven. De Commerciewerf ging zich wat 
meer toeleggen op de bouw en reparatie van 
vissersschepen als de hoogaars en kleine boten. 
Toch viel niet veel later ook voor deze werf het 
doek: in 1890 werd de Commercie werf 
opgeheven.12 Op de Scheepstimmerdijk 
verscheen vlak daarna een tweede kleine 
scheepswerf (met café en tramwachtlokaal) van 
scheepsbouwer Van der Velde, die zich toelegde 
op kleine scheepsbouw en reparaties (zie 
afb. 58). Deze werf hield stand tot 1929. 
De koopvaardijvloot was eind negentiende eeuw 
al verdwenen uit Zierikzee; de reders hadden 
hun schepen verkocht. De laatste grote 
zeevaarder die uit de haven van Zierikzee 
verdween, was het barkschip de Grondwet. De 
Crane verkocht het in 1874 aan Noorwegen.13

5.4 De bouw van de Roompot

Van al deze malaise was bij de kiellegging van 
de Roompot nog geen sprake. Reeds vijf schepen 
waren al op stapel gezet op scheepswerf De 
Goede Intentie toen op 17 juni 1841, in opdracht 
van reders vader en zoon De Crane, de kiel van een 
nieuw schip werd gelegd. Het was een dag 
voordat de zogenaamde ‘beurtlijst’ inging, de lijst 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
waarop alle in de vaart en in aanbouw zijnde 
Nederlandse schepen stonden vermeld. Alleen 
deze schepen zouden voortaan nog voor bevrach-
ting in aanmerking komen. Het was overduidelijk 
dat de reders afwisten van deze lijst, want het 
schip liep pas ruim drie jaar na de kiellegging van 
stapel, op 20 juli 1844 (zie afb. 62).14 Aan het eind 
van 1844 nam de rederij het nieuwe schip van de 
scheepswerf over. Het schip werd de Roompot 
genoemd, naar het voor Zierikzee zo belangrijke 
zeegat. 
De Roompot was een houten driemastvolschip, ook 
wel fregat genoemd (afb. 59). Deze naam geving 
verwijst naar de manier waarop het schip getuigd 
was. Een driemastvolschip was een zeilschip met 
drie masten, waarbij alle masten vierkant getuigd 
waren. De Roompot had een koperen beplating en 
was zwaar gebouwd voor het vervoer van 
omvangrijke retourladingen. De grootte werd 
door classificatiebureau Veritas vastgesteld op 
719 metrieke ton, gelijk aan 379 last.15

De periode waarin de Roompot werd gebouwd, 
was voor de scheepsbouw een turbulente tijd. 
Rond 1840 werden de zeilschepen nog van hout 
gebouwd, maar er werd al gezocht naar 
manieren om ijzer toe te passen in de scheeps-
bouw. Na 1850 was er zelfs een ernstig gebrek 
aan hout voor de bouw van schepen. IJzer werd 
al veel langer gebruikt voor bouten en beslag en 
ook voor knieën, maar het werd pas tussen 1850 
en 1870 vrij algemeen ingevoerd voor onder-
masten, onderra’s en boegspriet.16

De eerste Nederlandse ijzeren schepen waren de 
stoomschepen Hecla en Etna, die tussen 1834 en 
1836 werden gebouwd. In 1847 werd op scheeps-
werf Fop Smit te Kinderdijk het eerste ijzeren 
zeilschip gebouwd: de schoenerbrik Industrie. 
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eikenhout dat te groen werd gebruikt. 
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Het duurde echter nog lang voordat de ijzerbouw 
op ruime schaal werd toegepast voor de bouw 
van zeilschepen.17

De voordelen van ijzergebruik waren al lang 
duidelijk: een schip van ijzer was sterker, het kon 
meer laden, stak minder diep met dezelfde 
lading, had geen last van verrotting, vervuring,18 
of paalworm, had minder onderhoud nodig, was 
veiliger bij brand, hygiënischer en had een 
langere levensduur. De reden waarom het nog zo 
lang duurde voordat definitief werd overgaan op 
ijzerbouw was dat men niet wist hoe je een 
ijzeren huid aangroeiwerend kreeg. Vooral in 
tropische wateren kreeg de scheepshuid een 
sterke aangroei van zeepokken, mossels en 
wieren. Houten schepen hadden bovendien last 
van houtetende organismen als de paalworm en 
de boormossel. De aangroei zorgde ervoor dat 
de snelheid van een schip aanzienlijk werd 

verminderd en houteters vraten het scheepshout 
helemaal weg.
Bij de Britse marine werd al vanaf 1761 geëxperi-
menteerd met het beslaan van de houten 
scheepshuid met koperen platen.19 Het was met 
name bedoeld om het onderwater gelegen deel 
van het schip te beschermen tegen houtetende 
organismen.20 Bijkomend voordeel was dat de 
groene, giftige oxide die op het koper ontstond, 
ook de aangroei van zeepokken, wieren, 
schelpen en dergelijke voorkwam. De eerste 
Engelse koopvaarder werd pas in 1777 met koper 
beplaat, en in 1786 had slechts 3% van de Britse 
vrachtvaarders een koperbeplating.21 Koper was 
namelijk nogal duur en niet iedereen kon een 
dergelijke investering betalen. Vandaar dat later 
ook beplatingen van messing en zink 
voorkwamen. Dit werd vooral gedaan bij 
schepen waarvan de snelheid minder belangrijk 

Afb. 59: Fregat de Roompot uit Zierikzee varend voor een vreemde kust (foto van gekleurde tekening van Jacob Spin, 

1849. Afmeting 32 x 41 cm. Foto: P.P. de Crane, Zoetermeer).
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was, zoals koopvaardijschepen.22 
Zonder beplating was de scheepsbodem binnen 
een half jaar totaal bedekt met zeepokken. 
De aangroei zorgde ervoor dat de snelheid van 
het schip aanzienlijk werd verminderd. Het schip 
moest dan worden gekrengd (omgetrokken) om 
de bodem schoon te kunnen maken. 
Schepen met een ijzeren huid hadden weliswaar 
geen last van houteters, maar de aangroei ging 
gewoon door. Beplating met koper had tot 
gevolg dat door galvanische werking (elektrolyse 
tussen koper en ijzer) de ijzeren delen zeer sterk 
corrodeerden. 
Hiervoor werd in de jaren zestig van de negen-
tiende eeuw een soort noodoplossing bedacht: 
de samengestelde bouw, of composietbouw. 
Hierbij waren de spanten, het zaathout en de 
wegering van ijzer en de scheepshuid, de kiel en 
de stevens waren van hout en werden 

gekoperd.23 De Amsterdamse scheepswerf 
Meursing bouwde in 1864 het eerste composiet-
schip.24 Composietbouw is echter slechts 
tientallen jaren in gebruik geweest en alleen voor 
schepen met China of Nederlands-Indië als 
bestemming. Tussen 1864 en 1885 werden er 
veertien stuks gebouwd.25 
De voordelen van een gekoperde houten huid 
wogen echter niet op tegen de onkosten en het 
grote gewicht van deze bouwwijze. Rond 1870 
werd deze methode van koperbeplating verlaten 
als gevolg van de verbeterende eigenschappen 
van aangroeiwerende verven.26

Afb. 60: Het fregat de Roompot (scheepsportret van de Roompot, pentekening, tekenaar en jaartal onbekend. Bron: 

collectie Stadhuismuseum Zierikzee, THA 0996).
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5.5 Uiterlijk, inrichting en bemanning 
van de Roompot

Dankzij twee eigentijdse afbeeldingen weten we 
hoe de Roompot er uit heeft gezien. Afbeelding 59 
is een gekleurde tekening van de bekende 
scheepsportrettist Jacob Spin, gemaakt in 1849. 
Spin heeft maar liefst zeven schepen van rederij 
De Crane geportretteerd.27 Scheepsportretten, 
ook wel kapiteinsprenten genoemd, werden 
meestal in opdracht van kapiteins vervaardigd, 
maar ook reders gebruikten dergelijke afbeel-
dingen om hun kantoor te decoreren.28 De 
andere afbeelding is een pentekening van een 
onbekende tekenaar en ook het jaartal is 
onbekend (afb. 60).
Op beide afbeeldingen is een fregatgetuigd schip 
te zien, dat wil zeggen dat alle drie de masten 
vierkant getuigd zijn. Aan de fokkemast wappert 
de rederijvlag, met de letters DC&Z, wat staat 
voor De Crane & Zoon. De grote mast voert de 

vlag met de scheepsnaam Roompot.29 
Aan de bezaansmast hangt de vlag met het 
nummer van de kapitein. Op de plaat van Spin 
uit 1849 is dat R29. Dit kapiteinsnummer 
behoorde bij kapitein Hendrik de Boer, die onder 
dit nummer lid was van het Rotterdams 
zeemanscollege Maatschappij tot Nut der 
Zeevaart van 1849 tot 1863.30 Op de tekening 
met onbekende datering staat een andere vlag. 
De tekening is in spiegelbeeld getekend, waar-
schijnlijk ten behoeve van de vervaardiging van 
een lithografie. Het nummer op de kapiteinsvlag 
is echter foutief getekend. Er staat een R, een 7 
en een omgekeerde 3. Het zou hier moeten gaan 
om vlagnummer R75, dat behoorde aan kapitein 
Steven van Delden, die de eerste drie reizen het 
bewind voerde over de Roompot. Deze prent kan 
daarom gedateerd worden tussen 1845 en 1848.
Hoe zag het er binnenin de Roompot uit? Infor-
matie hierover kunnen we vinden op een 
tekening van het bovenaanzicht en de 
doorsnede van een fregatgetuigd schip uit 1833, 
uit het scheepvaartboek van Van Houten 
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Afb. 61: Inrichting van een negentiende-eeuws fregatschip (naar: Van Houten 1833). Legenda: 1. boegspriet; 

2. kraanbalk; 3. fokkerust; 4. grote rust; 5. bezaansrust; 6. reling; 7. kraanbalkje; 8. braadspil; 9. fokkemast; 

10. voorluik; 11. kombuis; 12. ringen op dek; 13. grootluik; 14. achtergalg; 15. grote mast; 16. pompen; 17. gangspil; 

18. kerkluik; 19. kajuitskap; 20. bezaansmast; 21. vallicht kajuit; 22. kast op roer; 23. klep volkslogies; 24. galjoen; 

25. voorsteven; 26. loefhouder; 27 kiel en loze kiel; 28. zaathout; 29. slemphouten; 30. achtersteven.
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(afb. 61). Het schip had twee doorlopende 
dekken en in de lengte werden de ruimtes 
bepaald door de posities van de drie masten.
Het achterste gedeelte van het ruim, achter de 
bezaansmast, heette de piek. De piek was met 
een schot van het ruim afgescheiden en werd 
gebruikt voor het bergen van de victualiën. 
Ook was er een afzonderlijke ruimte aange-
bracht voor de berging van het buskruit, de 
kruitkamer. De piek lag direct onder de kajuit en 
kon alleen bereikt worden door een luik in de 
kajuit en dus niet via het ruim.
Tussen bezaansmast en fokkemast bevond zich 
het ruim, waar de lading werd opgeslagen. 
Het gedeelte vóór de fokkemast was ook met 
een schot afgescheiden van de rest van het ruim. 
Het werd de hel genoemd en diende tot de 
berging van brandstoffen. De hel was ook niet 
via het ruim toegankelijk, maar alleen via een 
luik in het dek erboven. 
Daar, tussendeks in het vooronder, was het 
volkslogies. Het werd met vaste kooien 
betimmerd, twee hoog boven elkaar. Er was daar 
een schrijnend gebrek aan frisse lucht en ook 
had men er vaak last van water. Het volk moest 
zijn behoefte zittend op reling van het galjoen 
doen. Pas na 1875 werd het volkslogies 
bovendeks verplaatst, met deuren aan beide 
zijden voor de frisse lucht. Toiletten voor het 
gewone volk werden pas na 1880 in het schip 
ingebouwd.31

Direct achter de fokkemast was het kabelgat, 
waar touwwerk en bootsmansgoederen werden 
geborgen. Daarachter, tussen het kabelgat en de 
grote mast, was het tussendek, of tussendeks, 
met daarin het grootluik naar het laadruim. 
Direct achter de grote mast was de kerk. 
Hier waren de hutten van de stuurlieden en van 
eventuele passagiers en verder de zeilkooien 
(bergruimten voor de zeilen), de broodkamer en 
de bottelarij. Ook werd daar door de stuurlui 
gegeten. 
Helemaal achterin het tussendek bevond zich de 
kajuit. Hier had men uitzicht door de vensters in 
de spiegel. Naast de kamer van de kapitein 

waren er nog kooien, kisten en een toilet in de 
kajuit aangebracht.32 Bovendeks was achter op 
het dek nog een kast bovenop het roer, een 
gangspil, een kombuis net achter het voorluik en 
een braadspil vóór de fokkemast. 
In de jaren twintig en dertig van de negentiende 
eeuw werd een dergelijk schip door 25 man 
gevaren, waaronder een eerste, tweede en derde 
stuurman, een scheepsarts, een bootsman, een 
bootsmansmaat, een eerste en tweede 
timmerman, een kok, een koksmaat, zeven 
matrozen, vier lichtmatrozen en vier jongens. 
In de jaren daarna kon men met minder man 
volstaan doordat de tuigage eenvoudiger werd.33 
Zo vertrok de Roompot op zijn zevende reis naar 
de Oost met 22 man aan boord. In tabel 8 zijn 
de namen van de opvarenden tijdens die laatste 
reis vermeld. Met name in het volk is er wat 
geschrapt aan banen. In plaats van vijftien 
matrozen, lichtmatrozen en jongens zijn er nog 
elf matrozen en één lichtmatroos.
Hoeveel man de Roompot op zijn eerdere reizen 
aan boord had is niet bekend. Wel is bekend dat 
het schip regelmatig passagiers vervoerde. 
Meerdere malen werd in de Javasche Courant 
geadverteerd dat het schip de Roompot van 
kapitein Van Delden was voorzien van ‘zeer 
goede inrigtingen voor passagiers’.34 Ook zijn er 
berichten te vinden dat de Roompot passagiers 
aan boord heeft, of goed heeft afgeleverd op de 
plaats van bestemming.35

5.6 De reizen van de Roompot

Door zijn plaats op de beurtlijst kon de Roompot 
na de oplevering al gauw het ruime sop kiezen. 
Op 3 maart 1845 vertrok het schip uit Zierikzee 
voor zijn eerste reis naar de Indische archipel. 
Het was de eerste van zeven retourreizen naar 
het Verre Oosten (tabel 7). De eerste drie reizen 
waren onder het bewind van kapitein Steven van 
Delden. In 1849 nam kapitein Hendrik Hendriks 
de Boer het commando over. 

Afb. 62: De Roompot loopt van stapel (bron: Zierikzeesche Courant, 23 juli 1844).
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Vijf reizen waren in opdracht van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, de andere 
twee in eigen opdracht, want inmiddels waren 
de vrachtprijzen zo ver gedaald dat de reders zelf 
particuliere bevrachtingen gingen zoeken. 
De reizen in opdracht van de NHM hadden 
meestal Batavia als bestemming. Dit werden de 
‘vooruitreizen’ genoemd. De zogenaamde 
‘tussenreizen’ hadden als bestemming onder 
meer Java, China, Bengalen, Akyab (een plaats in 
Myanmar), of Hongkong. Op deze ‘tussenreizen’, 
op eigen risico, hoefde niet al te veel winst te 
worden behaald. Toen in 1846 en 1847 de aard-
appeloogsten in Europa waren mislukt, voerden 
vele schepen in tussenreizen rijst uit Azië en 
graan aan.36

De uitgaande ladingen waren altijd van geringe 
betekenis: ze bestonden veelal uit lijnwaden 
(linnen stoffen), goederen van de NHM, leveran-
ties aan het Indische gouvernement, metsel-
stenen en steenkolen.37 In de Javasche Courant 
van 3 november 1847 is vermeld wat de Roompot 
op zijn derde reis naar Batavia invoerde, 
namelijk een order van ‘25 md. mineraalwater, 
100 hammen, 30 st. vleesch, 10 blik soucijs de 
bologne, 6 kn. en 35 vs. provisien, 50 dito boter 
en 27 kazen’.38

De terugreis ging via de noordkust van Java naar 
Semarang, Soerabaya en Probolinggo (Oost-
Java) en dan huiswaarts. De handelswaar voor 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
bestond bij alle vijf de vooruitreizen uit de tradi-
tionele koloniale waar: koffie, suiker, tin en 
(bind)rotting (riet voor het vlechten van manden 
en stoelzittingen). De ingenomen waar op de 
tussenreizen was iets gevarieerder. Zo werd op 
de vijfde reis suiker, rijst, huiden, peper, rotting 
en koffie verscheept, bestemd voor particuliere 
bedrijven en voor de stad Amsterdam. Van de 

laatste reis weten we alleen dat er in Akyab rijst 
was ingenomen.39 
De levensloop van de Roompot is te volgen in de 
kranten uit die tijd. De kiellegging op 17 juni 1841 
werd ‘met groot genoegen’ vermeld in de 
Zeeuwse kranten.40 Ook het van stapel lopen, drie 
jaar later, kwam in de krant terecht (afb. 62).41 
Nog voordat het schip aan zijn eerste reis begon, 
vond aan boord een ‘droevig ongeluk’ plaats. Op 
18 februari 1845 viel opper stuurman J.M. de 
Winter door het luik in het ruim van het schip, 
zodanig dat hij ‘roerloos bleef liggen’.42 
Op maandag 13 maart 1848 werd geveild  
‘1/32 part in het Nederl. gekoperd Tweedeks 
Fregatschip, genaamd de Roompot, gevoerd door 
kapitein S. van Delden Az., groot volgens 
meetbrief 379 lasten’. Het part werd verkocht 
door ene H. Salm, voor ‘ƒ 2.250, in slag ƒ 300’.43

In januari 1850, ruim drie weken na aankomst uit 
Batavia werd een partij beschadigde koffie uit 
‘de Roompot van kapitein de Boer’ geveild. 
De koffie bleek niet tijdens de terugreis 
beschadigd te zijn geraakt, maar het lichterschip 
waarmee 1060 balen koffie werden verscheept 
was bij het ten anker komen gezonken. Slechts 
166 balen waren in goede staat, de rest was 
beschadigd.44 Het blijkt maar weer: vertrek, 
aankomst, lading, passagiers, kleine gebeurte-
nissen, het werd allemaal in de kranten vermeld.
De Roompot en zijn bemanning hadden het niet 
altijd gemakkelijk op de reizen naar en van de 
Oost. Bij zijn derde terugreis, varende van 
Probolinggo naar huis met een lading koffie, 
suiker, tin en rotting, kwam het schip bij Straat 
Bali in de buurt van een zware cycloon. Ondanks 
dat de cycloon ontweken werd door kundig 
optreden van Van Delden, was de Roompot zwaar 
beschadigd aan masten en tuigage en ging het 
na aankomst in Nederland voor drie maanden in 

Tabel 7 Overzicht van de reizen van fregat de Roompot.

Reis Heenreis Duur Thuisreis Duur

1 Zierikzee-Batavia 03-03-1845 t/m 15-06-1845 Batavia-Vlissingen 02-08-1845 t/m 23-11-1845

2 Zierikzee-Batavia 29-06-1846 t/m 14-10-1846 Samarang-Zierikzee 11-11-1846 t/m 02-04-1847

3 Zierikzee-Batavia 15-07-1847 t/m 28-10-1847 Probolinggo-Zierikzee 04-12-1847 t/m 19-04-1848

4 Zierikzee-Batavia 19-03-1849 t/m 12-06-1849 Batavia-Zierikzee 01-09-1849 t/m 01-01-1850

5 Zierikzee-Hongkong 30-03-1850 t/m 06-09-1850 Hongkong-Zierikzee 27-10-1850 t/m 07-06-1851

6 Zierikzee-Batavia 23-07-1851 t/m 24-11-1851 Banjoewangi-Zierikzee 10-01-1852 t/m 02-06-1852

7 Zierikzee-Akyab 25-09-1852 t/m 04-02-1853 Akyab-Roompot 18-02-1853 t/m 29-06-1853

Naar: Schwartz 1996, 47.
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45  Schwartz 1996, 47-48.
46  Schwartz 1996, 48.
47  Ingezonden stukken, Zierikzeesche 

Nieuwbode, 28 juni 1852. Hier staat een 
anonieme klacht over de armoede in 
Zierikzee, waarin wordt vermeld dat de 
Roompot in Alblasserdam werd 
vertimmerd en dat niemand in Zierikzee 
daar een cent aan verdiende. Aangezien 
de schade opgelopen op de derde 
terugreis in Middelburg was 
gerepareerd, is het aannemelijk dat in 
Alblasserdam de schade van de vijfde 
terugreis werd gerepareerd 
(geraadpleegd op www.krantenbank 
zeeland.nl, 1 december 2015).

48  Volgens het bijschrift van Schwartz gaat 
het hier om de opvarenden tijdens de 
laatste reis. Het kan echter niet de 
bemanningslijst van de terugreis zijn 
geweest. Jan Selij staat hier vermeld als 
bootsman, maar hij overleed al op de 
heenreis. Het is niet bekend of zijn 
plaats op de terugreis door een ander 
was ingevuld.

49  Dit is vermeld in een verklaring, 
toegevoegd bij de Akte van Overlijden. 
Deze verklaring is op 11 juli 1853 
ondertekend door de gezagvoerder 
Hendrik de Boer, eerste stuurman 
Butner, derde stuurman Verhulst en 
scheepsdokter Bouw. Hier tekent de 
derde stuurman in plaats van de tweede 
stuurman De Visser, waarschijnlijk 
aangesteld omdat de laatste bij de 
stranding van de Roompot was 
omgekomen (uit Entract Journaal, 
toegevoegd bij Akte van Overlijden, 
Burgerlijke Stand Zeeland, BS-
ZIE-O-9193 (00-00-1852), geraadpleegd 
op: www.zeeuwengezocht.nl, 
22 december 2015).

50  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 
19 april 1853. Geraadpleegd op  
www.delpher.nl, 1 december 2015

51  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 juni 
1853. Geraadpleegd op www.delpher.nl, 
1 december 2015

52  Schwartz 1996, 48-51.

reparatie bij een werf in Middelburg. De kosten 
ervoor bedroegen 8000 gulden.45

Bij zijn vijfde reis kwam het schip, op de 
terugweg van Hongkong, in de Atlantische 
Oceaan voor de Europese kust in zwaar onweer 
terecht. De bliksem sloeg in de top van de 
achterste mast en verbrijzelde de twee bovenste 
stengen. Ook was er schade in de kajuit en waren 
er planken in het onderwaterdeel van het schip 
weggeslagen, zodat de timmerman het schip op 
lekkages moest inspecteren.46 De Roompot 
arriveerde veilig op 7 juni 1851. Het lijkt erop of 
het schip direct naar Alblasserdam werd gesleept, 
om aldaar voor maar liefst 20.000 tot 30.000 
gulden vertimmerd te worden.47 

5.7 De laatste reis

Op 25 september 1852 vertrok de Roompot voor 
zijn zevende reis. Aan boord waren 22 man 
(tabel 8).48 Het was een particuliere tussenreis 
naar Akyab, het hedendaagse Sittwe, een haven-
plaats aan de westkust van Myanmar (voorheen 
Birma). Onderweg op de Indische Oceaan 
gebeurde nog een vreselijk ongeluk. 
Op 29 december 1852 viel bootsman Jan Selij 
van de boegspriet in zee en alle pogingen om 
hem te redden mislukten. ‘De zee verslond direct 
haren prooi’, aldus een verklaring van gezag-
voerder Hendrik de Boer.49

Op 4 februari 1853 arriveerde het schip in Akyab. 

Direct werd een lading rijst ingenomen en het 
schip werd voorbereid voor de thuisreis. Op 18 
februari 1853 hief men het anker op de rede van 
Akyab en vertrok naar Nederland.50

Op 5 mei kwam het schip aan bij Sint-Helena, 
een eiland ten westen van de Afrikaanse kust, 
om daar drinkwater en proviand te kunnen 
inslaan.51 Het drinkwater werd direct aan boord 
genomen, de proviand zou de volgende dag 
komen. Er stak echter een flinke storm op die 
de Roompot van de ankers sloeg en noodge-
dwongen vervolgde men de reis, met achter-
lating van de bestelde proviand.52

Zonder verdere problemen ging de reis verder, 
al maakte het schip wat meer water dan 
normaal. Op 28 juni om tien uur passeerde de 
Roompot het eiland Wight voor de zuidkust van 
Engeland. Diezelfde middag om vier uur werd in 
het Kanaal de Vlissingse loodskotter No.2 
bereikt. Er waren echter geen volleerde loodsen 
meer aan boord en daarom werd de loods-
kwekeling Martinus Adrianus Engels aangesteld. 
Deze zou volgens de schipper van de loodskotter 
volledig bekwaam zijn om het schip naar binnen 
te loodsen. Eventueel kon een andere loods bij 
een andere loodskotter gehaald worden. 
Een half uur later kwam loodskotter No.3 
langszij, maar ook daar waren geen volleerde 
loodsen meer, dus stapte een tweede loodskwe-
keling, Cornelis Gilles Dekker aan boord, ook 
volledig bekwaam volgens de schipper van deze 
kotter. De Roompot zeilde verder het Kanaal door 
richting het Nauw van Calais onder leiding van 

Tabel 8 Opvarenden van de Roompot en hun functie tijdens de laatste heenreis.

Naam Functie Naam Functie

1 Hendrik Hendriks de Boer kapitein 12 Herman Soverinius Hermansen matroos

2 Jacob Willem Butner eerste stuurman 13 Willem Jongeneel matroos

3 A. de Visser tweede stuurman 14 Gerrit van IJerpen matroos

4 J.E. Verhulst derde stuurman 15 Gustaf Anderssen matroos

5 Jan Selij bootsman 16 J. de Grutter matroos

6 Petrus Adrianus Potters eerste timmerman 17 Carel Jansen matroos

7 Thomas Totissen tweede timmerman 18 Meele Dirks matroos

8 Adrianus Tilgt kok 19 Joseph Meijer matroos

9 Hendrik Christiaan Geij hofmeester 20 Jannes Bradsham matroos

10 L.C. Bouw scheepsarts 21 C. van Mertcom matroos

11 Cornelis van Herksen matroos 22 Jan Macferson lichtmatroos

Naar: Schwartz 1996.
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53  Alhoewel in de bemanningslijst van 
Schwartz een zekere dokter Bouw is 
opgevoerd als scheepsarts, is dit niet 
degene die op de terugreis aan boord 
was. In de Geneeskundige Courant van 
10 juli 1853 wordt melding gemaakt van 
het verongelukken van scheepsheel-
meester De Rochefort, aan boord van 
het koopvaardijschip de Roompot (bron: 
https://books.google.nl en persoonlijke 
mededeling A. Scheijde, 15 januari 
2015). Dat dokter Bouw niet verongelukt 
was, bewijst ook de door hem op 11 juli 
1853 ondertekende akte van overlijden 
van bootsman Selij. Blijkbaar is Bouw 
op een ander schip naar Nederland 
terug gereisd.

kapitein De Boer en geadviseerd door beide 
loodskwekelingen. 
Het schip en zijn bemanning ging de nacht in, 
het weer was rustig, met een zachte westen-
wind. De volgende ochtend, op 29 juni 1853, 
werd de Noordzee bereikt en rond twee uur 
’s middags kwam de toren van Westkapelle in 
zicht. Een van de loodskwekelingen meldde dat 
alles goed was en dat ‘de gelegenheid om 
binnen te loopen niets te wenschen overliet’. 
Een halfuur na deze melding, rond half drie,  
liep de Roompot volkomen onverwachts aan de 
grond, zo hard, dat alles kraakte en het schip 
direct veel water maakte.
De bemanning smeet een groot deel van de 
lading rijst overboord, maar dat hielp niet om 
het schip weer vlot te krijgen. Volgens verkla-
ringen van de kapitein bleef het schip slingeren 
en op de grond stoten en er werd zoveel water 
gemaakt dat al gauw alle hoop op redding was 
verloren. De kapitein gaf order een sloep te 

water te laten waarmee tien bemanningsleden 
en loodskwekeling Dekker het schip verlieten. 
Nog dertien personen waren aan boord en een 
tweede sloep werd klaargemaakt. Het voorschip 
was inmiddels al onder water. De kapitein 
weigerde het schip te verlaten, maar werd toch 
overgehaald door de andere bemanningsleden. 
Maar het noodlot sloeg toe: de sloep sloeg direct 
om. De scheepsarts en de loodsleerling klemden 
zich nog aan de benen van de kapitein, maar 
alleen de laatste kon het schip weer bereiken. 
Scheepsarts De Rochefort53, tweede stuurman 
De Visser en loodskwekeling Engels verdronken. 
De overigen konden het schip weer bereiken. 
Gelukkig was er nog een werkboot waarmee ze 
de zinkende Roompot konden verlaten. Het lukte 
echter niet om door de zware branding de kust 
te bereiken. Na uren roeien werden ze tegen zes 
uur ‘s avonds gered door het passerende Deense 
schip Cecilie. De volgende morgen, op 30 juni, 
kwamen ze aan in de haven van Vlissingen. 
Voor de opvarenden van de eerste sloep duurde 
het echter nog langer. Zij roeiden door zonder 
een schip tegen te komen. Tegen elf uur ’s 
avonds konden ze de sloep bij Fort Den Haak op 
Walcheren het strand op slepen. Ze moesten te 
voet verder naar Veere om daar verslag uit te 
brengen aan het Loodswezen.
Waar de Roompot nu precies aan de grond is 
gelopen is niet geheel duidelijk. De kapitein 
verklaarde later aan de kantonrechter dat de 
loodskwekeling het niet precies wist, maar giste 
dat het op de Noorderrassen was. De kranten uit 
die tijd meldden dat het fregat op de bank Kaloo 
of Kaloot, vier Engelse mijl ten noordwesten van 
Westkapelle, was gestrand (afb. 63). De 
Domburger of Noorderrassen werd ook wel 
Kueerens of Kaloo genoemd en was een bekend 
en berucht zandbankengebied ten zuiden van 
vaargeul de Roompot.
Dat was nog niet het einde van de Roompot. 
De ramp werd op de 29e juni gadegeslagen door 
de vuurtorenwachters van Middelburg. Dankzij 
helder weer waren ze getuige van de stranding, 
maar ze zagen ook dat het verlaten en halfge-
zonken schip in de loop van de middag door de 
vloedstroom weer vlot kwam en op drift raakte. 
Sommige zeilen waren nog in top en de west-
zuidwesten wind stuurde het schip vaarwater 
de Roompot in. Verschillende vissersschepen 
konden dichtbij komen en vier vissers wisten 
zelfs aan boord te komen. Ze zagen dat het schip 
vijf voet water in het ruim had, maar het lek 

Afb. 63: Bericht over de tragedie van de Roompot  

(bron: Goessche Courant, 4 juli 1853).
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werd niet gevonden. Die nacht werd de Roompot 
door een loodsschip bij de derde zwarte ton aan 
de ingang van het Veerse Gat ten anker gebracht. 
Daar zonk het schip langzaam de diepte in. De 
Roompot verdween voorgoed in het water van de 
Roompot.54

5.8 De nasleep van de ramp

In de dagen na de ramp spoelden verschillende 
wrakstukken van de Roompot aan op de stranden 
van Vrouwenpolder en Arnemuiden. Zo werden 
een blauwe boot, 25 rondhouten (ra’s, stengen 
en gieken), vijf zeilen, diverse blokken, wat 
touwwerk, een trap en een kippenhok bij de 
burgemeesters aangebracht.55

De Zeeuwse marine-autoriteiten maakten 
meteen werk van de ramp. Al snel werd duidelijk 
dat er loodskwekelingen aan boord waren in 
plaats van een volleerde loods, iets wat volstrekt 
tegen de regels was. Er werd direct een 
onderzoek ingesteld. Hoewel opnieuw werd 
bevestigd dat kwekeling Dekker zeer bekwaam 
en ervaren was en dat alle andere loodsen al op 
andere schepen waren ingezet, werden de 
schippers van beide loodskotters ontslagen. 
Dekker zelf werd gespaard: hij werd alleen enige 
tijd geschorst.56

Kritiek was er zeker ook op de kapitein. Hij zou 
het schip te snel hebben verlaten, zeker gezien 
het feit dat de vuurtorenwachters zagen dat de 
Roompot enkele uren later alweer loskwam. Met 
wat meer moeite had hij het schip mogelijk nog 
op het strand kunnen zetten.57 Ook werd hij door 
een matroos beschuldigd van de roof en heling 
van twee scheepskijkers en enkele rollen nieuw 
zeildoek. Kapitein Hendrik de Boer schreef 
daarom een brief aan de Minister van Marine, 
James Enslie, die hij in het Algemeen Handelsblad 
en de Nieuwe Rotterdamsche Courant liet publiceren 
(bijlage IV).58 
In de brief weerlegde hij in het openbaar de 
uitspraak van de minister in de Eerste Kamer dat 
het vergaan van het schip gedeeltelijk de schuld 
van de kapitein zou zijn. De brief werd een relaas 
van de ramp:
‘In al die drukte hield ik echter een wakend oog op de 
ons omringende zee. Ik meen branding op ongeveer 
een kwart mijl vooruit te zien; ik zeg eenigzins 
ongerust tot de loodsen: loodsen, ziet eens vooruit, 
zijn dat geen grondzeeën? Zij zien er na, de een met 

het bloote oog, de andere met den kijker, en 
antwoorden met een glimlagchend en vertrouwenvol 
gelaat; och neen! kapitein, het heeft hier gisteren hard 
gestormd, en dan is het water hier altijd zoo brandig! 
Ik ben wederom gerust, en enkele minuten daarna zit 
mijn arm schip aan den grond. Waar het zat, wisten de 
loodsen, zoo het schijnt, zelven niet; ten minste op 
mijne vraag: waar zet gij mijn schip op? kreeg ik geen 
antwoord. Aldus is de Roompot vergaan.’
De kapitein kon de minister blijkbaar overtuigen, 
want in een openbare reactie gaf deze toe dat 
door De Boer ‘niet anders konde gehandeld 
worden, dan gehandeld is’.59 
Buiten het ontslaan van de verantwoordelijke 
loodsschippers, die overigens eind 1853 weer 
terug in dienst werden genomen wegens een 
groot gebrek aan ervaren loodsen, lijken er geen 
strafrechtelijke of civiele procedures aange-
spannen te zijn tegen deze schippers of het 
Loodswezen en ook niet tegen de reder of de 
kapitein en zijn bemanning.60 
Toch is het verhaal nog niet afgelopen. Drie 
maanden na de ramp liep kapitein Hendrik de 
Boer over de kermis van Zierikzee. Tot zijn grote 
verbazing zag hij bij een kraampje zijn eigen 
sextant, scheepskijker en hangkompas liggen! Hij 
deed direct aangifte bij de politie. Deze stelde een 
onderzoek in. Na de stranding bleken verschil-
lende vissers- en loodsschepen bij de Roompot in 
de buurt te zijn geweest. Ook waren er mensen 
aan boord gekomen. Zo ook loods Bernardus 
Taberné uit Veere. De marktkoopman had van 
hem, via een tussenpersoon enkele navigatie-
instrumenten gekocht, die Taberné klaarblijkelijk 
had ontvreemd van de Roompot. Zijn verweer was 
dat hij ze gevonden had in een verlaten boot, 
vlakbij de plaats van het ongeluk. Hij werd niet 
geloofd en werd tot twee jaar gevangenisstraf 
veroordeeld.61

5.9 Beboeiing van het wrak 

Nadat de Roompot in de nacht van de 29e juni 1853 
vlakbij de derde zwarte ton aan de ingang van het 
Veerse Gat de diepte inzonk, was het wrak nog 
maanden zichtbaar voor de Walcherse kust. Het 
was in redelijk ondiep water gezonken, met 
slechts vijf vadem water (iets meer dan 9 m) 
boven het schip. Zelfs bij hoog water staken de 
toppen van de masten nog boven het 
zee oppervlak uit. Aangezien het wrak precies voor 
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de monding van het Veerse Gat lag, wilde de 
 burgemeester van Arnemuiden het wrak 
 verwijderen door het met buskruit op te blazen. 
Het Loodswezen stak hier een stokje voor, omdat 
het wrak van veraf duidelijk te zien was en dus 

voor de scheepvaart  ongevaarlijk.62

Drie maanden later, op 26 september 1853, zorgde 
een flinke storm ervoor dat het wrak naar een 
diepte van negen vadem (ca. 16,5 m) zonk, met 
een slagzij over bakboord. Boven het schip stond 
nog zes vadem water (11 m) en daarom werd op 
11 oktober een wrakton boven het wrak geplaatst 
(afb. 64).63 
Een paar jaar later echter bleek na onderzoek dat 
het wrak een scheepslengte ten zuidwesten 
van de wrakton, op tien vadem diepte (ongeveer 
18 m) was komen te liggen. Een van de masten 
raakte nog steeds bijna het wateroppervlak. In 
1857 meldde een duiker, naar het wrak gestuurd 
om nog wat goederen te bergen, dat het schip zo 
was begroeid en aangekoekt, dat van bergen 
geen sprake meer kon zijn (afb. 65). De laatste 
vermelding van de Roompot komt uit juli 1865. De 
wrakton was losgeslagen en moest direct weer op 
zijn plaats gelegd worden.64 Daarna bleef het ruim 
125 jaar lang stil rond het wrak van de Roompot.

Afb. 65: Bevindingen van een duiker op het gezonken 

schip de Roompot in 1857 (bron: Goessche Courant  

16 juli 1857).

Afb. 64: Detail van de Topografische Militaire Kaart uit 1850-1864 (zie afb. 6, bron: Nationaal Archief ). Bij de ingang van het Veerse 

Gat zijn drie zwarte tonnen te zien, waarvan de meest noordelijke mogelijk de ton is waarbij de Roompot is gezonken. Echter, ten 

noorden van de zandbank Onrust is duidelijk een wrakton zichtbaar. Het zou goed kunnen dat dit de wrakton is die eind 1853 

boven het wrak van de Roompot is geplaatst. Mogelijk komt de positie van de zwarte tonnen op de kaart niet overeen met de positie 

van de tonnen in 1853, of de Roompot was een eind noordelijk van de derde zwarte ton ten anker gebracht, of het wrak was door 

stormen nog verder noordwaarts verplaatst.
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6 Conclusie en synthese

Van 19 juli tot en met 19 augustus 2005 heeft het 
archeologisch duikteam van ROB/NISA een 
waardestellend onderzoek uitgevoerd op 
vindplaats Roompot 1, gelegen in vaargeul de 
Roompot, ten noorden van het Zeeuwse eiland 
Walcheren. De conclusies van het onderzoek zijn 
hieronder per onderzoeksvraag beschreven. 

6.1 Wat is de omvang, aard en inhoud 
van vindplaats Roompot 1?

De vindplaats Roompot 1 omvat een gebied van 
ongeveer 50 x 40 m, waarover zich houten en 
ijzeren delen van de scheepsconstructie 
uitstrekken. De kern wordt gevormd door de 
scheepsromp die over een lengte van 41,25 m en 
een breedte van 17,5 m nog grotendeels in 
verband zit. Het westelijke boord is afgebroken 
en naar de westkant gevallen. De voorsteven is 
nog aanwezig, de achtersteven is niet aange-
troffen. Het westboord, de bakboordzijde, is tot 
aan het potdeksel, net boven het bovenste dek 
bewaard gebleven. Het oostelijke boord, de 
stuurboordzijde, lijkt tot het eerste dekniveau 
bewaard te zijn. In en buiten het schip liggen 
grote delen van drie masten en een boegspriet. 
Het betreft de restanten van een lang en vrij 
zwaargebouwd schip, met een minimale lengte 
van 42 m over de stevens en een breedte van ten 
minste 9,30 m midscheeps. De houten scheeps-
huid is gladboordig gebouwd uit een enkele laag 
huidplanken, bedekt met een beplating van 
messing. In het voorschip is een dubbele 
huidlaag aangetroffen. De huid, inhouten en 
wegering waren met koperen (onderwaterdeel) 
en ijzeren (bovenwaterdeel) bouten aan elkaar 
bevestigd.
Er zijn aanwijzingen voor twee dekniveaus 
aangetroffen. Aan stuurboordzijde zijn de 
dekbalken en halve balken van het eerste dek 
te vinden, met daartussen de restanten van een 
lading rijst. De dekbalken werden ondersteund 
door ijzeren onderdekse knieën. Op sommige 
plaatsen in het schip, in het achterschip en 
midscheeps, was de dekconstructie nog met 
liggende houten dekknieën verstevigd, die 
zijwaarts aan de dekbalken waren vastgezet. 
Op de plaatsen waar het dek werd onderbroken 
door een opening, waren langsscheeps 
klamaaien aangebracht, waarin halve balken 
vielen. Zo is midscheeps waarschijnlijk de 

opening voor het grootluik waargenomen en 
verder naar achteren toe is de pompvissing met 
twee pompkokers aangetroffen.
Aan bakboordzijde, de westkant, steekt de 
constructie uit het zand ter hoogte van het 
bovenste dekniveau. Midscheeps zijn hier twee 
loden spuikokers aangetroffen. Tussen de 
inhouten zijn hier, net onder dekniveau, houten 
vulklossen aangebracht, waarschijnlijk ter 
afdichting. De inhouten werden omsloten 
door een potdeksel. 
Opvallend is het veelvuldige gebruik van ijzeren 
onderdelen in het schip. Naast ijzeren dekknieën 
en ijzeren bouten waren ook de drie masten en 
de boegspriet van ijzer. 
De combinatie van verschillende constructie-
kenmerken laat zien dat het schip is gebouwd 
in de nadagen van de houten scheepsbouw. 
Het schip heeft nog wel een raamwerk van 
houten spanten en een houten huid, met daarop 
een beschermende koperbeplating, maar 
bepaalde onderdelen werden al in ijzer 
uitgevoerd, zoals de dekknieën. Dat had 
mogelijk te maken met een gebrek aan goed 
gegroeid krom hout, want de houten knieën die 
zijn gevonden, zijn stuk voor stuk voorzien van 
reparaties en vulstukken. Dat de masten en 
boegspriet van ijzer waren wijst ook op een 
overgangsperiode van houtbouw naar 
ijzerbouw.
Op de vindplaats was ten tijde van het waarde-
stellend onderzoek gedeeltelijk een nog onver-
stoorde vondstlaag aanwezig. Over het gehele 
gebied is divers vondstmateriaal aangetroffen, 
zowel organisch als anorganisch. Het betreft 
objecten behorende tot de oorspronkelijke 
lading van het schip (rijst, bamboe, rotan, 
verpakkingsmateriaal), maar ook navigatie-
materiaal (barometer), huishoudelijke objecten 
(pispot), kombuisgoed/eet- en drinkgerei 
(een kom, drinkglazen, wijnflessen) en persoon-
lijke bezittingen (schoenen, schaak-/dambord, 
naaikistje). De inventaris is overwegend 
Nederlands en duidt op een schip van 
Nederlandse herkomst. De lading wijst op Azië 
als het meest recente vaargebied van het schip.

6.2 Wat is de datering van de vindplaats?

Dendrochronologisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat een deel van het scheepshout is 
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1  Het filmpje met het opvissen van het 
kanon heeft als datum 23 juli 2009.  
Het is niet bevestigd of dit kanon ook 
daadwerkelijk van vindplaats Roompot 1 
afkomstig is. Het duikteam heeft in 
2005 overigens geen aanwijzingen voor 
kanonnen aan boord gezien.

geveld tussen 1846 en 1858 en waarschijnlijk 
nog één of twee jaar eerder. Dit maakt een 
bouw datum van vroeg in de jaren veertig tot het 
eind van de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw mogelijk. Enkele karakteristieke 
kenmerken in de constructie, zoals de messing 
beplating, het gebruik van ijzeren knieën en het 
spantensysteem, ondersteunen een datering 
rond het midden van de negentiende eeuw. 
IJzeren ondermasten, onderra’s en boegspriet 
zouden pas tussen 1850 en 1870 op schepen zijn 
geïntroduceerd, wat impliceert dat de masten en 
boegspriet van Roompot 1 ook pas ná 1850 op 
het schip zijn geplaatst. Het hoeft niet te 
betekenen dat het schip in of na deze periode is 
gebouwd; het kan zijn dat er oorspronkelijk 
houten masten op het schip zaten, die op een 
later moment zijn vervangen voor ijzeren 
exemplaren. 
De datum van ondergang is bepaald aan de 
hand van het geborgen vondstmateriaal. 
Nagenoeg alle vondsten worden gedateerd in 
de negentiende eeuw, de meeste tussen 1820 en 
1890. Enkele objecten zijn pas vanaf 1850 in 
gebruik geraakt, sommige andere worden tot 
uiterlijk 1870 gedateerd. Hiermee kan de 
ondergang van het schip tussen 1850 en 1870 
worden geplaatst. 

6.3 Wat is de fysieke toestand van de 
vindplaats?

Roompot 1 was bij zijn ontdekking begin jaren 
negentig van de twintigste eeuw één van de best 
bewaard gebleven scheepswrakken. Het archeo-
logisch duikteam trof in 2005 dan ook een wrak 
aan in een redelijk goede conditie. Toch zijn er 
duidelijke signalen dat de conditie van het wrak 
hard achteruitgaat. Zo werd in 1992 nog melding 
gemaakt van een kaapstander op het dek, maar 
in de jaren daarna niet meer. Ook is ergens tussen 
2003 en 2005 het complete achterschip ingestort. 
In diezelfde periode moeten ook delen van de 
masten zijn omgevallen. Dat het hard gaat met de 
degradatie ondervond het duikteam aan den lijve, 
want van de ene op de andere dag verdwenen 
vele dagzomende vondsten, weggespoeld door 
de sterke stroming. Deze zorgt ook voor flinke 
slijpgeulen langs de boorden. De paalworm is 
sterk aanwezig in het hout en maakt de scheeps-
constructie alleen maar zwakker. 

Daarnaast is bekend dat de vindplaats bedreigd 
wordt door vissersschepen, die in het verleden al 
vaker met hun netten zijn blijven hangen aan 
delen van het wrak. Op YouTube circuleert 
bijvoorbeeld een filmpje uit 2009, waarin men 
spreekt over een kanon, opgevist van de 
Roompot.1 Ook duikers met eventueel minder 
goede bedoelingen kunnen een reële bedreiging 
voor het wrak zijn. 
Het ziet er naar uit dat dit proces van achteruit-
gang sinds 2005 in rap tempo is doorgegaan en 
de komende jaren nog verder zal doorgaan. 
Dat is in lijn met wat het archeologisch duikteam 
ook op vele andere wrakken in Nederlandse 
wateren heeft aangetroffen.

6.4 Is vindplaats Roompot 1 het wrak 
van fregatschip de Roompot?

Al voordat de waardestelling werd uitgevoerd, 
kon -mede dankzij de vondst van de scheeps  bel- 
vrij zeker worden gesteld dat het zou gaan om 
het wrak van de in 1853 vergane Oostindië-
vaarder de Roompot. Maar ondersteunen de 
bevindingen van het archeologisch duikteam dit 
ook? Hieronder worden de vier belangrijkste 
punten ter identificatie besproken, namelijk de 
vondstlocatie, de datering van het scheepshout, 
de kenmerken van de scheeps constructie en de 
aard en datering van het vondstcomplex.

1 Vondstlocatie van het wrak
Nadat het schip de Roompot was gestrand op 
vermoedelijk de Noorderrassen, het zandban-
kengebied ten zuiden van vaargeul de Roompot, 
kwam het bij vloed echter weer vlot en dreef het 
stuurloos naar vaargeul de Roompot. Daar werd 
het door een loodsschip voor anker gebracht bij 
de derde zwarte ton aan de ingang van het 
Veerse Gat. Die nacht zonk het schip daar ter 
plekke. Het water was er redelijk ondiep, maar 
latere stormen zorgden ervoor dat het wrak 
verder zonk naar een diepte van ca. 16,5 m, met 
een slagzij over bakboord. Enkele jaren later 
bleek dat het wrak op ongeveer 18 m lag. 
Alhoewel de exacte locatie van de derde zwarte 
ton nu niet meer is te achterhalen, is er wel een 
overeenkomst in de globale ligging, namelijk in 
vaargeul de Roompot vlak voor de ingang van 
het Veerse Gat, nu het Veerse Meer. De diepte 
van het wrak, 17 tot 23 m met laagwater, is ook 
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vergelijkbaar met de diepteligging van de 
Roompot aan het einde van de jaren vijftig van de 
negentiende eeuw. Er is geen uitspraak over 
eventuele slagzij van Roompot 1 te doen, 
aangezien het oostelijke boord is afgebroken 
en omgevallen.

2 Datering en herkomst van het scheepshout
De datering van halve balk RMP-27, komt, als 
ten minste de voorgestelde foutenmarge van 
twee jaar van de jaarringdatering in acht wordt 
genomen, in de richting van de bouwdatum van 
fregat de Roompot. Op zijn vroegst zou het hout 
in 1844 of 1845 zijn geveld. De kiel van fregat de 
Roompot werd in 1841 gelegd, maar het lijkt erop 
of dit alleen gedaan is om op de beurtlijst te 
komen en dat na de kiellegging het werk enkele 
jaren heeft stilgelegen. Het schip liep op 20 juli 
1844 van stapel en was pas in maart 1845 gereed 
voor zijn eerste reis. Het is aannemelijk dat 
constructie-elementen als de gedateerde halve 
balk, pas in een laat stadium van de bouw in het 
schip werden geplaatst. 
De herkomst van de houten scheepsonderdelen 
is zeer gevarieerd: Centraal Duitsland/
Nedersaksen, Frans Lotharingen (aan Duitse 
grens) en de Maasvallei komen in beeld. Dit 
maakt een Nederlandse herkomst van het schip 
goed mogelijk, aangezien veel bouwhout voor 
de Nederlandse scheepsbouw uit het buitenland 
werd aangevoerd. Van fregat de Roompot is niet 
bekend uit welke gebieden het bouwhout werd 
betrokken.

3 Kenmerken van de scheepsconstructie
Van de bouwwijze van fregat de Roompot is 
alleen bekend dat het schip een koperen 
beplating had en zwaar gebouwd was voor het 
vervoer van omvangrijke retourladingen. 
De grootte werd door Veritas vastgesteld op 
719 metrieke ton, gelijk aan 379 last. 
Het schip dat op de bodem van vaargeul de 
Roompot ligt, was ook vrij zwaar gebouwd, met 
brede spanten en een dikke huid en wegering. 
De huid was ook beplaat, maar het onderzoek 
heeft uitgewezen dat het geen zuiver koper, 
maar een koperlegering betreft, namelijk 
messing. De combinatie van de waargenomen 
constructiekenmerken, de houten huid met 
messing beplating, het gebruik van ijzeren 
knieën en het spantensysteem, tonen aan dat 
het schip gebouwd is in de nadagen van de 
houten scheepsbouw en ondersteunen een 

bouwdatering van rond het midden van de 
negentiende eeuw. 
Bij scheepswrak Roompot 1 zijn drie ijzeren 
masten en een ijzeren boegspriet aangetroffen. 
Of fregat de Roompot ijzeren masten en een 
ijzeren boegspriet had is niet bekend. De intro-
ductie van ijzer in onder meer masten en 
boegspriet wordt door Van Bruggen tussen 1850 
en 1870 gedateerd, ten minste zes jaar nadat het 
fregat de Roompot van stapel liep. Een mogelijk-
heid is dat het schip niet al tijdens de bouwfase 
werd voorzien van ijzeren elementen, maar pas 
bij later onderhoud. Het schip schijnt met name 
tijdens zijn derde en zijn vijfde reis flinke schade 
te hebben geleden. Op de derde terugreis kwam 
het schip terecht in een zware cycloon, waarbij 
de masten en tuigage veel te lijden hadden. 
Thuisgekomen ging het schip in mei 1848 voor 
drie maanden het dok in om voor 8000 gulden 
gerepareerd te worden. Op zijn vijfde terugreis 
werd op 3 mei 1851 de achterste mast door de 
bliksem getroffen. De kosten voor reparatie 
lagen tussen de 20.000 en 30.000 gulden. 
Mogelijk zijn na een van beide ongelukken, 
in 1848 of 1851, de oorspronkelijke houten 
masten en boegspriet vervangen door ijzeren 
exemplaren. Maar het kan ook zijn dat de 
ondergrens van de datering die Van Bruggen 
geeft, wat breder bijgesteld kan worden. 

4 Aard en datering van het vondstcomplex 
De lading aangetroffen in Roompot 1 - rijst, 
rotan en bamboe staven - wijst op Azië als het 
meest recente vaargebied. Azië was ook de 
bestemming van alle reizen die fregat de 
Roompot heeft gemaakt. Bekend is dat het schip 
op zijn laatste terugreis, in februari 1853, een 
lading rijst heeft ingenomen in Akyab, Birma. 
De geborgen objecten van de scheepsinventaris 
zijn voornamelijk van Nederlandse herkomst en 
het vondstcomplex wordt gedateerd tussen 
1850 en 1870. Deze periode komt goed overeen 
met de ondergangsdatum van de Roompot, 1853. 

Concluderend kan gezegd worden dat het 
archeologisch duikteam van ROB/NISA aanwij-
zingen heeft gevonden die ervoor pleiten dat 
scheepswrak Roompot 1 inderdaad geïdentifi-
ceerd kan worden als het wrak van het fregat de 
Roompot. Dat de Roompot ergens in het Zeeuwse 
zou moeten liggen, was al duidelijk door de 
vondst van de scheepsbel met ‘DE ROOMPOT-
ZIERIKZEE’. Onbekend was nog of het wrak waar 
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2  Bekend is dat de reparatie van 1848 
plaatsvond op een werf in Middelburg 
en het lijkt erop of de reparatie van de 
schade uit 1851 op een werf in 
Alblasserdam is uitgevoerd.

de verschillende groepen lokale duikers op 
doken en het wrak waar de waardestelling op 
uitgevoerd werd, een en hetzelfde wrak was. 
De conclusies van het archeologisch duikteam 
zijn geheel in lijn met de bevindingen van de 
diverse groepen lokale duikers. We kunnen dan 
ook vrijwel zeker de archeologische vondst aan 
de historische gegevens koppelen, iets wat in de 
Nederlandse onderwaterarcheologie vrij uniek is 
te noemen. 

6.5 Geeft het onderzoek nieuwe 
informatie over Zierikzeese 
scheepsbouw? 

Vermoedelijk was de Roompot representatief 
voor de Zierikzeese scheepsbouw tegen het 
midden van de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw. In deze periode werden in Zierikzee veelal 
dezelfde scheepstypen gebouwd, zoals barken, 
fregatten en schoenerbrikken. Deze scheeps-
typen onderscheidden zich vooral in de tuigage. 
De Roompot toont aan dat in die tijd nog vrij 
traditionele houten scheepsbouw werd 
uit geoefend in Zierikzee. Dit was niet 
kenmerkend voor Zierikzee alleen, want op 
slechts een paar plekken in Nederland werd 
geëxperimenteerd met ijzerbouw. IJzer werd wel 
al voor bepaalde onderdelen gebruikt. 
De vulstukken in de horizontale houten knieën, 
samen met het gebruik van ijzeren dekknieën, 
suggereren mogelijk dat al vóór 1850 gezocht 
werd naar oplossingen voor het gebrek aan goed 
kromhout. Het feit dat de Roompot was voorzien 
van ijzeren masten en boegspriet, wijst erop dat 
vóór 1853 ijzer blijkbaar ook voor grote 
onderdelen als masten werd gebruikt op 
Zierikzeese schepen. Overigens is niet bekend of 
deze masten en boegspriet bij een Zierikzeese 
werf op het schip zijn geplaatst, of elders.2 
Interessante bouwkundige details die blijkbaar 
in de Zierikzeese scheepsbouw werden 
toegepast zijn onder meer de koperbeplating, 
de luchtwegers en de vulklosjes. Schade door 
houteters als paalworm en de aangroei van 
zeepokken en wieren werd tegengegaan door 
het hele onderwaterdeel van de scheepshuid te 
bedekken met koperplaten. Hiervoor werd 

blijkbaar niet het betere, maar duurdere koper 
gebruikt, maar het minder goed werkende en 
goedkopere messing. De dubbele huid in het 
voorschip is mogelijk te verklaren doordat hier 
het verschil in dikte tussen berghout en gewone 
huid opgevuld moest worden, zodat de koper-
beplating er netjes overheen kon vallen. 
Om vervuring en verrotting tegen te gaan, 
werden de ruimten tussen de spanten belucht 
middels zogenaamde luchtgangen. Soms 
werden deze spleten tussen de wegers opgevuld 
met dunne vullingsplankjes, zoals we bij 
Roompot 1 ook hebben waargenomen. 
Klaarblijkelijk werd er midden negentiende eeuw 
al veel aan gedaan om schepen te verduur-
zamen, zodat ze zo lang mogelijk mee gingen.
Een laatste interessant detail is de toepassing 
van kleine houten klosjes tussen de oplangers, 
teneinde het schip op deze plaats, op het niveau 
van het bovenste dek, waterdicht te maken.
Het hout waar de Roompot van was gebouwd, 
werd betrokken uit verschillende regio’s, 
onder meer Frans Lotharingen aan de Duitse 
grens (voor dekbalken), Centraal Duitsland/
Nedersaksen (voor een halve balk) en de 
Maasvallei (voor een balkweger). Er kan geen 
uitspraak gedaan worden in hoeverre dit voor 
Zeeuwse of Zierikzeese schepen algemeen was, 
of juist bijzonder.

6.6 Wat is het bewaarpotentieel 
van de Noordzeebodem voor 
scheepswrakken?

Scheepswrak Roompot 1/de Roompot laat zien 
dat in de Noordzeebodem bij de Zeeuwse 
eilanden schepen van historische waarde goed 
bewaard kunnen blijven. Het schip heeft bijna 
140 jaar lang goed beschermd in de bodem 
gelegen.
Feit is wel dat als het natuurlijk evenwicht wordt 
verstoord, zoals in dit geval mogelijk door 
veranderende stroomrichting door de aanleg 
van de Oosterscheldekering, de achteruitgang 
heel snel kan gaan. Bij dergelijke vondsten 
zouden dan ook snel stappen ondernomen 
moeten worden, om het schip te waarderen en 
tegen bedreigingen te beschermen.
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6.7 Synthese 

Op basis van het voorgaande, kunnen we stellen 
dat op de bodem van vaargeul de Roompot het 
wrak ligt van een schip dat ooit dezelfde naam 
droeg, de Roompot. Het zijn de resten van het 
schip dat vader en zoon De Crane voor ogen 
hadden, toen ze in 1841 de opdracht gaven aan 
de Zierikzeese werf De Goede Intentie, om snel 
de kiel te leggen van een fregat. Op de valreep 
kwam het schip op de beurtlijst, zodat het, 
na oplevering eind 1844, voor de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij reizen van en naar 
Nederlands-Indië kon maken. 
Het schip dat nu uit de zeebodem steekt, heeft 

tijdens zijn werkende leven heel wat te verduren 
gehad. Het werd op zijn reizen geteisterd door 
stormen, cyclonen en blikseminslagen. 
Daarvan is onder water weinig te zien, behalve 
misschien de ijzeren masten en boegspriet, die 
mogelijk zijn geplaatst na zo’n storm. Het was 
deze boegspriet, waar bootsman Jan Selij vanaf 
viel en direct door de zee werd verslonden.
Precies een halfjaar later, op 29 mei 1853, werd 
de Roompot zelf door de zee verslonden. Tijdens 
het binnenloodsen stootte het schip onver-
wachts op een zandbank. De wind dreef het 
schip tot vlak bij zijn thuishaven, maar daar, in 
de Roompot, verdween de Roompot in de golven. 
De vaargeul waar het schip zijn naam aan te 
danken had, werd nu zijn laatste rustplaats.
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1  Dit is al eerder geconstateerd door 
Overmeer (2009) en Vos (2009a).

7 Waardering en selectieadvies

7.1 Inleiding

Voor het waarderen van de vindplaats is gebruik 
gemaakt van het waarderingssysteem van de 
KNA. Deze waarderingssystematiek is 
ontwikkeld voor de terrestrische archeologie en 
voldoet maar matig om een vindplaats onder 
water of een scheepswrak op het droge te 
waarderen.1 Dergelijke vondsten scoren vaak 
slecht op de punten beleving (de vondst ligt 
vrijwel ontoegankelijk onder water) en ensemble-
waarde (het is meestal een op zichzelf staande 
toevalsvondst). Tabel 9 bevat de waarden met 
criteria en de bijbehorende scores. De scores 
worden hieronder toegelicht.

7.2 Belevingsaspecten

7.2.1 Schoonheid

Het scheepswrak Roompot 1 is op dit moment 
voor de meeste mensen niet zichtbaar als land-
schapselement, aangezien het zich altijd onder 
water bevindt op een diepte van 17 tot 23 m 
(met laagwater). Het wrak is uitermate geschikt 
om met behulp van film en fotografie zichtbaar 
te maken, aangezien het zicht over het algemeen 
zeer goed is. Tijdens de waardestelling varieerde 
het zicht tussen de 1 en 7 m. Als expositie-
element is het scheepswrak van weinig belang, 
behalve wanneer het geheel geborgen zou 
worden. Kortom, het wrak heeft zeker potentie 

in termen van schoonheid, maar vanwege de 
onzichtbaarheid van het wrak, moet op dit 
moment het punt schoonheid als laag geclassi-
ficeerd worden.

7.2.2 Herinneringswaarde

Uit het waardestellend onderzoek van het 
archeo logisch duikteam kan geconcludeerd 
worden dat het vrijwel zeker gaat om het wrak 
van de in Zierikzee gebouwde Oostindiëvaarder 
de Roompot, die in 1853 is gezonken. Met deze 
identificatie kan het wrak aan historische 
gegevens gekoppeld worden, zoals cargalijsten, 
routes, bemanningslijsten, een verslag van de 
kapitein en andere feiten, vaak gepubliceerd in 
de kranten uit die tijd (zie hoofdstuk 5). Hiermee 
krijgt het wrak een grote historische herin-
neringswaarde. Het schip is een exponent van de 
(tijdelijke) opleving van de Nederlandse 
economie en scheepsbouw in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. 
Het wrak heeft, mede doordat het schip de 
Roompot een in de regio gebouwd schip was, 
een belangrijke belevingswaarde voor de lokale 
bevolking gekregen. Het maatschappelijk 
draagvlak voor het wrak is dan ook groot. 
Tekenend hiervoor is alle aandacht die het 
scheepswrak de afgelopen jaren heeft gekregen 
in de media. Ook heeft Wrakduikstichting de 
Roompot (WDSR) op Neeltje Jans een kleine 
expositie ingericht over de geschiedenis van 
het schip en het wrakonderzoek. Daarin is een 
schaalmodel van het scheepswrak de Roompot 
te zien, gemaakt door mensen van de WDSR. 

Tabel 9 KNA-Waardering toegepast op scheepswrak Roompot 1.

Waarden Criteria Scores Roompot 1

Beleving schoonheid laag (wordt niet op gescoord)

herinneringswaarde hoog (wordt niet op gescoord)

Fysieke kwaliteit gaafheid 3 

conservering 2 

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 3 

informatiewaarde 3 

ensemblewaarde 2

representativiteit hoog (wordt niet op gescoord)
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De maquette is gemaakt op basis van de over-
zichtstekening van het archeologisch duikteam 
en is een interpretatie van hoe het scheepswrak 
in 2005 in de bodem lag (afb. 66). 
Zelfs jaren na het waardestellend onderzoek is 
er veel aandacht voor het scheepswrak in de 
Roompot. In 2012 startte in het Stadhuis-
museum te Zierikzee een tentoonstelling over 
het fregat en het wrak. De maquette is nu samen 
met enkele vondsten uit het wrak in deze 
tentoonstelling te bezichtigen. In 2017 zal de 
Roompot in hetzelfde museum wederom centraal 
staan in een tentoonstelling over onderwater-
erfgoed. Ook een aantal door lokale duikers 
geborgen voorwerpen zullen een plek krijgen in 
deze tentoonstelling.

7.3 Fysieke kwaliteit

7.3.1 Gaafheid

Het scheepswrak Roompot 1 is voor een groot 
deel bewaard gebleven. Over een lengte van 
41,25 m en een breedte van 17,5 m is scheeps-
constructie in verband zichtbaar. Beide boorden 
zijn tot hoog in het schip aanwezig, 
de bak boordzijde is echter omgeklapt. 
Het achterschip is helaas enkele jaren geleden 
ingestort en er is niets meer te vinden van een 
achtersteven. De ijzeren masten zijn afgebroken, 
maar wel nog op de vindplaats aanwezig. 

In het wrak is een vondstlaag aanwezig. 
Het betreft zowel organisch als anorganisch 
materiaal, in een goede staat. De aangetroffen 
vondsten zijn divers; zo zijn er voorwerpen 
behorende bij het schip en de scheepsuitrusting 
en de bedrijfsuitrusting gevonden, maar ook 
navigatiemateriaal, huishoudelijke objecten, 
kombuisgoed/eet- en drinkgerei en persoonlijke 
uitrusting. Daarnaast lijkt ook de oorspronkelijke 
lading van het schip (rijst, bamboe, rotan, 
verpakkingsmateriaal) deels bewaard te zijn 
gebleven. Tussen al deze vondsten en de 
scheepsresten bestaat een nauwe relatie.

7.3.2 Conservering

De conservering van de dagzomende houten 
wrakdelen is slecht, vanwege de aantasting door 
de paalworm. Het hout dat dieper in het zand 
ligt, heeft weinig tot geen beschadigingen van 
houtetende organismen als de paalworm. 
De metalen scheepsonderdelen zijn goed gecon-
serveerd, met uitzondering van het ijzer, dat aan 
corrosie onderhevig is. De conservering van 
zowel het organische als anorganische vondst-
materiaal is redelijk goed. Naast de aantasting 
door biologische en chemische processen, wordt 
het vondstmateriaal ook bedreigd door mecha-
nische processen (de harde stroming) en 
menselijke activiteiten, zoals visserij en soms 
ook duikers met eventueel minder goede 
bedoelingen. Vergeleken met de eerste jaren na 

Afb. 66: Schaalmodel van scheepswrak Roompot 1 in de zeebodem, interpretatie van situatie in 2005  

(makers: F. de Jonge, M. Cooper en F. Groen (WDSR), foto: Stadhuismuseum Zierikzee).
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2  Vos 2007a, 90.

de ontdekking van het wrak gaat de achteruit-
gang van het wrak inmiddels in rap tempo. 
Delen van het wrak zijn al ingestort of omver-
getrokken.

7.3.3 Conclusie fysieke kwaliteit

Ondanks het feit dat we hier te maken hebben 
met een van de meest complete scheeps-
wrakken in Nederlandse wateren, is duidelijk 
te zien dat achteruitgang in een rap tempo is 
ingetreden. Het is te verwachten dat deze 
vindplaats na het onderzoek van 2005 nog 
verder achteruit is gegaan en dat zij, als er geen 
maatregelen worden genomen, ook de 
komende jaren verder achteruit zal gaan. 
De constructie steekt een heel eind uit de bodem 
en het dagzomende hout is flink aangetast door 
de paalworm. De verwachting is dan ook dat 
delen van de scheepsconstructie in de nabije 
toekomst zullen gaan afbreken - spontaan of 
door vissersnetten - en terecht zullen komen in 
de slijpgeulen of in de diepe geul naast het wrak 
of door de stroming zullen worden afgevoerd. 

7.4 Inhoudelijke kwaliteit

7.4.1 Zeldzaamheid

Alhoewel er geen duidelijke criteria zijn ontwik-
keld om een eenduidig oordeel te kunnen 
vormen over de zeldzaamheid voor de periode 
of de regio, kan gezegd worden dat de vondst 
van dit negentiende-eeuwse wrak bijzonder is. 
Er zijn weinig andere scheepsvondsten uit deze 
periode bekend of onderzocht.

7.4.2 Informatiewaarde

In de nieuwe Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie 2.0 zijn enkele maritieme vragen 
opgenomen, die aansluiten op het onderzoek 
naar Roompot 1. Allereerst is vraag 11 
– Hoe verliep de ontwikkeling van de houten 
scheepsbouw (materiaalgebruik, technologie, 
innovatie, typologie? – van toepassing op dit 

onderzoek. De scheepsconstructie van Roompot 
1 geeft veel informatie over Nederlandse 
scheepsbouw in de negentiende eeuw. Het feit 
dat het schip is gebouwd op een Zierikzeese werf 
maakt het specifiek voor Zeeland. Het schip laat 
de bijzondere overgang van houtbouw naar 
staalbouw zien en welke experimenten men in 
deze tijd toepaste in de scheepsbouw. Uit de 
negentiende-eeuwse bloeiperiode van de 
Zierikzeese scheepsbouw zijn weinig scheeps-
bouwkundige gegevens bekend. Waarschijnlijk 
werd hier nog steeds gebouwd zonder scheeps-
bouwkundige tekeningen.2

Ook kan het onderzoek naar Roompot 1 een 
bijdrage leveren aan de beantwoording van 
vraag 12 – Waar worden uiteenlopende typen 
scheepswrakken aangetroffen, en hoe kan de 
aanwezigheid van wrakken worden verklaard? –. 
Tenslotte is ook vraag 98 – Wat zeggen materiële 
bronnen over overzeese relaties met de 
koloniale gebieden? – van belang. De lading van 
het schip is interessant omdat het informatie 
biedt over scheepvaart en handel van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij in Azië in 
het midden van de negentiende eeuw.

7.4.3 Ensemblewaarde

De ensemblewaarde heeft betrekking op de 
archeologische context en de landschappelijke 
context van het scheepswrak. De relatie tussen 
een scheepswrak en de archeologische context 
wordt bepaald door het moment in tijd en 
ruimte dat het schip is vergaan, achtergelaten of 
afgezonken. In de meeste gevallen is de 
scheeps ramp een op zichzelf staand fenomeen: 
het vaartuig is door een storm, ongeval, 
vijandige aanval of andere oorzaak beschadigd 
geraakt en vergaan. In het geval van Roompot 1/
de Roompot, berustte de oorzaak van de scheeps-
ramp op toeval en ongeluk en waren er geen 
andere schepen bij betrokken. Er worden dan 
ook geen andere vindplaatsen in de nabije 
omgeving verwacht die een relatie hebben met 
dit scheepwrak. 
De relatie tussen een scheepswrak en zijn land-
schappelijke context berust in de meeste 
gevallen ook op toeval: het was onderweg van 
A naar B en ergens op die route, of iets daarvan 
afgedreven, is het schip vergaan. Van Roompot 1 
kunnen we zeggen dat het is vergaan in zijn 
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3  Voor een uitgebreide beschrijving van 
de beschermingsmethodiek, zie Vos 
2012, 89-103.

vaargebied, dat zich uitstrekte van Zeeland tot 
aan Zuidoost-Azië. Er is veel bekend uit histori-
sche bronnen over de stranding van de Roompot 
nabij de Noorderrassen, het weer vlot komen bij 
vloed en afdrijven vaargeul de Roompot in, het 
ankeren bij de ingang van het Veerse Gat, en het 
zinken aldaar, in het zicht van thuishaven 
Zierikzee. 
Opvallend is de -wederom toevallige- relatie die 
het fregat de Roompot heeft met de wraklocatie: 
het schip had zijn naam te danken aan deze 
vaargeul de Roompot!

7.4.4 Representativiteit

Het wrak van het negentiende-eeuwse fregat de 
Roompot, is representatief voor de Nederlandse 
scheepsbouw rond het midden van de negen-
tiende eeuw. De lading is representatief voor de 
handel van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij in deze periode.

7.5 Conclusie en selectieadvies

Het scheepswrak scoort hoog op nagenoeg alle 
onderdelen. Uitzonderingen zijn de onderdelen 
schoonheid, dat niet goed beoordeeld kan 
worden vanwege de ligging onder de zeespiegel, 
conservering, waarbij met name het dagzomende 
hout wordt aangetast door de paalworm, en 
ensemblewaarde, waarvan de archeologische 
relatie van het wrak met vindplaatsen in de 
nabije omgeving klein is, omdat de scheepsramp 
een op zichzelf staand fenomeen is. 
De onderdelen herinneringswaarde en representati-
viteit, die normaliter niet beoordeeld kunnen 
worden en daardoor niet in de beoordeling 
worden meegenomen, scoren bij deze 
vindplaats juist heel hoog. Op grond van al deze 

criteria kan het selectieadvies voor scheepswrak 
Roompot 1 worden vastgesteld als behoudens-
waardig.
Het is een gegeven dat de vindplaats hard 
achteruitgaat. Het kan mogelijk alleen behouden 
blijven indien het wrak in situ wordt beschermd. 
Een methode van bescherming is de 
zogenaamde fysieke afdekking, een methode 
ontwikkeld door het archeologisch duikteam. 
Bij deze methode worden lappen steigergaas 
over het wrak gespannen en aan de randen 
verzwaard met ijzeren kettingen. De stroming 
kan zo geen grip meer krijgen op het wrak of het 
vondstmateriaal. Sediment dat door de 
stroming wordt meegevoerd, zakt door het gaas 
en beschermt vervolgens het wrak zelf tegen 
houtetende organismen als de paalworm.3 
Om te bepalen of deze methode voor dit wrak 
geschikt is, moet nader worden onderzocht of 
de grote hoogteverschillen binnen de vindplaats 
opgeheven kunnen worden. Als wordt 
overgegaan op deze manier van bescherming, 
moet een jaarlijkse of tweejaarlijkse monitoring 
van de vindplaats worden ingepland, met 
daarbij een onderhoudsverplichting om, indien 
nodig, beschadigde afdekking direct te 
repareren. Daarbij zou ook een juridische 
bescherming, de monumentstatus, een manier 
zijn om het wrak veilig te stellen voor mogelijke 
schade door schatzoekers of vaarwegaanpas-
singen in de toekomst. 
Een andere optie om de informatie van dit 
bijzondere schip niet verloren te laten gaan, 
is het systematisch opgraven van de vindplaats 
en het bergen van het scheepswrak. Dit zou bij 
voorkeur door een team van professionele 
onderwaterarcheologen moeten gebeuren,  
maar alternatieve varianten (bijvoorbeeld een 
opgraving uitgevoerd door een groep amateurs 
onder leiding van een senior archeoloog 
Waterbodems) zouden onderzocht kunnen 
worden.



80
—

Literatuur en bronnen

Adams, J., A.F.L. van Holk & 
Th. J. Maarleveld 1990: 
Dredgers and Archeology, 
Shipfinds from the Slufter, Alphen 
aan den Rijn.

Akkerman, P., 2003: 
Scheepsmodelbouw van  
A tot Z, deel 3. Modellen van 
 historische schepen, 
De Modelbouwer 65 2003, 13.

Arkenbout Schokker, A.E., 
1885: De samenstelling van 
schepen benevens eenige beschou-
wingen over vorm, afmetingen en 
verdeeling van gewichten, 
Den Helder.

Beveren, J.C. van, W.H. Keikes, 
J. Schot & W. Schraver 1980: 
Zierikzee in de zeiltijd. Uit de 
historie van Zierikzeese schepen en 
bemanningen, Zierikzee. 

Beylen, J. van, 1985: 
Zeilvaartlexicon, Weesp.

Bossche, W. van den, 2001: 
Antique glass bottles, Their history 
and evolution (1500-1850), 
Woodbridge.

Bruggen, B.E. van, 1977: 
Schepen, ontwerp en bouw, in: 
F.J.A. Broeze, J.R. Bruijn & 
F.S. Gaastra (red.), Maritieme 
Geschiedenis der Nederlanden deel 
3. Achttiende eeuw en eerste helft 
negentiende eeuw, van circa 1680 
tot 1850-1870, Bussum, 15-58.

Gaastra, F.S., 2004: Vragen over 
de koopvaardij. De ‘Enquête 
omtrent den toestand van de 
Nederlandsche koopvaardijvloot’ 
uit 1874 en de achteruitgang van 
de handelsvloot, Leiden  
(inauguratierede Universiteit 
Leiden).

Gaastra, F.S., & P.C. Emmer 
1977: De vaart buiten Europa, 
in: F.J.A. Broeze, J.R. Bruijn & 
F.S. Gaastra (red.), Maritieme 
Geschiedenis der Nederlanden 
deel 3. Achttiende eeuw en eerste 
helft negentiende eeuw, van circa 
1680 tot 1850-1870, Bussum, 
294-297.

Gijsbers, W., L. Koehler & 
J.M.A.W. Morel 2010: Licht aan 
boord. Verlichtingsobjecten uit het 
Nationaal Scheepsarcheologisch 
Depot in Lelystad, Amersfoort.

Hanraets, E., 2005: Rapportage 
Daterend Onderzoek Roompot, 
oktober 2005, Amersfoort 
(RING Intern Rapport 2005077).

Hanraets, E., 2006a: 
Rapportage Daterend Onderzoek 
Roompot, januari 2006, 
Amersfoort (RING Intern 
Rapport 2006005).

Hanraets, E., 2006b: 
Rapportage Daterend Onderzoek 
Roompot, september 2006, 
Amersfoort (RING Intern 
Rapport 2006078).

Houten, W. van, 1833: 
De scheepvaart of eene duidelijke 
voorstelling van zaken, die daarop 
betrekking hebben, of er mede in 
verband staan, Breda.

Jansma, E., & J.M.A.W. Morel 
2007: Een Romeinse Rijnaak, 
gevonden in Utrecht-De Meern. 
Resultaten van het onderzoek naar 
de platbodem ‘De Meern 1, 
Amersfoort (Rapportage 
Archeologische Monumenten-
zorg 144).

Keikes, W.H., 1973/1974: 
Negentiende-eeuwse 
scheepsportretten afkomstig 
van rederij De Crane te 
Zierikzee, Antiek 8, 552-561.

Klerk, A.P. de, 2015: De oude 
kaarten van Zeeland. Stad en dorp, 
land en water in vier eeuwen 
cartografie, Zwolle.

Kottman, J.F.P., 1999: 
Glaswerk, in: M. Bartels, Steden 
in scherven. Vondsten uit beer-
putten in Deventer, Dordrecht, 
Nijmegen en Tiel (1250-1900), 
Zwolle, 261-274.

Kuipers, J.J.B., 2002: Maritieme 
geschiedenis van Zeeland.  
Water, werk, glorie en avontuur, 
Middelburg/Vlissingen.

Maarleveld, Th.J.M., & 
A.B.M. Overmeer 2012: 
Aanloop Molengat. Maritime 
archaeology and intermediate 
trade during the Thirty Years’ 
War, Journal of Archaeology of the 
Low Countries 4-1, 95-149.

Manders, M.R., & W.J. Kuijper 
2015: Shipwrecks in Dutch 
waters with botanical cargo or 
victuals, Analecta Praehistorica 
Leidensia 45, 141-172.

Mörzer Bruyns, W.F.J., & 
R. Dunn 2009: Sextants at 
Greenwich: a catalogue of the 
mariner’s quadrants, mariner’s 
astrolabes, cross-staffs, backstaffs, 
octants, sextants, quintants, 
reflecting circles and artificial 
horizons in the National Maritime 
Museum, Greenwich, Oxford.

Oosten, R. van, 2010: 
Determinatierapport Roompot 1, 
19 april 2010, Amersfoort 
(interne rapportage).

Oosting, R., & K. Vlierman 
1991: De Zeehond, een  
Groninger tjalk gebouwd in 1878, 
vergaan in 1886, Lelystad  
(Flevobericht 323).



81
—

Overmeer, A.B.M., 2009: 
Scheepswrak aan het Wrakkenpad. 
Waardestellend onderzoek van 
scheepswrak B 36, gemeente 
Noordoostpolder, Groningen 
(Grondsporen 5).

Overmeer, A.B.M., 2012: 
Een Zweeds oorlogsschip in 
Nederlandse wateren. Een waarde-
stellend onderzoek op scheepswrak 
Sophia Albertina, Amersfoort 
(Rapportage Archeologische 
Monumenten 201).

Petrejus, E.W., 1974: 
Nederlandse zeilschepen in de 
19e eeuw, Bussum.

Petrejus, E.W., 1975: Het schip 
vaart uit. Onze zeilvaart in de 
negentiende eeuw, Bussum.

Pilaar, J.C., 1838: Handleiding tot 
de kennis van het schip en deszelfs 
tuig: ten dienste van jonge 
zeelieden, Medemblik.

Reinders, H.R., 1985: 
The inventory of a cargo vessel, 
wrecked in 1888, in: 
C.O. Cederlund (red.), 
Postmedieval boat and ship  
archaeology, Oxford  
(BAR Int. Ser. 256), 81-99.

Scheijde, A., 2014: Schipbreuk-
Déjà-vu. De gelijkaardige 
schipbreuken van de Stad 
Zierikzee en de Roompot, 
Kroniek van het land van de 
zeemeermin (Schouwen-
Duiveland) 39, 24-38.

Schot, J., 1972: 
Zierikzeese scheepswerven. 
1838-opkomst-bloei-
verval-1929, Zeeuws Tijdschrift 
22-6, 216-218.

SchouwenDuiveland, 2010: 
De reis naar de Oost begon aan 
’t Sas, Schouwen-Duiveland 11-1, 
1046-1048.

Schwartz, J.H.F., 1996: 
De Roompot gezonken in de 
Roompot. Achtergronden en 
nasleep van de ramp met een 
Zierikzeese Oostindiëvaarder, 
Kroniek van het Land van de 
Zeemeermin (Schouwen-
Duiveland) 21, 45-56.

SIKB: KNA Waterbodems 
versie 3.2, vastgesteld 
18 december 2014.

Staniforth, M., 1985: 
The Introduction and use of 
copper sheathing. A history, 
The Bulletin of the Australian 
Institute for Maritime Archaeology 
9-1/2, 21-48. 

Stuart, P., 2003: Nehalennia, 
documenten in steen, Goes. 

Tuinman, N., 2012: Romeinse 
Nehalennia-altaren in Zeeland. 
Lokale fabricaten of geïmporteerde 
producten?, Leiden (bachelor-
scriptie Universiteit Leiden).

Vlierman, K., 1994: A note on 
deck-lights, -glasses or -prisms 
from 19th-century wrecks in 
Flevoland, The Netherlands, 
International Journal of Nautical 
Archaeology 23-4, 319-323.

Vos, A.D., 1989: Verkenning van 
een scheepswrak in de Schaar van 
Spijkerplaat, Rijswijk.
 
Vos, A.D., 2004: Noordzee * 
Steile Hoek (maritieme archeo-
logie), in: R. Proos & TGV 
teksten en presentatie (red.), 
Archeologische Kroniek Noord-
Holland over 2003, II Zuid-
Holland, Holland 36, 95-98.

Vos, A.D., 2005a: Opzet voor 
invulling duikseizoen 2005, 
Lelystad (intern verslag NISA). 

Vos, A.D., 2005b: 
Waardestellende verkenningen 
onder water, Archeobrief 9-4, 
6-11.

Vos, A.D., 2005c: Duiken op de 
Roompot in de Roompot: duik-
seizoen 2005, AM Bulletin 16, 5.

Vos, A.D., 2005d: 
Van zee stromingen en 
paalwormen, of hoe oude 
scheepswrakken verdwijnen, 
in: A.D. Vos & J. van der Vliet 
(red.), Natuurlijke processen als 
verstoorder: archeologisch erfgoed 
bedreigd door een verstoorder die 
niet betaalt, Amsterdam, 7-14.

Vos, A.D., 2005e: DPL-werktabel 
en veiligheidinformatie voor 
locatie Roompot 1, Lelystad 
(intern rapport). 

Vos, A.D., 2007a: Duiken op  
de Roompot in de Roompot, in: 
J. van den Akker, M. Manders, 
W. van der Wens & A. Zandstra 
(red.), Bundel maritieme vind-
plaatsen 1, 87-90, Amersfoort, 
87-90. 

Vos, A.D., 2007b: Verkennend 
onderzoek naar het wrak van 
‘de Roompot’ in Zeeland, in: 
Vlaams Instituut voor het 
onroerend erfgoed (red.), 
Verdronken verleden – Passé 
submergé – Drowned past – 
Ertrunkene Vergangenheit, 
Brussel (tentoonstellings-
catalogus), 96-99.

Vos, A.D., 2009a: Wrak Ritthem, 
een onverwacht oud scheepswrak 
in de Westerschelde, Amersfoort/
Lelystad (Rapportage 
Archeologische 
Monumentenzorg 174). 



82
—

Vos, A.D., 2009b: Duikteam 
NISA/ROB. Tien jaar profes-
sioneel archeologisch duiken  
in Nederland, Tijdschrift voor 
Zeegeschiedenis Jaargang 28-2, 
24-35.

Vos, A.D., 2012: 
Onderwaterarcheologie op de 
Rede van Texel. Waardestellende 
onderzoeken in de westelijke 
Waddenzee (Burgzand), 
Amersfoort/Lelystad 
(Nederlandse Archeologische 
Rapporten 41).

Zwiers, P.B., & K. Vlierman 
1988: De ‘Lutina’. Een Overijssels 
vrachtschip, vergaan in 1888: het 
onderzoek van een vrachtschip 
gevonden op kavel H 48 in 
Oostelijk Flevoland, Lelystad 
(Flevobericht 292). 

Digitale bronnen

www.archeologiewalcheren.nl: 
website Walcherse 
Archeologische Dienst (WAD), 
geraadpleegd 31 maart 2015.

https://archis.cultureelerfgoed.
nl: Archeologisch Informatie 
Systeem II (Archis II) van 
Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed.

https://books.google.nl: 
Geneeskundige Courant voor 
het Koningrijk der Nederlanden 
van 10 juli 1853, geraadpleegd 
13 januari 2015. 

www.delpher.nl: website met 
gedigitaliseerde teksten uit 
Nederlandse kranten, boeken 
en tijdschriften, geraadpleegd 
1 december 2015.

http://digitaal.zeeuwsebiblio-
theek.nl: website Beeldbank 
Zeeuwse Bibliotheek, geraad-
pleegd 28 augustus 2015.

www.dinoloket.nl: portaalsite 
van TNO, Geologische Dienst 
Nederland, geraadpleegd 
22 september 2011.

https://easy.dans.knaw.nl: 
website Data Archiving and 
Networked Services, voor 
deponering van onderzoeks-
data, geraadpleegd 27 maart 
2015.

www.geheugenvannederland.
nl: online beeldbank van 
Archieven, Musea en 
Bibliotheken, geraadpleegd 
3 december 2015.

www.krantenbankzeeland.nl: 
website van de krantenbank, 
tijdschriftenbank en beeldbank 
Zeeland, geraadpleegd 
1 december 2015.

www.machuproject.eu, 
website van het project 
MAnaging Cultural Heritage 
Underwater, geraadpleegd 
16 april 2013.

www.marhisdata.nl: website 
Stichting Maritiem-Historische 
Databank, geraadpleegd 
28 augustus 2015.

www.maritiemdigitaal.nl: 
gezamenlijke database van een 
aantal maritieme musea, 
geraadpleegd 3 december 2015.

www.nationaalarchief.nl: 
archieven van de centrale 
overheid, de provincie Zuid-
Holland en het voormalige 
gewest Holland, geraadpleegd 
1 december 2015.

www.referentiecollectie.nl/
richglas2/glascollectie.php, 
geraadpleegd 4 februari 2016.

www.rijksmuseum.nl, geraad-
pleegd 3 december 2015.

www.scez.nl: website van 
Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland, geraadpleegd 
8 december 2015.

www.scheepsindex.nl: website 
Piet’s Scheepsindex, met 
informatie over schepen, 
kapiteins en eigenaren, 
geraadpleegd 28 augustus 
2015.

www.stiboz.nl: website van 
Stichting tot Behoud van 
Onderwaterschatten in 
Zeeland, geraadpleegd 
7 augustus 2015, onder andere 
dossier ‘De Rio Christina’.

http://watwaswaar.nl: website 
met historische kaarten van 
Nederland, geraadpleegd 
1 december 2015.

www.wdsr.nl: website van 
Wrakduikstichting de 
Roompot, geraadpleegd 
19 maart 2015.

www.wrecksite.eu: een inter-
nationale wrakkendatabank, 
geraadpleegd 19 maart 2015.

https://www.zeeland.nl/
kaarten-en-cijfers/kaarten/
cultuurhistorische-hoofd 
structuur: Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur provincie 
Zeeland 2013, geraadpleegd 
8 december 2015.

www.zeeuwengezocht.nl: 
personen zoeken vermeld in 
het Zeeuws Archief, geraad-
pleegd 22 december 2015.



83
—

www.zeeuwsarchief.nl: website 
van Zeeuws Archief, Zeeuwse 
Bibliotheek, Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland, geraadpleegd 
10 oktober 2014.

www.zeeuwseankers.nl, 
portaalsite over het cultureel 
en landschappelijk erfgoed van 
Zeeland, geraadpleegd 
8 december 2015.



84
—

Verklarende woordenlijst

De onderstaande beschrijvingen ontleend aan 
de volgende publicaties: Adams, Van Holk & 
Maarleveld 1990; Van Beylen 1985; Gijsbers, 
Koehler & Morel 2010, Jansma & Morel 2007 en 
Oosting & Vlierman 1991.

Achterschip
In ruime zin de scheepsromp achter de grote 
mast, in engere zin het achterste deel van 
het schip.

Achtersteven
Langsscheeps verbanddeel dat aan de achterkant 
van de kiel wordt opgericht en waartegen de 
huidbeplanking in het achterschip sluit.

Airlift
Onderwaterzuigsysteem dat werkt door uitzet-
tende lucht die opstijgt in een holle pijp van 
voldoende lengte.

AMZ
Archeologische Monumentenzorg.

Bakboord(zijde)
Linkerzijde van een schip wanneer je het gezicht 
naar de voorsteven richt. 

Balkweger
Zware wegeringsplank met inkepingen waarin 
de dekbalken rusten.

Berghout
Balk langs de buitenzijde van het boord ter 
bescherming van het schip en ter versteviging 
van het langsverband.

Boegspriet
Buiten de voorsteven (schuin) vooruit uitstekend 
rondhout, waaraan stagen van de fokkemast en 
de grote mast zijn bevestigd en die bij verschil-
lende scheepstypes een blinde- en een boven-
blindezeil voert.

Boord
De hele zijde van een schip boven de kimmen.

Breeuwsel
Materiaal waarmee naden, scheuren, gaten, 
lassen en dergelijke in de scheepshuid gedicht 
worden.

Buikstuk
Inhout dat deel uitmaakt van een samengesteld 
spant. Meestal krom inhout dat de verbinding 
tussen vlak en zijde verzorgt.

Concretie
‘Klomp’ materiaal gevormd door het oxideren 
van ijzeren voorwerpen onder (zee)water, 
waardoor materiaal uit de directe omgeving 
(vondsten en zand) tot één – soms steenharde 
– massa samenklontert.

Dagzomen
Het blootliggen van archeologische lagen of een 
scheepsconstructie.

Dekbalk
Dwarsbalk ter ondersteuning van het dek.

Dekprisma
Feitelijk een voorziening in of op het dek, 
waardoor licht in de onderdekse ruimtes 
toegelaten wordt. In tot nu toe onderzochte 
wrakken, betreft het meestal een opening die 
afgesloten wordt door een dekglas. 

Dendrochronologisch onderzoek/ 
jaarringonderzoek
Wetenschappelijke methode waarbij (oud) hout 
met jaarringpatronen te dateren is.

Duikvenster
Periode waarin aaneensluitend gedoken wordt, 
geteld vanaf het moment dat de eerste duiker te 
water gaat tot aan wanneer de laatste duiker het 
water uitkomt.

Gang
Van voor- tot achtersteven lopende strook van 
in elkaars verlengde liggende planken van de 
scheepshuid of wegering.

Gladboordig
Constructie waarbij de huidplanken tegen elkaar 
sluiten en een gladde scheepshuid vormen.

Halve balk
Dekbalk die ter plaatse van een luikopening in 
het dek wordt onderbroken en met de naastlig-
gende dekbalk(en) wordt verbonden met behulp 
van een klamaai.
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Hartophart
Meetmethode waarbij vanaf het midden (hart) 
van een scheepsdeel tot aan het midden van het 
volgende scheepsdeel wordt gemeten.

Huid
De uit huidplanken samengestelde buiten-
bekleding van de scheepsromp.

Huidplank
Plank van de huid van een schip, zowel van de 
bodem als van de boorden.

Inhout(en)
Algemene benaming voor de stukken hout die 
het geraamte van het schip vormen en zorgen 
voor het dwarsverband.

Kiel(balk)
Zware langsscheepse balk die midscheeps de 
onderzijde van het schip vormt en de basis is 
voor het opbouwen van de stevens en het vlak.

Kim
Overgang van het vlak naar de zijde van een schip.

Klamaai
Langsscheepse balk, dunner én smaller dan de 
dekbalk die tussen de dekbalken wordt aange-
bracht ter versteviging van het verband tussen 
dek en dekbalken.

Las
Houtverbinding tussen twee delen die nagenoeg 
in hetzelfde vlak liggen.

Legger
Onderdeel van een spant. Recht inhout dat het 
verband vormt tussen de planken van het vlak 
en de kiel. 

Lijfhout/waterloopklos
Buitenste dekplank, meestal iets dikker 
uitgevoerd. Bij het bovenste dek worden hier  
de spuikokers doorheen gevoerd.

Luchtgang
Een ruimte onder de balkweger die er op enige 
afstand vandaan ligt zodat er een lange spleet is 
waardoor lucht achter de wegering kan stromen. 
Hij kan desgewenst met een vullingsplank 
worden gesloten zodat er geen vracht, b.v. 
graan, achter kan vallen.

Oplanger
Staand inhout dat dient tot verlenging van 
andere inhouten in een samengesteld spant.

Pen
Houten nagel voor de verbinding tussen de 
huidplanken en de inhouten.

Potdeksel
Afdekrand over de bovenkant van de spanten 
en/of boorden bij kleine of middelgrote schepen.

Schaarstok
Zwaar uitgevoerde dekgang, in de dekbalken 
ingelaten, met name langs luikhoofden.

Spant
Dwarsscheeps verbanddeel opgebouwd uit een 
of meer onderdelen, zoals leggers en oplangers.

Spinthout
De buitenste, nog niet ‘rijpe’ jaarringen van een 
boom, tussen kernhout en bast.

Spuigat
Een gat in de verschansing, dek of waterloopklos 
voor de afvoer van regen- en buiswater.

Spuikoker
Koker die van een dek door het boord voert om 
water te lozen.

Strijkweger
Benaming voor wegerplank onder de balkweger.

Stut
Bovenste oplanger in een samengesteld spant.

Stuurboord(zijde)
Rechterzijde van een schip wanneer je het 
gezicht naar de voorsteven richt.

Vissing
Versterking van het dek rondom een opening, 
bijvoorbeeld mastvissing.

Voorschip
Deel van het schip dat vóór de eerste mast ligt.

Voorsteven
Langsscheeps verbanddeel dat aan de voorkant 
van de kiel wordt opgericht en waartegen de 
huidbeplanking in de boeg sluit.
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Waardestellend Onderzoek
Verkennend onderzoek om de waarde van de 
archeologische vindplaats vast te stellen. Denk 
hierbij aan datering, afmeting, fysieke toestand 
en uniciteit.

Wegering
Beplanking aan de binnenzijde van de romp, 
vastgezet op de spanten, die bijdraagt aan de 
langsscheepse sterkte. 

Wrang
Krom of V-vormig inhout, dwarsscheeps over  
de kiel of steven geplaatst.

Zaathout
Zwaar langsscheeps verbanddeel dat midscheeps 
boven de kiel over de inhouten loopt en dient ter 
versteviging van het langsverband.
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Bijlage I: 
Overzichtstekening van de vindplaats
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Bijlage II: 
Tekeningen van geborgen scheepshout  
Roompot 1, gemaakt met de digitale meetarm

De tekeningen zijn als volgt opgebouwd.  
Aan de bovenzijde zijn de zes aanzichten van het 
scheepshout afgebeeld. Daaronder zijn dezelfde 
zes aanzichten afgebeeld, maar ditmaal ook met 
alle onderliggende getekende lijnen. 
Geheel rechtsonder is een oblique aanzicht van 
het object te zien.
II-1  Diverse aanzichten van huidplank 

RMP-30, met spuigat
II-2 Loden spuikoker RMP-55
II-3 Oplanger RMP-28, met vulklosje
II-4 Oplanger RMP-31, met vulklosje
II-5 Oplanger RMP-29
II-6 Fragment van inhout RMP-50
II-7  Fragment van balkweger RMP-52, 

vermoedelijk van bakboordzijde 
(westboord)

II-8  Fragment van balkweger RMP-54, 
vermoedelijk van stuurboordzijde 
(oostboord)

II-9 Luchtgang RMP-34
II-10 Fragment dekbalk RMP-48
II-11 Uiteinde dekbalk RMP-49
II-12 Complete halve balk RMP-27
II-13 Fragment halve balk (?) RMP-53
II-14  Horizontale dekknie RMP-46/-47  

a. hele dekknie  
b. vulklos 

II-15 Horizontale dekknie RMP-31A
II-16 Dekplank RMP-42 
II-17 Dekplank RMP-43 
II-18 Dekplank RMP-44 
II-19 Dekplank RMP-45 
II-20  Plank van binnenbetimmering RMP-51, 

met daarop de letters SI



90
—

II-1  Diverse aanzichten van huidplank RMP-30, met spuigat.

Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen
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II-2 Loden spuikoker RMP-55.

Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-3 Oplanger RMP-28, met vulklosje.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-4 Oplanger RMP-31, met vulklosje.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-5 Oplanger RMP-29.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-6 Fragment van inhout RMP-50.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-7 Fragment van balkweger RMP-52, vermoedelijk van bakboordzijde (westboord).
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-8 Fragment van balkweger RMP-54, vermoedelijk van stuurboordzijde (oostboord).



98
—

Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-9 Luchtgang RMP-34.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-10 Fragment dekbalk RMP-48.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-11 Uiteinde dekbalk RMP-49.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-12 Complete halve balk RMP-27.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-13 Fragment halve balk (?) RMP-53.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-14 Horizontale dekknie RMP-46/-47. a. hele dekknie. 
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-14 Horizontale dekknie RMP-46/-47. b. vulklos. 
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-15 Horizontale dekknie RMP-31A.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-16 Dekplank RMP-42.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-17 Dekplank RMP-43.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-18 Dekplank RMP-44.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-19 Dekplank RMP-45.
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Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie onderdeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)

Buitenlijn

IJzerbeslag

Spijkers

Spint

Houtnerf

Kapspoor

Doorsneden

Zaagsporen

II-20 Plank van binnenbetimmering RMP-51, met daarop de letters SI.
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Bijlage III: 
Vondstenlijst NISA-duikteam van Roompot 1 (2005)

vondst
nr.

vondstnr.  
Adlib

beschrijving afmetingen mate
riaal

vondstlocatie deventer
code

datering her
komst

RMP-1 [MA]RMP-1 koperen pen. Uitgehamerde kop. Loopt 
taps toe tot punt.

L: 23,5 cm, Dia kop:  
2 cm, Dia schacht:  
1,5 cm.

koper westzijde wrak los 
op het zand 

_ _ _

RMP-2 [MA]RMP-2 kleine steengoed fles. Cilindrische vorm 
met standvlak en één lintoor, geen stem-
pels of versiering.

H: 15,6 cm, 
Dia  bodem: 5,5 cm,  
Dia tuit: 2,4 cm

steen-
goed

oostboord, tussen 
punt 107 en 108 in 
het wrak

s2-fle-4 1850-1900 Wester-
wald (DE)

RMP-3 [MA]RMP-3 halsfragment van groene glazen wijnfles. 
Vloeiende overgang naar schouder, glas-
draad om rand.

H: 16,5 cm (niet 
compleet),  
Dia hals: 2,7 cm,  
L hals: 11,5 cm.

glas oostboord achter-
schip, ter hoogte 
van punt 127 

gl-fle-? ? ?

RMP-4 [MA]RMP-4 complete groene glazen wijnfles, kurk niet 
meer aanwezig. Cilindrische wijnfles met 
geprononceerde schouder en opgebold 
standvlak. Aan onderzijde een asterisk 
 ingekrast. Glasdraad om rand hals.

H: 29 cm,  
Dia  bodem:  
8,2 cm, Dia hals:  
2,7 cm, L hals  
10,5 cm. Dia: 

glas onbekend gl-fle-27a 1800-1900 Neder-
land

RMP-5 [MA]RMP-5 houten vulklosje van luchtgang. Aan beide 
uiteinden een sponning van 2 cm diep en 
2,4-2,7 cm breed, waar de vullingweger-
plankjes op hebben gerust. Bovenop is 
een indruk van een ijzeren dekknie te zien, 
van ca. 8,6 cm breed, iets schuin naar 
rechts lopend. Twee concreties zichtbaar, 
blokje was met ijzeren pen(nen) vastgezet.

L: 31,5 cm,  
B: 12,2 cm,  
D: 8,9 cm

hout westboord?  
zie tek. 2/8? 

_ _ _

RMP-6 [MA]RMP-6 twee roodkoperen spijkertjes. L: 3 cm, Dia kop  
0,8 cm, dia ronde 
schacht: 0,4 cm.

koper oostboord achter-
schip, ter hoogte 
van punt 127 

_ _ _

RMP-7 [MA]RMP-7 messing haakje. Versierd aan uiteinde met 
een eikeltje. In andere uiteinde restant van 
ijzer.

L: 5 cm,  
Dia: max. 0,8 cm.

messing oostboord achter-
schip, ter hoogte 
van punt 127 

_ _ _

RMP-8 [MA]RMP-8 bodemfragment bruingroene glazen wijn-
fles, met diepe ziel.

H: 12,7 cm (niet 
compleet),  
Dia bodem:  
8,6 cm.

glas oostboord achter-
schip, ter hoogte 
van punt 127, oost 
van het boord

gl-fle-? ? ?

RMP-9 [MA]RMP-9 randscherf van witte faience kom of 
schaal. Scherf heeft heel platte vorm, 
 mogelijk groot object geweest.

H: 9 cm, B: 11 cm,  
D: 7 mm.

aarde-
werk

zuid midden bij 
paaltje, achter-
schip

iw-kom-3 ? ?

RMP-10 [MA]RMP-10 Engelse stick barometer. Kast is van 
 ebbenhout, schaalplaten van ivoor. Voor-
zien van Engelstalige weersaanduiding: 
VERY DRY, SET FAIR, FAIR, CHANGE, RAIN, 
MUCH RAIN en STORMY.

L: 79,3 cm, B: 4 
cm/3,3 cm, D: 3 cm  
(2 x 1,5)

hout, 
ivoor

oostboord achter-
schip, tussen punt 
116 en 127

_ _ Engeland

RMP-11 [MA]RMP-11 kelk van een drinkglas (kelkglas), steel is 
afgebroken. Kelk is conisch/tulpvormig, 
met 9 geslepen facetten.

H: 7,3 cm (gebro-
ken). Kelk is 5 cm 
hoog en heeft dia 
van 5,4 cm.

glas noord, bij voorste-
ven, bij punt 109

gl-kel-26 1820-1890 Neder-
land

RMP-12 [MA]RMP-12 bodemfragment drinkglas. Dikwandige 
cilindrische beker met 11 verticale geslepen 
facetten en standvlak.

Dia bodem: 6,4 cm, 
H: 4,3 cm ( gebroken)

glas zuidoost gl-bek-24 1820-1890 ?

RMP-13 [MA]RMP-13 tinnen pispot, met lintoor en omgeslagen 
kraagrand. Zeer gecorrodeerd en gebutst, 
waardoor eventuele tinmerken niet zicht-
baar zijn.

H: 10,5 cm,  
Dia bodem: 13,2 cm, 
Dia bovenzijde 24 
cm, D: 3 mm.  
B rand: 4 cm. B oor: 
1,9 cm, D oor: 5 mm.

tin westboord ergens 
tussen punt 122 en 
131

tin-pis-4 1840-
1880?

?

RMP-14 [MA]RMP-14 bodemfragment roodbakkend aardewerk 
van pot, kom of bakje. Aan buiten- en 
 binnenzijde (lood)glazuur. Geknepen voet. 
Slijtagesporen. Mogelijk ouder dan het 
schip.

H: 4,8 cm 
( gebroken),  
B: 10,5 cm,  
Dia voet: 8 cm.

aarde-
werk

westboord ergens 
tussen punt 122 en 
131

r-indet-0 ? ?

RMP-15 [MA]RMP-15 roodkoperen kram. Punten lijken iets 
 afgesleten te zijn.

L: 8,8 cm,  
B: 3,7 cm,  
D: 0,9 cm. 

koper westboord ergens 
tussen punt 122 en 
131

_ _ _
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vondst
nr.

vondstnr.  
Adlib

beschrijving afmetingen mate
riaal

vondstlocatie deventer
code

datering her
komst

RMP-16 [MA]RMP-16 complete roodkoperen pen, nogal krom 
gebogen. Uitgehamerde kop, pen loopt 
taps toe tot een punt.

L: 21 cm. Dia kop:  
2,7 cm, Dia schacht: 
1,5 cm.

koper westboord achter-
schip, één m ten 
zuiden van punt 
131, zie tekening 
ple 10/8-05

_ _ _

RMP-17 [MA]RMP-17 messing tapkraan. Op zijkant, net onder 
oog een merk in cartouche, met mono-
gram EDG.

L: 13,7 cm,  
H:9,5 cm,  
D: 1,7 cm.

koper onbekend _ _ _

RMP-18 [MA]RMP-18 twee fragmenten van koperen huid-
beplating. Geen spijkergaten aanwezig.

L1: 14,5 cm,  
B1: 8,5 cm,  
D1: 0,1 cm. L2: 13 cm, 
B2: 5 cm,  
D2: 0,1 cm.

koper onbekend _ _ _

RMP-19 [MA]RMP-19 geelkoperen bout, gebroken. L: 26,2 cm, Dia op; 
4,5 cm, Dia schacht 
2,7 cm.

koper oostboord achter-
schip, ten westen 
van punt 127

_ _ _

RMP-20 [MA]RMP-20 houten vulklosje van luchtgang. Aan beide 
uiteinden een sponning van 2,2-2,3 cm 
diep en 3 cm breed, waar de vullings-
wegeringplanken op hebben gerust. 
Aan bovenzijde een indruk van een ijzeren 
dekknie, van 11 cm breed, iets schuin naar 
rechts lopend. Restant van ijzeren pen te 
zien, waarmee blokje was vastgezet aan 
onderliggende constructie.

L: 29 cm,  
B: 13,0 cm,  
D: 7,3 cm. 

hout westboord _ _ _

RMP-21 [MA]RMP-21 monster van lading, vermoedelijk rijst, en 
fragment van jute verpakking/matten.

orga-
nisch 

onder halve balk 
in middenschip

_ _ _

RMP-22 [MA]RMP-22 schoen, zeer slecht geconserveerd. Schoen 
lijkt wel rubber, randen zijn zichtbaar maar 
versmolten, maar mogelijk toch van 
 gedegradeerd leer. Buitenzool bestaat uit 
twee delen: voorvoet en hak. Ongeveer 
maat 41?

L; 31,4 cm,  
B: 10 cm. 

leer oostboord achter-
schip, bij punt 128

_ _ _

RMP-23 [MA]RMP-23 halsfragment van groene glazen wijnfles, 
kurk nog aanwezig. Vloeiende overgang 
naar schouder, glasdraad om rand. Kurk is 
compleet, zonder stempel, maar waar-
schijnlijk gekrompen.

H: 16,2 cm (niet 
compleet),  
Dia hals: 3,4 cm, 
L hals: 10,5 cm.  
Kurk L: 2,8 cm en  
dia 2 cm.

glas oostboord achter-
schip, bij punt 127

gl-fle-? _ _

RMP-24 [MA]RMP-24 bodemfragment groene glazen wijnfles. 
Ondiepe ziel.

H: 9,5 cm (niet com-
pleet), Dia bodem: 
7,8 cm

glas oostboord achter-
schip, bij punt 127

gl-fle-? _ _

RMP-25 [MA]RMP-25 bodemfragment bruine glazen wijnfles. 
Diepe ziel.

H: 8,5 cm (niet com-
pleet), Dia bodem: 
7,6 cm

glas oostboord achter-
schip, bij punt 127

gl-fle-? _ _

RMP-26 [MA]RMP-26 afsluitklosje tussen oplangers om geheel 
waterdicht af te sluiten. Geen spijkergaten 
aanwezig. Blokje loopt iets schuin af.

L: 15 cm, B: 12 cm,  
D: 2,4 cm.

hout _ _ _ _

RMP-27 [MA]RMP-27 halve balk van dekconstructie, compleet. 
Balk loopt iets gebogen en heeft aan de 
bovenzijde om de 25 cm spijkergaatjes van 
ca. 1-1,5 cm, die om en om aan weers-
zijden van de dekbalk zitten. Hiermee zijn 
de dekplanken aan de balk bevestigd. 
Aan beide uiteinden een sponning/uit-
steeksel, aan ene kant een zwaluwstaart-
vormige sponning van 5,5 cm, aan andere 
kant een wigvormige sponning van 8,5 cm.

L: 355 cm,  
B: 27,2 cm,  
D: 19,3 cm.

hout oostboord 
 midden, tussen 
punt 101 en 102?

_ _ _

RMP-28 [MA]RMP-28 fragment van oplanger. Een uiteinde is 
gebroken, andere is origineel of recent 
afgezaagd. 

L: 128,5 cm,  
B: 21,4 cm,  
D: 18,7 cm.

hout westboord, bij 
punt 119

_ geen 
 datering

_
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RMP-29 [MA]RMP-29 fragment van oplanger. Een uiteinde is 
gebroken, andere is origineel of recent 
afgezaagd. Houten pennen lopen door en 
door. Aan zijkant spijkergaten, waarschijn-
lijk van een afsluitklosje?

L: 91,9 cm,  
B: 24,2 cm,  
D: 20,4 cm. 

hout onbekend, 
 mogelijk westzijde

_ geen 
 datering

_

RMP-30 [MA]RMP-30 eiken huidplank met schuindoorlopende 
waterdoorlaat, beslagen met leer (een-
denbek). Om gat twee rijen met spijker-
gaten, waarmee leren flap is vastgezet (dia 
kop 7-8 mm). Leren flap is ingesneden, 
meerdere flapjes die elk met spijkers zijn 
vastgezet. Plank is met spijkers vastgezet 
aan overige constructie, dia: 2 cm.

L: 83,8 cm,  
B: 25,1cm,  
D: 12,1 cm,  
Dia gat: 7,5 cm. 

hout, 
leer, 
koper

westboord, tussen 
punt 124 en 122

_ _ _

RMP-31 [MA]RMP-31 oplanger met houten afsluitklosje. L: 134,9 cm, B: 28,5 
(incl vulklos?) cm,  
B: 17,6 cm.

hout westboord _ _ _

RMP-
31A

[MA]RMP-31A langsscheepse liggende dekknie. L: 85,6 cm, B: 72,4 
cm, D: 16,4 cm.

hout oostboord achter-
schip?

_ _ _

RMP-32 [MA]RMP-32 ijzeren onderdekse knie. L lange arm: 100 cm, 
L korte arm: 95 cm. 
B beide armen:  
12 cm, D: 5-6 cm.

ijzer westboord, bij 
punt 119

_ _ _

RMP-33 [MA]RMP-33 ijzeren onderdekse knie. L lange arm:  
95 cm, L korte arm: 
90 cm.  
B beide armen:  
12-13 cm,  
D: 7-8 cm. 

ijzer oostboord, tussen 
punt 116 en 127.

_ _ _

RMP-34 [MA]RMP-34 vullingsplankje van luchtgang van de 
 wegering.

L: 83,3 cm, B: 13,5 
cm. D: 1,5 cm.

hout westboord, tussen 
punt 122 en 124? 
of bij punt 120?

_ _ _

RMP-35 [MA]RMP-35 monster lading (rijst?)/jute (verpakking). _ orga-
nisch 

onbekend, waar-
schijnlijk midden-
schip

_ _ _

RMP-36 [MA]RMP-36 fragment van geelkoperen huidbeplating. l: 66 cm, b: 34 cm,  
d: 1 mm. Versch ga-
ten van 7 mm door-
snede.

messing onbekend _ _ _

RMP-37 [MA]RMP-37 messing handvat of greep, vermoedelijk 
van kast o.i.d. Zeer geornamenteerd met 
veer- of bladmotief. 

L: 11 cm, B: 3,8 cm, 
D: 0,8 cm.

messing waarschijnlijk 
oostboord, tussen 
punt 127 en 128

_ _ _

RMP-38 [MA]RMP-38 speelbord (schaak-/dambord). Messing 
hoekprofiel met ringetje is met twee 
 spijkertjes op spelbord vastgezet.

34 cm hoog en  
34,3 cm breed 
( totaal met lijst 36,5 
bij 37 cm?) Hoekpro-
fiel: B 1,4 cm,  
L: 1,6 cm. Ring dia: 
2,0 cm.

hout oostboord 
 achterschip, op 
dek planken, bij 
punt 128

_ _ _

RMP-39 [MA]RMP-39 tegeltjes schaak-/dambord _ hout oostboord 
 achterschip, op 
dekplanken, bij 
punt 128

_ _ _

RMP-40 [MA]RMP-40 complete glazen wijnfles met inhoud 
(bruin). Cilindrische fles met geknikte 
schouder, hals met glasdraad om rand, 
opgestoken bodem.

H: 25 cm,  
Dia bodem: 7,8 cm, 
Dia hals 2,8 cm,  
L hals: 12,5 cm.

glas oostboord achter-
schip, bij punt 128

gl-fle-38 1800-1890 Neder-
land

RMP-41 [MA]RMP-41 halsfragment van bruine wijnfles met 
 spiraal/lijnen-versiering op hals en dikke 
glasdraad op rand. Kurk met tekst: 
J.J.MICKENHAGEN & ZOON.

H: 13 cm, Dia hals: 
2,9 cm. Kurk: 3,5 x 
1,8 cm (gekrompen, 
oorspr. 4 x 2 cm)

glas oostboord achter-
schip, bij punt 128

gl-fle-53 1820-1890 Neder-
land

RMP-42 [MA]RMP-42 driehoekige dekplank, vullingsplankje. L: 91,2 cm,  
B: 15,6 cm,  
D: 6,8 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
op dekplanken,  
bij punt 128

_ _ _
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RMP-43 [MA]RMP-43 driehoekige dekplank. L: 147,0 cm,  
B: 26 cm,  
D: 6,7 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
op dekplanken,  
bij punt 128

_ _ _

RMP-44 [MA]RMP-44 dekplank met afgeschuind uiteinde. L: 195,3 cm,  
B: 26,3 cm,  
D: 6,9 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
op dekplanken,  
bij punt 128

_ _ _

RMP-45 [MA]RMP-45 complete dekplank, met één afgeschuind 
uiteinde, en indrukken van tegeltjes van 
schaak-/dambord.

L: 171,6 cm,  
B: 26,2 cm,  
D: 7,0 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
op dekplanken,  
bij punt 128

_ _ _

RMP-46 [MA]RMP-46 vulplankje M-vormig, uit van houten 
 dekknie RMP-47.

L: 44,7 cm  
B: 12,6 cm,  
D: 3,3 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
bij punt 128

_ _ _

RMP-47 [MA]RMP-47 langscheepse liggende houten dekknie. L: 123,6 cm,  
B: 82,7 cm,  
D: 17,3 cm.

hout oostboord 
 achterschip,  
bij punt 128

_ _ _

RMP-48 [MA]RMP-48 fragment van dekbalk. L: 122,0 cm,  
B: 28,8 cm,  
D: 20,0 cm.

hout _ _ NA 1793 
± 6.

_

RMP-49 [MA]RMP-49 uiteinde dekbalk. L: 43 cm.  
B:30 cm, D: 20 cm.

hout _ _ NA 1734 
± 6

_

RMP-50 [MA]RMP-50 fragment van inhout. L: 50,0,  
B: 16,1 cm,  
D: 12,9 cm.

hout oostboord mid-
den, tussen punt 
104 en 105 

_ geen 
 datering

_

RMP-51 [MA]RMP-51 plank van binnenbetimmering (?), 
 compleet, met sierranden en  
merkteken SI.

L: 200,5 cm,  
B: 25,0 cm,  
D: 7,4 cm.

hout _ _ _ _

RMP-52 [MA]RMP-52 fragment van balkweger, met sponning en 
indrukken ijzeren dekknieën.

L: 271,2 cm,  
B: 46,1 cm,  
D: 15,6 cm.

hout _ _ _ _

RMP-53 [MA]RMP-53 fragment van een halve balk. L: 274,9 cm,  
B: 21,4 cm,  
D: 13,0 cm.

hout _ _ _ _

RMP-54 [MA]RMP-54 fragment van balkweger, met sponningen 
voor dekbalken en indruk van ijzeren 
 deknnie.

L: 185,6 cm,  
B: 36,6 cm,  
D: 18,1 cm.

hout _ _ NA 1832 
± 6

_

RMP-55 [MA]RMP-55 loden spuikoker, compleet. Aan beide 
 uiteinden brede kragen met 15 gaten, 
 waarin nog enkele koperen spijkers in 
 zitten.

L: 67,3 cm, 
Dia schacht: 6 cm, 
binnenzijde 5,5 cm, 
Dia kraag: 11 cm,  
L tussen kragen:  
59 cm.

lood _ _ _ _

RMP-56 [MA]RMP-56 ijzeren onderdekse knie. L lange arm: 123 cm, 
L korte arm: 90 cm. 
 Concretie verwijderd 
voor oorspronkelijke 
 maten: B: 8 cm, 
D: 2,5 cm. Gaten in 
de armen, om de  
20 cm.

ijzer _ _ _ _
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RMP-57 [MA]RMP-57 compleet houten kistje, met 2 knopen en 
1 veter, mogelijk naaikistje. Wanden met 
drie zwaluwstaartverbindingen verbon-
den, bodem met 2 x 3 houten pennetjes 
aan wanden vastgezet. Intern een 
 inkeping, waarin een dwars schot, en aan-
wijzingen voor schot in de lengterichting. 
Aan voorzijde ijzeren kram, haakje van 
sluiting. Aan achterzijde twee scharnieren. 
Achterzijde deksel twee krammen voor 
scharnieren. Voorzijde deksel messing 
sluiting van 3,3 bij 1,2 cm met sleuf. Geen 
merken of versieringen zichtbaar.  
In L voorvak bruine ronde knoop van been 
met concentrische cirkels en zigzagversie-
ring. In R achtervak witte knoop, plat met  
4 gaatjes.

L: 18,4 cm, B: 13 cm, 
H: 7,2 cm.  
D wanden: 9 mm.  
D tussenschot:  
4 mm. Haakje slui-
ting 8 bij 2 mm, 
scharnieren zijn  
1,2 cm breed. 
 Deksel: 18,3 x  
12,5 cm. Dia bruine 
knoop: 1,8 cm.  
Dia witte knoop:  
1 cm.

hout, 
bot, 
touw

oostboord stuur-
boordzijde 
 middenschip, 
 tussen de twee 
halve balken.

_ _ _

RMP-58 [MA]RMP-58 lange koperen pen, gebruikt om huid-
spanten-wegering aan elkaar te bevesti-
gen. Pen loopt iets taps toe, en heeft aan 
beide uiteinden een uitgehamerde kop.  
In het koper zijn in de langsrichting lijnen 
en strepen te zien, waarschijnlijk als ge-
volg van het produktieproces: getrokken?

L: 44,6 cm. D kop 
boven: 25,3 bij  
27,6 mm, D kop 
 onder: 17,9 bij  
19,9 mm. Dia  boven: 
18,7 bij 20,4 mm,  
Dia  onder:  
13 bij 16,3 mm.

koper westboord achter-
schip, tussen punt 
119 en 131

_ _ _

RMP-59 [MA]RMP-59 houten pen met wig aan bovenzijde.  
Lijkt versteend of van hardhout te zijn. 
Kopersporen. Van buiten naar binnen 
 geslagen. Verbond huidgang met inhout  
in het onderwaterdeel.

L: 33,5 cm,  
Dia kop: 3,5 cm,  
Dia onderkant  
2,8 cm.

hout oostboord achter-
schip, noordoost 
van punt 127

_ _ _

g.nr [MA]RMP[-001] bijna complete linkerschoen, ong. maat 
42. Bestaat uit een binnenzool, buitenzool, 
hak (5 lagen), voorblad, 2 buitenhielbla-
den, 2 binnenhielbladen, achterhielblad. 
stiksel ontbreekt. Voorblad is gesloten, 
hielbladen lopen op tot punt, waarin een 
veter zit, verbonden met hielblad. Hak met 
houten pennetjes vastgezet.

Binnenzool:  
L 30 cm, B 8,7 cm. 
Buitenzool L  
32 cm, B 10,5 cm. 
Voorblad; 12 x  
12 cm. Hielbladen:  
L 24 cm, H 7 cm. 
Achterblad H; 
5,5 cm.

leer onbekend _ _ _

g.nr. [MA]RMP[-002] randscherf Belgische waar. _ aarde-
werk

onbekend _ _ _

g.nr. [MA]RMP[-003] houten emmertje, bestaande uit 14 duigen 
en een bodemdeel. Twee duigen zijn 
 langer en hebben een groot oog. Emmer 
heeft een conische vorm.

Dia bodem: 23 x 21,5 
cm. H duigen: 28 cm, 
H met hengsels:  
33,8 cm.

hout onbekend _ _ _

g.nr. [MA]RMP[-004] houten voorwerp, visvormig. _ hout onbekend _ _ _

g.nr. [MA]RMP[-005] stuk touw omwikkeld met leer, stiksel ver-
dwenen.

_ touw, 
leer

onbekend _ _ _

g.nr. [MA]RMP[-006] octant van ebbenhout, met ivoren graden-
boog (niet compleet), en messing plaatje 
met tekst 'G.WHI..READ LONDON'.

H: 28 cm,  
B:24,5 cm,  
D: 1,5 cm 

koper onbekend _ _ Engeland
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Bijlage IV: 
Ingezonden brief van kapitein H.H. de Boer aan 
Minister van Marine J. Enslie, 14 januari 1854  
(in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 januari 1854).



In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van het waardestellend onderzoek 
op scheepswrak Roompot 1, uitgevoerd in 2005 door het archeologisch duikteam van ROB/NISA. Op de vindplaats 
liggen de resten van een 42 m lang, zwaargebouwd schip. Het is grotendeels gebouwd van eikenhout en heeft een 
koperbeplating met diverse ijzeren onderdelen, zoals dekknieën, boegspriet en drie masten. De geborgen vondsten, 
waaronder een barometer, een dubbelzijdig schaak- en dambord en een lading rijst, tonen aan dat het schip een 
Nederlandse herkomst had en een vaargebied dat zich uitstrekte tot aan Azië. De scheepsvondst vertoont zo veel over-
eenkomsten met de in 1853 vergane Oostindiëvaarder de Roompot, dat geconcludeerd kan worden dat het inderdaad 
de resten van dit negentiende-eeuwse fregat betreft. De Roompot is tussen 1841 en 1844 gebouwd in Zierikzee en voer 
handel op Nederlands-Indië, in dienst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM). Op 29 juni 1853 verging het 
schip, in het zicht van thuishaven Zierikzee, in het vaarwater waar het fregat zijn naam aan te danken had.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezig-
houden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.

RAM
 232
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