
Programma Maritiem Erfgoed
Internationaal

Wij zoeken de 
samenwerking op
Of het nu om het beheer van een scheepswrak 
gaat, de training van onderwaterarcheologen 
of de uitwisseling van kennis en verhalen, wij 
zoeken de samenwerking op. Wij nodigen u dan 
ook uit om een kijkje te nemen op onze websites 
en contact op te nemen als u mogelijkheden ziet 
om met ons samen te werken aan verantwoord 
beheer van het maritiem erfgoed.

Duiker brengt vondsten in kaart bij #Rooswijk1740 project
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Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
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Adres 
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, the Netherlands
InfoDesk: (033) 421 7 456

Website 
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/maritiem-erfgoed/
maritiem-erfgoed-internationaal

Augustus 2020

Een impressie van het werk van het programma

Maritime Heritage - @maritiemprogramma 
Maritime Heritage - @RCE_Maritiem

�
�

Telefoon 
+31 621986829
+31 6334217652 

Email 
s.waasdorp@cultureelerfgoed.nl
m.manders@cultureelerfgoed.nl



Programma Maritiem Erfgoed
Internationaal

Wij zoeken de 
samenwerking op
Of het nu om het beheer van een scheepswrak 
gaat, de training van onderwaterarcheologen 
of de uitwisseling van kennis en verhalen, wij 
zoeken de samenwerking op. Wij nodigen u dan 
ook uit om een kijkje te nemen op onze websites 
en contact op te nemen als u mogelijkheden ziet 
om met ons samen te werken aan verantwoord 
beheer van het maritiem erfgoed.

Duiker brengt vondsten in kaart bij #Rooswijk1740 project

Contact
Programma Maritiem Erfgoed Internationaal (MEI)
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Adres 
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, the Netherlands
InfoDesk: (033) 421 7 456

Website 
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/maritiem-erfgoed/
maritiem-erfgoed-internationaal

Augustus 2020

Een impressie van het werk van het programma

Maritime Heritage - @maritiemprogramma 
Maritime Heritage - @RCE_Maritiem

�
�

Telefoon 
+31 621986829
+31 6334217652 

Email 
s.waasdorp@cultureelerfgoed.nl
m.manders@cultureelerfgoed.nl



Maritiem erfgoed brengt het verleden
tot leven en verhalen boven water
Nederland is gevormd door haar relatie met het water. Onze schepen hebben alle 
zeeën bevaren en de verste uithoeken van de wereld ontdekt. In de hele wereld 
liggen zo’n 1500 wrakken op de zeebodem die nog altijd eigendom zijn van de 
Nederlandse staat: scheepswrakken van de Verenigde Oost- en West Indische 
Compagnie, de Admiraliteit en de Marine. Dit maritiem erfgoed is onderdeel van 
onze nationale identiteit en vaak ook gemeenschappelijk cultureel erfgoed met 
andere landen.

Met maritiem archeologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek komen naast 
tastbare resten ook de verhalen boven 
water. Materieel en immaterieel erfgoed 
levert waardevolle kennis op over schepen, 
vaarroutes, vracht, bemanning, het leven 
aan boord en de historische context 
van bijvoorbeeld gewapende conflicten, 
ontdekkingsreizen of contacten met 
andere landen.

ZOWEL TASTBARE RESTEN 
ALS VERHALEN

INZICHT IN VERLEDEN, 
INPUT VOOR HEDEN

Zo krijgen we inzicht in onze 
geschiedenis: van gloriemomenten 
tot zwarte bladzijden. Deze kennis 
heeft wetenschappelijke waarde en 
vormt de basis voor debat over ons 
verleden en over actuele thema’s in het 
heden. Er zijn bovendien vindplaatsen 
die een sociale waarde hebben zoals 
gedenkplekken voor nabestaanden van 
oorlogsschepen.

Door ook ‘oral history’ en het Verdrag 
van Faro een plek te geven in ons 
werk is samenwerking met andere 
belanghebbenden een belangrijk 
onderdeel geworden van het 
programma. Cultureel erfgoed is wat 
wij als samenleving willen onderzoeken, 
beheren en doorgeven aan volgende 
generaties. Het programma MEI is hierin 
instrumenteel. Bij het vastleggen en 
overdragen van informatie werken wij met 
de nieuwste technieken zoals onderwater-
3D fotogrammetrie en forensische 
technieken om daders van scheepsroof op 
te sporen. In het maritiem erfgoedbeheer 
blijven we innoveren en investeren!

ONTWIKKELING NIEUWE 
METHODEN EN TECHNIEKEN

GEZAMENLIJKE GESCHIEDENIS 
PARTNERLANDEN

Belangrijk vinden we ook de 
samenwerking op het gebied van 
het Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) 
programma. Vanuit het gezamenlijke 
materiële beheer van dit erfgoed leren 
we hoe anderen over ons en ons 
verleden denken.

SAMENWERKING EN KENNIS 
DELEN ESSENTIEEL

Het programma zorgt ervoor dat 
we onderzoek doen, beheerkeuzes 
maken, nieuwe mensen opleiden, 
kennis ontsluiten en kennis uitwisselen. 
We werken hierin o.a. samen met 
overheden van kuststaten, internationale 
organisaties, ambassades, maritiem 
archeologen, duikers en vrijwilligers. 
Zonder deze samenwerking is wereldwijd 
geen verantwoorde zorg van Nederlands 
maritiem erfgoed mogelijk.

ONZE RIJKSPARTNERS

Typerend voor MEI is dat ons werk een 
combinatie is van archeologie, beleid 
en erfgoedbeheer. Wij werken daarom 
samen met verschillende Rijkspartners 
in Nederland, zoals het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het 
ministerie van Defensie, het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en het 
Rijksvastgoedbedrijf.

WRAKKEN VERDWIJNEN ZONDER 
GOED ERFGOEDBEHEER

Wrakken verdwijnen als we niets doen. 
Daarom heeft de Nederlandse overheid 
een programma opgezet om het beheer 
van maritiem erfgoed in het buitenland 
te organiseren. Dit is het programma 
Maritiem Erfgoed Internationaal (MEI) van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), een uitvoeringsorganisatie van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW).

Herdenking voor 
degenen die zijn 
omgekomen in WO2 
onderzeeërs voor de 
kust van Maleisië

Database met 
vindplaatsen en verhalen 
van 1500 wrakken

Twee duikers tekenen 
een houtenstokanker in 
vlakbij de kust van Cuba
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