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O n  the wreck site an e longated ob ject was found the dim ensions o f which suggested it 
concerned a cannon. However, it was im possible to recover and conserve the cannon at once 
as the necessary expertise and technical and financ ia l means were no t ava ilab le . It was 
therefore decided to lift the cannon from  the seabed and to transport it underw ater to  the 
Zeebrugge port area, where it was deposited in the soft soil o f the ou ter port. The cannon was 
left untouched a t this location fo r a lm ost ten years.

Thanks to the support o f the Port Authority Zeebrugge and diving com pany D EC O  NV the 
conservation process could start in 2 0 0 0 . The cannon was located and appeared to have sunk 
a lm ost 4 metres into the soil o f the port by tha t time. Covered by wet blankets the cannon was 
transported to the workshop o f d iving com pany D EC O  NV, where it was im m ediate ly p laced in 
a conta iner and subm erged in a sodium  hydroxide solution.

Hammers were used to system atically rem ove the incrustation and it becam e c lear tha t it 
concerned a cast-iron cannon with a fixed pow er cham ber. The cannon was m ounted on a gun 
carriage in solid w ood and held in place by ropes, all o f which were still intact. The carriage did 
not have wheels.

A fter the rem oval o f all overgrowth and deposits the ropes were removed in o rder to  separate 
the cannon from  the gun carriage. The cannon was then placed in a conta iner conta in ing a 
sodium  hydroxide solution w hile the carriage was subm erged in a solution o f polyethylene 
glycol (PEG). The conservation o f the cannon was m onitored by m easuring the C l-ion  
concentra tion in the so lu tion. The solution was replaced every tim e a certain concentra tion had 
been reached. The conservation o f the carriage was realised by rep lacing the PEG solution at 
regu lar intervals. The evolution o f the dim ensions o f a carefully measured crack in the carriage 
was m onitored so as to determ ine the progress o f the conservation process.

Four years after the start o f the conservation process the bom bard  was replaced in its carriage 
and tied in the o rig ina l m anner. C annon , carriage and ropes were subsequently waxed 
abundantly.

The bom bard  is currently exhibited in the reception haii o f the head office o f the Port o f 
Zeebrugge on a perm anent basis.
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O p  de wraksite werd een langw erpig voorw erp aangetro ffen. O p  basis van de dimensies werd 
er aangenom en dat het een kanon betrof. Het was ónm oge lijk  meteen het kanon te bergen en 
te conserveren. D aarvoor ontbraken de kennis en de m iddelen, zowel technisch ais financieel. 
Besloten werd het kanon te hijsen en onder het w ateropperv lak te transporteren to t b innen het 
havenareaal van Zeebrugge w aar het neergelegd werd in de zachte bodem  van de voorhaven. 
H ier bleef het kanon b ijna 1 0 ¡aar onaangeroerd  liggen.

Dankzij de steun van de M aatschapp ij der Brugse Zeevaartinrichtingen en het du ikbed rijf 
DEC O  NV kon de conservering een aanvang nemen in 2 0 0 0 . Het kanon werd opgespoord  en 
bleek ondertussen nagenoeg 4 m eter diep in de bodem  van de haven w eggezakt te zijn. O n d e r 
natte dekens werd het getransporteerd naar de w erkplaats van het du ikbedrijf D EC O  NV w aar 
het meteen in een con ta ine r werd geplaatst, ondergedom peld  in een oplossing van 
natrium hydroxide.

M et hamers werd systematisch de om korsting verw ijderd zoda t het du ide lijk  werd da t het om 
een smeedijzeren kanon ging met een vaste kruitkam er. Het kanon lag in een massief houten 
slede en was ermee verbonden d o o r touwwerk. Het touw w erk was in tegraal aanwezig. De slede 
had geen w ielen.

Na het verw ijderen van a lle  begroeiing en afzettingen werd het kanon gescheiden van de slede 
w aarb ij het touw w erk diende verw ijderd te worden. Het kanon werd neergelaten in een 
conta iner m et een natrium hydroxyde oplossing. De slede werd ondergedom peld  in een 
oplossing van polyethyleenglycol (PEG). De conservering van het kanon werd opgevo lgd  d o o r 
het meten van de C l-ion  concentratie  in de oplossing. Bij het bereiken van een bepaalde 
concentratie  werd de oplossing ververst. De conservering van de slede werd gerealiseerd doo r 
het op geregelde basis verversen van de PEG-oplossing. De evolutie van de dimensies van een 
nauw keurig gemeten barst in de slede was de m aatstaf voo r het verloop van de conservering.

V ier ¡aar na de start van de conservering werd de bom barde  terug in zijn slede geplaatst en 
gebonden op de orig ine le  m anier. Het geheel werd overvloed ig  m et was ingestreken.

De bom barde  w ord t m om enteel perm anent tentoongeste ld in de ontvangsthal van het 
hoo fdkan too r van de haven van Zeebrugge.
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