
THE WRECK ON THE 'BUITENRATEL' BANK

Mare Thierens (on beha lf o f vzw NATA)

M andekensstraat 1 
B -9360  Buggenhout, Belgium 
E-mail: m .thierens@ skynet.be

O n  7 April 1 9 9 6  a group  o f experienced North Sea divers boarded the fishing vessel 'MS 
A quarius ' in N ieuw poort fo r a trip  to the 'Bu iten rate l' bank. Their objective was to explore an 
unknown obstacle tha t had caused the nets o f the N 95  fishing vessel o f shipm aster Luc 
Louwagie to get stuck. It was the beginn ing o f an intense search into history.

The two anchors found during the first dive indicated an o ld wreck site. D uring the fo llow ing  
dives several musket bullets and cannon balls were found.

Soon after, the 'A rm a d a ' association was founded to steer further research in the righ t d irection. 
Its nam e was la ter changed in the non -p ro fit o rganisation 'N o rth  Sea A rchaeo log ica l Team 
A quarius ' o r 'N A TA '. From tha t tim e contact was m ade with m aritim e a rchaeo logy experts. The 
decision was taken to buy a com pressor and to construct an a ir lift as the m a jo r part o f the 
wreck was located under the sand. A  report was prepared on each activity and a deta iled sketch 
was m ade o f the site with ind ication o f all objects found. The large, heavy anchors served as 
reference points fo r these measurements.

In the subsequent years various objects were found , inventoried and preserved. The finds m ainly 
consisted o f clay pipe fragm ents, fragm ents o f w ine bottles (some still intact), tin plates and 
w ooden barrels filled with nails. A  num ber o f museums were called upon to conserve the w ood. 
The most rem arkable  find was a go lden pocket watch.

However, the discovery and research d id not always proceed well. As the group was only able 
to dive in the ir free tim e, progress was very slow. In add ition , the group  only had lim ited 
financia l means. The site was furtherm ore heavily disturbed by treasure hunters in 1997 . M uch 
w ork was lost a t tha t time.

A  new impulse cam e in 2 0 0 4 . The non -p ro fit o rganisation vzw NATA fina lly  received the 
recognition it had strived to achieve fo r so many years from  the VIOE. The Belgian TV 
docum entary "Vergaan in de N oordzee" (Lost in the N orth Sea) and the publications in Eos 
m agazine resulted in intensive attempts to identify the wreck. The clay pipes were dated between 
1 740  and 1 7 7 0  and the go lden watch was tentatively dated to 1 741 . Identification o f the wreck 
as the lost Dutch East Indian C om pany ship Bethlehem is a possibility but there is no absolute 
certainty.

In the mean tim e the NATA team was reinforced by Tomas Term ote, who coordinates the 
activities on a scientific basis. The co llabo ra tion  with the M aritim e  A rchaeo logy and N autica l 
Heritage cell o f the VIOE is excellent as well.

This pro ject has existed fo r 10 years and w ill w ithou t any doub t require many m ore years until 
com ple tion . However, it is essential to  uncover the secrets o f this tim e capsule in a scientific 
m anner.
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O p  7 april 1 9 9 6  vertrok een groep je  ervaren Noordzeeduikers m et het vissersschip de 'MS 
A quarius ' vanu it N ieuw poort richting de 'B u iten ra te l'. Het doei was het verkennen van een 
onbekend obstakel w aaraan de netten van de N 9 5  van sch ipper Luc Louwagie waren blijven 
hangen. Het werd het begin van een intense speurtocht in de geschiedenis.

Tijdens de eerste du ik  wees de vondst van een tweetal ankers een oude wraksite aan. Tijdens de 
daaropvo lgende  duiksessies werden verscheidene musketkogels en kneppels aangetroffen. Al 
snel werd de verenig ing 'A rm a d a ' opgerich t om het verdere onderzoek in goede banen te 
leiden. Later werd d it de V .Z .W . 'N oordzee  Archeolog isch Team A quarius ' (NATA). V anaf dan 
werden contacten gelegd m et experts in de m aritiem e archeo log ie . Er werd besloten to t de 
aanschaf van een com pressor en het construeren van een a ir lift om da t het grootste gedeelte 
van het w rak onde r het zand zat. O ve r elke activ ite it werd een rapport gem aakt en er werd een 
nauw keurige tekening van de site gem aakt, w aarop a lle  gevonden voorw erpen werden 
aangedu id . De grote, zware ankers dienden ais referentiepunt voo r deze opm etingen.

In de daaropvo lgende  ¡aren werden verscheidene gebruiksvoorw erpen ontdekt, 
geïnventariseerd en bewaard. Het betreft voo rnam elijk  fragm enten van kle ip ijpen, (fragmenten 
van) wijnflessen, tinnen borden en houten vaten gevuld met spijkers. V oor de conservering van 
het hout werd beroep gedaan op enkele musea. Een gouden zakuurwerk is de meest 
opva llende vondst. M a a r de ontdekking en het onderzoek verliepen niet a ltijd  even vlot. Gezien 
de groep enkel in hun vrije tijd  kon du iken, was de vooru itgang van d it pro ject uiterst 
langzaam . Ze beschikten ook slechts over bescheiden financië le  m iddelen. D aarenboven werd 
de site in 199 7  zw aar verstoord d o o r schattenjagers. Veel werk is toen verloren gegaan.

In 2 0 0 4  kwam er een nieuwe impuls. V anuit het VIOE kreeg de vzw NATA de erkenning 
w aarnaar ze al d ie ¡aren gestreefd had. De Canvas docum enta ire  'Vergaan in de N oordzee ' en 
de artikelen in het m agazine Eos brachten een doorgedreven pog ing  to t identificatie  van het 
w rak op gang. De k le ip ijpen werden gedateerd tussen 1 7 4 0  en 1 7 7 0  en het gouden uurwerk 
zou van 1 741 kunnen zijn. Een identificatie  van het w rak ais d it van het verloren gegane V O C  
schip Bethlehem is een m oge lijkhe id , evenwel zonder absolute zekerheid.

Ondertussen werd het NATA team versterkt d o o r Tomas Termote die de activiteiten op  een 
wetenschappelijke basis coörd ineert. O o k  de sam enwerking m et de cel m aritiem e a rcheo log ie  
en varend erfgoed van het VIOE lo o p t uitstekend.

D it pro ject bestaat ondertussen 10 ¡aar en zal ontegensprekelijk  nog ette lijke ¡aren vergen. Het 
is echter noodzakelijk  da t we de geheim en van deze tijdscapsule op een w etenschappelijke 
wijze ontfutselen.
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