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The idea to organise this co lloqu ium  orig ina ted  in the United K ingdom . By using the title 'It's 
abou t tim e ' the organisers clearly wanted to po in t ou t tha t it is abou t tim e to reflect on how 
w e ll-m eaning laym en, scientists and authorities can be brough t closer together. The United 
K ingdom  a lready introduced wreck legislation many years ago. Num erous speakers expressed 
the ir concern regard ing the considerab le  distance between authorities, science and the well- 
m eaning 'am a teu r'. Practice had shown tha t over-stringent legislation o r excessively strict 
app lica tion  o f legislation overshot itself in certain cases.

The most app ropria te  approach to fo llow  has becom e the subject o f much discussion in 
Flanders. This is a positive evo lu tion. O n  the occasion o f d ifferent meetings the idea was put 
forw ard tha t a thorough inventory had to be m ade first. Indeed a very good idea, but how 
should this be accom plished? Archives and a database are to be created and va luable  sites 
need to be selected and protected. Right aga in , but where does one look fo r such in fo rm ation? 
And is the person who has access to such in fo rm ation  prepared to disclose it just like that? And 
even m ore im portan t, who has this in fo rm ation : governm ent services, dredg ing  and salvaging 
com panies, offshore fisherm en, sport a n d /o r  professional divers, treasure hunters o r scientists?

The intentions may be good , but how  to meet the objective? H ow does one arrive at a pro ject 
tha t is carried ou t in a sound m anner? An im portan t them e in society today is how  to create a 
w orkab le  legal fram ew ork and how  to apply this fram ew ork in an in ternationa l context. W e may 
with the usual reservations draw  inspiration from  our ne ighbouring  countries tha t a lready have 
wreck leg is la tion, but a llow  me to be a b it chauvinistic and to hold up a realisation o f ou r own 
as an example.

W hen I located the wreck remains currently known as the Zeebrugge site on 15 September 
199 0  after three years o f searching, there was no wreck legislation at all in Flanders. Belgium 
was even the only country in Europe tha t did no t yet have a twelve m ile zone. The site was 
situated over three miles o ff the coast close to a m a jo r shipping channel. I then assumed tha t 
the East Indiam an Anna C atharina  had been found. The first ob ject recovered was a bronze 
candlestick. A  second dive resulted in the recovery o f a w ine bottle  and a num ber o f pins in a 
copper alloy.

W e took  these objects to specialists from  the museums o f Bruges. The pins and candlestick may 
be much o lder, but accord ing  to Stéphane Vandenberghe the w ine bottle  dated from  the 18th 
century.

This in fo rm ation  supported ou r assumption tha t the East Indiam an Anna C a tharina , lost 
s im ultaneously with ' t  V liegend Hart on 3 February 1 735 , had been found. The next step was 
the com position o f a team to approach the possible recovery in a professional m anner and to 
o ffe r support. A  non -p ro fit o rganisation was founded that com prised two scientists, one lawyer, 
a professional d iver/sa lvager, two o ffic ia ls, one chem ist and two businessmen.

The lawyer was ordered to investigate the legal fram ew ork. A fter a few weeks o f study he 
reached the conclusion tha t the Edict o f Em peror Charles was the only app licab le  leg islation.
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He therefore advised to negotiate a contract with the authorities o f the N etherlands, which 
succeeded early 1 9 91 .

The recovery o f the ship started in spring 1991 after thorough exam ination o f the site. A fter a 
coup le  o f weeks it becam e c lear that the wreck remains found did no t belong to the Anna 
C atharina  as the remains were over two hundred years older.

It w ould  take too  long to discuss in great detail which negotiations were conducted, in which 
m anner the necessary permits were ob ta ined by tria l and error, which efforts were m ade to 
convince the authorities o f the value o f m aritim e heritage and how d ifficu lt it eventually 
appeared to be provided the required financia l resources. The fac t is tha t the recovery and 
conservation were successful, the entire co llection  has been preserved and the objectives have 
been met.

The suggestion to fo llo w  the exam ple o f ou r British friends and organise an in ternational 
co lloqu ium  in Belgium was m ade on the occasion o f Sail 2 0 0 2 . The M BZ gave the necessary 
incentives. W e agreed the tim e was right to conduct serious talks on an internationa l level. 
However, ta lk ing  a lone does not suffice. The desire to realise som ething has to be present as 
well. In the mean tim e fou r years have passed and there still is no specific wreck legislation. 
Nevertheless, everything seems to ind icate we will succeed this time. The Flemish H eritage 
Institute g o t involved. A  M aritim e  A rchaeo logy cell was founded. The driving forces are present. 
The objective we set ourselves fifteen years ago suddenly seems to be w ithin reach.

O n  the directions o f a fisherm an, a fisherm an/sport d ive r/am a teu r a rchaeo log ist discovered a 
historica lly va luab le  site sixteen years ago. At tha t tim e the Belgian and Flemish authorities did 
not realise tha t offshore waters hold va luable  heritage objects. The non -p ro fit o rgan isa tion  VZW  
M aritiem e A rcheo log ie  greatly contributed to the aw akening o f the authorities in this respect. 
Thanks to the assistance o f a professional team and the support o f the authorities a m a jo r 
heritage resource has been preserved. A t tha t tim e there was hardly any legal fram ew ork. In 
add ition , the finder was given the opportun ity  to  actively partic ipa te  in the project. The pro ject 
was eventually b rough t to a favourab le  conclusion. Scientists, authorities and 'am a teu rs ', all 
were satisfied.

The in troduction  o f wreck legislation may be a positive evo lu tion. The fact tha t an institute such 
as the Flemish H eritage Institute takes the helm is app lauded . However, a pro ject like this as 
carried ou t by VZW  M aritiem e A rcheo log ie  has to rem ain possible. The finde r has to be able to 
play a s ign ifican t role and should be entitled to a reasonable share o f the profits if the goods 
found are sold, if on ly to cover part o f the costs. In short, the conclusion is that 'the realisations 
accom plished by VZW  M aritiem e A rcheo log ie  are in my view a textbook exam ple o f how  things 
should be done .'
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Het idee rond het houden van d it co lloqu ium  v indt zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk. 
M et de titel 'It's  abou t tim e ' w ilden de organisatoren du ide lijk  maken dat het stilaan tijd werd 
da t er werd nagedacht hoe goedbedoe lende leken, wetenschappers en overheid d ichter bij 
e lkaar konden worden gebracht. Het Verenigd Koninkrijk  heeft al vele ¡aren een wrakkenwet. 
Verschillende sprekers uitten er hun bezorgdheid over de te grote afstand tussen overheid, 
wetenschap en de goedbedoe lende 'am a teu r'. De praktijk  had geleerd da t een te strenge 
wetgeving o f het te streng toepassen van de wetgeving in bepaa lde  gevallen zijn doei 
voorb ijschoot.
De jongste tijd is er in V laanderen -  gelukkig trouwens -  heel w at discussie ontstaan over de te 
volgen aanpak. Ter ge legenheid van verschillende bijeenkom sten werd al gesteld da t eerst een 
grond ige  inventarisatie d iende te gebeuren. Juist, goed idee, m aar hoe doe ¡e zo iets? Er moet 
een arch ie f kom en, een database en de w aardevo lle  sites moeten worden geselecteerd en 
beschermd. Even juist, m aar w aar haal ¡e de in form atie? Is diegene die over in fo rm atie  beschikt 
'zom aa r' bereid die te geven? V oora l, w ie heeft die in form atie : overheidsdiensten, bagger- en 
bergingsbedrijven, zeevissers, sport- e n /o f beroepsduikers, schattenjagers o f wetenschappers?

De bedoelingen kunnen goed zijn, m aar hoe bereik ¡e het doei? Hoe kom ¡e to t een 'p ro je c t' 
da t op een verantw oorde m anier w ord t u itgevoerd. Belangrijk them a voo r vandaag: hoe creëer 
¡e een w erkbaar w ette lijk  kader? Hoe pas ¡e da t in in een in te rnationa le  context? W e kunnen 
met het nod ige  voorbehoud  wel inspiratie opdoen bij de ons om ringende landen die al 
wrakkenwetten hebben, m aar laa t m ij toe een beetje chauvinistisch te zijn en een eigen 
realisatie ais voorbeeld  te stellen.

Toen ik op 15 septem ber 1 9 9 0 , na drie ¡aar 'zoeken ' wrakresten lokaliseerde die nu ais de 
'Zeebrugge site ' bekend staan, was er in V laanderen van een 'w rakkenw et' geen sprake. België 
had ais enig land in Europa nog niet eens een twaalfm ijlszone. De site bevond zich buiten de 
drie m ijl, op de rand van een be langrijke  vaargeul. Ik ging er toen van u it da t het V O C  schip 
Anna C atharina  was gevonden. Het eerste voorw erp da t werd opgehaa ld  was een bronzen 
kaarshouder. Een tweede du ik  leverde een wijnfles en een aanta l speldjes in een koperlegering 
op.
M et deze voorw erpen g ingen we naar de Brugse Musea. Speldjes en kande laar konden veel 
ouder zijn, m aar de w ijnfles dateerde volgens Stéphane Vandenberghe u it de achttiende eeuw. 
Deze gegevens steunden ons in de overtu ig ing da t het V O C  schip de Anna C atharina  -  op 3 
februari 1 735  samen met het V liegend Hert vergaan -  was gevonden. De vo lgende stap was 
een 'te a m ' samenstellen om de eventuele berg ing op een professionele m anier aan te pakken 
en te begeleiden. Er werd een vzw opgerich t, met daarin  twee wetenschappers, een advocaat, 
een beroepsdu iker/berger, twee am btenaren, een chemicus en twee zakenmensen.
De advocaa t kreeg de opd rach t om het w ette lijk kader te onderzoeken. Na een paa r weken 
onderzoek kwam hij met de conclusie da t het Edict van Keizer Karei de enige vigerende wet 
was. Het advies lu idde derhalve om een contract te onderhandelen met de N ederlandse staat 
w at begin 1991 lukte.
In het voo rjaa r 1991 werd na een grond ig  onderzoek van de site met de berging begonnen. 
Na een paar weken werd du ide lijk  da t niet de wrakresten van de Anna C atharina  waren 
gevonden m aar wrakresten die m eer dan tw eehonderd ¡aar oude r waren.
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Het zou veel te lang duren om in detail te gaan vertellen welke onderhande lingen er werden 
gevoerd, hoe m et vallen en opstaan de nod ige  toestem m ingen werden verkregen, welke 
inspanningen werden gedaan om de overheid bewust te maken van de w aarde van het 
m aritiem  erfgoed, hoe m oe ilijk  het u ite inde lijk  bleek om de nod ige  financië le  m iddelen op tafel 
te leggen. Feit is da t de berg ing en de conservering to t een goed einde werden gebracht, da t 
de co llectie  in haar geheel bewaard is gebleven en da t de doelste llingen werden bereikt.

De suggestie om in navo lg ing van de Engelse vrienden een in ternationaa l co lloqu ium  te 
organiseren, werd gedaan ter ge legenheid van Sail 2 0 0 2 . De M aatschapp ij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen NV (MBZ) g a f h ie rvoor de nod ige  impulsen. W ij ook vonden dat het de 
hoogste tijd  was da t er g rond ig  werd gepraat, over de grenzen heen. Praten alleen is echter niet 
genoeg. Er m oet ook een wil zijn om iets te realiseren. Intussen zijn we vier ¡aar verder, 
w eliswaar nog steeds zonder aangepaste wetgeving, m aar alles geeft de indruk da t het deze 
keer zal lukken. Het Vlaams Instituut voo r het O nroerend  Erfgoed sprong op de kar. Er werd 
zow aar een cel M aritiem e A rcheo log ie  opgericht. De drijvende krachten zijn er. Het doei da t wij 
ons vijftien ¡aar geleden stelden lig t plots binnen handbereik.

O p  aanwijzen van een visser vond een v isser/sportdu ike r/am ateura rcheo loog  zestien ¡aar 
geleden een historisch w aardevo lle  site. Bij de toenm alige  Belgische o f V laam se overheid was 
men e rz ieh  to taa l niet van bewust da t ook de wateren voo r de kust een w aardevol pa trim onium  
herbergden. Tot die bewustwording heeft de vzw M aritiem e A rcheo log ie  in elk geval in 
be langrijke  mate b ijgedragen. O m ringd  d o o r een professioneel team en gesteund d o o r de 
overheid werd een be langrijk  stuk erfgoed bew aard. Er bestond toen nauwelijks een wettelijk 
kader. Bij dat pro ject kreeg de vinder de kans om zelf actie f mee te werken. Het pro ject werd to t 
een goed einde gebracht. W etenschappers, overheid en 'am ateurs ': iedereen tevreden.

Ais er een wrakkenwet kom t, kan dat een goede zaak zijn. D at een instelling zoals het VIOE het 
roer in handen neemt, w ord t toegeju icht. Een pro ject zoals d it uitgevoerd d o o r de vzw 
M aritiem e A rcheo log ie  m oet echter m oge lijk  blijven. De vinder m oet een be langrijke  rol kunnen 
spelen en zou bij eventuele verkoop van goederen aanspraak moeten kunnen maken op een 
b illijk  deel van de opbrengst. Al was het m aar om een stuk van de kosten te dekken. Kort 
sam engevat lu id t de conclusie: 'W a t d o o r de vzw M aritiem e A rcheo log ie  werd gerealiseerd is 
volgens mij een schoolvoorbeeld  van hoe het zou m oeten.'
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