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In Septem ber 1 9 9 2 , archaeologists discovered the perfectly preserved remains o f a com plex 
sew n-plank boat o f m idd le  Bronze Age date buried 6m below  the streets o f m odern day Dover. 
This com plete ly unprecedented and unexpected discovery was m ade during routine 
archaeo log ica l m on ito ring  o f a m a jo r road bu ild ing  scheme linking the port o f Dover with the 
C hannel tunnel and the m otorw ay network to London and beyond. Under intense tim e pressure 
(just 24  hours were o rig ina lly  given to record and salvage the vessel), the a rchaeo log ica l team 
had to rap id ly  m obilise and deploy resources, and to develop innovative techniques o f 
record ing and lifting the boat from the deep, narrow  shaft in which it was found. This paper 
describes the story o f how  the excavation team responded to this rem arkable  discovery, 
deve lop ing techniques through tria l and error to  rescue the boat from  destruction.

Eventually a seven metre long section o f the vessel was sa lvaged, fashioned from  oak planks 
hewn into com plex shapes, jo ined together by an e labora te  system o f w ooden wedges and 
twisted yew withies. In o rder to retrieve the vessel, it was necessary to cut the boat into some 32 
pieces, preserving the com plex jo in ting  between the planks tha t cou ld  no t be studied in detail 
when in s i tu .  A bou t 2 .3m  broad, it was c lear at the tim e o f excavation tha t the boat was not a 
shipwreck, bu t had been deliberate ly abandoned and partia lly  d ism antled some three and a 
ha lf m illenn ia  ago. But the physical recovery o f the hull was just the beginn ing o f the story; 
from  the m om ent the ancient timbers were exposed to the a ir, they started to decay. 
C onservation o f the timbers was a priority, made m ore pressing by the developm ent o f fungal 
growths in the w ater tanks where the timbers were tem porarily  stored. Again w orking w ithout 
precedent, the team decided to freeze-dry the large boa t tim bers, a procedure tha t had only 
been carried ou t on small ind iv idua l artefacts before. S im ilarly, a large m ulti-d isc ip linary 
analysis team was assembled and charged with devising a program m e o f study tha t w ould 
realise the research potentia l o f the discovery. Follow ing conservation, the team faced another 
cha llenge in re-assem bling the 32  pieces so tha t the vessel cou ld  be p laced on public display, a 
job m ade m ore d ifficu lt by the fac t tha t the shape o f the underside o f the vessel cou ld  not be 
recorded during excavation. A ga in , new techniques fo r m an ipu la ting  and supporting the frag ile  
timbers had to be devised to realise the form  o f the boa t as it was o rig ina lly  found.

Fourteen years after its discovery, the Dover Bronze Age boa t is the centrepiece o f an award 
w inning ga llery o f Bronze Age life in Dover museum and the results o f the scientific study o f the 
vessel are fu lly  published in a m a jo r academ ic m onograph . From a standing start, the 
archaeologists involved with the boat have developed the skills and techniques to successfully 
deal with the discovery o f such in te rnationa lly  im portan t finds. However, given the rarity o f such 
discoveries, this was perhaps not such a good  career move fo r the individuals concerned. But 
the experience o f cop ing  with this unexpected find and the lessons learned in the process may 
be o f assistance to others who stum ble across s im ila r rem arkable  survivals from  prehistory.
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In septem ber 1992  ontdekten archeologen de perfect bew aarde resten van een com plexe 
p lankenboo t u it de m idden bronstijd , d ie 6 m diep onder de straten van het m oderne Dover 
begraven lagen. Deze unieke en vo lled ig  onverwachte ontdekking werd gedaan tijdens een 
archeologisch routineonderzoek in het kader van een grootschalig  w egenbouw pro ject 
w aa rdoo r de haven van Dover zou worden verbonden met de tunnel onde r het Kanaal en met 
het autow egennetw erk naar Londen en andere steden in het b innen land. Het archeolog ische 
team moest onder zeer hoge tijdsdruk (het kreeg oorspronke lijk  slechts 24  uur om de b oo t te 
registreren en te bergen) m iddelen m obiliseren en inzetten en nieuwe methodes ontw ikkelen om 
de b oo t u it de d iepe, sm alle schacht te halen w aarin hij werd gevonden. Deze b ijd rage  vertelt 
het verhaal over hoe het opgravingsteam  op deze opm erke lijke  ontdekking reageerde en met 
vallen en opstaan nieuwe technieken ontw ikkelde om de b oo t van de vernie ling te redden.

U ite inde lijk  werd een zeven meter lang stuk van de boo t geborgen. De boo t was gem aakt van 
eiken planken d ie in com plexe vorm en waren gekap t en sam engevoegd d o o r m iddel van een 
minutieus systeem van houten w iggen en gedraa ide  taxustwijgen. O m  de 
bergingswerkzaam heden m oge lijk  te m aken, moest de boo t in zowat 32  stukken worden 
verdeeld, w aarb ij de com plexe naden tussen de planken intact werden gela ten, daa r het niet 
m oge lijk  was ze ter plaatse in detail te bestuderen. O p  het ogenb lik  van de opgraving  werd 
du ide lijk  da t de ongeveer 2 ,3  m brede boo t geen sch ipbreuk had geleden, m aar zowat 
drieduizend v ijfhonderd ¡aar geleden doelbew ust werd achtergelaten en gedeelte lijk 
ontm ante ld . M a a r de e igenlijke  berg ing van de rom p was nog m aar het beg in; vana f het 
ogenb lik  w aarop het oude hout aan de lucht werd b lootgeste ld , begon het te rotten. De 
conservering van het hout was een p rio rite it, en werd nog dringender toen zich in de 
waterreservoirs w aarin  het hout tijde lijk  werd bewaard schimmels begonnen te vorm en. Het 
team kon opn ieuw  niet terugvallen op bestaande technieken en besloot de grote p lanken te 
vriesdrogen, een procedure die to t dan toe enkel werd toegepast op kleine artefacten. Er werd 
een g roo t m u ltid isc ip lina ir analyseteam opgerich t, da t ais opd rach t kreeg een s tud ieprogram m a 
op te stellen m et ais doei de researchm ogelijkheden van de ontdekking op tim aa l te benutten. 
Na de conservering werd het team m et een nieuwe u itdag ing  geconfron teerd , nam elijk  het 
opn ieuw  sam envoegen van de 32 stukken, zodat de boo t kon worden tentoongeste ld. Deze 
taak werd bem oe ilijk t d o o r het fe it da t het tijdens de opgraving  niet m oge lijk  was geweest de 
vorm van de onderkant van de boo t op te tekenen. O p n ie u w  moesten nieuwe technieken 
worden ontw ikkeld voo r het behandelen en ondersteunen van het broze hout en om de boo t de 
vorm te geven die hij had toen hij werd gevonden.

Veertien ¡aar na de ontdekking vorm t de b oo t van Dover uit de bronstijd het m idde lpun t van de 
tentoonste lling in de bekroonde ga lerij over de bronstijd van het Dover museum en werden de 
resultaten van de wetenschappelijke studie gepubliceerd in een be langrijke  academ ische 
m onografie . De archeo logen betrokken bij de opgraving en conservering van de b oo t hebben 
vanu it een 's taande start' de vaard igheden en technieken ontw ikkeld w aarm ee m et succes kan 
worden om gegaan met derge lijke  in te rnationaa l be langrijke  vondsten. G e le t op de 
zeldzaam heid van derge lijke  vondsten was da t misschien niet echt gunstig voo r de verdere
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loopbaan  van de betrokken personen, m aar de ervaringen die werden opgedaan bij de 
confron ta tie  met deze onverwachte vondst en de lessen die tijdens het opgravings- en 
conserveringproces werden getrokken zullen w e llich t van nut zijn voo r anderen d ie op 
ge lijkaard ige  opm erke lijke  restanten u it de prehistorie stuiten.
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