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De zilveren
schat van

rampschip
Rooswijk

Indiëvaart Verslag van een laatste reis 

Het VOC-schip Rooswijk vertrok in de
winter van 1740 naar Indië, volgeladen
met handelswaar en zilver, maar het

verging al voor de Engelse kust.
Rooswijk 1740 vertelt het verhaal van

het schip en de gedoemde bemanning.

Peter de Brock
AMSTERDAM

Het vertrek van 
de VOC-schepen
Berkenrode, Beu -
kenstijn, Vis en
Rooswijk vanaf
de Rede van
Texel was een
kleine aankondi-
ging waard in de
Amsterdamsche

Courant van 12 januari 1740. Wat dan nog nie-
mand weet, is dat de Rooswijk twee dagen eerder
in een storm voor de kust van het Engelse graaf-
schap Kent met man en muis is vergaan. Pas
eind januari vernemen de bewindhebbers van
de VOC-Kamer van Amsterdam het nieuws.
Voordeel van die zeereis van slechts één dag is
dat ze de nabestaanden van de verdronken 
237 opvarenden niets hoeven uit te betalen. 
Voor de Amsterdammer Daniel Ronzieres was
het zijn eerste reis als schipper, na ruim vier -
duizend dagen dienst voor de VOC. Het zat hem
mee, zo leek het. Voor de Rooswijk was het de
tweede reis, na een retourreis naar Batavia vol
tegenspoed. Zo was het schip toen vier maan-
den na het vertrek van Texel pas ter hoogte van
Bordeaux, waar het al de Kaap had moeten ron-
den. De Kaapverdische Eilanden werden pas na
142 dagen bereikt, met een door scheurbuik
aanzienlijk geslonken bemanning. Eenmaal in
Batavia telde de Rooswijk nog slechts 190 van de
oorspronkelijk 263 aangemonsterde beman-
ningsleden. 
De naam van het schip en de schipper, het aan-
tal opvarenden en de noodlottige ondergang,

dat was lang alles wat er bekend was over de
Rooswijk. Naast het archeologisch maritiem
 onderzoek voor de Engelse kust doken historici
de archieven in op zoek naar sporen. Twee
 genealogen stuitten toevallig op de met schul-
den achtergebleven weduwe van de Rotterdam-
mer Barend Lont, opperstuurman van de Roos-
wijk. Een zoektocht, die werd ondersteund door
de vrijwilligers van het Project Alle Amsterdamse
Akten van het Stadsarchief, leverde nog meer
vondsten op: van de 237 bemanningsleden zijn
nu 24 namen bekend. 
Op basis van de herontdekte namen heeft
 Laura van der Haar in Rooswijk 1740 de levens
van enkele opvarenden geromantiseerd. Korte
levensverhalen, met mogelijke motieven om
huis en haard te verlaten voor het aanmonste-
ren in Amsterdam voor een ongewis overzees
avontuur. Gewaagd, maar het werkt. Vooral
 omdat de belevenissen van de geromantiseerde
personages verweven zijn met de duiksessies
van maritiem archeoloog Martijn Manders naar
de restanten van het noodlottige schip. 

Hoog zilvergehalte
Het wrak van de Rooswijk werd in 2000 ontdekt
door de Londense timmerman Ken Welling, die
in zijn vrije tijd de zandbodem van Goodwin
Sands afspeurde op verstoringen. Het was mis-
schien wel de vondst van zijn leven, dat volgela-
den VOC-schip. De amateurduiker zocht steun
bij de bekende Britse schatduiker Rex Cowan,
een man met ervaring en goede contacten met
het Nederlandse ministerie van Financiën. Ge-
zonken VOC-schepen zijn nog altijd eigendom
van Nederland, waar ze ook liggen. 
De eerste twee duikcampagnes van Cowan, in
2004 en 2005, waren vooral gericht op het

→ Op de reis naar Indië verging 
de Rooswijk al voor de kust 
van Engeland, net als dit door
zeeschilder Willem van de Velde
vastgelegde oorlogsschip.
Olieverf, circa 1680.  
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Doeken Rijksmuseum bekrast

In1529verwierfAmsterdammet
deambachtsheerlijkheden
Nieuwer-AmstelenSlotenook
deheerlijkerechtendiedaarbij

hoorden,waaronderhethoudenvan
zwanen.Hetstadsbestuursteldeeen
pluimgraafaan,belastmethettoe-
zichtopdestadszwanen.Hijhadals
belangrijkstetakenhetzorgenvoor
veiligenesten,hetkortenvandeslag-
pennenenhetbrandmerkenvande

snavelsmetdriestadskruisjes.Inde
winterverblevendezwanenineen
kooiindeBinnenAmstel,terhoogte
vandehuidigeZwanenburgwal.
Ronddeseptemberkermiskregen
deburgemeestersenschouteenjon-
gezwaanthuisbezorgd,maarsteeds
meerstadsdienareneistenerookeen.
Zowerddezwanenhouderijeenkost-
barezaak.Inrampjaar1672schrapte
hetstadsbestuurdekostenpost.

IndeEregalerijvanhetRijks-
museumontdekteenEngelse
toeristopdinsdag16sep-
tember1969versaan-

gebrachtekrassenopvijf
schilderijen,waaronder
hetveertiende-eeuwse
Gelaat van de Madon-
na vanLorenzoMona-
co.Vandedaderont-
breektelkspoor.Het
museumlichtpas
woensdagdepolitiein,
eendaglaterdemedia.“Om
redenenvaninterneaard,”verde-
digtmuseumdirecteurArthurvan
SchendelditinHet Parool.“Deze

zaakheeftindeeersteplaatsmet
debewakingvanhetmuseumte

maken.”Nogvoorverschijning
vandekrantenblijktde
beveiligingverscherpt,
naeensnelleanalyse.
VanSchendelisals
dedooddatdeaande
lopendegroteRem-
brandttentoonstelling
uitgeleendewerken
wordenteruggehaald

doorhunbezorgdebuiten-
landseeigenaars.

A msterdamzitvolverbor-
genschatten.Werijdenof
lopenerdagelijkslangs.
Maarhoegoedkennenwe

destad?Vorigeweekstuittenweop
degevelreclamevoordeEerste
NederlandseHoedenvormIndustrie,
opPrinsengracht246.Eenschaarse
herinneringaanhetgroteaantalhoe-
denmakersdatsindsdezeventiende
eeuwactiefwasindeJordaan.Win-
naarvanhetjaarabonnementopOns
Amsterdam isKoosKok.Welkehisto-
rischeplekzoekenwedezeweek?
Inzendingenvoormaandag12:00
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Er werden eindeloos veel munten met een laag zilverpercentage
gevonden, vaak voorzien van een gaatje –muntstukken die voor de

reis zaten ingenaaid in kledingstukken van de opvarenden

bovenhalen vanhet vele zilver dat aan boord
was.Volgensdepapierenwarener36.000zil-
vermunten aan boord, met een hoog zilver-
gehalte,vooraankoopvantheeenporseleinin
Batavia.Deeerstebovengehaaldezilverstaven
enmunten werden door Cowan snel geveild,
tegendezinvandearcheologischedienstvan
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.Derijksarcheologenmoesten
toennoghunmeerdereerkennen indeboek-
houdersvanFinanciën,maardatzousnelver-
anderen.
In 2007 besloot het Verenigd Koninkrijk de
Rooswijkaantewijzenalsscheepswrakmethis-
torischewaarde,warsvanhetcontract tussen
CowanendeNederlandsestaat.Alleactivitei-
ten werden stilgelegd. In Den Haag gingen
diverseministeries snelmet elkaar in overleg
omvoortaaneenwraknietdirectaandehoog-
ste bieder te verkopen. Het resultaat van dat

besluitisdehuidigeopgraving,in2017gestart
doordeRijksdienstvoorhetCultureelErfgoed,
insamenwerkingmetHistoricEngland.Enmet
hetduikbedrijfvanRexCowanalsuitvoerder.

Ingenaaide munten
Rond1740wasdewereldwijdezilversmokkelop
zijn hoogtepunt. Zilver werd in landen als
MexicoenBoliviagedolvenennaarEuropaver-
scheept.InAziëwaseenzilvermuntjenogmeer
waarddaninEuropa.‘Hetenigewatdebeman-
ningvandeRooswijkhoefdetedoen,wasblij-
venzitten,hetmuntgeldonderwegbijzichzien
te houden en vooral: niet doodgaan,’ stellen
MandersenVanderHaar.Hetiseenverklaring
voordelaterevondstvaneindeloosveelmun-
tenmet een laag zilverpercentage, vaak voor-
zienvaneengaatje.Muntstukkendievoorde
reiszateningenaaidinkledingstukkenvande
opvarenden.
Oppersmokkelaar was schipper Daniel Ron-
zieres.Indemaandenvoorafgaandaandereis
ginghijliefstachtgeldleningenaan,diewerden
vastgelegddoorviernotarissen.Ronzieresleen-
debij elkaar 17.000gulden,goedvoor twintig
jaarsalarissen voor een schipper. Die zilveren
munten zaten in kisten, vastgenageld in zijn
hut– smokkelwaardatmogelijkeenonderdeel
wasvan‘dezilverberg’waarRexCowanin2005
opstuitteinhetvollediguitelkaargeslagenach-
terschip.Watdeschatduikermetzijnteampre-
ciesheeftbovengehaald,blijfteenmysterie.De
cijfers variëren, afhankelijk van de gebruikte
database. Het gerucht gaat dat de duikers
destijdsvooreendeelinnaturazijnbetaald.

Martijn Manders en Laura van der Haar: 
Rooswijk 1740. Balans, € 23,99. 

→ Een pluimgraaf hield toezicht op de stadzwanen.  FOTO GETTY
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Gelaat van de Madonna van
Lorenzo Monaco. FOTO RIJKSMUSEUM

De resten van de Rooswijk liggen
op 25 meter diepte verspreid bij 
de verraderlijke zandbanken van
Goodwin Sands, negen kilometer
voor de kust van het Engelse Kent.
Het is één grote knekelput, met 
de overblijfselen van duizenden
verdronken zeevarenden. 
‘Hoge officierenen doorgewinterde
schippers en kapiteins, maar ook
jonge weesjes, scheepsjongens en
nietsvermoedende passagiers,’
aldus maritiem archeoloog Martijn
Manders en schrijver Laura van der
Haar in hun boek Rooswijk 1740. 

Knekelput

‘Het enige wat ze hoefden
te doen, was het muntgeld
onderweg bij zich houden
en vooral: niet doodgaan’

→ Maritiem archeoloog Martijn
Manders met een zilveren munt
uit het wrak van de Rooswijk. 
FOTO MICHAEL PITTS


