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EEN AMFORENWRAK IN DE ADRIATISCHE ZEE?
Peter Seinen en Joost van den Besselaar

Inleiding
Eind 2009 maakte Joost van den Besselaar een 
toeristische duik in het heldere water van de 
 Adriatische zee vlakbij de Kroatische stad Split. Een 
stapel amforenscherven trok zijn aandacht, en na 
een jaar druk organiseren kon de duikploeg van 
Mergor in Mosam naar Kroatië vertrekken. Onder leiding van de Kroatische 
onderwaterarcheologe Tea Katunaric werd in één week tijd een waarde-
stellend onderzoek aan de schervenhoop uitgevoerd.

Geschiedenis van de site
De grote diepte van meer dan twintig meter waarop de site lag was er de 
oorzaak van dat hij pas rond 1950 door sponzenduikers ontdekt werd. In 
tien jaar tijd werden honderden amforen geborgen en verkocht, waarna de 
site weer werd vergeten… tot de zomer van 2009. Op basis van de geroofde 
amforen kon de site gedateerd worden tussen de tweede en eerste eeuw 
v.Chr. (laat Republikeins).
 
Doelstelling
Het doel van het onderzoek was waardestellend. 
De onderzoeksvragen waren: 
•	 Was de schervenhoop de lading van een 

gestrand schip? 
•	 Wat is de conditie van het schip en de 

 resterende lading?

Onderzoek en resultaten
Het onderzoek werd volgens het boekje uitge-
voerd, beginnend met het in kaart brengen van 
de huidige situatie van de site. Hierbij werd een 
meetgrid over de site (10x20m) aangelegd. Nu kon 
het gebied systematisch verkend worden. Tijdens 
die verkenningen werden reeds interessante 
vondsten gedaan, waaronder een intacte amfoor 
(Afb. 1), een amfoorkraag met stempel (Afb. 2: 
AROHELA, een Romeins handelaar) en twee zwaar 
gecorrodeerde loden platen.

Afb. 1 - De intacte amfoor met 
afmetingen van 95x38cm



19

Na de verkenningen werd een sleuf van 1x3 m gekozen en met behulp van 
een onderwaterstofzuiger van sediment ontdaan. Hierbij werden tien resten 
van amforen gevonden (Afb. 3) die nog (voor een geoefend oog) in een 
gestapeld verband lagen. 
Samen met de getuigenissen van een ex-sponzenduiker vormen de vond-
sten een zeer sterke aanwijzing dat onder de stapel amforenscherven een 
scheepswrak ligt.

Vervolg
Het vervolg van het onderzoek is nu in handen van de Kroatische overheid.

Afb. 2 - Stempel in de rand van de 
amfoor: AROHELA

Afb. 3 - De vrijgelegde amforenscherven in de sleuf


