
Een olifantstand bij het wrak onder water Duiker aan het werk bij Aanloop Molengat

Land en 
water

de hoge zuiverheid van het tin kon deze tot allerlei 

soorten producten worden verwerkt: van brons voor 

kanonnen tot fijn tin voor huishoudelijk schotelwerk.

De gevarieerde herkomst van de goederen doet 

vermoeden dat deze in een Nederlandse haven zijn 

ingescheept. De bonte verzameling halffabricaten 

en andere producten zou afkomstig kunnen zijn uit 

Amsterdam, dat in de zeventiende eeuw faam genoot 

als het ‘pakhuis van de wereld’. Nader onderzoek moet 

de ware identiteit van het schip vaststellen.

Duizenden objecten

Na de ontdekking van Aanloop Molengat was er sprake 

van commerciële berging. De partij lood en tin zou 

namelijk een aanzienlijke schrootwaarde opbrengen. 

Onderwaterarcheologen wisten dit samen met de ont-

dekkers te voorkomen. De discussie hierover was aan-

leiding om de Monumentenwet te wijzigen: sinds 1988 

is deze wet ook toepasbaar op erfgoed onder water.

Onderwaterarcheologen besloten Aanloop Molengat 

diepgaand te onderzoeken. Tussen 1985 en 1999 heb-
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ben zij de eerste onderwaterarcheologische opgraving 

in Nederland uitgevoerd. 8   Bij de onderwateropgra-

ving zijn in totaal ca. 3000 objecten boven water ge-

haald. De geborgen objecten zijn te bezichtigen in het 

Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie te Lelystad. 

Op doordeweekse dagen is dit gratis te bezoeken, van 

10.00-16.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 9
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Huid in de vorm van een runderkopLocatie Aanloop Molengat bij Texel

Texel

Zeldzame vondst

In 1984 bleef een visser voor de westkust van Texel met 

zijn nett en vastzitt en: bij toeval ontdekte hij zo de 

restanten van een zeventiende-eeuwse vrachtvaarder. 

Onderwaterarcheologen waren enthousiast, want in 

het wrak bleek een uitzonderlijk gevarieerde lading te 

liggen.

Forse vrachtvaarder

Het wrak en zijn lading liggen op de bodem van de 

Noordzee bij Texel, in de ‘aanloop’ van vaargeul het 

Molengat. 1   Daarom wordt het wrak ‘Aanloop 

Molengat’ genoemd. De vindplaats ligt bij hoog water 

op 16 meter diepte. Het wrak lijkt weinig meer op het 

imposante zeventiende-eeuwse vrachtschip dat het 

ooit was. Alleen de kiel en delen van de romp zijn nog 

als zodanig herkenbaar. De scheepsbodem is door 

zware lading op zijn plaats gehouden.

Het gezonken schip moet een forse omvang hebben 

gehad. Met een geschatt e lengte van ruim 32 meter en 

een breedte van 8 meter behoorde het tot de zwaardere 

koopvaardijschepen. Gezien de bouwconstructie, met 

een gladde romp, is het goed mogelijk dat de vracht-

vaarder op een Hollandse werf is getimmerd. 2

Bijzondere lading

De lading in Aanloop Molengat was afk omstig uit alle 

hoeken van de wereld: van Polen en Tsjechië tot Afrika 

en Azië. 3   De goederen zijn grotendeels halff abrica-

ten, zoals lood, tin en ijzer. Deze metalen zouden na 

aankomst in de bestemmingshaven verder verwerkt 

worden. Onderin het schip lagen zware loodblokken, 

daarboven een laag smeedijzeren staven en daar weer 

bovenop vaten met tinrollen: opgerolde bladen ruw 

uitgegoten tin. Naast de lading zware metalen bevatt e 

het schip een partij van 400 runderhuiden, bedoeld 

voor verwerking tot producten van leer. 4   

In het wrak zijn ook resten van olifantstanden ge-

vonden. Het ivoor hieruit werd indertijd verwerkt in 

luxeproducten, zoals kammen en waaiers, en gewo-

nere voorwerpen als luizenkammen en mesheft en. 

De slagtanden, afk omstig van Afrikaanse olifanten, 

konden niet worden geborgen, omdat ze vastzitt en 

aan het smeedijzer. Ook de elf gietijzeren kanonnen 

waarmee het schip minimaal was uitgerust, liggen nog 

op de zeebodem. Naast de halff abricaten zijn er diverse 

eindproducten opgedoken uit het wrak. Archeologen 

haalden textiel, spelden, peperkorrels, musketkogels 

en kisten met kanonskogels boven water.  5

Pakhuis van de wereld

Om te weten uit welke tijd het schip dateert, is het 

hout van de kiel onderzocht. Dit kwam van een boom 

in het Duitse Westfalen die na 1626 is geveld. Een ande-

re aanwijzing voor de leeft ijd van het schip zijn de aan 

boord gevonden textielloodjes. Op deze keurmerken 

voor ‘herensaai’, een luxe stof, staat tevens de her-

komst van de stoff en vermeld. Het jongste exemplaar 

uit Aanloop Molengat is een Leids loodje uit 1635. 

Aan de hand van deze gegevens is de datering van het 

schip vastgesteld op 1635 tot 1640. 6  

Ook de herkomst van de merken op de tinrollen is 

achterhaald. Deze waren geïmporteerd uit de wingebie-

den in het ertsgebergte van het toenmalige Bohemen 

en Saksen (nu: Tjechië en Duitsland). 7  Vanwege 
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Halff abricaten: tinrollen, loodblokken en runderhuiden34
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Tekening en foto van het Leidse textielloodje met het jaartal 16356 Tekening en foto van het Leidse textielloodje met het jaartal 1635Tekening en foto van het Leidse textielloodje met het jaartal 1635Tekening en foto van het Leidse textielloodje met het jaartal 1635

Tinrol met merken. De rollen waren verpakt in 
tonnetjes van sparrenhout, zoals aan 
de vorm nog goed te zien is.


