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Het Leerwrak bij Texel: Russisch leer en andere 
vondsten van een Hollandse koopvaarder uit 1735

Michiel H. Bartels

Inleiding 1
In 1980 werd door Team Phileas Fogg in de Waddenzee oost 
van het Noord-Hollandse eiland Texel een houten scheeps-
wrak ontdekt. Het wrak lag nabij een voormalige wadplaat 
met de naam Vogelzand (Fig.1).2 De lading bestond voor een 
groot deel uit bundels opgerold leer, die aanleiding waren 
het wrak als ‘Leerwrak’ te betitelen. Het schip lag op de 
bodem van de Texelse Waddenzee in een getijdengebied met 
sterke stroming. Deze stroming zorgde voor erosie van het 
wrak, maar ook voor tijdelijke toedekking. Vele jaren later 
herontdekte Duikclub Texel (DCT) het opnieuw blootgespoel-
de wrak. In beide gevallen werden rollen leer, Russisch leer 
ofwel juchtleer, uit de lading geborgen en naar Oudeschild 
gebracht. Daarnaast werd kombuisgoed, overige lading en 
scheepsdelen meegenomen. Vanuit de Gemeente Texel 
heeft in 2016 Archeologie West-Friesland (AWF) de opdracht 
gekregen om alle objecten in particulier eigendom uit de 
wrakken aangetroffen binnen de wateren van de Gemeente 
Texel te inventariseren en zo mogelijk aan de openbare col-
lectie van Museum Kaap Skil of de Provincie Noord-Holland 
toe te voegen. Het onderstaande is een eerste resultaat van 
één van de projecten van deze inventarisatie die tot op de 
dag van vandaag doorloopt.

Probleemstelling en problematiek
In de Waddenzee zijn van de late 16de eeuw tot de vroege 
19de eeuw veel schepen vergaan. De conserveringstoestand 
van de scheepswrakken is zeer wisselend. Door getij en stro-
ming komen wrakken die eeuwenlang waren afgedekt door 
zandbanken na een flinke storm of door een andere oorzaak 
weer tevoorschijn. Het exacte aantal wrakken is daarom niet 
te herleiden. Veel wrakken zijn inmiddels ook geheel ver-
dwenen. Op sommige plekken in de westelijke Waddenzee 
liggen meer scheepswrakken dan op andere plekken. De 
locatie Burgzand Noord (BZN) is vooralsnog de plaats met de 
grootse dichtheid van wrakken. Dit gebied is sinds 2015 het 

eerste onder water gelegen Rijksmonument. Hier ligt ook het 
bekende ‘Palmhoutwrak’ (Fig. 2).3 De studie van de lading 
van de schepen vertelt ook bij het Leerwrak veel over de 
scheepvaart, de handel en de levenswijze aan boord. 

01 Uitsnede van de topografische kaart van Zoutman-Metius uit 
1664 met in de rode cirkel het Vogelzand en de locatie van het 
Leerwrak. (Collectie Stichting Texels Museum).



8

Het Leerwrak en haar inhoud

Locatie en vondstomstandigheid
Het Leerwrak werd in 1980 aangetroffen op een diepte van 
3 m - NAP.4 Het wrak lag hemelsbreed ongeveer 10 km ten 
oostnoordoosten van de havenmond van Oudeschild. Van 
het schip restte in 2003 nog ongeveer 3 m in de bodem. De 
bovenzijde werd voortdurend aangevreten door paalwormen, 
veel is zodoende al voor de komst van de duikers verloren 
gegaan. In 2015 resteerden alleen nog zichtbare wrakres-
ten bestaand uit een scheepsfragment van 12,5 bij 5 m. De 
wrakbult stak toen 2,5 m boven de zeebodem uit. De diepste 
resten lagen op 8 m - NAP. Het wrak heeft langs de noord-
oostzijde een diepe slijpgeul.5 Hierdoor trok de lading aan 
één zijde langzaam naar buiten. 
Sinds 2016 wordt het restant van het Leerwrak systematisch 
gemonitord door DCT op verzoek van de Gemeente Texel en 
in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
door Periplus. Hierbij valt te constateren dat de nog weinige 
overgebleven delen van het wrak snel sterk achteruitgaan. 

Bij een waardestelling in 2019 bleken nog meer wrakresten 
verloren te zijn gegaan.6 De lading was inmiddels geheel 
weggespoeld. De bekende factoren hierbij zijn paalwormen, 
sterke stroming maar vooral visserij met visnetten. Grote 
stukken visnet maar ook kreeftenvallen blijven aan de wrak-
delen hangen. In 2018 is waargenomen dat door de visserij 
een geheel stuk boord van meer dan 10 m lang ongeveer 30 
m is verplaatst daarna steeds verder van zijn oorspronkelijke 
locatie is komen te liggen. 
Door een combinatie van natuurlijke factoren en menselijke 
activiteiten zullen alle resten van het Leerwrak over enige tijd 
zijn verdwenen. 

Bouwtechnische kenmerken van het schip
Het Leerwrak is niet systematisch onderzocht of opgemeten. 
Geschat wordt dat de lengte ongeveer 37 m bedroeg, waar-
bij werd opgemerkt dat het schip ‘een dikke kont’ had. Het 
vermoeden bestaat zodoende dat het hier om een fluitschip 
gaat, een gebruikelijk type in de 17de en eerste helft 18de 

02 Olieverfschilderij (1665) van Ludolf Bakhuizen met een zeegezicht op de Rede van Texel met vissersboten en koopvaarders. 
Op de achtergrond de Hoge Berg en het dorp Oudeschild (Royal Museums Greenwich, object BHC0916). 

Het Leerwrak bij Texel



9

eeuw. Aanvankelijk was slechts één boord te zien omdat 
dit aan de slijpgeul lag. Dit boord was ongeveer 3 m hoog 
gemeten vanaf de zeebodem. Hoewel bij de meeste duiken 
het zicht slechts 30-50 cm bedroeg, waardoor de meeste 
waarnemingen op de tast zijn gedaan, kon toch worden 
vastgesteld dat het schip door losstaande, houten schotten 
in compartimenten was opgedeeld die de lading scheidden. 
Voorin het schip zat een flinke bult graan of rogge. Meer aan 
de achterzijde van de compartimenten zat een deel zonder 
lading. In dit deel was nog een deur aanwezig, waarachter 
zich een ruimte bevond met het kombuisgoed. Aan één van 
de wanden van de ruimte was een houten kast bevestigd 
waaraan een tapkraan zat. Het ornament om deze tapkraan 
was een kunstig gietwerk uit brons in de vorm van twee ver-
vlochten dolfijnen. Onderin het schip lagen tientallen met 
touw vastgeknoopte rollen met juchtleer. De lading hieronder 
werd gevormd door een laag grof geweven matten. De rollen 
leer en de matten waren vrij komen te liggen aan de zijde 
van de slijpgeul. Ballaststenen zijn niet waargenomen. 
Uit het schip is een aantal spanten meegenomen.7 Deze 
staan nu opgesteld bij het clubhuis van DCT op de noordpier 
van de haven van Oudeschild. Deze spanten vertonen zowel 
verbindingen met houten als met ijzeren pennen. Aan een 
van de ijzeren pennen is een klont rogge en kaf van de rogge 
vastgeroest (Fig. 3). Onderzoek naar deze scheepsdelen moet 
nog plaatsvinden. 

Bewapening
De aanwezigheid van slechts een beperkt aantal kanons en 
een geringe hoeveelheid munitie geeft aan dat het om een 
licht bewapende koopvaarder gaat. Een oorlogsschip zou 
veel zwaarder zijn bewapend. Van het schip zijn voor zover 
bekend drie kanonnen geborgen. Het eerste kanon is een vijf 
voet lange Engelse 3-ponder.8 Dit 153 cm lange gietijzeren 
kanon vertoont Engelse kenmerken omdat dergelijke types 

vanaf 1690 door de Royal Navy in Engelse geschutsgieterijen 
op grote schaal worden geproduceerd.9 Het kanon schoot 
met 3-ponds kogels van 1,4 kg. Dit kaliber werd frequent 
gebruikt op koopvaarders. Het type kanon bleef lang in 
gebruik. 
Het tweede kanon is een halfponds draaibas. Een draaibas 
is een klein wendbaar kanon dat op de reling van het schip 
was gemonteerd. Inclusief helmstok was het kanon 79 cm 
lang (Fig. 4). Wanneer de ontbrekende 10 cm van de tromp 
(vuurmond) daarbij wordt opgeteld, komt het kanon op een 
lengte van ongeveer 90 cm. De draaibas is een 16de-eeuws 
type kanon dat tot ver in de 18de eeuw werd gemaakt en 
gebruikt. Achterop het kanon zit de kamerhouder waarin de 
losse kruitkamers werden gelegd. Van deze conusvormige 
smeedijzeren kruitkamers werden door DCT in 2016 al vier 
exemplaren opgedoken. Bovenop de kamer zat een smee-
dijzeren handvat waarmee de patroon kon worden geplaatst 
en verwijderd.10 Het derde kanon is door een lid van Philleas 
Fogg opgedoken en geschonken aan het Juttersmuseum 
op Texel. Dit gietijzeren kanon is aldaar verloren gegaan. 
Behalve kanonnen is ook de rechterwang van een rolpaard 
gevonden.11 Tenslotte zijn twee eenvoudig gedecoreerde 
lontstokken opgedoken.  

Naast de drie kanons zijn door DCT en anderen totaal 61 
kogels naar boven gehaald. Zes hiervan waren kneppelkogels, 
dat wil zeggen twee kogels verbonden door een gesmede 
gietijzeren staaf, de overige betroffen ronde massieve kogels. 
Hoewel de kogels in slechte staat van de zeebodem kwamen 
vanwege de invloed van het zoute zeewater op de kogels, 
konden ze alle worden opgemeten en gewogen. De zwaarste 
kogel woog 1,41 kg en had een diameter van 7,1 cm. De 
lichtste woog 0,185 kg en had een diameter van 5 cm. Van 
de 61 kogels was het gemiddelde gewicht 0,58 kg en de 
gemiddelde diameter 5,5 cm.  

03 Een spant van het schip met vastgeroeste rogge 
(foto Archeologie West-Friesland).

04 De draaibas uit het Leerwrak (foto Archeologie 
West-Friesland). 
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Kombuisgoed, scheeps-, en handelsuitrusting
De vondsten uit het wrak vallen op te delen in kombuisgoed, 
handelsuitrusting en handelswaar: de lading. Opvallend is 
de bepekte aanwezigheid van scheepsuitrusting. Van het 
tuigage zijn een jufferblok, vioolblok, pokhouten schijven en 
touwgeleiders opgedoken.12 Wellicht was bij het moment van 
vinden de bovenzijde van het schip al geheel verdwenen en 
daarmee de meeste scheepsuitrusting. 
Het kombuisgoed omvat diverse voorwerpen voor koken, 
drinken, eten en ontspanning. Het tafelgoed bestaat uit tin 
en keramiek. Bij de tinnen voorwerpen is een groenteschaal 
uit Ostfriesland onderop voorzien van een gekroonde roos 
aanwezig. Daarnaast zijn twee eenvoudige tinnen ontbijt-
borden gevonden en een derde bord met twee merken, een 
engeltje met zwaard en de naam ‘Ingels Tin’ (Fig. 5).13 Voorts 
is een set Delftsblauw theegoed van kopjes en schoteltjes 
gevonden (Fig. 6). Een fraaie geelkoperen thee- of koffiepot 
werd geheel geplet aangetroffen, naast een messing onder-
stel (boulloire) van een ‘Friese’ kraantjeskan. Het glaswerk 
wordt gevormd door een helder bekerglas met gravure en 
van groen glas een uivormige en een cilindrische fles. Een 

middelgrote en grote steengoed kannen met baardmanmas-
ker van het late type uit Frechen waren aan boord (Fig. 7). De 
kraan van een messing tapkraan toont aan dat ook tonnen 
met inhoud aan boord waren. Van het aanwezige rookge-
rei is een messing tabaksdoos of snuifdoos met Bijbelse 
voorstelling en een handvol pijpenstelen bewaard gebleven. 
Kookgerei was voorhanden in de vorm van een platgedrukte 
messing pan met twee oren en een deksel, een schuimspaan 
zonder steel, een messing steelpan met afgebroken steel 
en twee rode grapen van Hollandse makelij. De verlichting 
bestond in elk geval uit een messing olielamp, een messing 
blaker met steel. Tenslotte is een kleine bronzen bel gevon-
den, waarvan de functie niet zeker is; mogelijk betreft het 
een tafelbel.14 Ook de functie van een loden bak van 40 cm 
breed 40 cm hoog 1,2 m lang is onduidelijk. Het enige kle-
dingstuk was een oude leren schoen. Voor de tijdberekening 
zijn twee glazen van een zandloper aangetroffen.

Een aantal voorwerpen is duidelijk toe te wijzen aan de han-
delsuitrusting van het schip. Zo zijn vier krukgewichten door 
het duikverband De Pierenvissers aangetroffen, bestaand uit 

05 Kombuisgoed van tin en rood aardewerk uit het Leerwrak (foto Archeologie West-Friesland).

Het Leerwrak bij Texel
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een cilindrisch gietijzeren gewicht met bovenop een vastge-
goten loden kraag (Fig. 8). De halfronde ijzeren beugel die 
hierin was bevestigd, ontbrak. Boven de beugel in de loden 
kraag valt de gewichtsaanduiding in Romeinse cijfers te 
lezen: III (3), IIII (4), V (5) en XV (15). Dit vertegenwoordigt 
het gewicht in Amsterdamse ponden. Links van de gewichts-
aanduiding is het stadwapen van Amsterdam ingeslagen, 
rechts een rad. Dit zijn de stads- en ijkmerken die duiden op 
de Amsterdamse herkomst.15 Onder de beugel is bij de vier 
gewichten het jaartal ingeslagen: 1730. Tevens is een doos 
bestaande uit negen bij elkaar behorende geelkoperen peil-
gewichten opgedoken. Deze passen als matroesjka-poppen 
feilloos in elkaar. De grootste is voorzien van een scharnie-
rende deksel, de zeven peilgewichten daartussen zijn alle 
kommetjes afnemend in grootte. De kleinste en lichtste is 
een schijfje.16 Een messing weegschaal met enkele gemerk-
te gewichten is wel opgedoken, maar kon nog niet worden 
gedocumenteerd.

De lading
Omdat het bovendek, een flink deel van het tussendek en 
langzaam maar zeker ook alle andere delen van het schip zijn 
verdwenen, valt niet te achterhalen wat de volledige lading 
van het schip is geweest. Veel is weggespoeld, opgegeten 
door de paalworm of al bij de stranding weggedreven dan 
wel geborgen. 
Een deel van de lading heeft met zekerheid bestaan uit 
rogge. Dit is, zoals boven beschreven, aan de spanten vast-
geroest. In 2017 is door DCT ook een zak met rogge opge-
doken. De vorm van de 45 cm lange en 25 cm brede zak 
was nog aanwezig, het textiel ervan verdwenen. Botanisch 
is vastgesteld dat het hier om rogge, het eetbare kaf van de 
rogge en akkeronkruiden gaat.17 Daarnaast bestond de lading 
uit de zogenaamde ‘Moskovische matten’ (Fig. 9). Deze lagen 
helemaal onderin het schip. Moskovische matten zijn van 
brede stevige gras- en rietsoorten met de hand grof gevloch-
ten matten. De matten lagen gestapeld in het ruim. 

06 Delfts theeservies uit het Leerwrak (foto Archeologie West-
Friesland).

07  Steengoed en glaswerk uit het Leerwrak (foto Archeologie 
West-Friesland). 

08 Loden kraag van een Amsterdams krukgewicht met aanduiding 
gewicht in Amsterdamse ponden (XV = 15), herkomstmerk en de 
klop van de ijkmeester (foto Archeologie West-Friesland). 

09 Een fragment van een Moskovische mat (foto Archeologie 
West-Friesland).
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Uit de opengebarsten zijkant van het schip werden in 2003 
merkwaardige rollen tevoorschijn gehaald. Deze slappe rollen 
waren vastgebonden met grof getwijnd touw. Na het ver-
wijderen van het touw bleek bij het uitpakken dat het hier 
ging om opgerolde, gelooide leren huiden. (Fig. 10) Bij het 
uitpakken van de rol viel waar te nemen dat het telkens om 
zes of zeven huiden per rol ging. De kleinste huid zat in het 
midden, de grootste buitenop. Zodra het leer op het droge 
lag begon het direct te verschrompelen en te vervormen. 
Daarom is door diverse duikers het gelooide leer ontzilt en 
daarna bewerkt met diverse materialen om het soepel te 
houden. 
Een eerste huid is door DCT in de winter van 2016-2017 
uitgeleend om de leerspecialisten van AWF de mogelijkheid 
te geven deze te onderzoeken. Te Hoorn werd geconstateerd 
dat de huid volledig en vrij groot was en niet zoals andere 

huiden aan alle kanten was bijgesneden. Staart, nek, een 
deel van de kop en de uitsparing van de ogen, en stukken 
van de buik waren aan de huid nog aanwezig. Op onregel-
matige afstand waren de gaten van het opspannen binnen 
het looiproces te zien. Aan de buitenzijde van de huid trof-
fen de onderzoeksters een ingewalst wafelpatroon aan (Fig. 
11). Bij bestudering van de binnenzijde viel te constateren 
dat de huid vrij grof was gevild en schoongekrabd. Opmerkt 
werd dat de huid ‘raar rook’.18 Daarna lag het onderzoek 
een half jaar stil. Toen echter de leerspecialiste Amber Veel 
interesse toonde in het onderzoek van de vermeende leer-
looierij aan de Davidstraat-Romeinstraat in Enkhuizen, werd 
haar gevraagd ook eens naar de leren huid uit het Texelse 
Leerwrak te kijken.19 Zij constateerde dat vanwege de vorm, 
het ingewalste wafelpatroon en de geur het hier onomsto-
telijk om ‘Russisch leer’ of wel Cuir de Russie moest gaan. 

10 Een aantal uitgerolde huiden van Russisch leer uit het Leerwrak (foto Archeologie West-Friesland).

Het Leerwrak bij Texel
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Daarna raakte het onderzoek in een stroomversnelling. Met 
behulp van de leden van DCT en andere duikers konden op 
Texel en Terschelling nog 28 huiden worden bestudeerd. Op 
20 november 2017 werd in Museum Kaap Skil in aanwezig-
heid van Elise Blouet, de Franse specialiste op het gebied van 
Cuir de Russie, een expert meeting georganiseerd waarbij veel 
geheimen van het Russisch leer werden ontrafeld.20 In 2018 
stond het totaal op 36 huiden. De overige huiden geborgen 
uit het schip, vermoedelijk tussen de 200-300 stuks, zijn 
ontzilt, op diverse wijze behandeld en verkocht, weggeven 
of versneden voor eigen gebruik.21 Het leer was namelijk na 
behandeling van zeer goede kwaliteit en op velerlei wijze 
toepasbaar.
Uit de inventarisatie van de 36 huiden en losse stukken bleek 
dat in veel wangen van de huid, veelal de linkerwang, een 
jaartal was gestanst. Hier viel het jaartal (17)32 of (17)33 
te lezen (Fig. 12). Alle huiden zijn systematisch opgemeten. 
Vervolgens is een statistische formule toegepast om te zien 
of hier een bepaalde regelmaat of seriatie in voorkomt. Dit 
bleek niet zo te zijn, de huiden waren allemaal verschillend 
en er kon geen bepaalde groep of cluster worden geconsta-
teerd. Ook bleek dat de huiden sterk van kleur verschilden, 
van zeer donkerbruin tot haast zwart, maar ook lichtere 
bijna beige tinten. De merkwaardige geur werd veroorzaakt 
door de toepassing van berkenpek en berkenolie tijdens het 
looiproces. Het Russische woord voor dergelijk leer is ’yufte’ 
wat in het Nederlands is verbasterd naar het woord ‘jucht’.22 
De term ‘juchtleer’ voor dit stevige Russische leer is hiervan 
afgeleid. Door in de huid ondiepe parallelle kerven te walsen, 
raakte het leer doordenkt met de pek en olie. Hierdoor werd 
het, net zoals het tegenwoordige Gore-Tex, goed waterbe-
stendig. 

Slechts drie van de geborgen huiden zijn onder water bewaard 
en niet met nieuwe materialen ingesmeerd.23 Deze huiden 
bieden in de toekomst de kans op nader natuurwetenschap-
pelijk onderzoek. Hier wordt onder verder op ingegaan. 

Datering en route van het schip. 
Eén dekplank is dendrochronologisch onderzocht maar 
leverde geen mooie sluitdatum omdat te veel hout van de 
buitenzijde ontbrak.24 Op basis van het jaartal 1730 in de 
krukgewichten en de jaartallen 1732 en 1733 in de huiden, 
mag worden gesteld dat het schip in 1733 of kort daarna is 
gezonken en vergaan. Het schip is net zoals de meeste van 
de bij Texel gestrande schepen nog niet geïdentificeerd. Een 
kort onderzoek in het notarieel archief in Amsterdam, waar 
veel strandingen door notarissen verzekeringsmatig werden 
afgehandeld, heeft vooralsnog geen nadere gegevens opge-
leverd omdat de archieven over de jaren 1733-1736 ontbre-
ken. De vraag is of het hier om een inkomend schip of een 
uitgaand schip gaat. Uit de periode vanaf 1738 zijn slechts 
drie inkomende schepen uit Rusland bij Texel vergaan: in 
1738, 1754 en 1760 waarvan de laatste bij de Zuiderhaaks 
dus niet in het onderzoeksgebied.25 In de vliegende storm 
van 19 januari 1735 vergingen wel 25 uitgaande koopvaar-
ders op de Rede van Texel. Deze kenden bestemmingen 
als Rouen, Lissabon, Cádiz, Gibraltar, Malaga, Barcelona, 
Constantinopel.26 De werkhypothese is vooralsnog dat het 
Leerwrak een uitgaand schip was en de lading werd doorge-
voerd. Wel zijn Straatvaarders vaker zwaarder bewapend dan 
Oostzeevaarders, maar omdat kanons beslist ontbraken ten 
tijde van de onderzoeken, valt hier geen uitspraak over te 
doen. 

11  Ingewalst wafelpatroon van het Russische leer (foto 
Archeologie West-Friesland). 

12 Stans met het jaartal 1732 op de wang van een runderhuid uit 
het Leerwrak (foto Archeologie West-Friesland).
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Handel, lading en de vaarroute op 
Rusland, Archangelsk of Petersburg?
Wanneer in de Amsterdamse notariële archieven wordt geke-
ken naar de term ‘Juchten’, dan valt direct op dat juchten 
alleen voorkomen in de handel van de Hollandse schepen 
vanuit Rusland. Tot het einde van de Grote Noordse Oorlog 
in 1721 was het boven de poolcirkel gelegen Archangelsk de 
enige Russische zeehaven. Deze haven kende grote nade-
len: het was een lange risicovolle tocht langs territorium 
van de Noorse koning. Archangelsk was alleen in de zomer 
ijsvrij en de douanebeambten van de tsaar waren berucht 
om het tijdrekken om zo de Hollandse handelsvloot tot 
het laatst binnen te houden en de exportbelastingen op te 
drijven. De Nederlanden leverden vooral luxegoederen als 
zijde, papier, gedestilleerd, hand- en vuurwapens en kanon-
nen aan de tsaar.27 Omgekeerd kochten zij in Archangelsk 
natuurproducten in als lijnzaad, hennep, rogge, gerst, teer, 
pek, traan, bijenwas, honing, zalm, kaviaar, bont en pels van 
allerlei dieren, veel juchten en Moskovische matten. De laat-
ste waren weinig in trek. Sommige schepen gingen vanuit 
Archangelsk direct door naar Livorno of andere havens aan 
de Middellandse Zee. In de archieven staat ook vermeld hoe-
veel lasten juchten werden meegenomen en wat deze per 
last kostten. De prijs ging per Russische poed, een gewichts-
maat van ruim 16 kg. 
Sint-Petersburg en de voorhaven Kronstadt kregen voor de 
Russische handel betekenis vanaf 1703. De handel werd 
hier, ondanks de Zweedse piraterij op de Oostzee, steeds 
belangrijker ten koste van de handel met het afgelegen 
Archangelsk.28 Uit de Russische exportlijsten en de regis-
ters van de Sonttol blijkt dat veel Nederlandse schepen 
vanaf 1737 afkomstig met als thuishaven Hindeloopen of 
Amsterdam geladen met juchten terug naar Holland varen.29 
Sommigen voeren direct door naar Venetië of Livorno.30 Ook 
in de Sonttolregisters ontbreken de jaren 1733-1736, net 
zoals in de Amsterdamse archieven. 

De toepassing van juchtleer
Wat betreft het vervaardigen, verwerken, verhandelen en ver-
laden van juchtleer staan nog veel vragen open. Ten eerste 
de betekenis van de jaartallen op de huiden. Zijn deze door 
de producenten de transporteurs of de douaneambtenaren 
van de tsaar aangebracht? Op andere huiden uit andere 
schepen worden stempels van inkt op de binnenzijde waar-
genomen (het scheepswrak Juktsenskobben Hylky, Finland), 
of gestanste cirkels en halve manen. 
Hoe komen de kleurverschillen van de huiden tot stand? 
Het lijkt erop dat dit door de toepassing van verschillende 

verfstoffen gebeurde. Waar uit andere wrakken de huiden 
eenvormig zijn en geheel bijgesneden, zijn de huiden uit 
het Leerwrak alle weliswaar van runderen maar wat betreft 
formaat volstrekt verschillend.31 Wat voor soorten olie en 
pek werden toegepast om het typisch Cuir de Russie effect te 
verkrijgen? Was dit alleen berkenolie en berkenpek of werden 
ook andere stoffen gebruikt, zoals walvisolie?32 Chemisch 
onderzoek op de onbewerkte Texelse huiden zal dit moeten 
uitwijzen. De toenmalige leerlooiers en de huidige leerlooiers 
houden hun procedé geheim.33 Omdat gedurende de Eerste 
Wereldoorlog veel Russische leerlooiers stierven, is de oor-
spronkelijke receptuur van het Cuir de Russie verloren gegaan. 
In Sovjet Rusland werd overgestapt van ambachtelijke naar 
industriële productie met chemische methodes. Het geheim 
van de leerlooiers verdween zodoende, maar heeft kans om 
na een experimentele fase weer terug te keren. 
Waar uit Rusland komen de runderen precies vandaan? Uit 
de restanten van staartbeentjes in de Texelse huiden kan 
wellicht DNA-materiaal worden verkregen om de herkomst 
van de runderen te bepalen. Waarom wordt het kenmerken-
de wafelpatroon toegepast, is het werkelijk functioneel om 
de looistof beter in de huid te krijgen? Ook tegenwoordig 
wordt geëxperimenteerd met het inwalsen van het wafelpa-
troon. Waar de topmerken als Hermes en Purdy dit mecha-
nisch aanpakken, wordt door de looiers van het Estische 
Triple Skin met zelf gefabriceerde deegrollers voorzien van 
parallelle cirkelvormige messen gedaan. Vooralsnog lijkt het 
in het verleden en nu om een decoratief doel te gaan. 
Op vele plekken in het 18de -19de-eeuwse Rusland, dus 
inclusief Estland en Finland, werd op grote schaal leer 
gelooid. Bekende looierscentra waren Pskov, Novgorod aan 
de Volkhov rivier en Byngi aan de Neva rivier. Alleen het eer-
ste keus leer werd naar Europa geëxporteerd. Vanaf 1770 
vergrootte tsarina Catharina II de export van leer naar Europa. 
De omvang van de handel in Russische leer bedroeg in 1777 
maar liefst 1 miljoen roebel. In het toenmalige Rusland 
waren rond deze tijd 1530 leerlooierijen actief.34

Hoe het leer van de productiecentra naar de havens werd 
vervoerd, is nog een punt van onderzoek.
In Noordwest en Zuid-Europa werd deze hoge kwaliteit leer 
zeer gewaardeerd. Het werd het materiaal om dure boeken 
en vooral de Statenbijbel te kaften. De Koninklijke Bibliotheek 
heeft enkele zeer goed bewaard gebleven exemplaren in haar 
bezit.35 Daarnaast zijn meer vergankelijke zaken als riemen, 
laarzen, zadels en patroontassen van dit leer gemaakt.36 In 
Medemblik bestelde men in 1664 voor de burgemeesterska-
mer ‘staende Rusleren stoelen’, dat wil zeggen stoelen met 
een bekleding van Cuir de Russie.37 In het mediterrane gebied 
zijn vooral panelen van koetsen, wandbespanning, kruitmaten, 
paardentuig en meubel- en kistbespanningen vervaardigd.38

Het Leerwrak bij Texel
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Op Texel is door velen het opgedoken leer bewerkt in de 
vorm van tassen, horlogebandjes, telefoonhoesjes en rie-
men. Daarnaast zijn ook cowboyhoeden, messcheden voor 
Rambo-messen, pijlenkokers en decoratieve vloermatten 
gemaakt. 
Tijdens het onderzoek bleek al dat het Russisch leer opviel 
door de krachtige geur. Deze werd veroorzaakt door een 
combinatie van het leer met het looimateriaal. Parfumeurs 
ontdekten in de late 19de eeuw dat dit een mannelijke, 
krachtige boslucht was en een als een afrodiscium kon wer-
ken op de andere sekse. Grote parfumeurs als Chanel hebben 
vanaf eind 19de de eeuw deze parfum voor heren in produc-
tie genomen (Fig. 13).39 Tot op de dag van vandaag wordt 
door meerdere parfumhuizen deze exclusieve geur gemaakt. 
Ook het verloren gegane Cuir de Russie is op ambachtelijke 
schaal weer in productie genomen. De Baker Tannery in 
Devon (VK) en anderen produceren voor de wereld-topmer-
ken als Hermès en Purdy. Deze merken laten op ambachtelij-
ke wijze de meest hoogwaardige lederwaren als portefeuilles, 
tassen en schoenen vervaardigen. 

Andere Leerwrakken in Europa
In Nederland is in veel wrakken leer gevonden. Alleen het 
wrak bij de Kreupel, een kunstmatig eiland 4 km ten noorden 
van Andijk (West-Friesland) gevonden in de jaren ’60 had 
Russisch leer aan boord. Zowel op Texel als op Terschelling 
spoelen incidenteel aan de Noordzeekust huiden van 
Russisch leer aan.40 Buiten Nederland is het belangrijkste 
wrak van het schip de Mette Catharina, afkomstig uit het 
toen nog Deense Flensborg. Zij zonk nabij Plymouth in het 
zuiden van Engeland in 1786 met honderden zo niet dui-
zenden huiden van Russisch leer aan boord.41 In 2019 is de 
Finse Nationale Dienst gestart met het onderzoek van het 
Juktenskobben Hylky (het wrak bij de Juchtenrots), een schip 
met veel Russisch leer aan boord, lekgeslagen en gezonken 
op een van de rotsen in Zuid-Finland. In het Balticum zijn 
nog meer scheepswrakken met Russisch leer als bijlading 
opgedoken. 
Tenslotte zijn tot nog toe op zeker twee plaatsen in 
Nederland in archeologische context objecten van Russisch 
leer opgegraven: een fragment van een laars in 17de-eeuws 
Enkhuizen en een bovenwerk van een muil uit de 
Prinsenhofgarage uit Delft. 

Conclusie en samenvatting
Het Leerwrak in de Waddenzee bij Texel is een sprekend 
voorbeeld van de Hollandse koopvaardij en de handel op 
Rusland. Waar historisch en scheepsarcheologisch de aan-
dacht vooral uitgaat naar de handel en scheepvaart op de 
Oost (VOC) is voor de Nederlanden de handel op de Oostzee 
het belangrijkst. Honderden schepen per jaar voeren van 
Texel naar de Oostzee en weer terug. Het Leerwrak, moge-
lijk een 37 m lang fluitschip, toont wat deze handel inhield 
door de vondsten van onder andere bulkgoederen als rogge 

13 Een fles met het herenparfum Cuir de Russie in de flag store 
van Chanel, P. C. Hooftstraat, Amsterdam, december 2017 (foto 
Archeologie West-Friesland).  

14 Onderwaterfoto van een losgetrokken scheepsdeel van het 
Leerwrak met daar in een gat van een luik of poort, zomer 2018 
(foto Duikclub Texel). 
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en ruwe producten als Russisch leer. Het Leerwak zonk 
rond 1735 op een moment dat de relatie met het tsaren-
rijk Rusland volop in beweging was. Het oude verafgelegen 
handelscentrum Archangelsk raakte in onbruik, de nieu-
we handelsmetropool Sint-Petersburg kwam op, met veel 
Nederlandse steun, op. Het handelsvolume nam daardoor 
toe en daarmee ook de export van Russisch leer. Het ver-
moeden bestaat dat het schip de handelswaar doorvoerde 
van Amsterdam, via de Rede van Texel naar een zuidelijke 
Europese haven.
Alhoewel het onderzoek door de Texelse duikers over vele 
jaren niet erg systematisch is verlopen en materialen selec-
tief zijn verzameld, biedt de inventaris van het wrak een 
goed inzicht in wat een koopvaarder zoals bij zich had. De 
inventarisatie heeft geleid tot overzicht in het kombuisgoed, 
de scheepinventaris en de handelswaar. Deze drie aspecten 
kennen, net zoals de historische achtergrond van het wrak, 
echter nog veel open einden. Daarmee biedt verder onder-
zoek naar het Leerwrak veel aanknopingspunten voor toe-
komstig onderzoek (Fig. 14).

Summary in English
The Leather Wreck, found in the Wadden Sea near the island 
of Texel, is a glowing example of Dutch merchant shipping 
and of Dutch-Russian trading activities. While historical 
and maritime-archaeological studies have been particu-
larly focussed on Dutch trading activities in Eastern Asia, 
the Baltic region was in fact the premier trading theatre for 
Dutch merchants. Every year hundreds of ships travelled bet-
ween the Texel Roads and various ports in the Baltic region. 
Goods salvaged from the Leather Wreck, possibly a 37m long 
flute, reflect these trade relations. Found among others were 
bulk goods, such as rye, and half-fabricates, such as Russia 
leather. 
The Leather Wreck foundered around 1735, at a time when 
trade relations with Tsarist Russia were fundamentally chan-
ging. The long-used, but distant trade hub of Archangelsk 
fell into disuse, while the new trade metropolis of Saint 
Petersburg was – with Dutch support – finding its footing. 
The volume of Russian goods being exported increased, 
including Russia leather. It is suspected that this flute was 
on its way to a Mediterranean port, travelling via Amsterdam 
and its roads at Texel.

Though the research conducted by local divers over the past 
several years has not been particularly systematic, and mate-
rials have gathered selectively, the wreck’s inventory does 
provide a good insight into what a merchantman would have 
carried. Overviews have been developed of the ship’s inven-
tory, kitchen utensils and trade goods. However, all three 
overviews are incomplete and therefore, like the historical 
background of the wreck, provide a range of opportunities for 
further research.
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1 De vaak vertrouwelijk verkregen informatie 
over dit wrak en haar lading is afkomstig van 
Texelse sportduikers en onderwater-ama-
teurarcheologen. Deze zullen op hun eigen 
verzoek niet bij name worden genoemd 
maar worden aangeduid bij het informele 
of formele verband waartoe zij zichzelf 
rekenen. Drie groepen worden hierbij onder-
scheiden; het Team Phileas Fogg, het team 
van De Pierenvissers en de Duikclub Texel 
(DCT) en haar voorlopers. De deelnemers in 
deze duikverbanden hebben in de periode 
2003-2020 vaak gewisseld of zijn afge-
splitst en weer samengevoegd. Een scherpe 
scheidslijn is daarom niet te geven.  

2 Andere namen waaronder het wrak bekend 
staat zijn De Fransman en Vogelzand 5. Het 
wrak ligt grotendeels in de Gemeente Texel 
maar direct op de grens met Gemeente 
Hollands Kroon.

3 Vos 2019. 
4 N: 53°-02.643’ en E: 004°58.859’. RD: 

X= 127800, Y = 561995, Archisnummer 
47690. Arcis Zaak 3171111100, NCN 
9255. 

5 Brenk 2017, 89. 
6 Coenen & Opdebeeck 2019, 7-9.
7 Onderzoek naar deze scheepsdelen moet 

nog plaatsvinden.
8 Particuliere collectie Oudeschild.
9 Intern rapport Nico Brinck, januari 2010.
10 Intern rapport Nico Brinck, oktober 2017. 

De in 2017 door DCT opgedoken draaibas 
bevindt zich nu samen met de kruitkamers 
in de provinciale collectie te Castricum.

11 Dit was op 8-6-1980.

12 Voor de benaming van alle scheepsonderde-
len, zie: Vos 2015.

13 De tinnen voorwerpen zijn stevig schoon-
gemaakt waardoor de merken slecht te 
zien waren. Determinatie Jan Beekhuizen, 
Amsterdam. 

14 De objecten zijn in particulier bezit bij 
diverse eigenaren. De lijst is vanwege de 
wijze van verzamelen en beheren noodge-
dwongen onvolledig. Door AWF onderzoeks-
administratie en een inventarislijst in het 
Deventersysteem opgesteld. 

15 Vergelijk: Gawronski: 1996, 156.
16 Vergelijk: Gawronski: 1996, 155-156.
17 Determinatie Lies de Sitter-Homan, AWF. 
18 Onderzoek door Ans Vissie en Els Winters, 

AWF. 
19 Amber Veel doet onderzoek naar natuurlijke 

en historische looimethoden, zie https://
www.amberveel.com/i/3. 

20 http://www.eliseblouet.com/eliseblouet.
com/Elise_Blouet.html

21 https://www.leerbewerken-texel.nl
22 Kluyver 1891; Tsygankova 2012.
23 Twee uit de collectie van de Pierenvissers en 

een op Terschelling.
24 Van Daalen 2018, 6. Hier kon geen mooie 

sluitdatum worden geconstateerd omdat 
te veel hout van de buitenzijde ontbrak. De 
laatste jaarring viel te dateren in 1591. 

25 Gegevens uit strandingsdatabase van 
Maarten Hell, waarvoor dank. 

26 Strandingslijst 1735 NN aanwezig op Kaap 
Skil. En vriendelijke mededeling Maarten 
Hell. 

27 Veluwenkamp 2000; Mouquin 2017, 38.
28 Scheltjens 2009. 
29 Welling 2009. 
30 Scheltjens & Van Koningsbrugge 2003. 

Met dank aan Reinier Nauta, DCT  voor het 
opstellen van de lijst met juchttransporten. 
Zie ook: Welling, 2009.

31 Met dank aan Elise Blouet en Amber Veel 
voor de determinaties.

32 Mouquin 2017, 36.
33 Mouquin 2017, 36 en interview van de 

auteur met leerlooier en leerbewerker Tani 
Suvi van de Triple Skin leerlooierij in Viljandi, 
Estland op 13 april 2018 te Tallinn, Estland. 
http://tripleskin.com/english/ Om rotten 
tegen te gaan wordt bijvoorbeeld nu ook 
zeehondenolie gebruikt. 

34 Mouquin 2017, 34-35.
35 Met dank aan Rens Top, Koninklijke 

Bibliotheek, ’s-Gravenhage voor het mogen 
bekijken van de collectie.

36 Zie patroontas uit de collectie van 
Ostfriesches Landesmuseum te Emden (D.). 

37 Met dank aan Peter Swart, Westfries Archief, 
Hoorn.

38 Mouquin 2017, 78-104.
39 Mouquin 2017, 14-24.
40 Bartels 2018.
41 Garbett & Skelton 1987; Skelton, 2010.
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