
De Japon 

Het Palmhoutwrak is een van de meest bijzondere wrakken die ooit in Nederlandse 
wateren is gevonden. Dit komt met name door de vondst van een textielcollectie die 
zijn gelijke niet kent.  

Prof. dr. ing M.R. (Maarten) van Bommel, Hoogleraar Natuurwetenschappelijke 
aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed en Emmy de 
Groot, Docent MA Conservering en Restauratie Textiel, beiden verbonden aan 
de UvA, hebben de vondst onderzocht en concluderen dat de textielvondst in meerdere 
opzichten zeer bijzonder is. Ten eerste is er maar zelden, misschien wel nooit, zo'n 
grote vondst gedaan in een maritieme context. Er bestaan slechts een handvol 
zeventiende-eeuwse kledingstukken in Nederland. De ontdekking van de restanten van 
een hele garderobe in een maritieme omgeving, waaronder enkele kledingstukken die 
nog bijna compleet zijn, is dan ook zeer bijzonder. Het onderstreept dat de Reede 
van Texel een maritieme schatkamer is, vol met kostbaar erfgoed uit de Gouden Eeuw.  

De kledingstukken zijn ongeveer 400 jaar oud. Specialisten van de School of Historical 
Dress in Londen vermoeden dat de kledingstukken in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw gemaakt zijn. Desondanks is alles goed bewaard gebleven. Dit maakt 
dat we te maken hebben met een zeer unieke vondst! 

In het Palmhoutwrak is onder andere een zeer bijzondere zijden japon ontdekt. In 2016 
werd deze exclusieve japon met een grootse ceremonie in Museum Kaap Skil op Texel 
gepresenteerd. Er zijn nog veel vragen en er zullen nog jaren van onderzoek nodig zijn 
voordat duidelijk is wat de herkomst en betekenis is. 

De japon bestaat uit een lijfje met een aangerimpelde wijde rok die openvalt aan de 
voorzijde. Het lijfje heeft ingezette mouwen, met losvallende overmouwen en 
mouwkappen. De hals is voorzien van een opstaande kraag. De japon is gemaakt van 
zijde. De stof is geweven in satijn. Met deze weeftechniek is een bloemmotief 
aangebracht op een achtergrond van dezelfde kleur. Door het ruime gebruik van zijde 
en het model is duidelijk dat deze japon aan een dame uit hogere kringen heeft 
toebehoord, of voor haar bedoeld was. In deze japon werd geen zilver- of gouddraad 
ontdekt, in andere textieldelen uit de vondst wel. Mogelijk was hij dus bedoeld voor 
‘dagelijks gebruik’. 

De kleur van de stof is nu oranje, groen, bruin, rood, geel en zwart. De japon heeft 
oorspronkelijk niet deze kleuren gehad. Waarschijnlijk hebben de kleurstoffen 
gereageerd op de omstandigheden waaronder ze al die eeuwen onder het zand en in 
het water hebben gelegen. Het is bijna zeker dat de originele japon één kleur had.  

Hoewel de japon bijna vier eeuwen onder water heeft gelegen is hij, zeker gezien deze 
omstandigheden, nog in opvallend goede staat en compleet. 

 


