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De replica van een houten scheepslantaarn uit het Palmhoutwrak, 
een driedimensionale puzzeltocht Jacco Bakker

Mijn tocht naar een zo goed mogelijke replica van 
deze lamp begon in het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten in Castricum, ‘Huis van Hilde’. Om 
een zo goed mogelijke replica te kunnen maken, heb 
je alle informatie nodig die voorhanden is. Op een 
werkavond van de Duikclub Texel in november 2019 
vroeg ik aan onze meest ervaren duiker en nestor 
Jack Betsema of hij het een goed idee zou vinden om 
samen met mij een bezoek te brengen aan het depot 
in Castricum. Dit vond hij een prima idee en zo 
geschiedde.  

Ondertussen had ik contact opgenomen met Martin 
Veen, de collectiebeheerder van het Huis van Hilde. 
Hij bleek bereid om ons persoonlijk een rondleiding 
te geven langs de vondsten uit het scheepswrak. Deze 
waren inmiddels teruggekeerd van de conservering 
door restauratiebureau Restaura in Heerlen. Een 

maand later haalde ik Jack samen met zijn vrouw 
Carla op om naar het Huis van Hilde te vertrekken. We 
werden goed ontvangen en kregen alles te zien. Die 
middag hebben we tot in de kleinste details alles van 
de lantaarn opgemeten en gefotografeerd.
Uit onderzoek bleek dat verschillende houtsoorten 
waren toegepast. De bovenkant en onderkant van 
de lantaarn waren van een zachte houtsoort als 
wilg of populier. De verticale stijlen bestonden uit 
naaldbomenhout en de bovenkant en onderkant van 
het deurtje uit eikenhout.
Met deze kennis begon ik met het maken van het 
prototype van de lantaarn. Thuis had ik nog panlatten 
en vuren balken liggen. Deze gebruikte ik voor de 
stijlen. De boven- en onderplaat van de lantaarn heb 
ik gemaakt van populierenhout en gedraaid op de 
houtdraaibank. 

In 2015 was de Duikclub Texel, wanneer de omstandigheden het toelieten, druk doende met het bergen van voorwerpen uit 
het Palmhoutwrak, administratief bekend onder de naam Burgzand Noord 17 (BZN 17). Het wrak was na jaren weer bloot 
gespoeld en allerlei voorwerpen, waaronder de stammetjes van palmhout, kwamen tevoorschijn. Uit het ruim van het schip 
kwamen voorwerpen van textiel, leer, metaal en hout. Daaronder bevonden zich twee houten schijven, een aantal vrij korte 
latjes en een deurtje. Later bleek dat dit de resterende onderdelen van een scheepslantaarn waren. Uit het wrak kwamen twee 
types lantaarns, met vijf poten en met zes poten. De lantaarns bezaten vensters en werden beide verlicht door een kaars. Het 
idee ontstond om op originele wijze een dergelijke vijfpotige scheeplantaarn te maken. Dit is het verslag van mijn zoektocht die 
uiteindelijk tot een vrijwel identieke lantaarn leidde als in het wrak gevonden werd.

Drie lantaarns met deurtjes uit het Palmhoutwrak; twee vijfpotige en in het midden een zespotige lantaarn. (foto Provincie 
Noord-Holland)
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Jac Betsema met zijn replica van een vijfpotige lantaarn, 
februari 2020. (foto AWF)

Aan een moderne houtdraaibank worden de boven- en 
onderplaat gedraaid. (foto Duikclub Texel)

In beide platen van 24 cm doorsnede boorde ik daarna 
zes gaten om later de raamstijlen en het deurtje in te 
monteren. Vooral de onderkant was flink puzzelen. Op 
een aantal bodemfragmenten kon je duidelijk zien dat 
hier een opstaande rand zat.

Deze rand was ongeveer 5 mm hoog en breed. De 
bedoeling hiervan was mij niet duidelijk. Daarom 
bekeek ik vergelijkbare lantaarns uit de beroemde 
scheepswrakken van het Zweedse oorlogschip de Vasa 
(gezonken 1628) en het Britse oorlogsschip de Mary 
Rose (gezonken 1545).

De houten bodemplaat met opstaande rand, locatie pin en 
gaten voor de stijlen. (foto Provincie Noord-Holland)

Daarbij ontbrak steeds de opstaande rand. De hoogte 
van het scharnierende deurtje van de lantaarn was 5 
mm kleiner dan het kozijn, waardoor boven het deurtje 
een sparing van een halve centimeter ontstond. Mijn 
conclusie was dan ook dat de 5 mm hoge rand een in 
het ontwerp extra ingebouwde veiligheid was. Want 
als bijvoorbeeld door deining of struikelen de borging 
van het deurtje los zou raken, kon het niet zomaar 
open gaan. Het deurtje moest eerst worden opgetild 
voordat je het kon openen. Vervolgens maakte ik vijf 
poten met tapse einden. Deze pasten door een inkeping 
in de boven- en onderplaat. Deze poten waren de 
houder voor de 28,5 cm hoge lamp. Gezamenlijk 
vormden ze de 39 cm hoge lantaarn. 

De glazen waren in de raamstijlen gemonteerd. In 
deze stijlen waren over de lengte van de smalle zijde 
uitsparingen voor het glas gezaagd. De uiteinden van 
de stijlen heb ik tot ronde pennetjes gevijld zodat deze 
in de gaten van de onder- en bovenplaat pasten. Bij 
het monteren van de raamstijlen kwam ik er namelijk 
achter dat het plexiglas dat ik hiervoor gebruikte niet 
in de sparingen paste omdat ik rechte raampjes had 
gemaakt. 

Vergelijkbare lantaarns elders
Omdat ik online had ontdekt dat uit het wrak 
van de Mary Rose in de expositie in het museum 
dergelijke lantaarns stonden, besloot ik samen met 
duikclubgenoot Teunis van den Bor tot een studiereis 
naar Portsmouth in Engeland. Aldaar kregen we in 
het Mary Rose Museum een rondleiding van diverse 
enthousiaste medewerkers die graag de kennis over 
“hun” wrak wilden delen maar ook geïnteresseerd 
waren in wat wij in de Waddenzee bij Texel hadden 
opgedoken. Tegelijkertijd zocht ik naar deze specifieke 
lantaarn. Het bleek dat voor de vensters van de 
lantaarn uit de Mary Rose geen glas werd toegepast 
maar een dun laagje uitgerolde koehoorn van de 



6 Historische Vereniging Texel Nummer 142, maart 2022

Poesie ollebum Hillie Vlas
Juf Dros fon de twiede klos wos siek en misselijk dot ze 
kwam niet op skool. Juffrouw Room viel toendertiêd 
oltóós in bee siek en seer en die kwam ok deuze keer bee 
ons op de o.l.s. in Ouweskil. Ik hod mien poesie ollebum 
net terugkrege fon de iên of de aar en doe kon ik ‘m 
mooi on heur geve. Op de leste dag dot ze bee ons in de 
klos wos seid ze: “kinderen jullie hebben zo goed je best 
gedaan en omdat ik vandaag voor het laatst ben verloot 
ik op ’t eind van de dag een mooie plaat met allerlei 
vogels erop. Dot wos naggeres wot! Ik hod ’t idee dot 
die plaat ol zo’n beetje fon mee wos wont wie sow ‘m 

Longhorn cow. Dergelijke plaatjes hoorn waren niet 
plat maar gebogen. Mijn vlakke raampjes moesten 
zodoende gebogen worden. De Lantern of beter de 
Lanthorn zoals men dat vroeger noemde, bleek een 
verbastering van het Engelse woord Longhorn.
De dunne plakjes hoorn waren mat, niet geheel 
doorzichtig zoals vensterglas. Dat dimde het toch al 
schaarse licht. De vlam van de kaars zorgde ervoor dat 
je benedendeks net kon zien waar je liep.

Bij navraag over de gebruikte houtsoorten werd 
duidelijk dat er precies dezelfde materialen werden 
gebruikt als in de Texelse lantaarn; populierenhout 
voor de boven- en onderplaat van de lantaarn. Ook 
hier werd een kaars als lichtbron gebruikt. 
De kaars zat vastgedrukt op een metalen pin op de 
bodem van de lantaarn. Onze lantaarn had echter 
geen pin maar een soort kaarsenhouder. Dit was sterk 
vergelijkbaar met de bevestiging van de kaars van de 
lantaarns gevonden op de Vasa.

Tenslotte
Met deze kennis kwamen we weer op Texel terug. 
De rechte plexiglas raampjes werden vervangen door 
gebogen raampjes. Dit paste wel degelijk, maar wel 
nadat eerst alle raamstijlen waren aangepast. Voor het 
buigen van de plexiglas ruitjes heb ik een apparaat 
ontwikkeld waarmee deze door gelijkmatige verhitting 
in model konden worden gezet. Als afwerking van het 
hout gebruikte ik lijnolie omdat dit een natuurzuiver 
product is en in het verleden voor onderhoud van hout 
vaak werd toegepast.

Nadat de lamp gereed was, heb ik deze 
geschonken aan Museum Kaap Skil in Oudeschild. 
Het hele proces van analyseren, vervaardigen van 
het prototype, het verfijnen van de verschillende 
onderdelen en de montage heeft bij elkaar ruim een 
half jaar gekost. De puzzeltocht is nu klaar, alleen de 
kaarshouder ontbreekt nog.

Ook op het land werden deze lantaarns gebruikt. Op 
dit fragment van een schilderij van Pieter Brueghel de 
Oude uit 1565 zien we drie kinderen; de kleinste heeft 
een Driekoningenkroon op het hoofd en draagt in de 
hand een met de scheepslantaarns vergelijkbare lantaarn. 
(Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, inv. 
1837, foto KHV-Museumsverband)

De replica van de vijfpotige lantaarn met open en gesloten 
deur. (foto’s Museum Kaap Skil)


