IJzeren zeekapen in het
waddengebied

door Egge Knol

Zeekapen waren eeuwenlang een vast onderdeel van het Nederlandse kustlandschap.
In 1858 stonden er in het Nederlandse waddengebied 24 kapen, daarvan resten er nu
nog vijf: drie van ijzer en twee van hout. Daarnaast staan er drie houten bakens voor
de landmeting. De soms wel 30 meter hoge constructies waren lang alleen van hout,
maar midden negentiende eeuw werd gietijzer een tweede mogelijkheid. Gietijzer
heeft bij goed onderhoud een levensduur die veel langer is dan die van hout. De
Marinemodellenkamer, onderdeel van Het Rijksmuseum, bevat twee modellen uit de
begintijd van de ijzeren zeekaap.
Reeds in de Middeleeuwen zetten handelssteden als
Hamburg, Bremen, Emden, Groningen en Kampen kapen
en bakens neer in het waddengebied om de scheepvaart
tot steun te zijn. Zeekapen kunnen op verschillende wijzen
gebruikt worden. Twee kapen samen of een kaap en een
toren in één lijn vormen een lijn waarop goed genavigeerd
kan worden, of waarmee de ton bij de ingang van een
geul gevonden kan worden. Vanwege het verplaatsen van

de geulen in de zeegaten moest de locatie van zeekapen
regelmatig worden aangepast zodat ze de juiste richting
bleven aangeven. Bij twee kapen was één aangewezen
als de loper. Deze werd zo nodig afgebroken en op een
andere plaats weer opgebouwd. Een kaap kon ook een
verdwenen markant gebouw vervangen. De kaap in
Egmond aan Zee verving de in 1744 ingestorte kerktoren.
Bij IJmuiden werd zelfs de kompaskaap opgericht ten

Model van een zeekaap, vermoedelijk kaap Robbebol, ca. 1850.
Foto Het Rijksmuseum.

Model van een zeekaap voor Vlieland, ca. 1855.
Foto Het Rijksmuseum.
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einde een herkenningspunt te hebben voor de controle
van het kompas.
Jansen introduceert ijzer
Marine-ingenieur Herman Guillaume Jansen (1816-1910)
onderzocht rond 1850 of ook zeekapen van ijzer gebouwd
konden worden. Hij hield zich in deze tijd ook bezig met
het licht op de vuurtoren van fort Kijkduin en ontwierp
de beide vuurtorens op het eiland Schiermonnikoog.
Van Jansens bemoeienis met zeekapen resteren de twee
modellen in de Marinemodellenkamer. Van het oudste
model bestaat ook een aantal ontwerptekeningen die
bewaard worden in het Maritiem Museum Rotterdam.
Het oudste model, gemaakt rond 1850 op de Rijkswerf
Willemsoord, is opgebouwd uit standaard elementen die
met bouten aan elkaar vastzitten. Een gietijzeren ‘koning’
rust op een voetstuk, gedragen door vier binnenschoren.
Vier buitenschoren steunen de bovenzijde van de koning.
De hele constructie rust op een houten kruis. Dat laatste
was een beproefde werkwijze in het waddengebied. De
kaap heeft een ijzeren scherm en een ronde rieten bol.
In 1853 werd op de Robbebol, ofwel de noordwestpunt
van de Vliehors, een kaap opgericht om de scheepvaart te
waarschuwen voor de ondiepten. Deze werd omschreven
als “een ovaal scherm of raam van ijzeren ribben, overkruis
dubbel gesteld, met een front naar NW en NO aan een

De Oostkaap op Texel in 1931. Op de voorgrond een tijdelijk
industrieel smalspoor voor grondverzet. Dit was nodig voor de
dijkverhoging die samenhing met de aanleg van de Afsluitdijk.

geschoorden ijzeren koning, alles zwart geschilderd”. De
omschrijving past goed bij het model, zodat Jansen
vermoedelijk de ontwerper van kaap Robbebol is geweest.
Deze kaap Robbebol is in 1913 omgevallen en niet weer
opgericht.
Het andere model heeft Het Rijksmuseum uitgeleend aan
het Reddingmuseum in Den Helder. Het werd gemaakt in
1855 op de Rijkswerf te Vlissingen waar Jansen inmiddels
werkte. Het model laat een constructie van platte ijzeren
staven zien, verstevigd met strekstangen, welke is voorzien
van een vierkant scherm en lamellen langs de benen. Een
koning ontbreekt in dit ontwerp van geslagen ijzer, ofwel
smeedijzer. Volgens het inschrijfboek van de Marinemodellenkamer werd de kaap opgesteld op Vlieland, maar of
dat werkelijk gebeurde is nog maar de vraag. Toen in 1856
een nieuwe Duinkaap werd gebouwd was deze van hout.
De Strandkaap werd pas in 1884 in ijzer uitgevoerd, en
naar een ander ontwerp. Mogelijk dat de beschrijver van
het model wist dat er een kaap van Jansen, werkzaam in
Vlissingen, op Vlieland was gebouwd maar verwisselde hij
de bijschriften. Het ontwerp van Jansen uit 1855 is, voor zo
ver ik kan overzien, nooit uitgevoerd.
Een nieuw ontwerp van Harder
Ondertussen was Quirinus Harder (1801-1880) bij de Dienst
van het Loodswezen als bouwkundige aangesteld.

De Oostkaap op Texel zoals hij er nu bij staat, na de dijkverhoging
van 1979. De onderste trans is verdwenen onder de grond.
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De familie Toxopeus op het strand; rechts de voogd.
De Groninger kaap steekt links boven het duin uit.
Een prentbriefkaart uit ca 1914.

De vuurtoren van Rottumeroog daterend uit de periode tussen
1908 en 1913. Op de achtergrond staat de Emder Kaap, met
scherm.

Hij was voordien van klerk opgeklommen tot tekenaar eerste klasse. In 1854 ontwierp hij een gietijzeren zeekaap ter
vervanging van de houten kaap, opgericht bij de oesterhaven van Oosterend. Al vóór 1608 stond op die plek een
kaap. De kaap diende de scheepvaart vanuit de Zuiderzeehavens die via De Vlieter veilig door de Texelstroom
naar het Marsdiep varen kon. De 20,5 meter hoge ijzeren
kaap op Texel was opgebouwd uit vier etages, bestaande
uit telkens zes jukken die met een koppelstuk verbonden
waren. Met behulp van ringen en trekstangen werden de
elementen op hun plaats gehouden. Het scherm was van
hout. Deze bouwwijze geeft een Eiffeltoreneffect. De kaap
werd in oktober 1854 aanbesteed en in het daaropvolgende voorjaar van 1855 gebouwd. De kaap werd spoedig
voorzien van vier tuien. De kaap bleef haar werk doen en
staat – sinds 1938 zonder scherm en tuien en vanaf 1995
met de onderste trans onder de grond – nog altijd langs de
kust op dezelfde plaats als in 1855.
Vaak valt te lezen dat de kaap verplaatst werd, maar zorgvuldige studie van beeldmateriaal rond de dijkverhoging,
beschikbaar gesteld door het Hoogheemraad Hollands

Noorder Kwartier spreekt dat tegen, ondanks de tekening
met het voornemen tot verplaatsing van de drie bovenste
transen over een afstand van ongeveer 60 meter. De heer
Frits Bonne, wonend op Texel, die nauw betrokken was
bij de dijkverhoging in 1979 bevestigde het vermoeden.
Uiteindelijk is de kaap niet verplaatst. Het land tussen de
nieuwe en oude zeedijk werd opgevuld met grond tot de
hoogte van de oude dijk. Daarbij kwam de onderste trans
van de kaap voor ongeveer de helft onder de grond. Om
visuele redenen werd toen besloten de hele trans onder de
grond te werken. Zo lijkt het alsof de bovenste drie transen
op een kleine terp op buitendijks land staan.
De Oostkaap voldeed goed en in 1865 werd volgens
hetzelfde plan een zeekaap gebouwd op Rottumeroog.
Dat eiland kende vanaf 1539 twee kapen, later bekend
als de Emder Kaap en de Groninger Kaap. De ijzeren kaap
op Rottumeroog trok de aandacht van de oosterburen.
In 1867 werd naar het zelfde model ook op Borkum een
zeekaap gebouwd. De lange levensduur was het motief
om ijzer te proberen, maar na drie jaar legden de Duitsers
vanwege de oorlog met Frankrijk alle kapen op de wadden
om. De herbouw van zeekapen in 1872 ging op kosten van
de verliezende Fransen. Er was dus geld genoeg. De kapen
werden van baksteen gebouwd. IJzeren zeekapen werden
in de Duitse wadden verder niet gebouwd.
Gedoe op Rottum
De kaap op Rottumeroog had evenmin een lang leven. Zij
woei ondanks de tuien al in 1869 om. De vervanging was
compacter, korter (18,5 m) en iets breder, met hetzelfde
aantal etages. In 1881 woei ook deze kaap om. Vooreerst
werd een noodkaap opgericht. De onderhandelingen
over de bebakening van de Eems hadden als uitkomst
dat voortaan Nederland beide kapen zou onderhouden.
In 1883 kwamen er twee nieuwe gietijzeren kapen van
het zelfde model als de vorige, maar nu met een goede
fundering. De Emder Kaap was een trans hoger. Beiden
werden meermalen verplaatst maar deden lang dienst. In
1929 werd vastgesteld dat de kapen voor de navigatie niet
langer noodzakelijk waren. De Groninger Kaap stond aan
de rand van het eiland en stortte in 1931 in zee. In 1940

De Emderkaap in 2011.
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stond de lichtopstand van het in 1902 gebouwde licht van
Rottum aan de rand van het water. De Emder Kaap werd
in het najaar van 1940 verbouwd tot lichtopstand waarbij
de bovenste etage met het scherm werd weggehaald. Hier
brandde, voor zover de oorlog dat toeliet, tot 1946 een
geleidelicht. Het lichthuis ging in 1956 naar het Licht van
Troost op Texel en staat tegenwoordig in het Schipbreuken Juttersmuseum Flora.
Succes
Het model Rottumeroog voldeed uiteindelijk goed en er
kwamen ook kapen op Vlieland (1884), Stavoren (1884),
IJmuiden (1885) en Hollum op Ameland (1890). In 1919
volgden nog drie grote kapen op de Noordsvaarder en de
Boschplaat van Terschelling, alsmede op Engelsmanplaat.
Deze laatste drie kapen waren opgebouwd uit gietijzeren
segmenten van buizen en trekstangen en lijken hierin op
het eerste model van Jansen.
De ijzeren kapen waren een groot succes geworden,
maar vanaf de jaren dertig begon de neergang. De snelle
ontwikkeling van de moderne navigatie maakte de oude
reuzen overbodig. In de jaren zeventig bleken er naast
de kleine ijzeren Noordkaap op Terschelling, slechts twee
grote kapen over, de Oostkaap op Texel en de Emder Kaap
op Rottumeroog. Ze werden gelukkig een rijksmonument
en houden, ietwat geschonden en zonder scherm, het
pionierswerk van Jansen en Harder levend. Het zijn veel
gefotografeerde objecten geworden.
Egge Knol, conservator bij het Groninger Museum, werkt aan een
studie van de zeekapen in het waddengebied, met name op
Rottumeroog.
Met dank aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De Grote Kaap op de Boschplaat van Terschelling omstreeks 1950.
Deze kaap was opgebouwd uit gietijzeren segmenten van buizen
en trekstangen.

Bronnen foto’s:
Het Rijksmuseum; Maarten Stoepker; Peter Kouwenhoven;
Egge Knol; Johan van Wijk; Harriet Marseille; René Vas.
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