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    HELDERS HISTORISCHE REDDINGBOTEN COLLECTIEF 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Vaartochten met historische reddingboten 
 

Na de afronding van de restauratie van de motorreddingboot  ‘Dorus Rijkers’ in 2015, is besloten om samen met 

de motorreddingboten ‘De Zeemanspot’ en de ‘Javazee’ vaartochten te maken naar verschillende bestemmingen in ons 

land. Meerdaagse tochten, waarbij wordt deelgenomen aan verschillende evenementen of dagtochten. 

 

Het HHRC streeft er naar, om de passagiers zoveel mogelijk informatie over de deelnemende schepen te geven. 

Over de technische gegevens, de inzet tijdens het actieve ‘leven’ binnen de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij (KNRM ) en de ‘oorlogsgeschiedenis’ die elk van de boten heeft. Door hun naam of de inzet tijdens WOII. 

 

Varen op de Noordzee of de Waddenzee is een plezierige bezigheid, al moet worden gesteld, dat de vergelijking van de 

reddingboten met een luxe cruiseschip absoluut niet opgaat. Maar juist daarom zijn de tochten aantrekkelijk. 

Temeer omdat, vooraf en tijdens de tochten, ook informatie wordt gegeven over wat er onderweg zoal ‘langskomt’. 

 

De dagtocht van Den Helder naar Oudeschild v.v. 

     

De ‘Reede van Texel’ het scharnierpunt tussen de VOC-Kamers Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen  

en de Wereldzeeën… 

Tijdens de tocht langs de oostkust van het eiland Texel wordt het belang van de Rede van Texel voor de scheepvaart, 

van en naar de havens aan de voormalige Zuiderzee, vanaf de 16e eeuw, behandeld. De scheepvaart in de Gouden 

Eeuw en die van de VOC in het bijzonder, worden daarbij belicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rede en 

zeegaten rond 

Texel ca.1712 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinw9rC2obLAhUG-Q4KHTrHBEgQjRwIBw&url=http://kaarten.abc.ub.rug.nl/root/ned/nho/krt-1713-nho-texel/&psig=AFQjCNEoXjdGTwR9MlHLkgTV0edbjXfi4g&ust=1456070171242131
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De Rede vanaf de vroegste tijd ‘wachtkamer’ 

voor de scheepvaart… 

 

Reeds in de 15e eeuw gingen schepen uit Amsterdam en de Zuiderzeehavens voor anker op de Rede van Texel,  in 

afwachting van gunstige wind om uit te varen. Dat kon soms maanden duren, omdat de schepen  met hun dwars-

scheepse tuigage moeilijk ‘aan de wind’ konden zeilen en  zuidwesten wind in onze streken nu eenmaal de meest 

voorkomende windrichting is. 

    Schepen op de Rede… 

 

In de 16e, 17e en 18e eeuw werd de Rede gedomineerd door de indrukwekkende schepen van de ‘Voorcompagnieën’ en 

de spiegelretourschepen van de VOC en de WIC. Ook schepen van de Noordse Compagnie (walvisvaarders) lagen er 

voor anker. Er bevonden zich op de Rede, niet zelden, honderd ‘kustvaarders’ met Europese bestemmingen en  

haringbuizen uit  de Noordhollandse havens.  

Niet mogen worden vergeten de  lichters voor vervoer van bemanningen en lading van de 3 VOC-Kamers: Amsterdam, 

Hoorn en Enkhuizen, samen goed voor 62,5% van de VOC. 

Ankerplaatsen op de Rede ingedeeld naar bestemming   

 

De schepen verzamelden zich in groepen. De Moscovische Rede, ten noorden van Oudeschild, was bestemd voor 

schepen met de Oostzee- en Wittezeehavens als bestemming. De schepen met Zuid-Europa en Azië als bestemming 

lagen op de Koopvaarders Rede die van Oudeschild tot de zuidpunt van Texel liep. Eigenlijk begon de Rede van Texel 

al bij Den Helder. Oudeschild vormde het middelpunt van de bedrijvigheid. 

Ten noorden van het dorp ontwikkelde zich een tweede kern, die Nieuweschild werd genoemd.  Deze plaats verdween 

vrijwel na de opheffing van de VOC in 1799. 

 

     

Texel  bood meestal een veilig ‘oppertje’  

 

De schepen lagen meestal beschut op de Rede. Toch kon het er 

bij zware storm spoken. Op 24 december 1593 lagen er zo’n 150 

schepen ten anker, toen er een aantal van het anker sloeg en 

andere schepen ramden. Vierenveertig schepen vergingen en 

ruim 1.000  opvarenden verdronken. Bij de ramp leed de 

graankoopman Roemer Visscher grote schade. Zijn dochter, die 

kort na de ramp werd geboren, noemde hij Maria Tesselschade. 

Zij werd later de bekende dichteres van P.C. Hooft’s Muiderkring.    

 

1665. De ‘Hollandia’ op Lands Diep bij Huisduinen. 

(Schilderij door Ludolf Bakhuizen) 
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De ‘bezienswaardigheden’, tijdens de vaartocht naar Oudeschild 

 
In dit ‘kort bestek’ is het niet mogelijk om alles over de vertrek- en aankomsthavens en de tocht te vertellen.  
Bij een volgend bezoek aan Den Helder zou zonder moeite een dagprogramma kunnen worden gemaakt met rondlei-
dingen in  het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, het Marinemuseum en aan boord van de verschillende 
museumschepen. Maar wij kunnen tijdens deze tocht niet om de vuurtoren van Huisduinen heen!   
 
Zodra we beginnen aan de ‘oversteek’ van het Marsdiep zien we aan bakboord de markante ‘Lange Jaap’. Reeds lang 

vóór de huidige vuurtoren, bevonden zich navigatiebakens voor de scheepvaart in Huisduinen. Plaatsen waar, op 

hogere delen van de duinen vuren werden gestookt.  

In 1822 werd op de plaats waar nu Fort Kijkduin staat, een 46 meter hoge stenen toren gebouwd, waarop met hout en 

kolen een vuur werd gestookt.  Deze toren werd vervangen door de ‘Lange Jaap’. 

  

Start bouw  : 1877 

In gebruik  : 1878 

Hoogte    : 63,45 m 

Vorm    : 16-zijdig 

Bouwmateriaal  : Gietijzer 

Karakter   : ‘Groepschitterlicht’; 4 schitteringen per 20 sec. 

Reikwijdte ‘vuur’  : 30 zeemijlen (bijna 56 km) 

Bemanning   : Onbemand 

 

Vanaf 1878 was de lichtbron een olielamp met een ronde pit. De olielamp 

had stilstaande lenzen. In 1903 werd dat licht vervangen door een draaiend 

lenzenstelsel, zodat de lichtbundels konden draaien, zoals tegenwoordig 

gebruikelijk. Het  lenzenstelsel dreef in een ronde bak met kwik.  

De Lange Jaap kreeg toen ook ‘schitterlicht’. Dat wil zeggen dat het langer 

donker is dan licht.  

 

In 1912 kwam er een verbeterde lamp en in 1924 kwam er voor het eerst 

elektrisch licht.  

 

Door de moderne navigatiemiddelen als GPS  en radar is de rol van de markante vuurtorens op onze kusten 

ondergeschikt geworden. Gelukkig behouden zij voorlopig nog een functie bij Rijkswatertsaat. 

 

De loodsen van Den Hoorn 

 

Het beloodsen van de schepen vormde een belangrijke bron van inkomsten. Vanaf het Loodsmansduin bij Den Hoorn, 

met een hoogte van 24,3 m het hoogste duin van het eiland, werd uitkijk gehouden. Zodra een schip werd waargenomen 

ontstond een wedstrijd tussen de loodsen. 

Vanuit de Mokbaai voeren zij met hun ‘gaffelgetuigde’ galjoten de binnenkomende schepen tegemoet. 

Aan de loods  die als eerste bij het schip aankwam, werd de beloodsing langs de gevaarlijke zandbanken gegund. 

 

 

 

 

 
 

De galjoten hadden geringe diepgang en waren uitgerust met zijzwaarden. 

Door het gaffeltuig kon scherp aan de wind worden gevaren. 
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  De dorpen Den Hoorn, De Westen en Oudeschild telden 

  tientallen loodsen. Dat aantal nam nog toe tijdens de bloeitijd  

  van de VOC. In 1783, tegen het einde van de Compagnie 

  werden nog 1805 schepen beloodst.  

  Na het graven van het Noordhollands Kanaal (1819-1824)   en  

  de instelling van de rijksloodsdienst verviel deze bron van    

  inkomsten voor de Texelaars. 

  De torenspits van de Hervormde kerk werd gebruikt als  

  ‘dagmerk’ voor de plaatsbepaling door middel van        

  kruispeilingen. 

   

  Het kerkje van De Hoorn,  belangrijk herkenningspunt. 

 

‘De Schans’,  verdediging van de Rede en toegang tot de Zuiderzee 

 

Tijdens de Opstand (1568-1648) tegen de Spanjaarden, werd omstreeks 1574 door Willem van Oranje het initiatief 

genomen, om op de zuidoostelijke oever van het eiland een fortificatie te bouwen.  

De ‘Schans’ moest zorgen voor de instandhouding van de belangrijke doorvaart naar de havens aan de Zuiderzee. 

 

In de Gouden Eeuw werd Fort de Schans ook gebruikt als gevangenis en rechtbank voor muiterij op de schepen. In het 

fort zijn ook enkele mensen geëxecuteerd. 

Op de binnenplaats waren kazernes en opslagplaatsen gebouwd waardoor 380 manschappen konden worden 

ondergebracht. Er waren voorzieningen om het land rond de vesting te inunderen. 

Op de Schans werd, onder andere door de vlootvoogd admiraal Cornelis  Tromp, krijgsraad gehouden en recht  

gesproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schans. 

 

 

Napoleon Bonaparte kwam in 1811 naar Fort de Schans en liet het fort uitbreiden en verstevigen. Hij liet ook twee forten 

aan de zijkanten bouwen als extra verdediging, namelijk Fort Lunette (700 meter ten oosten) en Fort Redoute (400 

meter ten westen). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiterij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://nl.wikipedia.org/wiki/1811
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Lunette&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Redoute&action=edit&redlink=1
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Oudeschild belangrijk tijdens  verblijf op de Rede 

 

 

 

 

 

 

 

Het witte kerkje van Oudeschild 

en molen de ‘Traanroeier’. 

 

Het in 1650 gebouwde witte kerkje werd voornamelijk bezocht door de zeelieden van de schepen op de Rede.  

In het kerkje hangen drie  fraaie kroonluchters. De eerste werd in 1677 geschonken door admiraal Cornelis Tromp. 

Michiel Adriaensz. de Ruijter schonk in 1678 een nog grotere en de weduwe van Tromp heeft waarschijnlijk de derde 

kroonluchter geschonken. Het kerkje werd vergroot in 1740. 

 

Passagieren was overigens niet weggelegd voor het ‘gewone scheepsvolk’. Dat bleef tot vertrek aan boord, hetgeen niet 

zelden tot grote problemen leidde. De betaling van de gages ging pas in, nadat de schepen buitengaats waren.  

De korenmolen ‘De Traanroeier’ herinnert aan de vele korenmolens en pakhuizen die het eiland rijk was in de Gouden 

Eeuw. De molen werd in 1727 in Zaandam als pelmolen gebouwd en verplaatst naar Texel in 1902.  

De Wezenputten 

 

Bij het landhuis Brakestein bevinden zich de Wezenputten. De putten waren het eigendom van het weeshuis in Den 

Burg dat het water uit deze putten vooral verkocht aan de schepen die vanaf de Rede van Texel vertrokken. In 1676 

ontvingen de regenten van het weeshuis een octrooi, waarbij werd bepaald ook Texelaars die water van de 

Wezenputten betrokken, daarvoor twaalf stuivers per jaar moesten betalen.   

Het ijzerhoudende (bruin gekleurde) water uit de putten, werd in houten vaten met schuiten via de Skilsloot vervoerd  

naar de dijk, over de dijk gerold, om vervolgens met schuiten naar de schepen op de Rede te worden gebracht. De 

opbrengsten waren bestemd voor het weeshuis. 

Het water werd gedronken tijdens het traject van Texel naar Kaapstad, de eerste tussenstop van de reis naar Batavia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huize Brakestein.     De Wezenputten. 

 

http://www.texelagenda.nl/sites/default/files/event/706782639/kerk_oudeschild_2014_nw.jpg
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Museum Kaap Skil, met een indrukwekkende maquette en interessante exposities  
 
In het Museum Kaap Skil in Oudeschild bevindt zich de door Artitec vervaardigde maquette van de Rede, 
medio 17e eeuw. Op de maquette van 4 x 18 meter (schaal 1:88) bevinden zich honderden schepen en 
duizenden bemanningsleden! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel van de maquette. 

 
Exposities van opgedoken lading een scheepsbenodigdheden 

De zeebodem rond Texel ligt bezaaid met scheepswrakken, groot en klein. Dat is eigenlijk niet zo gek, als je  
bedenkt dat hier dagelijks honderden schepen aankwamen, vertrokken en voor anker lagen. Veel van die 
wrakken liggen diep onder het zand verborgen en komen tevoorschijn wanneer stromen veranderen. Andere  
zullen misschien nooit meer tevoorschijn komen. 
Op de wrakken die boven het zand uitsteken wordt regelmatig gedoken, waarbij de duikers inmiddels een 
hoeveelheid lading naar de oppervlakte hebben gehaald. Waaronder gereedschappen, kleding en porselein.   

 

Zie voor informatie over de boten: 

www.mrbdorusrijkers.nl 
www.mrbjavazee.nl 
www.mrbdezeemanspot.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling: 
W. Dobber, Krommenie 

http://www.mrbdorusrijkers.nl/
http://www.mrbjavazee.nl/
http://www.mrbdezeemanspot.nl/

