
Verslag betreffende de renovatie van de motorreddingboot Dorus Rijkers 1923. 

Nadat een Helders raadslid de zwaar verwaarloosde oud reddingboot in 
de Laakhaven in Den Haag aantrof was het duidelijk. De boot had jaren 
lang gefungeerd als stationsschip bij het KNRM-reddingstation te Den 
Helder onder de naam van Nederlands beroemdste redder, “Dorus Rij-

kers”. Reden dat men van oordeel was deze 
boot hoort in Den Helder thuis. Zij werd  toen 
met de hier en daar verkregen financiële steun 
van o.a.de gemeente Den Helder gekocht door een particulier uit Den 
Helder.  
 
De koper van de boot zag echter geen kans de boot te restaureren bij 
gebrek aan vrijwilligers. Hetgeen betekende dat de boot verder verpau-

perde. 
 
Met lede ogen werd dit aangezien en een drietal personen besloot de boot te kopen en een restau-
ratie project op te starten. Na de aankoop van de Dorus Rijkers waren er ook nu onvoldoende fi-
nanciële middelen om het restauratie proces echt van de grond te trekken. Hierop werd een fond-
senwervingscampagne op touw gezet. Om dit goed van de grond te krijgen werd  besloten een 
stichting op te richten. Gekozen werd voor de naam Stichting Instandhouding Motorreddingboot 
Dorus Rijkers(1923).   
 
Om naar buiten uit duidelijk te maken dat het hier om een historisch vaartuig 
ging werd als eerste de naam Dorus Rij- kers weer op de boeg aangebracht 
zodat een ieder kon zien hier ligt de “Dorus Rijkers”. 
Belangrijk was om potentiele sponsors het belang te laten inzien van de restaura-
tie en werd onderzoek gedaan naar de bouw van de boot en naar de naamge-
ver. Diverse archieven werden nageplozen bij zowel de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij als bij het archief in Haarlem.  
Onderzoek leerde dat de bouw van de boot werd aanbesteed bij de Roland Werft in Duitsland te 
Hemelingen nabij Bremen. De reden dat de bouw van de boot daar werd aanbesteed  was gelegen 
in het feit dat de ijzerprijzen in die tijd buitengewoon hoog waren. Echter vanwege de lage koers 
van de Duitse Mark was het aanbesteden van de bouw in Duitsland een alleszins logisch besluit. 
 
De bouw ving aan in 1921 en duurde tot begin 1923. Hiermee was de 
tweede gemotoriseerde reddingboot van de toenmalige redding-
maatschappij in aantocht. De eerste gemotoriseerde reddingboot de 
Brandaris was inmiddels vergaan. De boot gebouwd van Siemens 
Martens vloei-ijzer, werd voorzien van een sleepinrichting, een spring-
net en een eenvoudig zeiltuig. 
 
De boot heeft een dubbele bodem, zeven dwarsscheepse schotten en 32 waterdichte comparti-
menten. Het kloppend hart werd een 4-cylinder Deutz-Brons dieselmotor met een vermogen van 
100 pk waar een snelheid van 8 zeemijlen kon worden behaald. 

 
Het was medio 1923 dat de bouw was voltooid en de boot werd overge-
varen naar Amsterdam alwaar het hoofdkantoor van de toenmalige red-
dingmaatschappij was gevestigd. Nadat de boot gedurende een week in 
de Amstel had gelegen ter bezichtiging werd zij naar Den Helder overge-
varen en op 17 juli 1923 in dienst gesteld.  
 
Vermeldenswaard is wellicht het gegeven dat “Dorus Rijkers”, inmiddels 

gestopt met het reddingwerk, op 09 oktober 1922 een brief kreeg van de Noord- en Zuid Holland-
sche redding maatschappij en dat men besloten had de reddingboot de naam “Dorus Rijkers” te 
geven. Dit als herinnering aan de grote diensten die Dorus had verricht aan het reddingwezen.  
 
Het is eind augustus 1923 dat de Dorus Rijkers haar eerste be-
langrijke reddingtocht verricht. 34 schipbreukelingen werden gered 
van het Italiaanse stoomschip “Koefia” welke was gestrand op de 
Eierlandse gronden. 
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Aardig gehavend keerde de boot terug en de eerste die haar verwelkomde was de 76-jarige Dorus 
Rijkers. De schade was een ingedrukte verschansing, beschadigd hekwerk een ontzette 
sleepboog en de rubberen stootrand was losgerukt. Bij de scheepswerf in Den Helder werd de 
boot helemaal opgeknapt en gereed gemaakt voor een volgende actie. 
Nog 290 reddingsactie volgden waarbij de boot in Nederland net zo bekend werd als haar naam-
gever. In 1953 werden nog vele tochten gemaakt in Zeeland vanwege de watersnoodramp van 01 
februari van dat jaar. 
 
Van 1955 -1961 voer de “Dorus Rijkers” vanuit Scheveningen waar zij tot 1965 reserveboot was. In 
1965 werd de “Dorus Rijkers” van de sterkte van de reddingmaatschappij afgevoerd en verkocht. 
Daarna is de boot in verschillende particuliere handen geweest om uiteindelijk in september 2009 
aangekocht te worden door de Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers(1923).   
Met deze aankoop is een dreigende sloop van een uniek nautisch monument voorkomen en de 
basis gelegd voor het behoud van een waardevol nautisch erfgoed voor het nageslacht. 
 

Vanaf september 2009 is door een almaar groeiende 
groep enthousiaste niet betaalde vrijwilligers, keihard 
gewerkt aan het renoveren van de boot. Al spoedig 
bleek dat diverse huidplaten vernieuwd dienden te wor-
den.  
 

De 32 waterdichte  compartimenten dienden gereinigd en geconserveerd te worden. De ruimten 
onder het achterdek, de twee verblijven en de voorpiek alsmede de kettingbak dienden compleet 
gerenoveerd te worden. Gelukkig werden diverse organisatie bereid gevonden financiële steun te 
verlenen waaronder het VSB-Fonds; het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Dorus Rijkers Fonds, 
het Cornelis Fop Smit Fonds, de Raboton en het Helders bedrijfsleven.  
 
Ook werd van verschillende bedrijven zowel in Den Helder als daarbuiten materiële steun onder-
vonden. De financiën raakten op en een beroep werd gedaan op het Waddenfonds. Deze hebben 
samen met de Provincie Noord-Holland zich niet onbetuigd gelaten. Een zeer belangrijke financiële 
ondersteuning werd hierdoor verkregen. Waardoor het renovatie proces onbelemmerd voortgang 
kon vinden.  
 
Zo kon na het verwijderen van de motor  de grondige renovatie van de machinekamer en verblij-
ven plaatsvinden. Na het verwijderen van de motor bleek ook de  koppeling gereviseerd te moeten 
worden en een nieuwe schroefas op de scheepswerf te worden gemaakt.   
 
Bij de aankoop van de boot werd verzekert dat de motor goed werkte. Na veel gesleutel en diverse 
pogingen lukte het niet de motor aan de praat te krijgen zodat besloten werd deze uit de boot te 

halen en in de werkplaats te reviseren aangezien aan boord daartoe onvol-
doende ruimte was. Dit was een lastig karwei aangezien het dek van de ma-
chinekamer weggenomen diende te worden. Dit betekende wel dat met 
slijptollen het dek los geslepen moest worden. Dek en dekhuis was namelijk 
één geheel. Met hulp van de plaatselijke scheepswerf werd het dak ver-

wijderd en was de weg vrij om de motor uit de boot te halen. Ook dit 
geschiedde met hulp van de werf. Met ingehuurd transport werd de 
motor vervoerd naar en geparkeerd in de werkplaats van de Sticht-
ing Nautische monumenten en konden de techneuten in het vrijwilli-
gersteam de motor ontmantelen.  
 
Bij het gereed maken voor verwijderen van de motor uit de machine-
kamer en het opknappen van de machinekamer, werden leerlingen van de MAROF (Maritiem Offi-
ciers Opleiding) van het Nautisch College Den Helder ingezet hetwelk door de school als een mooi 
stukje praktijk opleiding werd gezien. Het hijswerk werd verricht door scheepswerf Damen 
Shipyards.  

 
Eenmaal in de werkplaats hebben de leerlingen als 
onderdeel van hun praktijkopleiding meegewerkt aan 
het volledig tot op het laatste boutje en moertje uit 
elkaar halen van de motor.  Ook bij de opbouw van 
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de motor zijn zij actief geweest. Een mooiere praktijk hadden zij niet kunnen krijgen. Na de reno-
vatie en geslaagd proefdraaien kon  de motor weer aan boord geplaats worden. Voor het zover 
was diende wel de roerkoning verwijdert te worden, de koppeling uitgenomen en de schroefas ge-
trokken. Activiteiten waarbij de hulp van de scheepswerf onontbeerlijk was. 
 
Na montage van de motor in de machinekamer, werd de bij het Nautisch College gereviseerde 
koppeling en de nieuwe schroefas geplaatst en konden de voorbereidingen getroffen worden voor 
een proefvaart. Deze werd in juni 2013 gehouden en verliep naar volle tevredenheid.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe periode brak aan. Namelijk de renovatie van het voor en achterverblijf. Nadat deze 
waren ontmanteld en de scheepshuid geconserveerd, moesten de verblijven weer ingetimmerd 
worden. In het team van vrijwilligers waren geen timmerlieden aanwezig en vormde dit dus een 
probleem.  
 
Het sloop werk was geen probleem het krijgen van timmerlieden die op vrijwillige basis zich wilden 
inzetten voor de “Dorus Rijkers” was een stuk lastiger. Uiteindelijk werd de oplossing gevonden. 
Door een goede relatie werd contact verkregen met het Hout- en Bouw-college(HBC) in Amster-
dam. Na enig overleg werd aldaar besloten dat een vijftal leerlingen welke voor hun eindexamen 
zaten het achter verblijf van de Dorus Rijkers moesten intimmeren. Dit betekende dat na het vele 
meetwerk aan boord,  de tekeningen op school uitgewerkt moesten worden en niet alleen voor het 
wandbeschot maar ook voor de kooien, en een keukenmeubel.  
De jongelui hebben hier een prachtig stukje vakwerk geleverd en mede door het feit dat aan boord 
niets recht loopt was de moeilijkheidsfactor groot en werd van de examinator vernomen dat alle vijf 
de leerlingen met lof waren geslaagd.  
 
Het volgende project diende zich aan. Het vóórverblijf.  Ook nu werd 
contact opgenomen met het HBC. Gewacht moest worden op de nieu-
we leergang en ook nu werd de examenklas ingezet. Gezien ook hier 
de moeilijkheidsfactor, was het een heel karwei voor de mannen.  
 

Na heel wat reken- en tekenwerk werd het vóórverblijf  niet alleen ingetimmerd 
maar ook voorzien van een afsluitbare kast en een wasbak. Twee 
kooien boven elkaar aan weerszijden werden ingebouwd zodat hier 
vier personen kunnen slapen.  Ook deze ploeg jonge  meubelmakers 
slaagden met lof voor het prachtige werk dat zij in het kader van hun 
examenopdracht hadden geleverd.   
 

De behoefte aan boord van een toilet is zeker bij het aan boord bivakkeren een be-
langrijk onderwerp. Het toilet zoals dit bij de bouw van de boot was aangebracht in 
het achter verblijf was bij de aankoop van de boot al gesloopt. Teneinde de slaap-
mogelijkheid in het achter verblijf op drie personen te brengen werd besloten de 
locatie van dit toilet te verplaatsen naar de bergplaats achter. Dit vergde wel dat een 
nieuwe uitwatering door de scheephuid moest worden aangebracht en een spoelwa-
ter mogelijkheid. Na de nodige ingrepen in de romp en het verkrijgen van een deug-
delijk toilet werd deze fase ook voorspoedig afgerond. 
   
Een volgende project diende zich aan. Om te voldoen aan de scheepvaartwet, ook al is de “Dorus 
Rijkers” aangemerkt als pleziervaartuig, was de noodzaak van een radar welke aangeschaft dien-
de te worden alsmede radio- en verbindingsapparatuur. Ook hier kon met voortvarendheid aan 
gewerkt worden door de financiële middelen welke het Waddenfonds ons ter beschikking had ge-
steld.  
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Nadat de werkzaamheden onderdeks voltooid waren werd bovendeks 
het nodige werk verricht. 
Het oorspronkelijke ankerspil was destijds i.v.m. het stralen van de boot 
bij de fa. Teerenstra aan de wal gezet. Op de dag dat door ons de boot 
werd aangekocht bleek het ankerspil verdwenen. Vermoedelijk verwij-
derd bij het in gereedheid brengen van het 
complex Willemsoord voor de destijds te 

organiseren SAIL manifestatie. Na veel zoekwerk bij diverse sloperij-
en en bedrijven welke in tweede hands nautische onderdelen hande-
len werd in Friesland een ankerspil aangetroffen dat redelijk paste op 
de locatie aan boord. Met wat aanpassingen voor de bevestiging aan 
dek werd het ankerspil geplaatst. Onderhoud en wat aanpassingen 
waren noodzakelijk. Ook hier werd de helpende hand geboden door 
het ROC en na een klein halfjaar een totaal gerenoveerd ankerspil 
aan boord geplaatst. 
 

Wat nog resteerde was het in scheepvaartkrin-
gen te gebruiken grote woord “brug”complex  
(Stuurstand). Ook hier diende het nodige werk 
te worden verricht. Gelukkig had het oorspron-
kelijke stuurwiel alle voorgaande perioden over-
leefd zodat na een grondige lakbeurt het stuur-
wiel nog jaren mee kan. Uit veiligheidsoverwe-
gingen wordt dit met de overigens bescheiden 

navigatie apparatuur en het kompas altijd benedendeks opgeborgen.     
 

Wat niet vergeten mocht worden waren de 
veiligheidsmiddelen. Een tweetal 6-persoons 
reddingvlotten dienden aangeschaft te wor-
den. Boordlichten die nog uit het verleden 
dateerden voldeden niet meer aan de nieuwe 
eisen welke aan reddingvlotten worden ge-
steld, evenals aan de zwemvesten, die uit het 

verre verleden dateerden. 
De aanwezig reddingboeien aan weerszijden van de brug kunnen na 
een opknap beurt wel weer, indien noodzakelijk, van dienst zijn.   
 
Uiteindelijk werd de renovatie voltooid. Om als Varend Nautisch Mo-
nument te kunnen gaan varen diende een keuring uitgevoerd te wor-

den om te bezien of de “Dorus Rijkers voldoet aan de eisen welke hiervoor zijn 
gesteld. De eind augustus uitgevoerde keuring werd met glans doorstaan waarbij 
geen enkel negatief punt werd geconstateerd. Reden voor het bestuur van de Stichting Instand-
houding Motorreddingboot Dorus Rijkers(1923) dit te vieren en daarmee de  officiële renovatiepe-
riode af te sluiten.  
 

 
Teneinde hier een officieel cachet aan te geven werd het College 
van Burgemeester en Wethouders, het Waddenfonds en de Pro-
vincie Noord-Holland uitgenodigd dit evenement medio septem-
ber officieel te vieren.  
 
Op 20 september 2016 werd varende op het Noord-Hollands Ka-
naal uitvoering gegeven aan dit ceremonieel  waarbij door loco-
burgemeester B.Haitsma halverwege de vaartocht de wimpel 
“Nautisch Monument” werd gehesen. De renovatie van de mrb. 
“Dorus Rijkers” is hiermee definitief voltooid.  
 
 

Nu is het exploiteren van de boot aan de orde. Hiervoor zijn financiële middelen benodigd. Vaar-
tochten met gezelschappen op de Waddenzee/ Texelstroom en het uitvoeren van as-
verstrooiingen of urnen te water laten zijn activiteiten welke de nodige gelden moeten opbrengen.  
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Zoals eerder vermeld,  omdat met passagiers gevaren wordt zijn een tweetal 6- persoons redding-
vlotten aan boord gemonteerd.  Ook zwemvesten zijn een kostenpost. Deze zijn aangeschaft ech-
ter   een complicerende factor is dat gezien de verschillende omvang van  personen t/m twee ver-
schillende maten zwemvesten benodigd blijken te zijn. Zo ook zijn kinderzwemvesten benodigd.  
 
Is de renovatie dan voltooid er dienen voor de exploitatie van de boot  gelden verworden te wor-
den.  Zo dienen b.v. reserve verstuivers aangekocht te worden voor de inmiddels 95 jaar, oude in 
oude glorie, gereviseerde Deutz Brons motor. Ook dient regelmatig een keuring van de drukketel 
uitgevoerd te worden. Ook het overall schilderen van de boot waaronder het onderwaterschip, 
waarvoor gedokt moet worden en de aanschaf van (dure) anti-fauling zijn posten welke  telkens 
terugkeren.  
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