
Helders Historische Reddingboten Collectief

Verslag van het Helderse Reddingwezen

De ‘Redding’ van een Historische Reddingboot



Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers

● Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923;

● Dorus Rijkers, de grootste redder van ons land;

● Opdracht voor de bouw van de eerste Helderse motorreddingboot;

● Bouw van de boot in Hemelingen (D);

● De eerste reddingsactie met de ‘Dorus Rijkers’

● Rondzwervingen van de boot;

● De eerste ‘reddingspoging’; terugkeer naar Den Helder;

● Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers 1923;

● Grondige restauratie en eerherstel; 

● Varend monument en inzet…  



Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923

Stranding bij Huisduinen van het fregat ‘De Vreede’ op 14 oktober 1824, waarbij zes van de zeven 

Helderse redders omkwamen bij het redden van de bemanning van het schip.

Deze scheepsramp was de aanleiding voor het oprichten van het Reddingwezen.

Aanvankelijk een Noordelijke en een Zuidelijke Reddingmaatschappij. In 1991 gefuseerd tot KNRM.



Dorus Rijkers, de grootste redder van ons land…

Geboren in Den Helder op 21 januari 1847; overleden in Den Helder op 19 april 1928.

Beroep: Visser



Spectaculaire reddingen van Dorus Rijkers

en zijn mannen…

Dorus Rijkers redde in de 25 jaar van zijn actieve loopbaan

bij 38 reddingen 487 opvarenden van gestrande schepen.

1871

Redding met eigen geepvlet van 25 bemanningsleden

van de Nederlandse bark ‘Australia’

gestrand op de Zuiderhaaks.

1887

Redding met de roeireddingboot van Nieuwe Diep van 25 bemanningsleden 

en 1 loods van de Duitse bark ‘Renown’

gestrand op de Noorderhaaks.



De Helderse vlet

De Geepvlet was uitgerust met stuurriem

6

Roeireddingboot, type Helderse Vlet

met 10 riemen.

Ook uitgerust met stuurriem.

.

‘C.K. Baas’

Bouwjaar 1922 en in 1953 uit dienst gesteld.

Werd in 1937 gemotoriseerd

Lengte 8,40 m

Breedte 2,85 m

Diepgang 0,35 m

Deplacement 3,0 t



Zelfrichtende roeireddingboot

type Beaching Peake

Gebouwd in Engeland voor het Station Den Helder. 

Deed dienst van 1894 tot 1923 (toen de mrb ‘Dorus 

Rijkers’ in dienst werd genomen).

De foto is gemaakt op 19 april 1922 na de tocht 

naar de Engelse schoener ‘Alford’, waarvan de 

opvarenden werden gered.

Lengte  10,50 m

Breedte 2,32 m

Holte        1,08 m

Diepgang                        0,50 m

Deplacement Ca 5 t   
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Roeireddingboot met stuurriem



De laatste roeireddingboten

1918. De zelfrichtende roeireddingboot van Den Helder, met Coen Bot aan de helmstok.

Coen Bot volgde in 1911 Dorus Rijkers op als schipper.

De laatste standaard roeireddingboot, was tot 1953 in gebruik bij het 

Station Noordwijk aan Zee. 

In dat jaar werd daar de motor-strandreddingboot ‘Kurt Carlsen’ in gebruik genomen.
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Schipper Coen Bot en ZKH Prins Hendrik

Coen Bot (1884-1961) Schipper van de ‘Dorus Rijkers’ van 1923-1946.  621 Geredden.

Bij het bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan Den Helder en de 

vlootschouw op de Rede van Texel, in 1919, attendeerde Bot de Prins op de noodzaak van 

een motorreddingboot voor het Station Nieuwe Diep. 

De prins reageerde met een positieve actie..



Formeel verzoek van Plaatselijke Commissie

Op 14 oktober 1921 verzoekt het Plaatselijk Bestuur

van het Reddingstation Nieuwediep 

aan het

Hoofdbestuur van de Noord- en Zuid Hollandse

Reddingmaatschappij 

om stationering van een motorreddingboot.

Coen Bot zal schipper worden van de nieuwe boot.

De reddingvlet blijft operationeel tot 1953!



‘Dorus Rijkers’
Uittreksel en ‘vertaling’ van ontwerpopdracht van de NZHRM van ca. 1920. 

Deel 1. Programma van eisen…

1. Kettingbak, 2. Verblijfplaats; 3. Motorkamer; 4. Verblijf- of bergplaats; 5. Achterpiek.

Afmetingen en vorm gelijk aan Brandaris.                         

L.18,50 m.  B. 4,50m  H. 2,3 m. Max. diepgang ca. 1,40 m.       

Geen cockpit, stuurstand direct achter schot C.     

Bronsmotor en schroef met verstelbare spoed (Niet in een schroeftunnel)

WD-schotten en compartimentering

Tussen de WD- dwars-schotten (bij Brandaris 5 stuks) moet de ruimte 

onder de lastlijn worden verdeeld in WD-compartimenten (alle toegankelijk 

via mangaten).  In de compartimenten 1, 2, 3, 4, 5 en 6 een WD-dek op ongeveer 10 cm boven 

de lastlijn. De compartimenten 2 en 5  krijgen onderdeks een WD-midden langsschot, comp. 4 krijgt 2 

langsschotten i,v,m, toegankelijkheid naar de schroefas. 

Motorkamer. De motorkamer is voorzien van een dubbele huid en dubbele bodem.

de ruimte in de dubbele huid kan mogelijk als brandstoftank dienen.

Gebruik compartimenten. De ontstane compartimenten onderdeks, kunnen mogelijk verder worden 

onderverdeeld. 
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‘Dorus Rijkers’
Ontwerpopdracht van de NZHRM aan de Rolandwerft Vertens van ca. 1920

Deel 2
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‘Dorus Rijkers’
Uitwerking van de opdracht door Rolandwerft (Vertens) in Hemelingen (D) 

Deel 3
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‘Dorus Rijkers’
80 PK Deutz-Brons voor de motorreddingboot… 

Deel 4
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‘Dorus Rijkers’
WD-schotten en compartimentering

Aantal WD-schotten      :   6

Aantal compartimenten : 32 
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‘Dorus Rijkers’
In aanbouw op de werf in Hemelingen aan de Weser (D).
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‘Dorus Rijkers’
Lengte Breedte  Holte Diepg.   Depl.        PK/snelh

18,30    4,50       2,40 1,38      Ca. 46 t.   80   8,25’

___________________________________________________________________________________________________

De stuurstand.
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‘Dorus Rijkers’ 
1923. Onderweg naar Den Helder…



‘Dorus Rijkers’
Thuiskomst na de eerste redding (na oplevering op 17 juli 1923)

Eind augustus 1923 verrichtte de boot haar eerste belangrijke reddingsactie. 

34 Schipbreukelingen werden gered van het Italiaanse stoomschip ‘Koefia’, dat was gestrand 

op de Eierlandse Gronden. De reddingboot kwam echter wel gehavend terug van deze actie. 
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‘Dorus Rijkers’
Gehavend na de eerste redding.
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Begin van de tweede Wereldoorlog
10 t/m 14 mei 1940

en de rol van de Kazematten en de Koninklijke Marine bij de verdediging van de Afsluitdijk…

De Kazematten werden verdedigd door 

227 soldaten onder bevel van kapitein 

C.F.J. Broers. 

Nauw contact was er met de 

Commandant Marine Willemsoord in Den 

Helder, Schout bij Nacht Jolles aan wie 

door Broers hulp werd gevraagd.

Op 13 mei zond SbN Jolles 3 20 mm

luchtafweerkanonnen en 4 luchtdoel-

mitrailleurs naar Kornwerderzand.

Deze kwamen goed van pas bij de 

luchtaanvallen op die dag, die werden 

afgeslagen.

Op 13 mei arriveerde Hr.Ms. Johan Maurits 

van Nassau op de Rede van Den Helder en 

werd onmiddellijk daarna opgedragen op te 

stomen naar een positie in de Texelstroom.

Op die positie in de ‘Doove Balg’, 

op 10 mijl afstand van de Kazematten van 

Kornwerderzand, ging de kanonneer-boot 

ten anker.

Voor het geven van luchtsteun was de Britse 

destroyer HMS Valorous meegevaren, maar 

die keerde terug i.v.m. gevaar voor aan de 

grond lopen.

In de nacht van 13 op 14 mei werden 

3 salvo’s van twee schoten afgevuurd op de 

Oostkop van de Afsluitdijk. Het bleek,

dat de afstand te overbruggen was.



De 17 Kazematten van Kornwerderzand
Uitgerust met vier 50 mm kanons en 21 M’08 Swartzlose mitrailleurs

https://www.tracesofwar.nl/sights/13/Kazematten-Museum-Kornwerderzand.htm


Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op 13 en 14 mei 1940
Kanonneerboot houdt Duitse artillerie tegen bij Kornwerderzand. 



Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau

Ten anker in de Doove Balg (Texelstroom) op 14 mei 1940



Het ‘geheime’ wapen 
Aanval van de ‘Erste Kavalerie Division’ 

In de middag van 13 mei voerde de 

1e Kavalerie Division een aanval uit met 

geschut van 88 en 75 mm.

De kazematten bleken echter bestand tegen 

deze aanval, waarna Duitse stoottroepen in 

aktie kwamen. Ook die aanval werd 

afgeslagen. 

In de ochtend verzocht kapitein Boers

aan de commandant in Den Helder het vuur 

te openen vanaf de Johan Maurits van 

Nassau. 

Na overleg met Den Helder nam de 

kanonneerboot haar positie in en met behulp 

van kaarten, tabellen en de telefoon, werden 

enkele granaten afgevuurd.

Na correctie werden vervolgens met het 

achterkanon 98 15 cm-granaten afgevuurd op 

de kop van de Afsluitdijk. De lichte mist en 

daardoor slechte zicht, voorkwam dat de 

kanonneerboot werd ontdekt door de 

aanvallers.

Het resultaat

Het effect van dit ‘geheime wapen’ was, dat   

de Duitse kavalerie zich terugtrok en het 

aanvalsplan wijzigde.



Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau

tot zinken gebracht 10 mijl West van Callantsoog

In vlootverband met Hr. Ms.’s

mijnenleggers Jan van Brakel, 

Douwe Aukes, Nautilus, Medusa en de   

torpedoboot Hr. Ms. G13, onderweg 

naar Engeland werden deze schepen            

aangevallen door Duitse bommenwerpers.

Focus op Hr.Ms. Johan Maurits van                   

Nassau, die in de vooravond van 

14  mei 1940 tot zinken werd gebracht. 

17 Bemanningsleden kwamen daarbij om.     

Overlevenden, waaronder veel gewonden,  

werden gered en met de G13 richting Den   

Helder gebracht. Onderweg nam

de inmiddels uitgevaren ‘Dorus Rijkers’ 

de geredden over en bracht die in 

veiligheid in Den Helder.



‘Dorus Rijkers’
Na 14 mei 1940 nog tientallen reddingen in oorlogstijd.



‘Dorus Rijkers’
Levensloop van een monumentale reddingboot.

1923 -1952 

Stationsboot van Den Helder

1952 -1955 

Reserveboot van Den Helder

1955 -1961 

Stationsboot van Scheveningen

1961 -1965

Reserveboot van Scheveningen

1965

Uit dienst



Boot in particuliere handen in 1965

Meerdere eigenaren, op verschillende plaatsen in het land.

Gebruikt in de sportvisserij en als rondvaartboot.

Krijgt een paar keer een andere naam: 

‘Coen Bot’ en ‘Simonszand’



Dorus Rijkers
Afgemeerd in de Laakhaven te Den Haag.



2007
Wybe van der Wal wordt de eigenaar.

Boot keert terug naar Den Helder.

Start met demonteren van de opbouw, 

stralen / conserveren.



Aankomst in Den Helder in 2007



2007. Welkom thuis…



Na het stralen bij Teerenstra en het conserveren.



Inspanningen van Wybe van der Wal

worden beëindigd.

2009

Oprichting

Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers 1923 

Nieuwe eigenaar.  



2009.  Afgemeerd en gereed voor overdracht

aan de Stichting Instandhouding Mororreddingboot Dorus Rijkers 1923



Er wordt een begin gemaakt met de restauratie…





De stuurstand: Werk aan de winkel…



Achterschip vraagt om aandacht…



Vervanging van huidplaten noodzakelijk



Delen van scheepshuid vervangen



Nieuwe schroefas



Schroefas en schroef vervangen



Bevestiging van het roer



In de verf!

Een metamorfose…



Weer een stoer schip!



Gereed voor de tewaterlating



De tewaterlating door burgemeester Schuiling

18 augustus 2010



Deutz-Brons Motor uit de boot getakeld…





De lege MK…



Motor wordt volledig gedemonteerd

Met bijdrage van ROC-leerlingen en leermeester…



Vóór de ‘behandeling’ 



En er na…





Terugplaatsing van de motor



Alles op z’n plaats in de fris-geschilderde MK



Passen en meten in de kuip



Proefvaart op het Noordhollands Kanaal



Het (bijna complete) restauratieteam in 2012



Helders Historische Reddingboten Collectief
_________________________________________________________

Deelname van de boot aan gezamenlijke activiteiten van het HHRC
Het Collectief is een samenwerkingsverband van de 

Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers 

en de Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot.

● Vaartocht-arrangementen:

- Dag Den Helder-Oudeschild v.v. met bezoek aan Kaap Skil;

- Dag Den Helder-Kornwerderzand met bezoek aan Kazemattenmuseum;

- Jaarlijks ORG-evenement in Lemmer;

- Op verzoek van belangstellenden te organiseren dagtochten 

en evenementen (als 4 en 5 mei herdenkingen).         

● Asverstrooiingen op het Marsdiep, de Waddenzee en Noordzee:

Geheel verzorgde ceremonie volgens protocol. 

Uitvoering van exclusieve verstrooiingen van de as van één overledene.



Het College van B&W van Den Helder ‘in de boot’ genomen
Augustus 2019



2018 - ORG-manifestatie in Lemmer



Onderweg naar Kornwerderzand



Asverstrooiing op het Marsdiep



De restauratie van de ‘Dorus Rijkers’

is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: 

● het Waddenfonds 

● het Dorus Rijkers Fonds 

● het VSB Fonds 

● het Prins Bernhard Cultuur Fonds 

● het Cornelis Fop Smit Fonds 

● de Provincie Noord-Holland 



EINDE

Bijdragen: 

Tom Lantau technische schetsen scheepsbouw

Peter Mulder foto’s

Albert Winkel foto’s

Wladimir Dobber foto’s

Samenstelling:

Wladimir Dobber

Krommenie / Den Helder, november 2019

Beide Stichtingen hebben de ANBI-status.


