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Niet alleen ligt de vaarroute tegenwoordig verder weg van De
Schans, ook de schepen liggen niet meer voor de kust voor anker.
Toen De Schans werd aangelegd, was de haven van Oudeschild nog
niet gegraven. De huidige haven ligt op enige afstand van het fort,
maar in de zestiende eeuw lagen de schepen niet in de haven maar
op de rede, die zich tot voorbij De Schans uitstrekte. Dankzij het
fort lagen de schepen hier veilig. Tijdens de vele oorlogen waar de
Nederlanden vanaf de zestiende eeuw bij betrokken waren, vormden de rijk beladen handelsschepen die op de Texelse rede lagen te
wachten ongetwijfeld een aantrekkelijk doelwit voor vijandelijke
schepen, maar er heeft nooit een aanval op de Texelse rede plaatsgevonden.
Willem van Oranje
Het beschermen van de Hollandse handelsbelangen was voor Willem van Oranje in 1572 de reden om opdracht te geven voor het

Detail van de ‘Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede ’t
Amelander-gat’, oorspronkelijk uitgebracht door Pieter Goos, en later opgenomen
in het kaartenboek van Jacob Aertsz. Colom, The lighting colomne or sea-mirrour
(1667). Hier is duidelijk te zien dat in die tijd vanuit De Schans, hier afgebeeld als een
ster, de doorgang naar de Zuiderzee gecontroleerd kon worden.
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aanleggen van een fort bij Oudeschild. Het was van groot strategisch en economisch belang dat de Spanjaarden, met wie de Nederlanden sinds 1568 in oorlog waren, het Marsdiep en de Texelse rede
niet in handen zouden krijgen. Als ze dit zeegat zouden veroveren,
zouden ze ook controle kunnen uitoefenen over de handel naar de
Oostzee en over de vaarroute naar Amsterdam.
Fort De Schans werd ontworpen door de wiskundige en vestingbouwkundige Adriaen Anthonisz. die in die tijd vrijwel alle vestingen in de Nederlanden ontwierp. In eerste instantie was het fort
waarschijnlijk eenvoudig van vorm. Het huisvestte ongeveer twintig soldaten. In het begin van de zeventiende eeuw werd De Schans
uitgebreid met verschillende bastions. Op een kaart van Holland en
West-Friesland uit 1621 van Balthasar Florisz. van Berckenrode is
voor het eerst een fort met vijf bastions afgebeeld. Met de groei van
het fort nam ook het aantal manschappen steeds toe. Rond 1600
waren er al meer dan honderd soldaten ondergebracht en dit aantal liep op tot ongeveer driehonderd rond 1800. Er waren

Willem van Oranje
gaf opdracht tot de
bouw van De Schans.
Dit portret werd in
1555 geschilderd door
Anthonis Mor van
Dashorst
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Wierdijken
Vanaf de vijftiende eeuw werd zeegras gebruikt voor de aanleg van de zogenaamde wierdijken. De oorspronkelijke Bomendiek in De Waal is een
voorbeeld van zo’n wierdijk. Ook in het natuurgebied Ottersaat langs de
IJsdijk ten noorden van Oudeschild zijn nog de restanten van een wierdijk
te zien.
Een wierdijk bestond uit een zogenaamde wierriem, een 2,5 tot 5 meter dikke muur van wier aan de zeekant, die werd ondersteund door een
aarden wal aan de landzijde. Houten palen gaven deze constructie extra
stevigheid. Wierdijken liepen aan de zeekant stijl naar beneden – niet glooiend zoals de dijken tegenwoordig – en staken bij vloed een tot anderhalve
meter boven het zeeniveau uit.
Rond 1730 begon de paalworm zich echter in het Noordzeegebied te verspreiden. Deze deed zich niet alleen te goed aan scheepswanden maar ook
aan de houten palen die de wierdijken stevigheid gaven. De paalworm ondermijnde zo de constructie van de wierdijken. Aangevreten palen knapten
als luciferhoutjes af. Vanaf dat moment werden dijken steeds vaker met behulp van klei en basaltblokken opgebouwd en verstevigd.

Bij Ottersaat, net ten noorden van Oudeschild langs de IJsdijk, zijn nog restanten
van een oude wierdijk te zien. Een wierdijk bestond uit een tweeënhalve meter dikke muur van wier aan de zeekant met daar tegenaan aan de landkant een aarden
wal. Houten palen gaven structuur aan deze dijken.
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Wieringen en de Afsluitdijk
Tot halverwege de negentiende eeuw kon iedereen die wilde wier
maaien. Het gevolg hiervan was echter dat het aanbod ieder jaar
toenam en dat leidde tot almaar dalende wierprijzen. Het waren
niet alleen de Texelaars maar ook bijvoorbeeld de Wieringers
(Wieringen was toen nog een eiland) die zich met de wiermaaierij
bezighielden.
Toen de wierprijzen kelderden, greep de Wieringer burgemeester Van Hengel in. Hij pachtte in 1845 een groot deel van de
wierwaarden van de staat en richtte een vennootschap op. Iedereen die toestemming kreeg om wier te maaien in het door Hengel
gepachte gebied, was verplicht dit aan Van Hengels vennootschap
te leveren. Van Hengel wilde zo de wierhandel reguleren. Het
monopolie dat Hengel zo probeerde te verkrijgen leidde onder de
Texelse wiermaaiers tot protest, maar ze zagen ook de voordelen
van de prijsregulering wel in.
In 1861 besloot de staat de wierwaarden allemaal openbaar
te verpachten. Dit leverde de staat een hogere pachtprijs op en
bood alle wiermaaiers de mogelijkheid een eigen stuk grond te
bemachtigen. In 1895 werden de wiergronden echter weer onderhands verpacht aan de gemeente Wieringen. De gemeente
verleende toestemming om te maaien en kocht het wier tegen van
te voren vastgestelde prijzen op. Veel van de Texelse wiermaaiers
vonden de prijzen die Wieringen bood echter te laag en de betaling liet elk jaar lang op zich wachten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zakte de wierhandel in. België
en Frankrijk waren voor die tijd grote afnemers van het wier
geweest, maar de oorlog belemmerde de uitvoer. Wel werd tijdens
de oorlog wier geleverd aan Duitsland, die het gebruikte in de
loopgraven om al te grote modderigheid tegen te gaan.
Na de Eerste Wereldoorlog leefde de wierindustrie tijdelijk
weer op, maar rond 1930 was het plotseling deﬁnitief voorbij met
de wierhandel. Dit kwam niet doordat er geen vraag meer naar
het wier was, maar doordat het wier zelf verdween. De wiermaaiers weten het verdwijnen van het wier aan de aanleg van de Afsluitdijk. Deze dijk had ook grote invloed gehad op de visstanden
in de Waddenzee en de maaiers vermoedden dat door veranderende stromingen het wier onder een laag slib was komen te liggen
en was afgestorven. In feite is de verdwijning van het zeegras
vermoedelijk eerder te wijten aan een schimmelziekte. Het was
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namelijk niet alleen het wier in de Waddenzee dat rond 1930 verdween maar dit gebeurde in het gehele Noord-Atlantische gebied.
Inmiddels komt het zeegras op sommige plaatsen in de Waddenzee weer terug.
Schelpenvisserij
Een andere vorm van visserij die rond het midden van de negentiende eeuw opkwam, was de schelpenvisserij. De schelpen
werden vervoerd naar Makkum en Harlingen waar ze in kalkbranderijen tot kalk werden verwerkt. Deze kalk werd gebruikt in
de bouw en voor de aanleg van wegen.
In eerste instantie waren het vooral de Cocksdorpers die zich

De haven bij De Cocksdorp tussen 1910 en 1930.
Op de achtergrond wordt
wier op een wagen geladen.
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De vuurtoren voorkwam vaak dat schepen op het strand liepen. Toch was er nog
wel wat te jutten want over boord geslagen lading bleef aanspoelen. Tegenwoordig
wordt steeds meer lading in containers vervoerd en slaat er nauwelijks nog losse
lading over boord die op het strand aanspoelt. Deze foto dateert van april 1963.

wordt het werk van de Texelse vuurtorenwachters op afstand uitgevoerd door de Brandaris op Terschelling. In 2005 besloot Rijkswaterstaat de vuurtoren te verkopen. Uiteindelijk ging dit niet
door. De gemeente Texel pacht de toren nu en verhuurt deze aan
de Stichting Texels Museum, die de toren sinds 2009 voor het publiek openstelt.

Bakens
De vuurtoren is weliswaar het opvallendste ‘baken’ van Texel, maar
lang niet het enige. Op verschillende plaatsen langs de Noordzeeen Waddenkust staan bakens, die voor de opkomst van de elektronische navigatieapparatuur onmisbaar waren bij koersbepaling op
zee. De meest opvallende bakens die behouden zijn, zijn de IJzeren
Kaap bij Oost en de Kaap op het duin bij De Koog. Ook de kerktorens
van Oosterend en De Westen deden lange tijd dienst als baken voor
126

de scheepvaart en de kerktoren van Den Hoorn fungeert nog altijd als lichtbaken voor navigatie op het Schulpengat. Bovendien
stonden er tot 1988 langs de Noordzeekust verschillende kleinere
kapen. Ook waren er al eeuwenlang duintoppen, zoals de Stooknol
in duingebied de Bollekamer, waarop vuren werden aangelegd als
baken voor de schepen op zee.
De IJzeren Kaap
De IJzeren Kaap, ook wel de Oostkaap of Kaap Oosterend genoemd,
staat aan de Waddenkust ter hoogte van het buurtschap Oost. Hij
vormde samen met de toren van de Hervormde Kerk in Oosterend
een bakenlijn, die gebruikt kon worden om te navigeren op het oostelijke deel van de Texelstroom, een vaargeul ten zuiden en oosten
van Texel. Samen met de toenmalige molen van de Molenbuurt
vormde de kaap ook een bakenlijn voor de scheepvaart ten oosten
van Oosterend.
De IJzeren Kaap is een zogenaamd vuurloos baken, dat alleen
overdag gebruikt kon worden. Hij is ongeveer vijftien meter hoog
en bestaat uit vier etages, waarvan er een bij verzwaring van de
Waddendijk en herplaatsing eind jaren zeventig van de twintigste
eeuw onder de grond is komen te liggen.

De vijftien meter hoge IJzeren Kaap uit 1854 vormde samen met de toren van de Hervormde Kerk in Oosterend een bakenlijn voor de scheepvaart op de Texelstroom.
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De IJzeren Kaap is in 1854 ontworpen door Quirinus Harder,
die ook de Texelse vuurtoren heeft ontworpen. Voordat de IJzeren
Kaap geplaatst werd, moet er op dezelfde plaats al een houten
baken gestaan hebben. Op oudere kaarten, zoals op de hieronder
afgebeelde navigatiekaart uit 1773, staat namelijk ook al een kaap
afgebeeld bij Oosterend.

Detail van een navigatiekaart uit 1773 van de hand van de cartograaf H. van Loon.
Het noordelijke deel van de Zuiderzee, de huidige Waddenzee, was met zijn schuivende banken en verraderlijke stromingen lastig te bevaren. Op deze kaart is te zien
dat er in de achttiende eeuw al een baken bij Oosterend stond.

Den Hoorn
De toren van de Nederlandse Hervormde Kerk in Den Hoorn fungeert al ruim vierhonderd jaar als baken. De kerk is gebouwd
tussen 1424-1450. In 1571 werd het gebouw beschadigd door de
watergeuzen. Bij het herstel van de kerk in 1603 werd de toren een
baken voor de scheepvaart. Dankzij de witgepleisterde muren is de
kerktoren van grote afstand goed te zien.
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De kerk van Den Hoorn werd in 1934 een ofﬁcieel zeemerk voor
de marine, toen deze besloten had de kerk van Oosterend niet meer
voor dit doel te gebruiken. Vanaf 1966 bevond zich een licht op de
trans van de kerktoren. In combinatie met een baken in de duinen
bij de Geul kon de scheepvaart met behulp van dit licht bepalen of
ze wel midden door het Schulpengat voeren. De beide lichten moesten in het verlengde van elkaar liggen.
In 2008 waren de duintjes bij de Geul zo hoog geworden, dat
het tweede licht vanaf het Schulpengat niet meer zichtbaar was.
Het licht op de toren werd toen vervangen door een zogenaamd
sectorlicht: schepen die in de vaargeul varen zien een wit licht; als
ze links of rechts buiten de vaargeul komen, zien ze het licht rood
of groen kleuren.

De kerktoren van Den Hoorn fungeert als baken voor de scheepvaart in het Schulpengat. Dankzij de relatief hoge toren en witte muren is de kerk van kilometers afstand
zichtbaar.

De Koog
Wanneer er in De Koog voor het eerst een kaap verscheen, is niet
precies bekend. In 1619 vroeg het dorp bij de Staten van Holland
om ﬁnanciële ondersteuning voor reparatie van de kerk, die ook
als baken diende. Op enig moment heeft vervolgens een losstaande
kaap op een duintop deze functie van de kerktoren overgenomen.
Hoe deze kaap er precies uitzag, is niet bekend. Wel bekend is dat
in 1890 de op dat moment bestaande, houten stellage op het duin
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Hoewel de Georgiërs geen eigen stellingen meer hadden, hielden
nog talloze Georgiërs zich over het hele eiland verborgen. Ze verstopten zich op het land en op boerderijen. Op zondag 22 april,
tweeënhalve week na de uitbraak van de opstand, probeerden de
Duitsers de verborgen Georgiërs te pakken te krijgen door in een
lange linie over het eiland te trekken. Zo’n 2.000 Duitse soldaten trokken in een rechte rij over Texel. Georgiërs die gevonden
werden, moesten hun eigen graf graven, zich uitkleden en werden
vervolgens doodgeschoten.
Na deze drijfjacht hadden de Duitsers het eiland grotendeels
weer in handen. Rond De Koog en bij de Slufter zaten nog Georgiërs
verborgen in de mijnenvelden, waar de Duitsers zich niet waagden.
De capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 bracht weinig verandering in de situatie. De Duitsers durfden het niet aan om hun
wapens af te leggen. De Georgiërs kwamen ondertussen uit hun
schuilplaatsen tevoorschijn omdat de oorlog immers afgelopen
was. Als Duitse soldaten op straat een Georgiër zagen, was die zijn
leven niet zeker. Terwijl in de rest van Nederland de bevrijding

De Eierlandse vuurtoren tussen april 1945 en 1950. Toen de Georgiërs zich hier verschansten, namen de Duitsers de toren onder vuur. De muur en de lichtinstallatie
raakten hierbij zwaar beschadigd.
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werd gevierd, schoten op Texel Duitsers en tevoorschijn gekomen
Georgiërs nog altijd op elkaar. Pas op 20 mei, toen de Canadezen
op Texel aankwamen, werden de Duitsers gevangen genomen, ontwapend en afgevoerd.
Met behulp van 4.000 Duitse hulptroepen zijn 572 van de 800
Georgiërs vermoord; 228 Georgiërs overleefden de opstand. Van
de 400 Duitsers in het Georgische bataljon overleefden er slechts
vijftien. In totaal kwamen naar schatting tussen de 1000 en 3000
Duitsers bij de Georgische opstand om het leven.
Terug naar huis
Toen de rust langzaam weerkeerde, zetten de overlevende Georgiërs
alles op alles om bij het verzet en de communistische partij op papier te krijgen dat zij zich dapper hadden verzet tegen de Duitsers.
Bij terugkeer in de Sovjet-Unie konden dergelijke verklaringen

De Molenstraat in Den Burg met een nog niet opgeruimde wegversperring na de
bevrijding. De kerk op de achtergrond is de rooms-katholieke kerk.
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In dit boek worden de hoogte- en dieptepunten uit de
Texelse geschiedenis beschreven. Van het ontstaan
van de Hoge Berg tot de grote negentiende-eeuwse inpolderingen, van de eeuwenoude schapenhouderij tot
de opkomst van de bollenteelt en van de bloei van de
Texelse Rede in de Gouden Eeuw tot de bloedige opstand van de Georgiërs in 1945.
Niet alleen lokale aangelegenheden – zoals de bouw van
de vuurtoren en de oprichting van TESO – komen aan
bod, maar ook internationale gebeurtenissen waarvan
de invloed op het strategisch gelegen eiland merkbaar
was.
Deze boeiende geschiedenis is geïllustreerd met recente
foto’s, oude foto’s in zwart-wit en kleur, oude ansichtkaarten, tekeningen en geograﬁsche kaarten.
Lijntje Tollenaar-Pronk studeerde
Engelse taal en cultuur en Middeleeuwen- en renaissancestudies aan
de universiteiten van Groningen en
Exeter. Vervolgens promoveerde zij
in Leiden op een proefschrift over Engelse politieke ballades in de zeventiende eeuw.
Lijntje werkt als vertaalster en geeft
taalcursussen.
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