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Op woensdag 27 maart kwam Koning Willem-Alexander voor een werk-
bezoek naar Terschelling. Hij wilde zich laten bijpraten over enkele 
belangrijke projecten op het eiland, die dankzij vrijwilligers in stand 
worden gehouden. Burgemeester Bert Wassink had onze stichting twee 
weken tevoren gevraagd om een korte presentatie over ons varend 
erfgoed te houden, maar het moest allemaal wel strikt geheim blijven. 
De presentatie vond plaats in het boothuis van het KNRM-station Paal 8. 
Daar vertelde schipper Henk Spanjer over hun zware tocht met de ‘Frans 
Hogewind’ naar het wachtschip ‘Drifa’, dat ‘boven’ Terschelling met 
ingeslagen ramen van het stuurhuis slecht bestuurbaar was geworden. 
De ‘Hogewind’ was als eerste ter plaatse en dat was een hele geruststel-
ling voor de bemanning van de ‘Drifa’. Het tweede verhaal was een tocht 
onder barre winteromstandigheden naar een kotter bij Schiermonnikoog, 
waarbij de drie vissers veilig van boord werden gehaald. De internationa-
le onderscheiding die Paal 8 voor beide acties ontving, stond trots op de 
vergadertafel en is de Koning zeker niet ontgaan. (lees verder op pag. 2)

Koning Willem-Alexander bekijkt aandachtig de roeirereddingboot ‘Secretaris Schumacher’ tijdens zijn verrassingsbezoek aan Terschelling.
V.l.n.r. burgemeester Bert Wassink, stichtingsvoorzitter Martinus Kosters, ZKH Willem-Alexander en de KNRM’ers Henk Spanjer en Marcel Kemper. (Foto’s: Jan Heuff)

Waardering voor historische vloot

Koning Willem-Alexander in gesprek bij de ‘Frans Hogewind’ van Paal 8.

Koning Willem-Alexander vol belangstelling voor Terschellinger reddingwezenKoning Willem-Alexander vol belangstelling voor Terschellinger reddingwezen



De ‘Rutgers van Rozenburg’ ging op 24 april j.l. weer te water

Voorzitter Martinus Kosters van onze stichting legde de Koning 
uit hoe het eilander reddingverleden in het Museum ’t Behouden 
Huys is terug te vinden, maar dat een voormalige reddingboot 
ontbrak om dat verleden te illustreren. Zo werd in 2002 een 
motorjachtje in Zeeland gespot, dat het casco van de eerste 
motorreddingboot van Nederland en waarschijnlijk van de 
wereld was. Gebouwd in 1907, na een lange periode van overleg 
tussen het toenmalige bestuur van de reddingmaatschappij en 
bouwer Daan Goedkoop. In 2003 werd dit scheepje door ons 
gekocht en met behulp van sponsoren en geldgevers in oude 
luister hersteld. Ze kreeg haar originele naam weer terug ‘Jhr. 
J.W.H. Rutgers van Rozenburg’. 
Een paar jaar later kwam er een fraaie zeilsloep te koop die het 
casco bleek te zijn van de roeireddingboot ‘Secretaris Schuma-
cher’ uit 1900. Op Terschelling stonden identieke reddingsloepen 
op de haven en bij Oosterend. Van de tientallen roeireddingbo-
ten uit het verleden, was dit het enige nog varende exemplaar in 
Nederland. Wederom met steun van sponsoren werd de boot in 
haar originele gedaante teruggebracht, werd een lanceerwagen 
nagebouwd en begon de training met paarden, gevolgd door 
publieke demonstraties van de lancering in zee. 
Als klap op de vuurpijl zag onze stichting kans om in 2012 de 
voormalige Terschellinger motorreddingboot ‘Brandaris’ uit 
1923 van de sloop te redden en na een jarenlange restauratie 
wederom met behulp van sponsoren, subsidies en particuliere 
geldgevers in de voor Terschelling bekende naoorlogse staat 
terug te brengen. 
De Koning toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de ‘Secre-
taris Schumacher’ zien, die speciaal voor dit bezoek uit de 
winterslaap was overgebracht naar Paal 8. Ook daar ontspon 
zich een leuk gesprek over deze boot en over de vrijwilligers die 
de demonstraties mogelijk maken. Onze secretaris Jan Heuff 
vertelde over zijn belevenissen met de ‘Schumacher’ toen het 
nog een zeilboot was, waarop Willem-Alexander zijn ervaringen 
met zeilende B2-Marinesloepen memoreerde. 
 Het tijdschema voor de vervolgbezoeken op het eiland liep door 
dit spontane intermezzo iets uit de hand…
Op zaterdag 30 maart bracht de EO in de rubriek Blauw Bloed 
een reportage op tv over het bezoek en kwam onze ‘Secretaris 
Schumacher’ in een interview met de voorzitter prominent in 
beeld. Terschelling TV heeft een reportage van ruim 18 minuten 
op You Tube uitgebracht.

Schermfoto’s van het royalty tv-programma Blauw Bloed.

Koninklijk bezoek (vervolg van pag. 1)
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rapport van de 
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Op 18 maart vertrok de ‘Brandaris’ in alle vroegte naar Har-
lingen waar het schip bij Scheeps Reparatie Friesland (SRF) 
voor de tweejaarlijkse beurt werd drooggezet. Personeel 
van de werf spoot het onderwaterschip schoon, er werden 
enkele zinkanodes vervangen, waarna het onderwaterschip 
werd geschilderd. Intussen deden de bemanningsleden 
Aike Lettinga, Evert van Urk, Sierik Visman en Gerriet v.d. 
Bogert allerlei klussen: de bun voor het koelwater werd 
geopend en schoongemaakt, inspectie van de roerkoning, 
de schroefasdoorvoeringen, het ankerspil, de ankers, de 
bevestigingen van de grijplijnen rondom het schip, de romp 
boven de waterlijn werd in de (blauwe) verf gezet, zo ook de 
opbouw in bruin of wit en de belettering. Steun en toeverlaat 
Martien Seinen had een nieuw frame voor de bevestiging 
van het radarscherm gemaakt dat werd geplaatst en aange-
sloten waarna de zaak werd getest. Martien Seinen bouwde 

Boek over de ‘Brandaris’
Momenteel werkt onze secretaris Jan Heuff hard aan het 
boek over de ‘Brandaris’ en het eilander redddingwezen. Na 
de afronding van de omvangrijke research zijn inmiddels al 
een flink aantal hoofdstukken geschreven. De auteur ver-
zorgt zelf de lay-out met de vele illustraties. Voorlopig is de 
‘doop’ van het boek geprojecteerd op vrijdag 20 september 
op Terschelling. Om het boek voor een breed publiek toe-
gankelijk te maken is er een beroep op sponsors gedaan en 
dat lijkt succes te gaan hebben. Bovenstaand een tipje van 
de sluier, o.a. over de tocht die de ‘Brandaris’  in 1924 naar 
Engeland maakte.

Brandaris naar de werf voor tweejaarlijks onderhoud
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BRANDARIS (II)

Alle reddingen op een rijtje

1923

De ‘Brandaris’ in 

de jaren dertig, 

nog voorzien van 

de eerste stuurkap.

(archief KNRM)
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“De Doeksens gaan er met de Koefia’ van door”

26 april 1923 - Eerste tocht, naar de ‘Princess’

Op bericht van de Kustwacht, dat in de Noordwest-

gronden een schip zit, stoomt de ‘Brandaris’ om 

05.15 uur de haven uit. Ter plaatse gekomen blijkt 

dat op geringe afstand van de gronden het Engelse 

stoomschip ‘Princess’ uit Londen ligt geankerd. 

Ze komt van Hamburg, is op weg naar Brugge en 

wordt gesleept door een Engelse sleepboot. De 

sleep heeft wegens het slechte weer, “een stijve 

zuidwestelijke koelte, verstopte lucht met regen 

en westelijke rolling”, een ankerplaats opgezocht. 

Aangezien het weer opknapt en hulp niet gewenst 

wordt, keert de ‘Brandaris’ onverrichterzake terug.

De bemanning op deze eerste reddingtocht is 

schipper Klaas van Urk, machinist Iemke Swart, 

stuurman Douwe Tot en de ‘matrozen’ G. Bakker, 

Dubbele van Urk en Cornelis Wiegman.

1 juni 1923 - Kraamvrouw naar Harlingen 

vervoerd 
Op verzoek van de artsen Rinia en De Wildt wordt 

de ‘Brandaris’ ‘afgestaan’ om mevrouw L. Kuiper 

- van Leunen met de grootste spoed naar het zie-

kenhuis in Harlingen te vervoeren om een operatie 

te ondergaan. Er zijn op dat moment geen andere 

motorvaartuigen beschikbaar. Langer wachten 

In No. 23 van het tweejaarlijkse orgaan ‘De Reddingboot’ van de 

N&ZHRM van december 1923 staat op pag. 285 de allereerste 

actie van de ‘Brandaris’ (II) beschreven. Vele pagina’s verder en 

43 jaar later staat in No. 102, op pag. 4281, de laatste actie. 

In dit uitgebreide hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 

van alle diensten van de ‘Brandaris’, gebaseerd op de officiële 

strandingrapporten, opgemaakt door de Plaatselijke Commissie 

op basis van de gegevens uit het logboek en de mondelinge infor-

matie van de schipper. Zo’n actie werd onmiddellijk per telegram 

of brief aan het hoofdbestuur gemeld, daarna volgde het officiële 

strandingrapport. In de jaarverslagen in ‘De Reddingboot’ zijn 

die rapporten soms woordelijk, maar vaak ook in bewerkte vorm 

weergegeven. In dit boek is daarnaast gebruik gemaakt van 

andere bronnen, zoals dagbladen en verklaringen of uitspraken 

van de Raad voor de Scheepvaart. Met name de correspondentie 

tussen de Plaatselijke Commissie en het Hoofdbestuur leverde 

veel achtergrondinformatie op.

Bij rondleidingen aan boord van de ‘Brandaris’ 

worden anno nu maar wat graag verhalen verteld 

over opmerkelijke reddingen en bergingen uit het 

verleden. Die vormen immers een belangrijk stuk 

van de Terschellinger maritieme historie, waarin 

moed, kundigheid en doorzettingsvermogen van 

de zeevarende eilanders met hoofdletters kunnen 

worden geschreven. En wat is dan een betere plek 

dan op de ‘Brandaris’ uit 1923, de reddingboot die 

het deels zelf heeft meegemaakt en een tastbaar 

onderdeel is van die historie.

Al snel komt dan het relaas aan bod over de berging 

van de ‘Koefia’, want dat is haast te mooi om waar 

te zijn. De vrijwilligers hebben deze vertelling 

ontleend aan het boek ‘Terschelling bij Storm en 

wantij’ van de Harlinger journalist Fokke Drost, die 

het eind jaren zeventig optekende uit de mond van 

Volkert Doeksen, oud-bergingsleider van de gelijk-

namige rederij.

Hoewel Drost (of misschien Doeksen?) het kenne-

lijk niet zo nauw neemt met de feiten en de chrono-

logie, en de stranding van de ‘Koefia’ situeert bij 

rustig, mistig weer in 1930, terwijl het in 1923 

tijdens zulk vliegend stormweer plaatsvindt, dat 

de ‘Brandaris’ het Schuitengat amper uitkan en 

de reddingbrengende ‘Dorus Rijkers’ vanwege de 

dreunende branding op de Eierlandsche Gronden 

zwaar gebutst uit de strijd komt, doet dat niet echt 

afbreuk aan het verhaal. En dat de verteller ken-

nelijk onvermeld laat dat de ‘Drente’ van Bureau 

Wijsmuller ook haar toontje op de stoomfluit 

meeblies bij het vlotbrengen en tijdens de sleepreis 

naar IJmuiden, en dat ook de Texelse contract-

partner Dros zijn aandeel had, is vanuit chauvinis-

tisch Terschellinger perspectief natuurlijk best te 

billijken. Het verhaal is er zeker niet minder mooi 

om.

De dan 23-jarige Volkert Doeksen ligt in de nacht 

van 30 op 31 augustus met de schelpenzuiger 

betekent volgens beide artsen de dood van de 

kraamvrouw. Ondanks tegenstroom is de ‘Branda-

ris’ in 2.35 uur in Harlingen. Omdat de patiënte de 

vrouw is van een visserman en de kosten van het 

ziekenhuis al bezwaarlijk genoeg zijn, besluit de 

bemanning van de gebruikelijke premie af te zien. 

De Commissie stelt aan het Hoofdbestuur voor de 

verbruikte 110 liter brandstof niet in rekening te 

brengen. In het journaal staan als (gelegeheids)

matrozen de namen van M. van Leunen en J. van 

Leunen genoteerd.

30 augustus 1923 - ‘Koefia’; ‘Brandaris’ met 

slippende koppeling

Met vliegend stormweer, “verstopt van regen en 

sterke vloed tegen”, vertrekt de ‘Brandaris’ op 

een noodsein van het stoomschip ‘Koefia’ richting 

Eierlandsche Gronden. De reddingboot moet 

echter voortijdig terugkeren vanwege blindslaan-

de schroeven en een slippende keerkoppeling. De 

Plaatselijke Commissie telegrafeert dit naar Den 

Helder, die onmiddellijk de reddingboot ‘Dorus 

Rijkers’ uitstuurt. Deze haalt de 34-koppige beman-

ning van boord. Lichtschip ‘Terschellingerbank’ 

registreert WZW-wind Bft 9 à 10 en meldt een zeer 

woelige, hoge zee. Hoewel deze stranding voor de 

Terschellinger redders teleurstellend uitpakt, heeft 

Rederij Doeksen wel succes. De onbemande ‘Koefia’ 

wordt door de schelpenzuiger ‘Bornrif’ van Rederij 

Doeksen en met hulp van Wijsmuller en Dros vlot-

gesleept. 

10 november 1923 - ‘Lutgerdina’; de eerste 

redding

De ‘Brandaris’ vaart uit voor de Groningse schoener 

‘Lutgerdina’, die met het achterschip vastzit op de 

West-Aletarug en in de branding vreselijk ligt te 

stoten. Sleepboten kunnen vanwege de ondiepte 

geen hulp bieden. De ‘Brandaris’ schiet langszij 

en haalt de kapiteinsvrouw en haar vier kinderen 

van boord. Het schip komt later vlot en wordt door 

sleepboten binnengebracht.

12 november 1923 - ‘Erich Arnholz’ 

Bij het Oostgat vraagt de schoener ‘Erich Arnholz’ 

om hulp. Sleepboten gaan onmiddellijk naar buiten. 

Als de Duitser nieuwe noodseinen toont, vaart ook 

de ‘Brandaris’ uit. De reddingboot blijft op verzoek 

van de kapitein standby, tot het lekkende schip is 

‘Bornrif’ in het Eierlandsche Gat als hij tijdens 

de morgenstond plotseling een groot schip in de 

Gronden ziet liggen. Buit, denkt hij gelijk! Al lodend 

vaart hij behoedzaam naar de ondiepten, waar hij 

het geheel verlaten Italiaanse stoomschip ‘Koefia’ 

aantreft. 
Aan een tros die nog buitenboord hangt, klimt 

kapitein Doeksen omhoog, gevolgd door machinist 

Iemke Kooijman. Daar ontdekken ze dat het schip 

helemaal niet onbemand is. Over het dek lopen 

een kat, tien tallen kippen en duiven, een zeug met 

twaalf biggen en enkele koeien en kalveren. Geluk-

kig heeft Kooijman net als vele andere Terschellin-

ger zeelieden een boerenafkomst en begint hij 

direct het vee te voeren en de koeien, die op knap-

pen staan, te melken. Omdat het ontbijt er bij bei-

den is ingeschoten, laten ze zich na hun rondgang 

over het schip de nog klaarstaande soep in de kom-

buis en andere heerlijkheden goed smaken. Daarna 

worden de taken verdeeld. Kooijman blijft aan 

boord om orde op zaken te stellen in de machine-

kamer. Want er moet straks rond hoogwater weer 

druk op de ketel staan. Doeksen verhuist naar de 

brug. Als ook de inderhaast opgetrommelde Doek-

sensleepboot ‘Volharding’ ter plaatse is, worden 

de vuren opgestookt en tot op Texel zijn de zwarte 

rookwolken uit de schoorsteenpijpen duidelijk te 

zien. Daar gaat het als een lopend vuurtje rond: “De 

Doeksens gaan er met de ‘Koefia’ vandoor.” Om half 

vier in de middag komt het schip vlot en heeft de 

jonge Volkert Doeksen een vette buit aan de haak. 

“Onderweg kwam de Helderse reddingboot met 

de Italianen langszij en vroegen nederig om weer 

aan boord te mogen”, zo eindigt het relaas. Leuk 

bedacht door de schrijver, maar diezelfde ‘Dorus 

Rijkers’ ligt dan inmiddels al twee uur lang veilig 

afgemeerd in de thuishaven Den Helder. En volgens 

de annalen van Wijsmuller duurt het nog tot 3 

september voor de ‘Koefia’ echt vlot is. Toch blijft 

het een mooi verhaal; bijna waar – en waard om 

doorverteld te worden: koeien melken op zee!

  

De ‘BRANDARIS’ vaart de 

Theems op - 100 jaar RNLI

  

ook een nieuwe, zwaardere omvormer in de machinekamer, 
waardoor nu ook tijdens het varen de elektrische appara-
tuur aan boord beter te gebruiken is. Ook werd de lenspomp 
geïnstalleerd. Op 26 maart kwam de opgeknapte dame weer 
terug “op station”. 
Onze Kromhout-specialist Niels Mulder verving in de stuur-
boordmotor 8 verstuivers, verfijnde de afstelling en haalde 
de storende tik uit de brandstofpomp. De motor loopt nu veel 
rustiger en stoot minder walm uit. Niettemin werden beide 
schoorsteen pijpen iets verlengd waardoor er voor de mensen 
aan dek nog minder last is van uitlaatgassen.

Op 17 april begon het vaarseizoen voor de ‘Brandaris’. Op 
de eerste dag was het gelijk raak met 12 gasten. Op 26 april 
maakte ook de ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’ haar 
eerste tochtje met gasten.

De ‘Brandaris’ op de werf bij Scheeps Reparatie Friesland in Harlingen. 
Aike en Evert werken de letters bij (Foto’s: Martinus Kosters)



Bestuur:
Mw. Joan van Berkel, Marcel van Berkel (penningmeester), 
Richard Burrie, Peter Groeneveld, Jan Heuff (secretaris), 
Martinus Kosters (voorzitter), Jan Smit.

Vrijwilligers (varend):
Schippers: Floris Haan, Piet van Heuveln, Aike Lettinga, 
Sierik Visman, Nico Brinck, Evert van Urk en Peter van Suijlekom 
(Schumacher). 
Bemanning: Geesje Lettinga, Gerriet v.d. Bogert, Anneke Lans, 
Douwe Tot, Hans van Dam, Tirza Ricker, Gossen Smit en diverse 
‘losse’ opstappers.

Overige vrijwilligers: 
Rémi Hoeve, Gossen Smit, Richard Burrie, Martien Seinen, Marcel 
van Berkel, Bernlef de Boer, Sipke Paulusma, Mathijs Trip, Jan Smit,
Albert Kiers, Niels Mulder, Piet Smit, Jaap Velds en vele anderen.Vo
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DIVERSE AKTIVITEITEN

Op 11 mei is de Nationale Reddingbootdag en zijn alle 
KNRM-stations open voor bezoek. De ‘Secretaris Schu-
macher’ zal bij station Paal 8 (West aan Zee) worden ge-
toond, de ‘Brandaris’ en de ‘Rutgers’ zullen bij het station 
West in de haven bij de reddingboot “Arie Visser” ter bezich-
tiging afmeren.

Op 31 mei is de bekende roeirace van Harlingen naar Ter-
schelling. De ‘Brandaris’ zal daarbij dienst doen als meet-
schip.

Op 16 juni ( vaderdag) zal de ‘Brandaris’ present zijn op de 
Nationale Historische Reddingbootdag in Lelystad.

Op 31 augustus worden de jaarlijkse Visserijdagen in Harlin-
gen afgesloten en zal de “Brandaris” aanwezig zijn.

Op 28 en 29 september is de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Oude Reddingsglorie (ORG) in Lemmer. De ‘Brandaris’ en 
veel andere oudjes meren af in het centrum en zijn op zater-
dagmiddag open voor publiek.

25 juli om 19.30 uur Oosterend, Heartbreakhotel

8 augustus om 19.30 uur bij Paal 8, 
Strandpaviljoen/Hotel Paal 8

22 augustus om 19.30 uur Oosterend, Heartbreakhotel

Zondag 15 september om 14.00 uur bij Paal 8, 
Strandpaviljoen/Hotel Paal 8

DEMONSTRATIES
 ‘SECRETARIS SCHUMACHER’ 

ZOMER 2019

Demonstratie ‘Secretaris Schumacher’. Foto’s: Gerrit van Goor.


