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Stichting Behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld 
Jhr. J.H.W. Rutgers van Rozenburg - Terschelling

De ‘Rutgers’ haalde 
de krantenkolom-
men dankzij een 
reddingactie van 
Floris Haan en Aike 
Lettinga. De surfer 
had zijn board 
verloren, maar had 
het zeiltuig nog wel 
vast. De zware eb-
stroom trok de man 
richting Noordzee. 
Onze vrijwilligers 
wisten hem met 
enige moeite aan 
boord te krijgen 
en zagen ook nog 
kans de uitrusting 
te bergen.

Aan het karakteris-
tieke silhouet van 
de ‘Brandaris’ is 
weer een specifiek 
detail toegevoegd. 
Sinds kort is het 

dek gesierd met een schoorsteen voor de nieuw geplaatste 
oliekachel. Op uitdrukkelijk verzoek van schipper Aike Lettin-
ga werd ook de H-kap aangebracht. 

Bestuur en bemanningen wensen iedereen fijne 
feestdagen en een succesvol en gezond 2017!

2016, een bijzonder jaar!
Onze Stichting Behoud heeft een bewogen jaar achter de rug. Op 30 juni overleed onze gewaardeerde schipper Gerrit van der 
Beek op 66-jarige leeftijd. Na een succesvolle carrière bij Rederij Doeksen als kapitein op de veerboot ‘Friesland’ zette Gerrit 
zich na zijn pensionering vol overgave in voor het onderhoud van - en het varen met de ‘Brandaris’. Zijn overlijden betekent 
een groot verlies in het team van vrijwilligers. 

In april werd de ‘Brandaris’ op haar ligplaats in de haven van Terschelling aangevaren door een charterschip dat een verkeer-
de manoeuvre maakte. De schade werd begroot op circa 4500 euro. Bij Scheepswerf Jelle Talsma is de averij in juni hersteld 
en inmiddels heeft de verzekering (van de tegenpartij) betaald. 
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Vrijwilliger Evert van Urk ontwierp een nieuw logo voor onze 
stichting. Het geeft, met de drie getoonde vaartuigen, een be-
tere weergave van onze activiteiten dan het oude beeldmerk. 



Het water dun
De ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’ heeft de afgelopen 
zomer het water dun gevaren. Met name door de fraaie 
augustusmaand waren er dagen dat ze drie keer per dag 
met gasten excursies naar de zeehondenbanken maakte. 
De ‘Brandaris’ maakte natuurtochten rond de westkop van 
het eiland en trok met name in het voor- en naseizoen meer 
publiek. Met de opbrengst kon weer in een aantal zaken 
worden geïnvesteerd.

Diverse verbeteringen
Onze relatie Martien Seinen heeft in de machinekamer 
vloeren ‘achter’ de motoren aangelegd.  Daardoor kan er 
nu veel veiliger onderhoud worden gepleegd. Geestelijk va-
der van de machinekamer, Niels Mulder, verving een aantal 
verstuivers van de stuurboordmotor, waardoor die minder 
rookt. Dit najaar installeerde Martien Seinen een oliekachel. 
De elektrische kachel had te weinig capaciteit. De ‘Bran-
daris’ heeft nu in de winter weer de bekende kachelpijp 
aan dek. De kachel van destijds werd met hout en kolen 
gestookt. 
De pijp kan ’s zomers worden weggenomen en het gat in 
het dek wordt met een dop dichtgeschroefd. Ook monteer-
de Martien peilglazen op de grote brandstoftanks. Hierdoor 
kan bij het bunkeren uit de tankauto tijdig worden afgele-
zen wanneer de tanks vol raken. 

Eigen kleding

Een langgekoesterde wens van de bemanningsleden was
kleding met het silhouet van de ‘eigen’ boot er op. 
Mr. J.P. Eschauzier, sponsor van het eerste uur van de
restauratie van de ‘Brandaris’, stelde ons in de gelegenheid 
om donkerblauwe truien aan te schaffen met de logo’s van 
de ‘Brandaris’ en ‘Rutgers’ in wit op de borstpartij. Bij de 
jaarlijkse bijeenkomst van voormalige reddingboten, het 
laatste weekeind van september in Lemmer, werden de
truien met verve gedragen en waren onze vrijwilligers
(eindelijk) herkenbaar!

Floris Haan en Aike Lettinga in hun nieuwe outfit op een terras in 
Lemmer (boven).
Gerriet v.d. Bogert in het vooronder van de ‘Brandaris’ - ook al in 
nieuwe kledij (onder).

In de vakkundig aange-
legde machinekamer 
van ‘de Brandaris’, 
waar links en rechts 
een deel zichtbaar 
is van de Kromhout-
diesels, is onder de 
trap de nieuwe kachel 
met uitlaat geïnstal-
leerd.

Betere navigatie-apparatuur
In de kerstvakantie krijgt de ‘Brandaris’ een nieuwe plotter. Dan 
hoeven de schippers niet meer hun eigen laptops te gebruiken. 
Henk van Heuveln (zoon van schipper Piet) leverde een modern 
apparaat voor inkoopprijs en zal het instrument ook installe-
ren. Ook wordt de nieuwe dieptemeter geplaatst die we van 
wijlen schipper Gerrit van der Beek kregen. Voor de installatie 
van deze en andere apparatuur moet de navikast onder de 
stuurkap worden vervangen. Martien Seinen is een nieuwe aan 
het maken. 
De ‘Rutgers’ werd uitgerust met een nieuwe plotter en mari-
foon, waardoor nog veiliger genavigeerd kan worden. Met een 
externe luidspreker kan het marifoonverkeer nu beter worden 
gevolgd. Ook is de aflezing van de dieptemeter verbeterd.

Diktemeting
Omdat op de ‘Rutgers’ lichte lekkage in het achterschip was 
geconstateerd, bestond de vrees dat één of enkele huidpla-
ten in het onderwaterschip zouden moeten worden vervan-
gen. Martien Seinen heeft dit najaar op het droge de dikte 
van het gehele onderwaterschip gemeten. Gelukkig was de 
scheepshuid nergens te dun. De lekkage bleek veroorzaakt 
door een boutje dat was gaan corroderen. Dat euvel was eer-
der al verholpen. Wel bleken de zink-anodes sterk aangetast; 
een bewijs dat ze goed werkten. Deze zijn intussen vervangen. 
De ‘Rutgers’ staat nu op het droge onder de wintertent.



Lichte schade
Met de ‘Secretaris Schumacher’ werden vier geslaagde 
demonstraties gegeven. De tweede keer bij Paal 8 was het 
slecht weer en stond er teveel branding. Daardoor werd 
de boot niet in zee gelanceerd. Door het opstuiven van de 
duinovergang van de KNRM, wordt de boot zowel na de 
oefeningen als na de demonstraties bij Paal 8 niet meer 
over deze overgang teruggebracht, maar over de grote 
verharde strandovergang.  Daarbij hebben enkele wielen 
lichte schade opgelopen toen de combinatie vanuit het 
mulle zand op de betonnen overgang werd getrokken. Met 
rubbermatten op de scheiding van zand naar beton probe-
ren we nu schade te voorkomen. Per keer komen er enkele 
duizenden toeschouwers op de demonstraties af.

Kostbare wielen
De wielen van de lanceerwagen zijn van een prachtige 
ambachtelijke constructie. Voor de tweede keer in ons 
bestaan moest een voorwiel worden vernieuwd omdat een 
soort boktor een gang in het hout had geboord. Kosten ca. 
2500 euro. Verder bleek één van de stalen assen van de 
wagen krom te zijn getrokken. Ze is door een zwaardere 
vervangen. Kosten ca. 700 euro. Daarmee zijn de reserves 
voor deze combinatie  als sneeuw voor de zon verdwe-
nen...

Noodzakelijke schilderbeurt
De “Secretaris Schumacher” is dringend aan een schilder-
beurt toe. Met medewerking van de gemeente Terschelling 
is de sloep nu in de loods van de voormalige museumwerf 
geplaatst. Daar kan het hout goed drogen en wordt de 
boot stevig onder handen genomen. In de stootrand ble-
ken enkele rotte plekken te zitten die vervangen worden. 
De binnenkant wordt geschuurd en opnieuw in de verf 
gezet. Een niet geringe klus!

Demonstraties 2017 paardenroeireddingboot
‘Secretaris Schumacher’

Donderdag 20 juli, Paal 18, Heartbreakhotel, Oosterend, 19.30 uur
Donderdag 3 augustus, Paal 8, West aan Zee, 19.30 uur
Donderdag 17 augustus, Paal 18, Heartbreakhotel, 19.30 uur
Zondag 17 september, Paal 8, West aan Zee, 15.00 uur

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

Vrijwilligers
Floris Haan, Piet van Heuveln en Aike Lettinga schippers, 
Mw. Geesje Lettinga, Gerriet v.d. Bogert, Douwe Tot, Evert 
van Urk en diverse ‘losse’ opstappers.

Bij de foto’s, linkerpagina: Floris Haan, Evert van Urk en Aike Lettin-
ga brengen de ‘Rutgers’ in de winterstalling; resultaten diktemeting 
en nieuwe zink-anodes; TripHek trekt de boot uit het water; overleg 
over het transport tussen Richard Burrie, Gossen Smit, Marcel van 
Berkel en Evert v. Urk.
Rechterpagina: Een van de kostbare wielen van de bootwagen; de 
116 jaar oude reddingboot staat onderdak voor groot onderhoud; 
de ‘Schumacher’ maakt een rondje langs de betonning.
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