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Onze stichting heeft een goed jaar achter de rug. De bezetting 
van de excursies met de ‘Brandaris’ en de ‘Jhr. J.W.H. Rutgers 
van Rozenburg’ was zelfs nog iets beter dan in het topjaar 2018. 
De vier demonstraties met onze paardenreddingboot ‘Secretaris 
Schumacher’ trokken naar schatting in totaal zo’n 10.000 tot 12.000 
toeschouwers. Ook al een record. In september werd het boek 
“BRAVO, Terschellingers” van onze secretaris Jan Heuff in het mu-
seum ’t Behouden Huys gepresenteerd. Dankzij een forse sponso-
ring door derden is dit rijk geïllustreerde en historisch gedocumen-
teerde boek voor slechts 29,90 euro te koop. Medio november ging 
de ‘Brandaris’ naar de werf van SRF in Harlingen voor de installatie 
van een elektrische boegschroef en onderhoud aan de motoren. 

Omdat het schip met 
masten en al in een 
grote loods kon worden 
geplaatst, zagen de 
schippers kans om de 
‘Brandaris’ een fikse 
schilderbeurt te geven. 
De ‘Rutgers’ staat nu in 
de winterstalling en is 
door de bemanning al 
klaargemaakt voor het 
nieuwe vaarseizoen! Zo 
kunnen we 2019 dus 
op alle fronten positief 
afsluiten. 

De ‘Brandaris’ in de takels, 
(foto: Sierik Visman) en 
onderdak in de scheepshal 
(foto: Jan Heuff)

‘Brandaris’ met nieuwe boegschroef nu ook weerbaar in overvolle haven 

Schermfoto uit de prachtige reportage van Terschelling-TV van de lancering van de ‘Secretaris Schumacher’ (zie ook pag. 3).



JAN HEUFF

“BRAVO, Terschellingers” beschrijft het Terschellinger Redding

wezen tussen 1908 en 1966 en handelt over de beide redding boten 

met de naam ‘Brandaris’. De eerste ‘Brandaris’ verging met man 

en muis. Voor haar opvolger dreigde – na een prachtige staat van 

dienst met 519 geredden – de slopershamer. 

Dankzij grondige restauratie kwam ze voor enkele jaren als her

boren terug op Terschelling en bezit thans de status van  Nationaal 

Varend Erfgoed. 

“BRAVO, Terschellingers” is voor een belangrijk deel samengesteld 

uit niet eerder gepubliceerd archief materiaal en bevat maar dan 

300 illustraties. 

Het boek is niet alleen een hommage aan de onbaatzuchtige 

redders van weleer, maar ook aan de vrijwilligers van de Stichting 

Museumreddingboot Terschelling die de ‘Brandaris’ thans met 

gedrevenheid als museumschip in de vaart weten te houden. 

276552
7894919

 

ISBN 9
789491

276552

JA
N

 H
EU

FF       “B
R

AV
O

, Tersch
ellin

gers” 

           Reddingboot ‘Brandaris’ 

en het eilander Reddingwezen           Reddingboot ‘Brandaris’ 

en het eilander Reddingwezen

   “BRAVO, 
Terschellingers”

Van de hand van de Terschellinger publicist  Jan Heuff verschenen eerder: 

‘Vaarwijzer Waddenzee’ (9e druk); ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’

‘Holland meeslepend’; ‘Historische Reddingboten’. 

De auteur was betrokken bij de restauratie van vijf voormalige redding

boten en is de trotse eigenaar van de ‘K.F. Sluys’’.

ISBN   978 94 91276 55 2

100 jaar geleden
Op 12 februari 1920 strandde in een vliegende storm het 
Amerikaanse stoomschip ‘West Aleta’ op de Noordsvaarder. 
De ‘Brandaris’ (1) (de voorganger van onze ‘Brandaris’) slaag-
de er in de 45 bemanningsleden te redden, waarbij de kapi-
tein als laatste. Ongelukkigerwijs kwam hij in het ijskoude 
water terecht, maar kon toch worden gered. Het is één van 
de grootste reddingen van het station Terschelling. De ‘West 
Aleta’ vervoerde een kostbare stukgoedlading: 35.000 vaten 
met whisky en wijn en verder balen rijst, bonen, boter, zeep, 
vlees, haring, melk, specerijen en spek, bestemd voor een 
aantal Europese havens. Het schip brak in tweeën en bergers 
en jutters op Terschelling hadden een gouden tijd. De naam 
West Aleta leeft op Terschelling voort. Het is de naam van 
het mannenkoor en er is een straat op West-Terschelling 
naar het schip genoemd – én een drankenhandel. De West 
Aleta Singers willen op gepaste wijze deze ramp na 100 jaar 
herdenken. Op 31 januari zal het koor in de Tonnenloods een 
voorstelling geven waarbij de kinderen van de basisscholen 
zullen worden betrokken.

Honderd jaar geleden gebeurde er nog iets bijzonders. Op 9 
maart 1920 strandde het tweemastschip ‘Jade’ ten noorden 
van paal 7. De reddingboot ‘Brandaris’ (1) kon echter niet bij 
het schip in de branding komen. Omdat de strandingsplaats 
tegenover het toenmalige boothuis van de roeireddingboot 
van Midsland bleek te zitten, werd besloten deze in te zetten. 
Ondanks een harde Noordwester en een hevige branding 
wisten de roeiers langszij te komen en de vijfkoppige beman-
ning te redden. Op de terugweg ging het op het allerlaatst 
mis. Vlak bij het strand sloeg de boot om. Met hulp van toe-
schouwers en enkele bemanningsleden wist men de boot om 
te draaien en kon iedereen veilig naar het strand komen. Dat 
moet een koude bedoening zijn geweest! Wel moesten drie 
roeiers met verwondingen op een wagen worden afgevoerd. 
Eén van hen verbleef gedurende twee weken bij de huisarts 
in Midsland en werd door de echtgenote van de arts ver-
pleegd…

Boek over de ‘Brandaris’ 
en het Terschellinger 
Reddingwezen 

“BRAVO, Terschellingers”
beschrijft het Terschellinger Redding wezen 
tussen 1908 en 1966 en handelt over de beide 
redding boten met de naam ‘Brandaris’. De eer
ste ‘Brandaris’ verging met man en muis. Voor 
haar opvolger dreigde – na een prachtige staat 
van dienst met 519 geredden – de slopers
hamer. 
Dankzij grondige restauratie kwam ze enkele  
jaren geleden als herboren terug op Terschel
ling en bezit thans de status van  Nationaal 
Varend Erfgoed. 
“BRAVO, Terschellingers” is voor een belangrijk 
deel samengesteld uit niet eerder gepubliceerd 
archief materiaal en bevat maar dan 400 
illustraties. Het boek telt 300 pagina’s en kost 
€ 29.90, is verkrijgbaar bij de eilander boek
handel en te bestellen via de webshop van de uit
gever: fh.nl. Die brengt slechts  € 2,50 extra voor 
handelings en portkosten in rekening.
Donateurs van de Stichting Vrienden van de 
Motorreddingboot Brandaris ontvangen korting 
op het boek, mits ze in 2019 hun minimale contri
butie van € 25, hebben voldaan. Het boek is te 
bestellen bij de Stichting voor € 25, inclusief han
deling en verzendkosten via mailadres: 
reddingbootbrandaris@gmail.com

ISBN   978 94 91276 55 2

Van boven naar beneden: het wrak van de ‘West Aleta’; lancering van een strand-
reddingboot in de jaren twintig (beide foto’s archief Behouden Huys); onze ‘Secre-
taris Schumacher’ neemt een onverwachte breker. (foto: Jan Heuff)



Boegschroef Brandaris (vervolg)
Op 19 november vertrok de ‘Brandaris’ in alle vroegte 
naar Harlingen. Nadat het bilgewater bij een bunkerboot 
was gelost ging het schip naar de werf van SRF. Daar 
werd de ‘Brandaris’ uit het water gehesen en op een grote 
lorrie in een loods van de werf gereden. Omdat het schip 
daar mooi droog stond hebben de schippers Aike Lettin-
ga, Evert van Urk en Sierik Visman van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het hele schip grondig te schilderen. 
Uit veiligheidsoverwegeingen werd eerder al besloten 

de ‘Brandaris’ uit te rusten met een boegschroef. Het is op 
hoogtijdagen zo druk met in- en uitvarende en manoeuvre-
rende schepen in de haven van Terschelling, dat dit hoge ei-
sen stelt aan de wendbaarheid van onze boot. En daar schort 
het nogal aan, zeker met harde wind en dwarsstroom – en 
met soms onberekenbare caperiolen van haastige jachten. 
De werf brandde gaten voor de buis van de boegschroef in 
het voorschip en monteerde deze. Onze goede vriend Mar-
tien Seinen deed het verdere installatiewerk. Er is gekozen 
voor een elektrische boegschroef; in de voorpiek zijn rekken 

gemaakt voor de vier accu’s. De motoren werden nage-
zien: de SB-motor kreeg nieuwe verstuivers. Verwacht 
wordt dat dit tot geringere uitlaatgassen en minder 
brandstofverbruik leidt. De koppeling van de BB-motor 
werd nagekeken en van nieuwe afdichtingen voorzien. 
De schippers hopen dat de lekkage en daarmee de 
olieverspilling nu zal zijn opgeheven. Vanwege het mee-
zenden door de Italiaanse leverancier, van een – bleek 
pas later – verkeerde kabel voor de boegschroef liep de 
terugreis naar Terschelling enige vertraging op.
                      

Met de klok mee: de vrijwilligers Evert, Aike en Sierik in een bijzondere pose (foto SRF); de gemonteerde kopschroef in de geheel ontroeste en geschilderde voorpiek; vier accu’s van 230 amp. elk geven de boegschroef straks een stuwkracht van 350/kgf.; de 
door tralies beschermde vierbladsschroef van de boegschroef; schilderwerk tot in de finesses: Evert schildert het groene boordlicht, terwijl Aike de binnenkant van de fluit schuurt; overleg op het voordek tussen Martien, Sierik en Aike. (foto’s: Jan Heuff)



Bestuur:
Anne Bergsma, Mw. Joan van Berkel, Marcel van Berkel (penning-
meester), 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, Hendrik van 
der Wielen 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, Piet Smit, Jaap Velds en vele anderen.Vo
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30 juli, 19.30 uur, West aan Zee, Strandpaviljoen/Hotel Paal 8
13 augustus, 19.30 uur, Oosterend, Strandpaviljoen Haertbreakhotel    
20 september, 14.00 uur, West aan Zee, Strandpaviljoen/Hotel Paal 8

 

DEMONSTRATIES
 ‘SECRETARIS SCHUMACHER’ 

ZOMER 2020

Demonstraties van de ‘Secretaris Schumacher’ gedurende de afgelopen zomer

Beste wensen voor 2020

Vrijwilligers en bestuur 
wensen al onze relaties het 

allerbeste voor 2020: 
gezondheid en voorspoed 

gewenst.


