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20 Wacht te Kooi

ZWARE KEES

Erfenis
Misschien een goedkoop woord-
grapje, maar Ventspils klinkt 
een beetje als een kerel die aan 
het bier zit. Totdat een Vent-
spilsener het uitspreekt: dan 
klinkt het nérgens naar. Toen de 
scheepsagent, getooid met een 
kapitein-Iglo-baardje, de naam 
van deze Letse plaats uitsprak, 
verstond ik het niet. Ventspils 
op zijn Lets klinkt alsof de spre-
ker dronken is.
Letland, ik was er nog nooit 
geweest. Toen ik - heel lang ge-
leden - begon met varen, kende 
niemand dat land. In het gun-
stigste geval dachten wij dat het 
een soort Sovjet-provincie was. 
Het land ligt dan ook weggemof-
feld tegen de Russische grens, 
samen met Litouwen en Estland. 
In de middag besluit ik een wan-
deling te maken. De Filipijnse 
bemanning is mij voor geweest. 
Als overbeladen pakezels kwa-
men ze terug. Toen ik vroeg 
wat ze nou eigenlijk hadden 
gekocht, bleek het voornamelijk 
chips, chocola, snoep en (goed-
kope) drank te zijn. Alsof we dat 
niet aan boord hebben!
Maar het zegt wel wat van de 
veranderde welvaart in Letland. 
Was de lokale bevolking 40 jaar 
geleden nog blij met een stukje 
zeep, nu kun je er álles kopen. 
(Dat stukje zeep heb ik van ho-
ren zeggen: wanneer je vroeger 
hier of in Rusland de wal op 
ging was het raadzaam een paar 
stukjes zeep mee te nemen. Dan 
had je het gemaakt, althans 
bij de vrouwelijke helft van de 
bevolking…)
Al snel kom ik de supermarkt 
tegen waar de matrozen hun 
geld hebben uitgegeven. Direct 
na de ingang staan meterslan-
ge schappen met drank. Alsof 
het een eerste levensbehoefte 
is. Wanneer er na het passeren 
hiervan nog plaats in het wagen-
tje, kan er ook nog wat eetbaars 
mee. Dat lijkt de verkoopstrate-
gie te zijn. 
De supermarkt ligt in een ha-
venwijk vol fantasieloze woon-
blokken, opgetrokken uit grove, 
overmaatse bakstenen. Ergens 
torent een havenkraan de lucht 
in. De wijk is een erfenis uit 
een grauw Sovjet-verleden. Een 
optimistische kunstenaar heeft 
nog een poging gedaan een na-
bijgelegen parkje op te fleuren 
met iets dat nog het meest lijkt 
op een grote plantenhanger, een 
stalen constructie met hang-
planten eraan. 
Aangezien ik geen snoep, choco-
la of goedkope drank nodig heb 
en er verder in deze buurt niets 
te doen is, neem ik genoegen 
met de wandeling. Op de terug-
weg kom ik langs een bankje in 
datzelfde kunstpark. Er zit een 
onderuitgezakte oudere vrouw, 
haar ogen gitzwart omrand met 
doorgelopen mascara, alsof ze 
tijdens een vechtpartij een paar 
klappen heeft gehad. Maar de 
boosdoener ligt nonchalant 
naast haar, een halflege fles 
drank. Beiden ook een erfenis 
van vroeger?

Dit jaar bestaat de KNRM 195 
jaar. Hoeveel mensen er in die 
tijd zijn gered is niet precies be-
kend, al gaat de teller verder dan 
100.000. Wat zeker is, is dat iede-
re redding er een zonder oordeel 
is. Want oordelen over mensen in 
nood, dat doet de Maatschappij 
nooit. 

Op het reddingstation van Sche-
veningen is het rustig. Redding-
boot Beluga staat op een trailer in 
het boothuis naast het kusthulp-
verleningsvoertuig, een krachtpat-
ser op buitensporig grote profiel-
banden. In de haven, direct om de 
hoek, ligt reddingboot Kitty Roos-
male Nepveu te wachten op de vol-
gende actie. Lang zal de rust niet 
duren. Daarvoor gebeurt er teveel 
op zee en aan de kust. Gisteravond 
was dat een vermissing. Het is één 
van het soort meldingen waar de 
redders van de KNRM voor in actie 
komen. Andere meldingen betref-
fen surfers en zwemmers in nood. 
En, uiteraard, schepen in proble-
men. Hoewel dat inmiddels vooral 
pleziervaartuigen zijn, want dat 
is het grote verschil met vroeger 
tijden toen het met name de be-
roepsvaart was die werd geholpen.

Dodelijke nacht 
De geschiedenis van de KNRM 

begint met een scheepsramp. In 
1824 verging het Nederlandse 
koopvaardijschip De Vreede. Ver-
trokken vanuit Noorwegen strand-
de het voor de kust van Huisdui-
nen, een Noord-Hollands dorp 
waar de inwoners het niet bepaald 
breed hadden. Zoals in alle kust-
dorpen en -gehuchten, betekende 

een gestrand schip aangespoelde 
lading, om de schipbreukelingen 
bekommerde men zich nauwe-
lijks. Ditmaal was dat anders. In 
een eenvoudige sloep roeiden ze-
ven mannen naar het koopvaardij-
schip om er 10 bemanningsleden 
van boord te halen. Ze bereikten 
veilig het strand, waarna de roei-
ers terugkeerden om ook de ove-
rige bemanningsleden te redden. 
Maar op hun terugtocht werd de 
sloep gegrepen door de golven. 
Zes redders en drie schipbreuke-
lingen verdronken.

Notabelen en ondernemers in 
Amsterdam en Rotterdam waren 
geraakt door de heldhaftigheid 
van de verdronken redders. Ze 
organiseerden fondsenwervende 
acties voor de nabestaanden. Maar 
ze waren ook verontwaardigd. 
Diezelfde nacht vergingen voor de 
Nederlandse kust in totaal 14 sche-
pen, waardoor het gebrek aan red-
dingboten pijnlijk duidelijk werd.

Actie
Het gevolg van de scheepsramp 

in Huisduinen was de oprichting 
van twee reddingmaatschappij-
en. In Amsterdam werd op 11 
november 1824 de Noord- en 
Zuid-Hollandsche Redding Maat-
schappij (NZHRM) gesticht. Negen 
dagen later werd in Rotterdam de 
Zuid-Hollandsche Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelin-
gen (ZHMRS) opgericht. En hoe-
wel er gedurende de volgende de-
cennia wel kennis en informatie 
werd uitgewisseld, zou het nog tot 
1991 duren voordat beide redding-
maatschappijen werden samenge-

bracht onder de naam Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschap-
pij (KNRM).

Inmiddels zijn er 45 reddingsta-
tions, gesitueerd langs de Ne-
derlandse kust en aan de ruime 
binnenwateren. Reddingstation 
Scheveningen is er een van. Arie 
Verbaan (65) is er behalve beman-
ningslid ook secretaris. Alles op 
vrijwillige basis uiteraard, want 
dat is een van de doelstellingen van 
de maatschappij. ‘Bij de oprich-
ting waren er drie doelstellingen: 
werken met vrijwilligers, geen 
subsidie en alle reddingen koste-
loos. Dat is altijd zo gebleven.’

De keuze om zich niet door de 
staat te laten subsidiëren brengt 
een bepaalde vrijheid met zich 
mee, zegt Arie. ‘Al voldoen al onze 
schepen aan de hoogste eisen van 
de Lloyd en we vallen onder Neder-
landse regelgeving om te mogen 
varen.’ Ook het werken met vrij-
willigers is een bewuste keuze: ‘Zo 
trek je iedereen gelijk. Je houdt de 
gemotiveerde mensen over.’

Uitruktijd
Reddingstation Scheveningen 

heeft er inmiddels bijna 40. Dat 
zijn er veel wanneer je bedenkt 
dat elke vrijwilliger in een krap-
pe straal van het reddingstation 
woont en werkt. Hij of zij moet 
binnen 10 minuten na een mel-
ding op het reddingstation kunnen 
zijn. ‘Je kunt uitklokken voor de 
tijden waarvan je weet dat dat niet 
lukt. Maar dat gaat dan wel van je 
beschikbaarheidstijd af.’ En dat is 
meteen een van de belangrijkste 
eisen om het werk bij de KNRM te 

kunnen doen: een ruime mate van 
beschikbaarheid. Want elk red-
dingstation heeft een convenant 
met de Kustwacht dat het binnen 
10 minuten na een melding in ac-
tie komt. ‘Dat de boten uitvaren 
en, op de reddingstations die er 
één hebben, het kusthulpverle-
ningsvoertuig op het strand is.’ Dat 
geldt 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar, want dat is de mores van 
de zee; die slaapt nooit. En daarom 
moet de vrijwillige bemanning, 
opstappers genoemd, zo’n 50% tot 
60% van deze tijd beschikbaar zijn. 
Dat gegeven, en de vrijwilligheid 
van werk dat je met eigen leven 
kunt bekopen, vertelt alles over de 
noodzakelijke motivatie van de op-
stappers. ‘Het zijn de eerste vragen 
die gesteld worden aan mensen die 
zich aanmelden: waar woon je en 
waar werk je? En daarna wat ze er 
thuis van vinden.’

Strenge selectie
De selectieprocedure voor op-

stappers is streng, maar vooral 
persoonlijk. Want bij reddings-
werk komt het aan op een goed 
functionerend team waarin men 
op elkaar kan vertrouwen. ‘Elke 
selectie begint met een praatje 
met de schipper. Dat moet sowie-
so klikken.’

Als een van de weinige stations 
heeft Scheveningen een betaalde 
beroepsschipper. Als hij niet be-
schikbaar is, wordt hij vervangen 
door andere ervaren schippers uit 
het team. ‘In een tweede gesprek 
vertellen we over de Maatschap-
pij. Daarna volgt inschrijving op 
proef, voor drie maanden. In die 

Vrijwilligerswerk dat je met eigen leven kunt bekopen

De zee 
slaapt 
nooit

Door Corine Nijenhuis

Je eigen leven op het spel 
zetten om dat van een an-
der te redden. Om dat op 
vrijwillige basis te doen, 
vraagt een groot hart en 
een enorme motivatie. 
Het is wat de opstappers 
van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) in ruime 
mate bezitten. En moed, 
want de zee is een ge-
duchte vijand wanneer ze 
slecht geluimd is.

Arie Verbaan aan boord van reddingboot Kitty Roosmale Nepveu. (Foto’s Corine Nijenhuis)
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De Kitty Roosmale Nepveu, vernoemd naar 
de moeder van de schenker, behoort tot de 
grootste reddingboten van de KNRM.

Huidige generatie opstappers
KNRM meestal niet uit de vaart
 

periode wordt gekeken of iemand 
in de groep past. Zeebenen heeft. 
Dat hij of zij geen nautische erva-
ring heeft maakt niet uit, wij zor-
gen voor de opleiding.’

Die opleiding volgt na de proef-
periode, waarin de nieuweling 
direct meedoet met alle oefenin-
gen. Ook krijgt hij (of zij) al in die 
eerste maanden een pieper waar-
op de meldingen binnenkomen. 
Bij ‘dienst’ loopt hij mee met een 
ervaren opstapper. Wanneer de 
beschikbaarheid tijdens de proef-
periode voldoende blijkt en de 
motivatie goed is, dan begint het 
trainingstraject als ‘aankomend 
opstapper’.

Drie jaar cursus
De periode waarin een vrijwilli-

ger volledig wordt opgeleid, duurt 
drie jaar en kost de KNRM zo’n 
4330 euro. De cursussen omvat-
ten Vaarbewijs 1 en 2, Marcon B 
beperkt certificaat radiotelefonie, 
Eerst hulp en EHBO+, een cursus 
onderwaterontsnapping/ kapseis-
training/brandbestrijding, om af 
te ronden met de SAR Craft Ope-
rations. Dat is de bekroning van 
de basisopleiding. Een week lang 
wordt er getraind in Schotland, 
waarbij varen en manoeuvreren 
met de reddingboot centraal staan 
en verder alle vaardigheden op het 
gebied van Search and Rescue wor-
den behandeld.

Het merendeel van de huidige 
opstappers komt niet uit de vaart. 
Dat was vroeger anders, toen wa-
ren het de beroepsschippers die 
het reddingswerk ernaast deden. 
Ervaren vletterlieden of vissers 

die gewend waren aan het zware 
handwerk dat de roeireddingboot 
met zich meebracht. ‘In Scheve-
ningen waren dat de vissers die 
hun bomschuiten op het strand 
hadden liggen. Als een visser op 
zee hulp nodig had, dan pakten ze 
de reddingssloep die met paarden 
de zee werd ingereden, want in 
Scheveningen was geen haven in 
1824.’

Slecht gekleed
De redders droegen kleding 

die hen nauwelijks beschermde 
tegen de gevaren. Totdat de twee 
reddingmaatschappijen in 1991 
samengingen, kreeg elke vrijwil-
liger van de Noord- en Zuid-Hol-
landsche Redding Maatschappij 
een pet met insigne, een trui met 
daarop de letters NZHRM en een 
zuidwester. Bij de Zuid-Holland-
sche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen kregen de 
vaste bemanningsleden unifor-
men. De reddingsvesten waren 
van kapok. Tegenwoordig krijgt 
iedere opstapper een eigen, op 
maat gemaakt overlevingspak met 
ingebouwd reddingsvest.

Die pakken hangen bij het Sche-
venings reddingstation keurig 
naast elkaar in het botenhuis. En 
in een kleine container in de ha-
ven. Want daar ligt de reddingboot 
waar de opstappers van dienst di-
rect naartoe gaan bij een melding.

Arie Visser-klasse
De Kitty Roosmale Nepveu is 

een zelfrichtende reddingboot van 
de Arie Visser-klasse. Het type dat 
behoort tot de grootste RIB’s, met 

de grootste actieradius. De KNRM 
heeft er 10. Met een gewicht van 
28 ton en een afmeting van 18,80 
x 6,10 x 1,03 meter haalt ze 35 
knopen. Evenals de andere red-
dingboten is ze geschonken. De 
Kitty, zoals Arie haar liefkozend 
noemt, is genoemd naar de moe-
der van de schenker. Het is een 
goed gebruik dat de schenker de 
scheepsnaam bepaalt. En dat er 
een foto van de persoon achter de 
scheepsnaam op de brug hangt. 
Als een beschermengel in een alu-
minium lijstje kijkt Kitty naar de 
opstappers die in haar schip hun 
leven wagen om dat van anderen 
te redden.

Boven alles
Behalve Kitty ligt ook de Beluga 

op Scheveningen. Zij behoort tot 
de Float-klasse, een serie kleine-
re RIB’s. Bij elke melding van de 
kustwacht, wanneer het om nood 
op het water gaat, komen ze in 
actie, samen met het kusthulpver-
leningsvoertuig. Om alle drie de 
eenheden te kunnen bemannen, is 
13 man nodig. Niet voor niets is de 
groep opstappers in Scheveningen 
groot. ‘En wanneer er zich teveel 
vrijwilligers tegelijk uitmelden, 
dan komt er een bericht op de pie-
per dat er onderbezetting is.’ Maar 
dat is nooit een probleem, omdat 
er altijd wel opstappers zijn die de 
uitmelding in dat geval intrekken. 
Want de redding gaat boven alles.

Het kusthulpverleningsvoer-
tuig, door Arie kortweg ‘truck’ ge-
noemd, wordt bemand door vier 
man. Daar is hij er zelf één van. 
Vanwege zijn leeftijd is hij geen 

reddingbootbemanningslid meer. 
Een opstapper mag vandaag de 
dag tot zijn 55ste jaar op de boot, 
hoewel er uitzonderingen zijn: 
die blijven tot hun 57ste mits ze 
de extra keuring doorkomen. ‘Die 
leeftijdsgrens is terecht. Er is veel 
veranderd. Vroeger was het werk 
rustiger. Met die zware schepen 
had je een kalmere zeegang. Nu is 
de snelheid veel hoger. Maar op de 
wagen kun je daarna nog door tot 
je 70ste.’

Strandambulance
De KHV-truck is een coördina-

tievoertuig én een hulpverleners-
voertuig. Het verzorgt de com-
municatie tussen de eenheden op 
het land: politie, brandweer en 
ziekenwagen, maar ook die met 
de reddingboten. Wanneer er zoe-
kacties dicht onder de kust zijn, 
werkt het actief mee, wanneer de 
schepen worden binnengebracht, 
assisteert het. De truckbeman-
ning brengt gewonden naar de 
ambulance, maar fungeert ook als 
strandambulance. Wanneer er een 
oproep van de Kustwacht komt 
over een vermissing op het strand 
dan rukt alleen het kusthulpverle-
ningsvoertuig uit. ‘Dat kan gaan 
om iemand die zelfmoord wil ple-
gen. Erg triest. Het gebeurt zo’n 
vijf keer per jaar. Soms vind je die 
persoon levend en wel, soms niet 
en weet je niet hoe het is afgelo-
pen. Dan moet je het uit je hoofd 
zetten.’

Ook dieren
De vrijwilligers van de KNRM 

rukken niet alleen uit voor het zoe-

ken en redden van drenkelingen 
op zee, de zogenaamde SAR-acties 
(search and rescue), waarbij het 
gaat om beroeps- of pleziervaart, 
surfers of zwemmers. Ook bij on-
gelukken met vliegtuigen doen de 
redders hun werk.

Naast de kusthulpverlening, 
houden KNRM lifequards in de zo-
mer toezicht op de vier Friese Wad-
deneilanden, en, in samenwerking 
met de Wassenaarse reddingbri-
gade, op het strand bij de Wasse-
naarse slag. Op de binnenwateren, 
zoals IJsselmeer en Zeeuwse zeear-
men, worden binnenvaartschepen 
en charterschepen met problemen 
door averij of lekkage geholpen. 
Er wordt geassisteerd bij strandin-
gen door navigatiefouten, zieken 
en gewonden vervoerd vanaf de 
Waddeneilanden. En ook dieren in 
nood worden geholpen; enkele ke-
ren per jaar worden er aangespoel-
de dolfijnen en walvissen gered.

Radiodokter
Een andere tak van de KNRM is 

de Radio Medische Dienst (RMD). 
Bij ongelukken of ziekte van een 
bemanningslid aan boord van een 
zeeschip of jacht waar ook ter we-
reld, kan de bemanning kosteloos 
bellen voor advies met een van de 
artsen van de RMD. Deze artsen 
hebben zich, naast hun eigen huis-
artsenpraktijk aan de wal, verbon-
den aan de KNRM en zijn in nood-
gevallen 24 uur per dag bereikbaar 
voor advies. Ze zijn bekend met 
de nautische wereld en vaardig 
op taalgebied. Van hun diensten 
wordt per jaar meer dan 750 keer 
gebruik gemaakt.

Kameraadschap
Bij alle reddingstations zijn de 

vrijwilligers zich altijd bewust van 
de risico’s. Er zijn redders gestor-
ven tijdens de acties om anderen 
het leven te redden. Sinds 1824 
zijn dat er 69. Ze worden levend 
gehouden op de website van de 
reddingmaatschappij, geëerd met 
een Nationaal Monument voor 
het Nederlands Reddingwezen in 
Den Helder. Maar dat doet niets 
af aan het altijd aanwezige gevaar. 
En aan de ervaringen die soms be-
paald traumatisch zijn. Het vruch-
teloos reanimeren van slachtof-
fers, het bergen van een stoffelijk 
overschot. Maar ook het te lijf 
moeten gaan van een woedende 
zee die je van redder tot slachtof-
fer kan maken. 

‘Daarom zijn er mensen op het 
station die zijn opgeleid om dat te 
herkennen. Dan zijn er gesprek-
ken, wordt de opstapper begeleid.’

Maar het grootste vangnet is de 
groep zelf. ‘Wij houden elkaar in 
de gaten. Ervaringen worden ge-
deeld, en als er iemand bang is, 
dan wordt daarover gepraat.’ Het 
is een van de mooiste dingen van 
het reddingwerk: de camaraderie 
onderling, ‘Je bent er voor elkaar.’

Clubhuis
Toch blijft de grootste motivatie 

het redden zelf. ‘Wanneer je ie-
mand uit een situatie redt die het 
niet had overleefd als wij er niet 
waren geweest. Dat zijn wel de 
mooiste momenten.’

Al is Arie zich terdege bewust 
van de rotmomenten. ‘Als we te 
laat zijn. Niet omdat we te laat 
zijn uitgevaren, maar te laat om 
iemand nog te redden. Dat is rot. 
Maar het hoort er wel bij.’

Gelukkig is daar dan altijd de 
groep. Om erover te praten, het 
met elkaar te delen. En, wanneer 
er tijd en ruimte is, later, om een 
potje dart mee te spelen. Op het 
reddingstation. Want het is ook 
een soort clubhuis soms, hoewel 
eentje van het bijzondere soort. 
Een clubhuis van mensenredders.

Interieur boothuis reddingstation Scheveningen.

Het kusthulpverleningsvoertuig van station Scheveningen.Op maat gemaakte overlevingspakken van de opstappers.


