
Interview

is er geen zee te hoog natuurlijk. 
Maar het is toch de grote boot 
geworden. Van hiërarchie merk 
je hier trouwens weinig, behalve 
als het gevaarlijk wordt. Dan is er 
maar een die de orders geeft en 
dat is de schipper. Ondertussen 
ben ik het al 27 jaar. Ik ben trots 
op mijn bemanning, het is een 
professionele club. Als ik eens 
niet kan, zijn er zeven mannen 
die mij kunnen vervangen.’ 

Beelden die door  
je hoofd spoken
Rein heeft diverse ernstige 
incidenten meegemaakt. Voor 
hem persoonlijk was de heftigste 
een gebeurtenis in 1995 waarbij 
een jongetje van vier was betrok-
ken. ‘Hij had de leeftijd van mijn 
oudste dochter destijds. Het was 
een prachtig mooie zomernamid-
dag, oostenwind, de pieper gaat: 
boot vermist. Na een avond en 
nacht lang zoeken, vonden we 
hem. Omgeslagen en spekglad 
aan de onderkant, waardoor de 
opvarenden er niet op hadden 
kunnen klimmen. Het was in een 
afgelegen gebied met weinig 
scheepvaart. Dat was niet best 
hoor, toen ik dat kindje voorover 

drijvend in het water aantrof. Het 
kwam dichtbij. We hebben toen 
als team hulp gekregen van een 
nazorgteam van de politie. Dat 
luchtte enorm op. Soms kun je 
van zoiets maandenlang last  
hebben. Dan blijven de beelden  
’s nachts door je hoofd spoken.’

De actie die de grootste impact 
op het team heeft gehad, was in 
1996 met een klassieke Dakota 
die halverwege Texel en Den 
Oever neerstortte. Er waren 
medewerkers van de provincie 
Noord-Holland aan boord. Rein 
kon er zelf niet bij zijn en hoorde 
’s avonds pas wat er aan de hand 
was. Meteen vertrok hij naar het 
boothuis. ‘De bemanning kwam 
toen net terug. Er waren uitein-

Harlingen is een druk station. 
Vanuit het boothuis aan de 
Dokkade kijk je uit over de Wad-
denzee met de scheepvaartroute 
richting de eilanden. Harlingen 
heeft een actieve haven met 
visserij, koopvaardij, aardap-
peloverslag, pleziervaart en in 
het seizoen 70 tot 80 charters 
per weekend. In het vaargebied 
rond Harlingen gebeurt dan ook 
weleens wat. De teller voor 2015 
staat nu – eind november – op  
71 incidenten. 

Rein Mulder is van jongs af aan 
besmet met het KNRM-virus 
want ook zijn vader was schip-
per. Na militaire dienst meldde 
hij zich aan als opstapper. Dat is 
nu 27 jaar geleden. Sneller dan 
hem lief was, werd hij gevraagd 
schipper te worden. ‘Daar moest 
ik toen wel even over nadenken. 
Je bent verantwoordelijk voor 
de hele club en soms moet je 
impopulaire dingen zeggen over 
iets wat je zelf ook graag doet. 
Afgelopen oefenavond met die 
storm wilden de jongens er met 
de kleine boot uit. Omdat we 
perfect materieel hebben en 
elkaar blindelings vertrouwen, 

‘Er is geen zee te hoog’ 
Volgens de IJmuidense database heeft hij meer dan duizend mensen gered. 
Zelf is Rein Mulder (51), schipper van KNRM-station Harlingen, totaal niet met 
dat getal bezig. ‘Maar als je het zo zegt, is het wel veel ja.’ 
Tekst: Jeanet van der Linden  Beeld: Ruben Meijerink

‘Kameraadschap  
is belangrijker  
dan papieren’

Rein Mulder is getrouwd en heeft twee dochters. Hij werkt bij 
de Nationale Politie als coördinator planning bij de eenheid 
Noord-Nederland. In 1985 werd hij opstapper bij de KNRM, 
vanaf 1988 schipper. In zijn vrije tijd is hij fervent watersporter.

 Rein Mulder kort 

delijk 32 slachtoffers. Moet je je 
voorstellen: die zwarte zakken 
aan boord van de garnalenkot-
ter TX10! Dan is er maar een 
devies: praten, praten, praten. 
Dat hebben we ook gedaan.  
De kameraadschap wordt door 
zulke gebeurtenissen alleen 
maar groter. Dat is ook iets  
waar we expliciet op selecteren. 
Het is belangrijker dat je goed  
in het team past dan dat je 
papieren hebt.’ 

Die kameraadschap is een van 
de dingen waar Rein van geniet. 
En van soepele acties. ‘Soms is 
het maar iets kleins, dat je denkt 
dat je een boot nooit los gaat 
krijgen en dan lukt het toch. 
Afgelopen zomer hadden we 

KNRM-schipper Rein Mulder 
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Vanavond mee op oefenavond met KNRM-station 
Stellendam. Voor oktober is de temperatuur aan 
de hoge kant, maar de zee is onrustig. Als voor-
malig stuurman en kapitein op de koopvaardij zit 
het varen in mijn bloed, maar sturen doe ik alleen 
nog op uitnodiging. Toen ik in 2011 operationeel 
inspecteur werd, ben ik in 2012 gestopt als opstap-
per en plv. schipper bij station Neeltje Jans. Door 
regelmatig mee te oefenen houd ik mijn kennis 
bij en krijg ik een goed beeld van de operationele 
paraatheid van de stations. Het helpt mij ook om 
een goede sparringpartner te zijn. Tijdens deze 
oefening let ik vooral op de interactie tussen de 
bemanningsleden en de manier waarop ze via de 
radio communiceren. Terwijl we over de golven 
stuiteren, geniet ik tussen de bedrijven door van 
de aanblik van ‘mijn vijver’. 

Vandaag is een thuiswerkdag. Er moet een plan uitgewerkt worden over 
redden bij de Tweede Maasvlakte en de monding van het Haringvliet. Daar 
maken steeds meer kitesurfers gebruik van. Helaas komen ze ook regelma-
tig in de problemen. We gaan samenwerken met de Máximakazerne van de 
Gezamenlijke Brandweer aan het eind van de N15. Maar hoe gaan we dat 
precies vormgeven? Omdat overwogen wordt op de Maasvlakte te gaan 
redden met behulp van reddingwaterscooters, moet uitgedacht worden 
hoe we de mensen die daarmee gaan varen gaan trainen. 

Een groot deel van mijn tijd overleg ik met onze samenwerkingspartners. 
Vanmorgen met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Zeeland. In 
de afgelopen jaren is hier het Incidenten Bestrijdingsplan (IBP) Deltawater 
ontwikkeld. Daar zijn wij als KNRM ook bij betrokken. Aan de hand van 
scenariokaarten zien alle betrokken partijen nu in een oogopslag wat hun 
taken zijn. Het overleg met de Veiligheidsregio is ook een mooie gelegen-
heid om de mensen uit het werkveld te ontmoeten. ’s Middags ga ik nog een 
uurtje langs bij Havenbedrijf Rotterdam om afspraken te maken over de 
marifoonkanalen die de KNRM gebruikt. 

Goede bemanningsvergadering bijgewoond 
in Cadzand. Ik geef de bemanning een update 
van de werkzaamheden in het havengebied 
rond het boothuis. De info is meer dan wel-
kom. De aanleg van de haven heeft veel impact 
op de inzetbaarheid van de reddingboot. Die 
werd altijd vanaf het strand gelanceerd, maar 
dat gaat veranderen nu het reddingstation 
bijna midden in de haven komt te liggen. 
Ook het boothuis gaat veranderen. Mensen 
zijn gehecht aan hun stations en aan hun 
materieel, dus ze worden graag op de hoogte 
gehouden. De schipper vraagt of ik hem in 
contact kan brengen met de uitvoerder.  
Dat ga ik meteen regelen. 

Donderdag 22 oktober  Maandag 9 november 

Maandag 16 november 

Maandag 2 november 

Uit het dagboek van ...

Achter de schermen

Jaap van der Laan (54) is sinds 2011 operationeel inspecteur van de KNRM, regio Zuid-West. 
Hij is getrouwd met Pien, heeft een zoon van 17 en woont in Veere. 

op een zondagmiddag vijf acties. 
Kleine boot mee, grote boot mee, 
we vielen van de ene actie in de 
andere. Geen tijd om tussendoor 
te eten of te drinken, alles sloot 
naadloos op elkaar aan. Maar het 
liep zo mooi. Aan het eind van de 
dag hebben we Chinees besteld, 
biertje erbij, en zaten we in het 
boothuis na te praten. Dat zijn 
voor mij de betere genietmomen-
ten hoor.’

Adrenaline achter  
de wenkbrauwen
Een spectaculaire actie waar in 
Harlingen nog steeds over ge-
praat wordt, is die met een Duitse 
Cessna, een paar jaar geleden. 

Rein: ‘Hij was het Nederlandse 
luchtruim ingevlogen zonder zich 
te melden en vloog in westelijke 
richting. In zo’n geval gaan er 
twee straaljagers vanaf Leeuwar-
den naast vliegen. Toen de pieper 
ging, hoorde ik het gebulder al 
boven me. Dus wij er achteraan, 
maar we vonden het eigenlijk wel 
wat overdreven. Dachten dat hij 
gewoon op weg was naar Texel. 
Het was grijs weer, we zagen niet 
veel, maar ineens hoorden we dat 
het vliegtuigje was neergestort. 
We moesten de F16’s volgen, 
die een spoor van flares zouden 
afwerpen. Nou, toen hadden 
we de adrenaline wel achter de 
wenkbrauwen zitten hoor. Dat 

geluid van die straaljagers! Wij 
produceren al heel wat herrie met 
onze 1000 pk en dan die dingen er 
nog bovenuit. Wat een geweld!
Binnen vijf minuten waren we 
bij het toestel en zagen we de 
piloot met zijn neus tegen de kap 
zitten. De regel is dat redders niet 
overboord gaan, maar ik hield 
de kikkers niet in de kruiwagen. 
Terwijl ik de boot nog aan het ma-
noeuvreren was, hoorde ik ploem, 
ploem, ploem en zaten er vijf, 
zes jongens op de vleugel om die 
man te redden. Kap losgeslagen, 
eentje dook zelfs naar binnen om 
de heupgordel door te snijden.  
Al reanimerend vlogen we daarna 
met 30 knopen terug naar de 

haven om hem over te dra-
gen. Later bleek dat de man 
boven Duitsland al een fatale 
hartaanval had gekregen en op 
de automatische piloot verder 
was gevlogen tot de brandstof 
op was. 

Ideale combinatie
Verbonden zijn met de KNRM 
geeft Rein voldoening. ‘Je bent 
actief op het water, iets wat ik 
als watersporter fantastisch 
vind om te doen, en zet je kwali-
teiten in voor het team. Tegelijk 
doe je iets goeds voor een 
ander. Voor mij is dat de ideale 
combinatie.’

‘Napraten met  
een biertje: genieten’ 

Jaap (rechts) met mevrouw Floor (zie ook pagina 29) 
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