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’Onveranderde 
dankbaarheid 
en respect’

ACHTERGROND

Voormalig reddingbootschipper Henk 
Smit en opstapper Erik Keuter van 
KNRM-station Urk vertellen over hun 
vrijwilligerswerk voor de KNRM. Erik 
is sinds twee jaar opstapper, Henk is 
al 45 jaar aan de KNRM verbonden. 
Veel is er in die periode veranderd, 
maar de motivatie van de vrijwilli-
gers is hetzelfde gebleven. ‘Je wilt 
iets betekenen voor de maatschappij 
en voor andere mensen.’ 

Vrijwilligers over vroeger en nu

De plaatselijke drogist belt en 
zegt één woord: ‘Actie’. En 
weg is schipper Henk Smit 

(nu 71), richting de reddingboot. 
Met de Hessel Snoek en zeven be-
manningsleden vaart hij even later 
de Urker haven uit, 254 pk onder de 
hendel en een snelheid van 9 mijl 
per uur. Het is 1982. 

Op een zaterdagmiddag in 2016 
ziet opstapper Erik Keuter (20) 
op zijn telefoon dat een groot deel 
van de 20-koppige KNRM-ploeg 
die avond niet beschibaar is. Dat 
wordt dus geen biertje in de kroeg, 
besluit hij. Het is slecht weer, hij 
kan zomaar moeten uitvaren met de 
Kapiteins Hazewinkel, 2 keer 700 pk 
en een snelheid van 32 mijl. 

Van vader op zoon 
De tijden zijn veranderd. Het 
materieel waar KNRM-vrijwilligers 
mee werken is enorm verbeterd en 
het aantal acties is verdubbeld. Maar 

op Urk is veel ook niet veran-
derd. Dat de inzet voor de KNRM 
vaak van vader op zoon overgaat 
bijvoorbeeld. Zoals bij Erik, die 
sinds twee jaar opstapper is, maar 
als kind al met zijn vader meeging 
naar het boothuis. En Henk, die nog 
gesleuteld heeft aan de legendari-
sche Zeemanshoop en die in 1982 
op verzoek van zijn oom Rein Bos 
schipper bij de KNRM werd. In een 
gemeenschap als die op Urk kent 
iedereen wel iemand bij de redding-
maatschappij. 

Erik: ‘Die verbondenheid met het 
water en met alles wat daar gebeurt, 
is er altijd geweest. Dat merk je als 
de reddingboot uitvaart. Als wij 
bij het boothuis aankomen, staat 
er meestal een groepje mensen 
te kijken. En als ik mijn vrienden 
spreek, komt er altijd wel iemand op 
de laatste actie terug: ‘Goed gedaan 
vriend.’ 

Die betrokkenheid betekent veel 
voor Erik. ‘Je realiseert je daardoor 
dat het werk van betekenis is. Men-
sen hebben er respect voor. Dat ik 
er soms om drie uur ’s nachts voor 
m’n bed uit moet, doet er dan totaal 
niet toe. Daar denk ik niet eens over 
na.’ Soms komt betrokkenheid uit 
onverwachte hoek. Henk ontmoette 
tijdens een Rijnreis een man uit 

tekst Jeanet van der Linden
fotografie Femmy Weijs 

Beverwijk die al meer dan vijftig 
jaar donateur van de KNRM is. 
‘Terwijl hij totaal geen watersport- 
achtergrond heeft! Dat iemand dit 
werk zo belangrijk vindt dat hij er 
al een halve eeuw geld aan geeft, 
stimuleert mij.’ 

Blind vertrouwen
Erik komt nog maar net kijken, 
maar Henk heeft in zijn periode 
als schipper de nodige zware acties 
meegemaakt. ‘In maart 1987 werden 
we opgeroepen voor een zinkend 
binnenvaartschip, de Rambler. Het 
was donker, windkracht 10, we kon-
den elkaar niet horen in de wind. 
Ik stond aan het roer van de Hessel 
Snoek en probeerde deze langszij 
de Rambler te houden terwijl de 
bemanning een gezin met twee 
kleine kinderen van boord haal-
de. De Hessel Snoek was een vlet 
met één motor en dat maakte het 
manoeuvreren niet gemakkelijk. Als 
er iemand tussen de schepen terecht 
zou komen, was het einde verhaal. 
Ik zei ‘goddank’ toen we iedereen 
in veiligheid hadden gebracht en ik 
meende dat uit de grond van mijn 
hart. 

We voeren terug naar de haven. 
De kinderen kotsmisselijk. En als 
dan je collega je een klap op je 

FACTS

KNRM-station Urk heeft een 
bemanning van 20 vrijwilligers. 
Jaarlijks worden gemiddeld 
75 acties uitgevoerd. Het 
reddingstation vierde in 
2016 zij 50-jarig bestaan. De 
bemanning beschikt over twee 
reddingboten: de Kapiteins 
Hazewinkel (Johannes Fre-
derik-klasse) en de Marinus 
Cornelis (Atlantic 75).

DIE VERBONDENHEID MET HET 
WATER EN MET ALLES WAT DAAR 
GEBEURT, IS ER ALTIJD GEWEEST
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schouder geeft en zegt: ‘We hebben 
het gered jongen’, ja, dat doet je wat. 
Ik voelde mij als schipper heel sterk 
verantwoordelijk voor mijn mensen. 
Je moet blind op elkaar kunnen 
vertrouwen.’ Dat blinde vertrouwen 
is er anno 2016 nog steeds. Erik: 
‘Met windkracht 9 stap ik rustig 
op de kleine boot. Ik weet wat de 
schipper kan.’

Henk is ondertussen alweer jaren 
lid van de Plaatselijke Commissie. 
Ook in die hoedanigheid voelt hij 
zich verbonden met de bemanning. 

Laatst heeft hij een betere steiger 
voor het boothuis geregeld. Eigen-
handig vertimmerde en verzaagde 
hij er het nodige aan. Toen een jon-
ge opstapper het resultaat zag, zei 
hij tegen Henk: ‘Helemaal niet gek 
voor zo’n oude kerel’. Henks ogen 
glimmen als hij het vertelt, maar be-
nadrukt dat hij het niet alleen heeft 
gedaan. De waardering voor elkaars 
inzet moet vooral blijven, vindt 
hij. Tegen Erik: ‘Dus als iemand in 
de ploeg handig is met sleutelen, 
moet je hem niet alleen laten zitten 
prutsen, maar er af en toe er eens bij 
gaan zitten. Even laten merken dat 
je het ziet en waardeert wat hij doet.’ 

Mentaliteit
Vorig jaar vierde reddingstation Urk 
het 50-jarig bestaan met een sym-
posium. Daar kwam ook ter sprake 
of dit vrijwilligerswerk voortaan 
betaald zou moeten worden. Zowel 
Henk als Erik is daar resoluut in: 
dat moet niet gebeuren. Erik: ‘Dan 

“VRIJWILLIGERSWERK IS IN MIJN GENE-
RATIE MISSCHIEN MINDER VANZELF-
SPREKEND, MAAR JONG VOLK MOET 
BESEFFEN DAT JE ER DANKBAARHEID 
EN RESPECT VOOR TERUGKRIJGT

gaat het voor mij voelen als werken. 
Ik doe dit puur om mensen te 
helpen en daar hoef ik geen geld of 
medailles voor te krijgen. Vrij-
willigerswerk is in mijn generatie 
misschien minder vanzelfsprekend, 
maar jong volk moet beseffen dat 
je er dankbaarheid en respect voor 
terugkrijgt. Een sleepje bij onstui-
mig weer vinden wij misschien niets 
bijzonders, maar als je mensen half 
huilend in hun boot aantreft, ga je 
daar anders over denken.’ 

Henk verwacht dat er dan een 
andere mentaliteit zou ontstaan en 
meer regels. ‘Dat je niet meer met-
een zelf de handen uit de mouwen 
steekt, maar eerst kijkt of er niet ie-
mand met een diploma in de buurt 
is.’ Op Urk is het ook niet nodig 
volgens de heren; het team slaagt er 
altijd in vacatures op te vullen.’ 

Beiden hechten aan de onafhan-
kelijke positie van de KNRM, die in 
hun ogen een belangrijke factor is 
in het succes en de professionaliteit 
van de organisatie. De KNRM vaart 
een eigen koers en is geliefd onder 
donateurs en bij vrijwilligers. Jonge 
mensen als Erik spreekt het erg aan 
dat ze zoveel kansen krijgen om 
opleidingen te volgen. 

Oliepak
Wat kan er voor de vrijwilligers 
beter? Over die vraag moeten ze 
beiden lang nadenken. Van Erik 
mag alles de komende tien jaar bij 
het oude blijven. ‘De KNRM is een 
heel professionele organisatie. Ook 
de communicatie is goed, IJmuiden 
‘hoort’ je altijd. Als er al iets veran-
derd moet worden, is dat hooguit de 
kwaliteit van de overlevingspakken.’ 
Henk veegt dat hoofdschuddend 
van tafel. ‘Een luxeprobleem’, vindt 
hij. ‘De jongens mogen blij zijn dat 
ze er een hebben en niet, zoals ik 
vroeger, moeten uitvaren in een 
oliepak en een stokoud zwemvest! 
Nee, alleen de kwaliteit van de 
frikandellen in het boothuis kan 
beter.’ Weer beginnen zijn ogen te 
glimmen. ‘Maar dat mag je niet 
opschrijven, hoor!’ 

Op Urk is in de 
loop der jaren niet 
veel veranderd. 
De inzet voor de 
KNRM gaat nog 
steeds vaak over 
van vader op zoon.

FACTS

Henk Smit is vanaf 1972 vrijwilli-
ger bij de KNRM. In 2017 neemt 
hij afscheid. Hij is in totaal vijf 
keer onderscheiden, waaronder 
koninklijk. Erik Keuter heeft het 
CIOS afgerond, werkt nu bij een 
handel in schaaldieren maar am-
bieert een carrière bij de politie. 
Hij is sinds twee jaar opstapper 
bij de KNRM. 


