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NAMENS DE REDACTIE

Als je je geld verdient in de politiek. Of met liedjes zingen of 
acteren. Dan moet je proberen zo opvallend mogelijk je werk te 
doen. Onbekend maakt immers onbemind.

Wie op een schip vaart hoopt dat haar naam het nieuws niet 
zal halen. Het is niet leuk om mee te maken dat er containers 
verloren worden. Of het Suezkanaal geblokkeerd. Om over 
kapingen en fatale ongevallen maar niet te spreken.

Als zeevarenden hun werk goed doen wordt het vrijwel niet 
opgemerkt. Daarmee wordt het werk ook onbemind.

Tijdens het schrijven van dit bericht klopt de regering zichzelf op 
de borst. Het is ze gelukt om werkers in de gezondheidszorg snel 
te vaccineren. Ook een ieder met gezondheidsproblemen heeft 
al een prik gehad. Net zoals zij die varen bij de marine. Daar gaat 
sinds april 2021 niemand meer zonder vaccinatie aan boord.

Onlangs las ik een oproep aan alle kapiteins ter koopvaardij om 
op 25 juni hun misthoorn te laten klinken. Als protest tegen het 
feit dat het vaccineren van zeevarenden nog maar nauwelijks 
van de grond aan het komen is. De vraag of er op deze oproep 
gereageerd gaat worden is volgens mij niet echt van belang. 
De havens zijn inmiddels uit de stadscentra verdwenen. 
Zeevarenden doen hun werk onopvallend op afgelegen 
industrieterreinen. Dus bijna niemand zal het getoeter horen.

Natuurlijk zijn er ook mensen die wel degelijk proberen het 
leven van zeevarenden te begrijpen zoals het werkelijk is. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de redactieleden van Diepgang. Tot welk 
begrip zij zijn gekomen van het leven en werken op zee, is in dit 
blad te lezen. Hopelijk is het de moeite waard. En voelt u zich als 
lezer een beetje ‘bemind’.

Léon Rasser 
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Geregeld heb ik het voorrecht – want dat is het – om een uitvaart 
binnen de maritieme wereld te doen. Laatst gebeurde het weer. Met 
een oud-kapitein had ik in de weken voorafgaand aan zijn overlijden 
een aantal prettige gesprekken gevoerd. Dat heb je gelukkig soms; je 
snapt elkaar gewoon. Hij vertelde mij de eerste keer dat hij niet zo’n 
modelgelovige was geweest en ook wel eens behoorlijk afgedreven was. 
Dat hij behoorlijk eigenwijs was (welke kapitein is dat niet denk ik dan) 
en met onze lieve Heer niet altijd uit de voeten kon. Maar dat er toch 
wat bijbelteksten waren waar hij wél iets mee kon. En met een wat 
uitdagend gebaar legde hij een blaadje op tafel met de tekst van psalm 
23. U weet het vast wel, die van de Herder, de grazige weiden en de 
rustige wateren. Maar, zo bleek, dit was een variant, de maritieme versie:

De Heer is mijn loods, ik raak niet op drift.

Hij licht me voor door donkere wateren, hij stuurt me door diepe kanalen.

Hij houdt mijn logboek bij. Hij gidst me voor met zijn ster, omwille van zijn naam.

En als ik vaar door de stormen en orkanen van het leven, zal ik niet bang zijn,

want jij bent dicht bij me, jouw liefde en zorg bieden mij een schuilplaats.

Je gooit olie op de golven en mijn schip vaart rustig.*

“
”

 MEDITATIE

De Heer is mijn loods
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De Heer is mijn loods



Nou ken ik deze versie wel. Psalm 23 is een 
hele bekende en juist deze hertaling maakt 
het voor mensen die ‘maritiem betrokken’ zijn 
tastbaarder dan die grazige weiden.

Overigens is het ook in de ‘gewone’ versie 
een mooi lied. Mensen hebben deze psalm 
in hun hart gesloten omdat hij simpelweg 
hun geloofsvertrouwen verwoordt (of hun 
verlangen daarnaar). De Heer is mijn herder, 
mijn loods, het zijn woorden die vaak troost 
hebben gegeven.

Daardoor ontbreekt het me aan niets, ik raak 
niet op drift, dicht de psalmist. Mooie woor-
den. Maar ook woorden die nogal naïef over-
komen. Want mooi ziet het leven er niet altijd 
uit, ook van de gelovige niet. Je maakt het 
toch aan den lijve mee? Een mensenleven kan 
in woelig vaarwater terechtkomen, zozeer zelfs 
dat het water je tot aan de lippen komt. Dat je 
het gevoel hebt te gaan verdrinken. En als je 
leest dat Hij je gidst en stuurt, dat je schip rus-
tig vaart, maar je tegelijkertijd hard aanloopt 
tegen een moeilijk leven, wat dan? Als er dood 
is en verdriet, angsten en trauma’s, hoe dan? 
Moet je dan niet vaststellen, dat deze psalm 23 
mooi, maar ook wat wereldvreemd is?

We hebben het er samen uitgebreid over ge-
had, want dat zijn wel heel veel vraagtekens. 
En onze conclusie was dat het zó gemakkelijk 
voor ons dus niet gaat. Maar toch, wat een 
prachtige tekst; hij blijft staan, zegt wat! Al 
pratende kwamen wij erop dat die dichter 
waarschijnlijk ook niet zo zeker is. Dat ook hij 
vraagtekens heeft.

Hij zegt namelijk niet dat er géén donker water 
is. Hij benoemt de doodsangsten die je uit 
kunt staan als je leven je ontglipt. Als je alleen 
maar hoge golven ziet en niet meer weet hoe 
het verder moet. Maar hij ziet ook die licht-
plek, het kompas dat je gegeven is.
En dat je nooit alleen bent.

Met de laatste zinnen van deze maritieme 
psalm 23 hebben we de kapitein ten grave 
gedragen, hij kon ze volmondig meezeggen:

“De Heer past op mij als ik moet wachten op 
zee op een veilige haven.
En aan het eind van mijn reis mag ik rusten in 
de haven van mijn Heer.”

Helene Perfors

* eigen vertaling uit het Engels

The Lord is my pilot; I shall not drift.

He lights me across the dark waters. He steers me through deep channels. 

He keeps my log. He guides me by the star of Holiness for His name’s sake.

As I sail through the storms and tempests of life, I will dread no danger, for You are

near me; Your love and care shelter me. You quieten the waves with oil, my ship 

rides calmly.

The Lord looks over me while waiting at sea for a safe harbour. And at the end of 

my voyage, I shall rest in the port of my Lord.

“

”6
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Bij mijn bezoeken aan boord 
gebeurt het regelmatig dat ik 
contact blijf houden met de 
mensen die ik daar heb leren 
kennen. Dit gebeurt meestal via 
Facebook. Van de zeevarenden weet 
ik dat het christelijk geloof vaak van 
betekenis voor ze is. 

Als havendominee stuur ik hen al 
enige jaren korte filmpjes waarin 
ik preekjes hou over het leven 
aan boord. De programmeurs 
van Facebook laten me hierbij 
uitgebreid weten hoeveel mensen 
ik heb ‘bereikt’ en hoeveel mensen 
er daadwerkelijk (eventjes) naar het 
filmpje hebben gekeken.

Deze statistieken geven mij de 
mogelijkheid te onderzoeken 
hoe dergelijke filmpjes het beste 
gemaakt kunnen worden. Stap voor 
stap heb ik ze weten te verbeteren. 
Dankzij de samenwerking met 
een goede cameraman ben ik er 
inmiddels in geslaagd om gemiddeld 

zo’n vijf- tot tienduizend kijkers te 
trekken. Er was zelfs een uitschieter 
van 18.000 kijkers! Het was een 
opname van drie predikanten 
die samen aan het bidden waren 
vanwege de corona epidemie die 
toen net was uitgebroken. 

Tot mijn verbazing werd er begin 
dit jaar een nieuw ‘kijkcijfer’ record 
gebroken. 23.000 zeevarenden 
en/of hun familieleden hadden 
een filmpje aangeklikt dat gaat 
over het afschuiven van de schuld 
op zeevarenden. Het was een 
weinig origineel betoog over 
zeevarenden die onterecht voor 
van alles verantwoordelijk worden 
gehouden. Dat de zeevaart zodanig 
georganiseerd is dat alles wat 
fout gaat maar één oorzaak heeft: 
namelijk iemand aan boord die het 
vak niet verstaat.

Net zoals bij Diepgang is in de 
filmpjes het beschrijven van het 
leven van een zeevarende ‘zoals 

het werkelijk is’ een belangrijk 
uitgangspunt. Het geeft te 
denken dat een filmpje waarin 
de claimcultuur en bijbehorende 
schaamte en onrecht zoveel 
aandacht krijgt. En dat dit 
onderwerp zelfs nog meer de 
gemoederen lijkt bezig te houden 
dan alle perikelen rondom de 
pandemie!

Om dit artikeltje niet te zwaar 
op de hand te laten worden zou 
ik nu moeten eindigen met een 
kwinkslag. Daarmee wek ik dan 
ook de suggestie dat het allemaal 
wel meevalt. Omdat die stoere 
zeevarenden wel tegen een stootje 
kunnen.

Maar als het uitgangspunt is ‘het 
leven aan boord weergeven zoals 
het werkelijk is’, dan wil ik eindigen 
met de conclusie dat het varen in 
deze tijd niet meevalt.

Léon Rasser 

Claimen en schuld

MARITIEM PASTORAAT 

IN DE PRAKTIJK



De mens  i s  e en  op gav e  vo or  zi chzel f

DE 
ROEP 
DER 
ZEE

Wat je er met zekerheid 
over kunt zeggen is dat het 
varende beroep vaak in 
verband gebracht wordt 
met vrijheid. Zeelieden 
worden bijvoorbeeld als het 
tegenovergestelde gezien van 
mensen die naar de kerk gaan. 
Van gelovigen wordt namelijk 
gedacht dat ze zich aan allerlei 
strenge regels houden terwijl 
zeevarenden zich nergens iets 

van aan trekken.
Wie enige ervaring met varen 
heeft, weet dat er heel veel 
regels zijn waar zeevarenden 
zich aan moeten houden. Wie 
veel van de kerk en de bijbel 
afweet, snapt dat gelovigen 
geen slaven willen zijn maar 
juist vrij.
Er is niemand die meer over 
de combinatie vrijheid, kerk 
en bijbel afweet dan de 

Veel zeevarenden 

hebben voor hun werk 

gekozen omdat het 

ze een bepaald gevoel 

van vrijheid geeft. Het 

valt niet mee om dat 

gevoel precies onder 

woorden te brengen. 

Als je het probeert 

zeg je al snel iets dat 

niet helemaal klopt. 
8



De mens  i s  e en  op gav e  vo or  zi chzel f

Søren Kierkegaard was zo intelligent dat hij op het 
gymnasium met afstand de beste van zijn klas kon zijn. 
Om het hem moeilijker te maken gaf zijn vader hem de 
opdracht om elk proefwerk steeds als de op twee na 
beste te maken. Søren moest dus niet alleen de lesstof 
beheersen, maar ook nadenken over de vraag hoeveel 
fouten zijn medeleerlingen zouden gaan maken bij een 

overhoring. Hij heeft zijn vader niet teleurgesteld.

9

DE 
ROEP 
DER 
ZEE

Deense wetenschapper Søren 
Kierkegaard. Hij leefde zo’n 200 
jaar geleden in Denemarken. 
Zijn boeken worden nog altijd 
gelezen. Hij is niet alleen 
populair bij filosofen, maar 
ook bij dominees en priesters. 
Het omschrijven van vrijheid 
is volgens de Deense geleerde 
gemakkelijk: het gaat om het 
hebben van de mogelijkheid 
om zelf keuzes te maken. Als 
je begint na te denken wat de 
beschrijving betekent stuit je 
op een enorme moeilijkheid. 
Het probleem met vrijheid 
is namelijk dat zodra je hebt 
gekozen, je niet meer vrij bent. 
Dat je je vrijheid verliest met 
het maken van een keuze 
wordt bijvoorbeeld duidelijk 
bij een huwelijk. Als je eenmaal 
voor iemand gekozen hebt, 
kun je niet meer kiezen voor 
een ander. Dus dan ben je niet 
meer vrij. Maar als je ervoor 
kiest om steeds met een 
ander te zijn, kun je weer niet 
kiezen om lang bij dezelfde 
te blijven. Steeds wisselen is 
ook een keuze. Alles bij elkaar 

genomen komt het er dus op 
neer dat vrij zijn helemaal niet 
kan.Kierkegaard kwam daarom 
tot de conclusie dat de mens 
voor zichzelf een opgave is. 
Omdat een mens gedreven 
wordt door iets wat niet kan. 
Wat een verschil met dieren die 
‘gewoon’ hun instinct volgen!
Kierkegaard was heel kritisch 
op de kerk. Volgens hem zit 
deze vol met mensen die maar 
wat zeggen. Uit hun daden 
blijkt dat ze niet begrepen 
hebben waar het over gaat. 
 In de Bijbel, het heilige boek 
van de kerk, valt namelijk veel 
te lezen over vrijheid. Er wordt 
een weg naartoe aangeboden. 
Niet in een stappenplan maar 
in de vorm van verhalen, voor-
schriften en brieven. Hiermee 
moet je aan de slag. Niet alleen 
door ze te begrijpen maar 
ook door te doen wat ervan je 
gevraagd wordt.
De zeer intelligente Kierke-
gaard kan alleen geen logische 
reden noemen om zoveel 
waarde toe te kennen aan de 
oude teksten. De verzameling 

van boeken die in de Bijbel zijn 
opgenomen lijkt willekeurig. 
Mensen kunnen ook niet onder 
woorden brengen waarom zij 
zo iets onbegrijpelijks aan-
gaan. Soms wordt er wel eens 
over roeping gesproken.
De keuze voor de zeevaart is in 
een aantal opzichten ratione-
ler. Je kunt er redelijk tot goed 
verdienen en er heerst geen 
van 9 tot 5 mentaliteit. Toch 
wordt er ook gesproken over 
‘de roep der zee’. En dat gaat 
over meer dan een gevoel. Het 
verlangen naar de zee als je 
thuis bent en het verlangen 
naar huis als je op zee bent. Je 
kan dat gevoel alleen maar er-
varen door daadwerkelijk maar 
te gaan varen. Zo ervaar je iets 
van vrijheid. Van datgene waar 
iedereen naar op zoek is. 
Verder krijg je duidelijk voor 
ogen dat de mens een opgave 
is voor zichzelf. Een belangrijk 
inzicht dat prachtig onder 
woorden is gebracht door 
Søren Kierkegaard.

Léon Rasser 
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Koopvaardijmonument Holland-Amerika Lijn

Nederland kent vele 
grote en kleine maritieme 
monumenten. Sommige 
staan op prominente 
plaatsen, andere zijn 
zo weggestopt dat ze 
nauwelijks te vinden zijn. 
In de serie ‘Monumenten 
van de Zee’ staat Diepgang 
stil bij een aantal van deze 
gedenkplaatsen.

HET VERHAAL EINDIGT NOOIT

MonuMenten Van De Zee
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Koopvaardijmonument Holland-Amerika Lijn

RotterdamRotterdam
HET VERHAAL EINDIGT NOOIT

Op één van de mooiste plekjes in Rotterdam, 
met uitzicht op de Euromast en de 
Erasmusbrug, ligt het SS Rotterdam. Dit 
voormalige passagiersschip van de Holland 
Amerika Lijn (HAL) doet tegenwoordig dienst 
als een drijvend hotel. Vlakbij dat schip, aan de 
kop van het 3e Katendrechtse Hoofd, bevindt 
zich een klein monument. Het is neergezet 
ter nagedachtenis aan de HAL medewerkers 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven 
hebben gelaten. Als ik daar ben, liggen er 
bloemen bij het monument. Het is net 4 mei 
geweest. Ik spreek de voorzitter van HAL 
vereniging ‘De Lijn’ en ontwerper van het 
monument, Martien Hoegen (1952).
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Vereniging De Lijn heeft een eigen website: www.verenigingdelijn.nl

“Als Rotterdamse jongen verzamelde ik 
kaarten met daarop schepen van de HAL. 
Die waren en zijn zo imposant. Het zijn nog 
steeds de grootste bewegende machines 
ter wereld. Zelf heb ik niet gevaren, maar ik 
heb wel de Rotterdam te water gelaten zien 
worden. In 1989 is ‘De Lijn’ opgericht voor 
oud-medewerkers van de Holland Amerika 
Lijn en belangstellenden. Ik zelf behoor tot 
de laatste categorie. Er is nog altijd een sterk 
‘HAL gevoel’. In het oude kantoor – nu Hotel 
New York – hingen zes bronzen gedenkplaten 
met de namen van HAL medewerkers die 
tijdens de oorlog zijn omgekomen, thuis of 
op zee. De oorlog was een heftige periode 
voor de maatschappij. Meer dan de helft 
van de schepen is vernietigd. Schepen 
werden door beide partijen gevorderd. De 
Statendam is bijvoorbeeld verbrand. De 
Westerdam is tot zinken gebracht. En ga zo 
maar door. De Nieuw Amsterdam heeft bijna 
vierhonderdduizend soldaten vervoerd.”

“In de jaren ’70 verdwenen de platen naar 
het kantoor in de Verenigde Staten, waar 

er jaarlijks met de directie een herdenking 
plaatsvond. Toen de HAL in 1990 helemaal 
Amerikaans was geworden, werden ze 
aangeboden aan onze vereniging. Die platen 
bevinden zich nu in het Maritiem Museum 
te Rotterdam en zijn dus niet meer in ons 
eigen bezit. In 2005 kwam het verzoek om 
toch iets met deze gedenktekens te doen. 
Toen hebben we besloten kopieën van de 
platen te maken en deze in een monument 
te verwerken. Omdat toen al bekend was dat 
het SS Rotterdam hier zou komen te liggen, 
hebben we het monument met medewer-
king van de gemeente ook hier een plek 
kunnen geven. In 2012 is het onthuld door 
burgemeester Aboutaleb en sindsdien is er 
elk jaar een herdenking. Er worden kransen 
gelegd vanuit SS Rotterdam, de HAL directie, 
onze Vereniging en twee wijkraden. Een 
basisschool hier op Katendrecht heeft er een 
project aan gekoppeld.”

Het monument bestaat nu uit zes blokken 
waarop de naamplaten zijn geplaatst. Ze 
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staan in een V-vorm – een verwijzing naar 
vrede. Rondom liggen schelpen als verwij-
zing naar de zee. Overeenkomstig de Rot-
terdamse aard is het simpel gehouden: doe 
maar gewoon. Het gaat ook allereerst om de 
namen. Er staan drie vlaggenstokken, voor 
de Nederlandse vlag, de verenigingsvlag en 
de vlag van de HAL.

“Het monument is goed ontvangen,” vertelt 
Martien Hoegen. “Bij de 4-mei herdenking 
zijn altijd zo’n 40 personen aanwezig. Er 
worden geregeld bloemen bij het monument 
neergelegd. Soms ook een halve fles whisky 
of zoiets, als herinnering. Het is een echte 
reünieplek. Er is hier sociale controle, dus we 
hebben weinig last van vandalisme.”

Terwijl wij bij het monument praten, komt 
er een man op een fiets langs. Hij is nieuws-
gierig naar het monument. Wanneer we later 
wat verderop zijn gaan zitten, zie ik voortdu-
rend mensen stilstaan. Ze lezen het informa-
tiebordje, sommigen buigen even het hoofd.

Hoegen gaat verder: “De Tweede Wereldoor-
log was een mijlpaal voor de HAL. Schepen 
werden ingezet voor het vervoer van mensen 
en materieel. Opeens was je van zeevarende 
een ‘burgermilitair’ geworden. De overheid 
kan zomaar een ‘vaarplicht’ instellen. Van de 
meer dan 300 namen waren ruim de helft op-
varenden, die op zee zijn gebleven. Anderen 
zijn gestorven in een concentratiekamp. Of 
gewoon thuis. Het is belangrijk om zo’n ver-
lies aan mensenlevens toch een aparte plek 
te geven. We moeten ons deze bijzondere 
periode blijven herinneren.”

Ik merk op dat het ook wel lijkt alsof er 
andere blokken om het monument heen 
geplaatst kunnen worden – het oogt ergens 
fragmentarisch. “Precies,” zegt Martien 
Hoegen, “het verhaal eindigt nooit. Zoveel 
namen, zoveel herinneringen, het is te veel, 
te groot – we zullen nooit uitverteld raken.”

Stefan Francke
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Nadenken over Piraterij

Hardenen
We moeten dit jacht ‘hardenen’, dat 
is beveiligen. Het nieuwe vaargebied 
vraagt daar mogelijk om. Maar hoe is 
het te beveiligen? Het roept veel vragen 
op. Van wat, waar en waarom? Er heerst 
alom onbegrip bij de zorgen die wij als 
zeevarenden hebben. Kantoor denkt dat 
een paar tralies en wat scheermesjes-
draad afdoende is. En de Nederlandse 

Aan boord worstelen 
we al enige dagen met 
de beveiliging van 
het jacht. Veranderde 
marktomstandigheden maken 
dat ook het vaargebied zal 
veranderen. Vrij vertaald: 
de westerse samenleving wil 
geen schepen uit de vorige 
eeuw in hun voortuin 
hebben. Chinees massagoed 
in plaats van degelijk – 
edoch gedateerd – Europees 
staal. Voor de op leeftijd 
zijnde werkpaarden van de 
oceanen resten slechts de 
uithoeken van de wereld of 
een Aziatisch strand. Ook 
de belegen dame waarop ik 
dienstdoe dient zich voor 
te bereiden op een ander 
vaargebied.
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PRIKKELDRAAD

Nadenken over Piraterij
regering is tegen ons. Na jaren van aandringen 
is er nog steeds geen afdoende wetgeving inge-
voerd zodat we ons met hand en tand mogen 
beveiligen. Nooit had ik gedacht dat ik blij zou 
zijn níét met de Nederlandse driekleur achterop 
te varen.

Lastige vragen
De echt belangrijke vragen die we aan boord 
stellen, blijven onbeantwoord en worden voor 
ons gevoel afgedaan als gezeur. Een citadel 
is een mooi woord. Het staat deftig in een 
protocol. Maar in het plan staat niet wie ons 
komt bevrijden en al helemaal niet wanneer. 
Hoe dik moet de staalplaat zijn om ‘bulletproof’ 
genoemd te worden? En wanneer moeten we 
nu precies de voortstuwing uitschakelen en 
een blackout veroorzaken? Welke uitrusting is 
nodig en hoe weten we wanneer we de deuren 
weer mogen openen? Voor ons, zeevarenden, 
zijn deze vragen heel belangrijk. Wij willen aan 
het eind van de rit ook onze voeten veilig thuis 
onder tafel zetten. En gemoedsrust voor hen die 
we thuis achterlaten. 

Geen antwoord
Nu hebben we alleen maar onbeantwoorde 
vragen. Er zijn door de wal geen risk assess-
ments gemaakt of het überhaupt vertrouwd is 
om in bepaalde gebieden te gaan varen. Maar 
we krijgen wel de vraag of we het checklijstje 
ingevuld en ondertekend hebben. Ja, dat lijstje 
waar de charteraars om vragen bij een inspec-
tie, omdat het juiste vinkje zetten veiligheid zou 
creëren. Dezelfde verladers die hun goederen 
verhandelen in landen als Nigeria. Die daarvoor 
zeevarenden nodig hebben om het te bren-
gen of te halen. Maar als zij daar geen handel 
drijven hoeven wij er niet heen. Niet varen in 
bepaalde gebieden is ook een methode om een 

veilige vaart na te streven. En heeft veel meer 
effect dan een vinkje zetten .
We worstelen met het specificeren van meters 
concertina razor wire. Moet het twee, drie of 
vierlaags zijn? Welke poorten moeten van tralies 
voorzien worden? Oh ja, alle SOLAS gerelateer-
de middelen moeten bereikbaar blijven voor 
direct gebruik. En hier ontstaat het conflict. Wil 
je echt veiligheid op zee voor de zeevarende, 
dan is het creëren van veilig vaargebied net zo 
belangrijk als het reddingsvlot en reddingsboei.

Kaping
Onlangs werd een schip van een Nederland-
se rederij gekaapt. Vijftien mensen werden 
afgevoerd en zes van de lagere rangen bleven 
aan boord. 21 families in angst gedompeld. 
Waarschijnlijk waren de skiffs te klein om alle 
bemanningsleden mee te nemen. De reste-
rende mensen aan boord werden aan hun lot 
overgelaten; niet in staat de hoofdmotor te 
starten, verlaten, aan de grillen van de zee over-
geleverd en drijvend in een gebied met piraterij. 
De noodgenerator kon wel gebruikt worden. De 
brandstoftank werd met emmertjes bijgevuld 
vanuit de machinekamer. Je kunt het de kok 
niet kwalijk nemen dat hij meer verstand heeft 
van gehaktballen dan van motoren!

Emoties
En weet u? Voor een split second was er zelfs 
euforie toen het bericht over de kaping bin-
nenkwam. Een bevestiging van ons inhoudelijk 
gezeur. Het gekaapte schip hoorde namelijk bij 
de voorbeelden die gesteld werden hoe we ons 
dienden te beveiligen. Na de euforie over ons 
gelijk, kwam het gevoel van totale machteloos-
heid en desillusie. Een rollercoaster van emoties 
omdat weer eens blijkt dat het niet onwaar-
schijnlijk is dat het óók ons overkomt.
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Politiek
Politiek is belangrijker dan de veiligheid van 
zeevarenden. Als ik nu jouw plannetje steun 
dan stem jij morgen voor mijn amendement. 
Ook als dat uiteindelijk niet het beste is voor de 
zeevarende! Het besluit blijft een compromis 
en het loopt te lang en over teveel schijven. 
Politiek, verheft u van het pluche en toon daad-
kracht richting de mensen aan boord! Doet 
waarvoor u verkozen bent: ons vertegenwoordi-
gen, onze stem te zijn. Ons een gezicht geven en 
een tong om te spreken.
Het Korps Mariniers, waar is het eigenlijk voor 
opgericht? Was dat niet iets met bescherming 
van de handelsroutes?

Ook in Den Haag en bij de IMO gaat het licht uit 
als zeevarenden besluiten geen lampen meer 
te vervoeren vanuit China naar respectievelijk 
Rotterdam of New York. Transport is de motor 
van onze economie. Dus zorg dat er geen zand 
inkomt! 

Falen
Het voelt als falen dat je als officier feitelijk 
met lege handen staat om de bemanning te 
beschermen. Bescherming van eerlijke hard-
werkende huisvaders en een enkele moeder die 
geld proberen te genereren om hun oogappels 
van eten en kleding te voorzien. Beveiliging is 
zoveel meer dan het rolletje prikkeldraad en 
een tralie. Maar we voelen ons met onze echte 
vragen als een roepende in de woestijn. 
Wij zeevarenden zijn uiteindelijk niks meer 
dan goedwillende amateurs op het gebied van 
beveiliging en worstelen met wat volgens ons 
mogelijk is. Wij kennen de beperkingen van 
een schip dat gebouwd is voor de commerciële 
vaart. We onderkennen wat de impact is op de 
gemoedsrust van een bemanning en hun thuis-
front. We gaan soms door een rollercoaster van 
emoties die we slecht kunnen delen. We willen 
ons thuisfront er niet mee belasten en collega’s 
niet verontrusten. 

Geld
Geld is samen met emotie een slechte raadge-
ver. De ‘nono’s’ op zee halen de kolen uit het 
vuur terwijl de manager aan de wal de cham-
pagne ontkurkt op weer een lucratieve deal. Ik 
kan en wil niet zeggen dat reders onwelwillend 
zijn. Maar er ontbreekt soms kennis aan de wal 
over wat varen inhoudt en wat écht ter zake 
doet. Daardoor worden we niet begrepen als 
we om beleid vragen in plaats van een extra 
stevig hangslot. Dat we vragen stellen die alle 
mooie procedures overstijgen. We komen bin-
nen de comfortzone en dat ligt gevoelig. 

Liedjes
Woorden geïnspireerd door de zanger Boude-
wijn de Groot echoën door mijn hoofd: ‘Na 40 
jaren in het zeemansleven maak ik het testa-
ment op van mijn vaart’. Of Wim Sonneveld : ‘Ik 
was nog jong en wist niet beter, dan dat je met 
60 jaar met pensioen mocht gaan’. Maar helaas 
is er geen erkenning voor de zeevarende als 
zwaar beroep. Gelukkig hebben we Diepgang 
om de ergernis te ontladen middels het tikken 
van dit stukje proza. En deze rollercoaster van 
gedachten eens op een rijtje te zetten.
Ook al is je gemoed zwaar, kop op en genieten. 
Overal in de wereld gaat de zon in het westen 
onder. Een kleurenpalet van Moeder Natuur. 
Daar mag je als zeeman gratis van genieten. 
Terwijl de manager zijn pantoffels thuis onder 
de tafel parkeert, zetten wij een ééntje voor 
het aantal meters scheermesjesdraad; 1800 in 
plaats van 800. Beter safe dan sorry ...

De naam van de auteur is bij de 
redactie bekend 
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De zeemanshuizen zijn vele maanden gesloten 
geweest. De medewerkers van de Nederlandse 
Zeevarendencentrale konden daardoor geen 
‘ander behangetje’ aanbieden aan de zeelieden 
in de Nederlandse havens. Om het leven op 
te fleuren zijn er duizenden tulpen aan boord 
gebracht. Deze actie sloeg zo aan dat een 
Nederlandse kapitein zijn vrouw de opdracht 
gaf nieuwe bossen mee te brengen toen zij hem 
kwam ophalen vanwege zijn aflossing. Vanaf 
de tanker Birgit Knutsen werd een prachtige 
foto gestuurd. Bij het afgeven aan boord en via 
e-mail en sociale media kwamen vele bedankjes.

Vanwege de positieve reacties wil de 
Nederlandse Zeevarendencentrale van het 
uitdelen van de tulpen een jaarlijkse gewoonte 
gaan maken. Ook omdat lang niet iedereen de 
tijd heeft om een centrum voor zeevarenden te 
bezoeken.

Léon Rasser

MARITIEM PASTORAAT IN DE PRAKTIJK

          Uit
 Amsterdam, 
Rotterdam, 
Vlissingen 

en de Eemsmond

Tulpen
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PA

Toen zijn vader stierf was Ronald er niet. Hij was aan het 
werk op een schip, ver van huis. 
De afscheidsdienst werd gehouden in een moderne, grote 
kerk. Er stond geen enkele kerkbank, maar in de grote, 
witte ruimte waren her en der stoelen geplaatst. Het leek 
alsof ze er zo per ongeluk bij stonden, maar in werkelijkheid 
waren ze op anderhalve meter van elkaar vandaan geplaatst. 
En iedereen die binnen kwam werd naar een plek 
toegebracht. Er waren wel honderd mensen. Dat mocht weer, 
had de minister president gezegd.

Ronald was er ook niet toen er afscheid werd genomen van 
zijn vader. Zijn vrouw en kinderen waren er wel. Hij zag 
ze staan, samen met zijn broer, zijn stiefmoeder, en alle 
andere familieleden en vrienden. Maar hij kon niets tegen 
ze zeggen en zij konden hem niet troosten.

Achterin de kerk stond een camera, waardoor iedereen die 
niet aanwezig was er toch bij kon zijn via een livestream. 
Op zijn schip waren de werkzaamheden tijdelijk volledig 
stilgelegd zodat Ronald de tijd en de ruimte had om via de 
livestream afscheid te nemen van zijn vader.

Zijn vader was dood. 
Hoewel Hij een jaar lang 
Ziek was geweest, was Hij 
er tocH ‘opeens’ niet meer. 
als de dood er is, dan lijkt 
Het net alsof er een deur 
sluit die niet meer open kan.
wat er over blijft Zijn 
Herinneringen. een raam 
waardoor je Heen kunt 
kijken, naar Het verleden.
naar de mooie en naar de 
minder mooie dingen.
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En zo zag Ronald hoe de man die zo veel tegelijk 
was – vader, schoonvader, stiefvader, weduwnaar 
en echtgenoot – in een kist door zijn geliefden naar 
binnen werd gedragen en daarna voorzichtig op het 
altaar geplaatst. En hij zag de herinneringen die op de 
grote, witte muur boven de kist werden geprojecteerd; 

@strid

Alles kon hij horen via de livestream. Mensen 
stonden in een lange rij en condoleerden de familie 
op veilige afstand. Daarna verschenen ze om de 
beurt voor de camera, hem door een mondkapje  heen 
al mompelend sterkte toewensend. 

Hen bedanken kon Ronald niet, want niemand 
kon hem horen. Er was zoveel wat hij over zijn 
vader wilde delen, dat hij het daarom maar had 
opgeschreven in een mooie brief. 

Ronald’s vrouw, die zelf al zoveel was 
kwijtgeraakt, zij was er en zorgde overal voor. 
Op zijn scherm zag hij hoe ze de kist droeg, 
hoe ze zijn brief voorlas in de kerk en hoe ze de 
kinderen troostte. Tenslotte begeleidde ze zijn 
vader naar zijn laatste rustplaats, naast zijn 
moeder. 

pa en Hij, samen breeduit lacHend in betere tijden,
pa en ma toen Ze trouwden,
pa alleen, omdat ma Zo jong overleed,
pa en de kleinkinderen, samen genietend in de sneeuw,
pa en Zijn nieuwe liefde, die de Zon weer liet scHijnen.
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i

Een zeevarende kan 
wereldberoemd worden 

door een foto die dE 
vooroordelen diE ovEr hEm 

heersen bevEstigen.
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In Memoriam

Pastor Aage Smilde 
(1946 – 2021)

“Tegen de wind in fietsen”, Aage Smilde kon dat. Hij had het geleerd in 
het hoge noorden, waar het altijd waait en hij van en naar de middelbare 
school fietsend (12 km) altijd een keer tegenwind had. Van die harde leer-
school heeft hij zijn hele leven profijt gehad. Samen met zijn vrouw Coby, 
want zij ‘fietste’ met hem mee, van vroeg in zijn leven tot aan het einde. 

Beiden wisten zij met de wind om te gaan, zonder met alle winden mee te 
waaien. 

Aage was een principieel en belezen mens. Dominee in hart en nieren, 
maar liever zeg ik pastor omdat het net iets beter bij hem past. Hij be-
woog zich op authentieke wijze in de wereld van godsdienst, geloof en 

kerk. Bijvoorbeeld voor de Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO). 
Als eerste met een standplaats buiten Nederland, in Saudi Arabië.

Als er met tegenwind omgegaan moet worden is er adem, lucht voor no-
dig, lange adem. En dat had Aage. Wat een geluk voor ons van de SPWO. 
Zo nu en dan kwam dan de les van tegenwind en ‘fietsen’ ter sprake. Zeg 
maar de taal van de elementen. Die taal sprak Aage, naast Fries, Arabisch 
en Duits. Hij verstond ook de taal van armen, verdrukten en gevangenen. 
Met God heb je niet altijd wind mee. Bij tegenwind is God er ook. Onder-

deel van een levensles van Aage. Zijn nagedachtenis zij ons tot Zegen.

Jabuk Koopmans
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Het is onzin zegt het verstand.

Het is wat het is zegt de liefde.

Het is pech zegt de berekening.

Het is niets dan pijn zegt de angst.

Het is uitzichtloos zegt het inzicht.

Het is wat het is zegt de liefde.

Het is belachelijk zegt de trots.

Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid.

Het is onmogelijk zegt de ervaring.

Het is wat het is zegt de liefde.

E. FRIED

HET IS WAT HET IS
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Toon van de Sande

WELZIJN VRAAGT OM RECHTVAARDIGHEID

 INTERVIEW
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Toon van de Sande

WELZIJN VRAAGT OM RECHTVAARDIGHEID

Toon van de Sande is geen onbekende 
op de vloot. Jarenlang heeft hij gewerkt als pastor in de 
Rotterdamse haven. Daarna stapte hij over naar de bag-
gerschepen. Vervolgens was Toon werkzaam bij de opvang 
van slachtoffers van piraterij. Nu hij ook dat werk heeft 
neergelegd, is Toon nog op het water te vinden: als stuur-
man op de binnenvaart. Onlangs werd hij benoemd in de 
Board of Advisors of Human Rights at Sea (HRAS). Deze 
organisatie komt op voor de rechten van zeevarenden via 
onderzoek, lobby en belangenbehartiging. Aan de publica-
ties, projecten en juridisch advies van HRAS wordt groot 
gewicht toegekend. Toons benoeming tot adviseur van 
deze belangrijke organisatie is reden genoeg om met hem 
in gesprek te gaan. We zoeken hem thuis in Dordrecht op.



“Mijn werk door de jaren heen 
vertoont een duidelijke lijn,” 
vertelt Toon. “Al jaren houd ik mij 
bezig met de professionalisering 
van het maritieme welzijnswerk. 
Bij ons werk voor de piraten-
slachtoffers gingen we uit van 
een ‘continuum of care’. Dat wil 
zeggen: iemand kan door een 
crisis heenkomen door aan alle 
aspecten van zorg aandacht te 
geven. 
Het ging om vier keer de letter R: 
resistance (weerstand), resilience 
(veerkracht), recovery (herstel) en 
rehabiliation (eerherstel). Bij dat 

laatste hoort ook 

‘justice’ – rechtvaardigheid. Aan 
de zeevarenden moet recht wor-
den gedaan. Maar helaas krijgt 
het slachtoffer er vaak nog een 
probleem bij. Bij een menselijke 
fout wordt er bijvoorbeeld een 
dader aangewezen, die krijgt de 
schuld, vervolgens wellicht ont-
slag, terwijl niet wordt benoemd 
dat vermoeidheid door belabber-
de werktijden een rol zou hebben 
kunnen gespeeld.” Toon vervolgt: 
“Bij HRAS ga ik mij bezig houden 
met ‘abandonment’, dat een schip 
met haar bemanning door een 
reder in de steek wordt gelaten. 
Toen ik nog in de Rotterdamse 
haven werkte, kwam dat pro-
bleem veel voor. Dan ging ik daar 
op af. Gelukkig hoeft het Neder-
landse welzijnswerk zich daar 
tegenwoordig wat minder mee 
bezig te houden.”
Veel van het maritieme welzijns-
werk wordt door de zogenaamde 
‘zeemansmissies’ gedragen. In 
bijna elke haven is er wel een 
centrum voor zeevarenden te 
vinden met vrijwilligers en vaak 
ook een pastor die scheepsbe-
zoek doet. Nu klinkt er vanuit de 
vakbonden wel eens de kritiek dat 
de zeemansmissies onrecht op 
zee in stand houden. Zij zorgen 
bijvoorbeeld voor telefoonkaar-
ten, internet, opvang van gestran-
de zeevarenden, terwijl eigenlijk 
de haven of overheid dat zelf 
zouden moeten doen. Hoe kijkt 
Toon daar tegenaan? “Soms zijn 
welzijnswerkers inderdaad niet 
activistisch genoeg, maar we 
moeten er ook voor waken voor 
de zeevarenden te gaan denken, 
alsof wij weten wat het beste 

voor hen is. De eerste vraag die 
wij onszelf moeten stellen is: 
wat willen zeevarenden zelf? En 
daarover moeten we met hen in 
gesprek gaan. Er wordt te vaak 
over zeevarenden gesproken in 
plaats van met hen. Ik geloof in 
het idee van ‘empowerment’ – dat 
wil zeggen: niet de problemen 
voor iemand oplossen, maar 
samen met iemand naar een 
oplossing zoeken. Mijn ervaring is 
dat welzijnswerkers soms denken 
dat ze alles moeten kunnen. Maar 
als je alles wilt, doe je uiteindelijk 
niets goed.”
Toon gaat werken voor een orga-
nisatie die zich inzet voor de men-
senrechten op zee. Het lijkt soms 
wel een jungle – zeevarenden die 
aan hun lot worden overgelaten, 
slechte contracten, vissers die 
onder erbarmelijk omstandighe-
den hun werk moeten doen. Wij 
vragen aan Toon of er wel echt 
structurele verandering moge-
lijk is: “Het valt inderdaad niet 
mee om in die taaie wereld iets 
te veranderen. Maar alle kleine 
beetjes zijn belangrijk. Die moet je 
goed organiseren en beschrijven, 
wat de HRAS ook doet. Daar gaat 
een olievlekwerking vanuit. Dat 
hebben we in de westerse havens 
gezien. Nu moet dat ook in het 
Midden-Oosten gebeuren.” De 
HRAS is een organisatie die Toon 
op het lijf geschreven is: “Een ech-
te rebellenclub, daar past zo’n on-
geleid projectiel als ik wel bij. Er 
zit heel veel kwaliteit bij de HRAS. 
Rond oprichter David Hammond 
zit een groep deskundigen met 
heel verschillende achtergrond, 
maar allemaal met dezelfde drive DAVID HAMMOND
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voor mensenrechten. Men-
senrechten gelden overal, dus 
ook op zee. Maar controle en 
handhaving is daar een stuk 
moeilijker, omdat je bijvoor-
beeld buiten de territoriale 
wateren bent en de vlaggen-
staat van het schip niet al te 
actief is. Zeevarenden zijn een 
belangrijke doelgroep voor 
HRAS, maar vluchtelingen 
worden ook niet uit het oog 
verloren.” Wat kan de HRAS 
dan betekenen? “Allereerst 
clarificatie, verheldering. In 
de maritieme wereld moet 
je echt weten waar je over 
praat. Ik besef ook dat, als 
het op actie aankomt, het 
probleem van de zwarte lijst 
bestaat: black-listing. Dat kan 
zeevarenden wel tegenhou-
den om voor hun rechten op 
te komen.”
Vraag is of de reders genoeg 
doen – zij komen er toch vaak 
slecht vanaf in de beeldvor-
ming? Toon: “Er zijn slechte 
reders, maar in de meeste 
gevallen zit hun hart toch op 
de goede plek. Reders willen 
vaak ook wel, maar ze weten 
niet hoe. Ze hebben vaak een 
iets te simplistisch beeld van 
geld verdienen. Maar laten 
we eerlijk zijn: als je nu reder 
bent … dat valt niet mee. De 
zeevaartwereld is een mam-
moettanker. Je kunt de koers 
niet zomaar veranderen. Maar 
door gesprekken, informatie, 
verduidelijking en volhouden 
kunnen er wel zaken verbe-
teren.”

Toon heeft het maritieme 
welzijnswerk door de jaren 
heen zien veranderen. Hij 
pleit voor professionalisering. 
Horen de mensenrechten in 
het pakket van de scheepsbe-
zoeker? “Naar mijn ervaring 
moet een welzijnswerker niet 
alles willen. Hij of zij moet 
ook door willen verwijzen. Je 
moet niet doen alsof je van 
alles verstand hebt. Maar je 
bent wel in de positie om vra-
gen te stellen. Zo zal de HRAS 
ook de International Christian 
Maritime Association (ICMA)* 
blijven uitdagen. We moeten 
de vragen toelaten. Niet voor 
zeevarenden gaan denken, 
maar samen de vragen duide-
lijk krijgen. Welzijnsorganisa-
ties moeten niet bestaan om 
zielige slachtoffers te helpen, 
maar om mogelijke slacht-
offers steun te geven in het 
zoeken naar oplossingen.
Toon laat een mindmap zien, 
waarop hij allerlei gedachten 
heeft verzameld. Zijn ideeën 
over ‘abandonment’ moeten 
nog vastere vorm krijgen. 
Maar de uitgangspunten zijn 
helder. Het ziet er veelbelo-
vend uit – dus dit gesprek zal 
zeker nog niet het laatste zijn 
wat we van Toon gehoord 
hebben.

Stefan Francke

* In ICMA zijn veel maritieme 
welzijnsorganisaties verenigd 

(zoals de Mission to Seafarers en 
de Nederlandse Zeevarenden-

centrale)

27



28

De wereld na covid-19



De Canadese Naskapi indianen beslissen 
elke dag weer opnieuw in welke richting 
ze gaan jagen. Dat gaat nog zonder verga-
dering, commissies of Teamsoverleg. Een 
medicijnman maakt een vuurtje en houdt 
daar een kariboebot in totdat het bot barst. 
Dan leest de sjamaan die barsten en vertelt 
welke richting de jacht op gaat die dag. Alle 
indianen volgen zonder enige discussie.

Er zitten voordelen aan deze methode. Je kunt 
niemand de schuld geven als de jacht mislukt. 
Maar er is ook geen geheugen (gisteren barstte 
het botje anders) en de uitkomst blijft onvoor-
spelbaar. Door deze laatste twee redenen 
weet anderzijds het wild ook niet wanneer en 
waarvandaan de jagers komen.

Het lijkt natuurlijk erg primitief, maar de 
Naskapi’s vangen nog steeds wild. Belangrijker 
is: baseren wij onze keuzes dan eigenlijk wel 
op heel erg doordachte gronden? Wat is de 
waarde van de geschiedenis bij het voorspel-
len van de toekomst? Wie van ons had in 2019 
voorspeld dat er een crisis zou komen van deze 
omvang?

Als je mij vraagt hoe de wereld er over een paar 
jaar uit ziet? Heel eerlijk gezegd: ik kan wat 
bedenken, maar het blijft een gok. Dus kom 
niet over 10 jaar vertellen dat ik er finaal naast 
zat. Maar vooruit, een poging.

Op korte termijn is er alle reden om somber te 
zijn. Naar verwachting zal de wereldeconomie 

echt nog wel even te lijden hebben onder de 
crisis. Zeker zolang het reizen ingewikkeld 
blijft. Het is onvoorstelbaar dat er minder 
faillissementen zijn dan normaal terwijl we in 
de grootste crisis ooit zitten. Tegelijkertijd zou 
het me niet verbazen dat als dat nare virus 
eenmaal onder de duim is, we met een razend 
tempo weer terug naar normaal willen. En dat 
zou wel eens veel sneller kunnen gaan dan 
we nu denken. Reken maar dat iedereen de 
schade graag wil gaan inhalen. Dus volgens mij 
kunnen we ook echt wel gematigd positief zijn.
De situatie voor veel mensen is nu echter nog 
ronduit beroerd en onzeker. 

Edith Egger is Auschwitz-overlevende. In haar 
indrukwekkende boek ‘De keuze’ vertelt zij 
over haar overlevingsdrang. Ten eerste hield 
zij zich staande met het idee “morgen wordt 
het beter”. En misschien wat ingewikkelder: 
slachtoffer word je, slachtoffer blijven, kies je 
zelf. Haar optimisme en positieve kijk op het 
leven mag een mooie spiegel zijn voor ons. Het 
komt echt weer een keer goed.

Die levenshouding is waardevol. We kunnen 
veel omstandigheden niet beïnvloeden, wel 
de manier waarop we daarmee omgaan. En 
natuurlijk moeten we verstandig handelen, 
maar je hebt uiteindelijk meer aan één ons 
geluk dan aan een pond verstand. Het is alleen 
wel fijn als je allebei hebt ...

De moddergeus

De wereld na
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Sinds de zeevaart wordt getroffen door het 
coronavirus speelt bij een hoop rederijen 
het zogeheten negatief verlof. Het houdt 
de gemoederen flink bezig. Doordat 
zeevarenden niet afgelost kunnen worden, 
moeten hun collega’s langdurig thuis blijven. 
Terwijl ze gereed zijn voor vertrek zien ze 
hun opgebouwde verlofdagen als sneeuw 
voor de zon verdwijnen. Bij heel wat 
zeevarenden is het nog verder uit de hand 
gelopen en zitten ze ook thuis terwijl ze 
helemaal geen verlofdagen meer hebben. 
Volgens hun reders ontstaat er dan een 
negatief verlofsaldo. Ze willen dat hun 
personeel deze dagen later compenseren. 
Als zeevarende hoef je dat niet te 
accepteren, maar je hebt wel te maken met 
de druk van je reder.

Normaal gesproken bestaat het 
opgebouwde verlof uit periodiek 
verlof, de vier weken vakantie uit 
het Burgerlijk Wetboek (BW) en 
compensatieverlof voor de weekenden 
/ feestdagen aan boord. Zonder het 
heel technisch te maken, zijn er twee 
artikelen uit het BW waar naar gekeken 
moet worden:

Op grond van artikel 7:628 BW zal 
de werkgever het salaris moeten 
doorbetalen als de werknemer geen 
werkzaamheden verricht, TENZIJ het 
niet verrichten van werk voor rekening 
van de werknemer komt. 

De werkgever kan eventueel een 
werknemer vragen om verlof op te 

NEGATIEF VERL F



31

nemen in een periode dat er te weinig 
werk is. Het uitgangspunt daarbij is 
dan wel dat het verlof geheel vrijwillig 
wordt opgenomen door de werknemer.

Verlof heeft een recuperatiefunctie 
en wordt in beginsel op initiatief van 
de werknemer opgenomen volgens 
artikel 7:638 BW.

HET EENZIJDIG DOOR DE WERKGEVER 
AFSCHRIJVEN VAN VERLOFDAGEN 
– OF DIT NU TOT EEN NEGATIEF 
VERLOFSALDO LEIDT OF NIET – TER 
OPVANGING VAN EEN SITUATIE 
WAARIN GEEN WERK KAN WORDEN 
AANGEBODEN, IS IN STRIJD MET DE 
WET.

Zelf moet ik bij negatief verlof denken aan 
dominee Gremdaat. Hij zal dan gelijk vragen: 
“Kent u die uitdrukking?”

Gremdaat heeft zich bij mijn weten nooit in 
de problematiek van zeevarenden verdiept 
maar hij vindt wel dat in deze coronacrisis alle 
ruzies en conflicten moeten worden bijgelegd. 
Op mijn televisie hoor ik hem zeggen dat we 
allemaal met de gebakken peren zitten. En dat 
we van de rampsituatie gebruik kunnen ma-
ken om de bakens te verzetten. En nadat de 
camera heeft ingezoomd zegt hij met indrin-
gende stem: “Begrip is er nu heel belangrijk 
bij. Probeer elkaar te begrijpen, probeer het.”

Persoonlijk denk ik dat het wel zo kan wezen 
maar daarbij is vrijwilligheid dan wél een ver-

eiste. Het niet kunnen aflossen en het laten 
thuiszitten van de zeevarenden is een risico 
voor de werkgevers. Het kan niet afgewenteld 
worden op de zeevarenden.

Dus wat mij betreft nemen vooral de werkge-
vers de wijze raad van dominee Gremdaat ter 
harte. Als ze hun werknemers en de wet beter 
begrijpen, zullen ze niet langer meer zomaar 
iemand negatief verlof aansmeren. 

“Voor straks wens ik u een fijne voortzetting 
en een aangenaam etensmaal, met spekjes of 
wat dan ook erin.” Zo zou dominee Gremdaat 
eindigen en ik sluit me bij deze woorden aan!

Jos Hilberding

NEGATIEF VERLOF IS VERLOF ‘OP VOORHAND’ EN ZO WORDT 
HET OOK IN DE HANDELSVAART CAO OMSCHREVEN.

NEGATIEF VERL F
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Ondanks alles
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25 juni is DE DAG VAN DE ZEEVARENDE. Of er nog wat te vieren valt? 
Het heeft er alle schijn van dat zeevarenden het afgelopen jaar vaker in het 
nieuws waren dan normaal. Maar de context was helaas meestal negatief:

r zeevarenden lopen op hun tandvlees omdat ze niet even de wal op kunnen om te ontspannen 
 en door gebrekkige aflosmogelijkheden door wereldwijde lockdowns.
r zeevarenden zijn het slachtoffer van piraterij
r zeevarenden zitten vast op een aan de ketting gelegd containerschip in het Suezkanaal
r zeevarenden zwemmen voor hun leven na verlaten in nood verkerend schip bij Noorwegen …
r zeevarenden krijgen Covid-vaccinatie samen met gevangenen, asielzoekers en daklozen. 

Dit laatste bericht stond in het Algemeen Dagblad. De associatie met daklozen, 
asielzoekers en gedetineerden komt wel erg sneu over; alsof het over één of 
andere groep kanslozen gaat ...

Er zijn nog meer redenen waarom het varen 
geen pretje is. Schepen lijken wel taxi’s nu 
er zo stipt en met zo min mogelijk vertra-
ging gevaren moet worden. De havens zijn 
weg; verhuisd ver van de steden en ‘buiten-
staanders’ mogen niet aan boord komen. 
Bemanningen komen uit verschillende 
landen, wereldwijd. 
Dit laatste nadeel heeft echter een voor-
deel. In de miscommunicatie zit soms 
enorme humor. Zeker in combinatie met 
misverstanden of onbekendheid met mo-
derne apparatuur op de schepen.

r Zoals de nieuwe matroos die het erg koud 
had in zijn hut, maar niet aan de HWTK en 
zijn mannen durfde te vragen of de AC (airco) 
wat warmer kon. In plaats daarvan vatte hij 
het lumineuze idee op om zijn hut de verwar-
men met hete stoom uit zijn douche! Paar 
minuten later… brandalarm! En een van pret 
gierende machinekamerploeg.

r En wat te denken van een kok die zo 
uit de jungle aan boord kwam. Hij zag 
frikandellen aan voor worsten en de 
vaatwasser voor een oven!

v
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oTegeltjeswijsheid:
‘De meest verloren dag, is een dag, waarin geen plaats is voor een lach …’

.
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Veel grappige en sterke verhalen zijn gebaseerd op een ver verleden. Toen er mannen voeren als de  wereldberoemde Dolle Dries. Zeven of acht maanden van huis, veel (sterke) drank en feestjes, al dan niet aan de wal. In die tijd werd in de zeesleepvaart nog ‘station’ gehouden. Dat wil zeggen dat in bepaalde havens gewacht werd op schepen die om één of andere reden assistentie van een zeesleper nodig hadden. Soms duurde dit station liggen dermate lang dat de bemanning (altijd mannen, ja) soms gelegenheid had om in de betreffende havens vaste vriendinnen aan boord te halen. Dikke pret als zich plotseling een ‘job’ voordeed en bij het opstomen naar het schip in kwestie bleek dat er nog wat extra bemensing (meestal vrouwen, ja) aan boord bleek te zijn! Dat waren nog eens 
tijden …

een feesto

s

q
Ondanks alles

Happy 
Seafarers Day
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r Een andere matroos hield ’s nachts 
uitkijk op de brug. Nou ja, uitkijk ... er zijn 
matrozen die rechtop staand, met hun 
voorhoofd tegen de ruiten van de brug 
leunend kunnen slapen. In de ochtend 
is door de vetvlekken op de ruit precies 
te zien waar ze gestaan hebben! Maar 
goed, deze matroos werd plotseling door 
iets gealarmeerd. “Light on starboard 
Chiep!”, riep hij.  Het bleek al snel loos 
alarm. Hij had de opkomende maan voor 
een koers kruisend schip aangezien ...

r Ook verkeerd aangepaste alarmklok-
ken bij tijd aanpassen, karaokeavonden 
(waarbij de associatie met de Gallische 
bard uit de stripboeken van Asterix nooit 
ver weg is) en barbecues vormen nog 
altijd regelmatig redenen voor hilariteit 
aan boord.

Moraal van het verhaal, de humor zit in kleine 
dingen. Op 25 juni 2021 zou op elk schip tijd 
vrijgemaakt moeten worden om te lachen en 
sterke verhalen te vertellen. En kan iedereen 
er weer even tegen. 

Gaby Niesthoven
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een westkapelle

‘Ik was nog maar een 
paar turven hoog, toen 
ik gebiologeerd vanaf de 
knie van mijn opa tuurde 
naar de loodsen die langs 
touwladders omhoog 
klommen de grote sche-
pen op’, schreef ik in mijn 
kennismakingsartikel als 
Rotterdams havenpastor 

in Diepgang in 2004. Ik 
haalde warme herinnerin-
gen op aan de rede van 
Vlissingen, aan mijn opa 
die dominee was, en ik 
poogde een verbinding te 
leggen met het havenpas-
toraat.
Mijn opa bracht mij het 
enthousiasme bij voor 

Als voormalig havenpastor, die nu mag werken in 
de kerken onder de witte vuurtoren van Noordwijk, 
was ik altijd gefascineerd door kerk- en vuurtorens. 
Het licht van de vuurtoren schijnt over de golven 
en is een veilige baak voor hen die zijn op zee. Dat 
zenden van licht heeft iets magisch, juist in deze 
stormachtige tijden van beperking. Het zenden 
kan lastig zijn, maar is niet onmogelijk. Ik denk 
dan aan de leider van de vroeg christelijke kerk, de 
apostel Paulus, die ondanks zijn gevangenschap-
pen het evangelie kon blijven zenden. Paulus, die 
ook stormen overleefde, deed dat zenden met zijn 
beroemd geworden brieven. Ik wil mezelf niet met 
Paulus vergelijken, maar wil jullie wel een bood-
schap zenden, als een redactielid van Diepgang dat 
niet vaak schrijft, maar wel betrokken is.



een westkapelle
zee en kerk. Kerk- en vuurtorens 
waren markante punten, die 
we samen ontdekten. Menige 
toren op Walcheren hebben we 
beklommen. Mijn opa vertelde 
verhalen over de torens, zoals 
over de Sint Jacobstoren in 
Vlissingen, die Michiel de Ruyter 
als bergwandtoerist ooit als kind 
beklommen zou hebben.
De toren die mij het meest en-
thousiasmeerde was de vuurto-
ren van Westkapelle. 
Om specifiek te zijn ‘Westkapelle 
Hoog’, die met ‘Westkapelle Laag’ 
en de ‘Lichtopstand van Zoute-
lande’ veilige lichtbakens voor 
het Oostgat van de Scheldemon-
ding zijn. Uiteraard beklommen 
mij opa en ik ‘het Hoge Licht’, 
meerdere malen, tot verzuchting 
van mijn opa, vooral in warme 
zomers. Mijn opa had een enge-
lengeduld met mij. 
Hij vertelde me, dat de vuurtoren 
niet als vuurtoren was gebouwd, 
maar als toren van een kerk. 

Wikipedia bevestigt dat verhaal. 
De toren maakte deel uit van de 
laat middeleeuwse Sint Willibror-
duskerk, wellicht vernoemd naar 
Willibrord die volgens de Zeeu-
wen is geland in het naburige 
Zoutelande.  
Begin 19e eeuw werd er al een 
lichthuis aangebracht op het 
platte dak van de toren. In 1831 
verwoestte een brand de kerk, de 
toren bleef gespaard.
De toren inspireert. Piet Mond-
riaan schilderde hem in 1910. 
Enthousiast amateurfotograaf en 
grondlegger van ISC The Bridge 
‘captain King’ Bernt Koning 
fotografeerde hem meermaals. 
Zie hier twee foto’s van hem. De 
toren bleef als één van de weinige 
gebouwen fier overeind staan na 
het bombardement op Westka-
pelle, in oktober 1944 in de Slag 
om de Schelde. 
Op één of andere manier inspi-
reert die toren mij ook, al vanaf 
dat ik een paar turven hoog ben. 

Wellicht trok zijn naam ‘het 
Hoge Licht’ mij al onbewust aan. 
Alhoewel, ik gaf de toren een 
andere naam. Ik noemde hem ‘de 
Westkapelle’.
Ook andere vuurtorens noemde 
ik steevast ‘Westkapelle’. Mijn opa 
poogde mij nog wel uit te leggen, 
dat de vuurtorens gewoon vuur-
torens heten of soms een naam 
dragen, ik bleef volhouden dat 
bijvoorbeeld het kustlicht bij Zou-
telande ‘een Westkapelle’ was.
En, waarom ook niet? De kapel 
van het westen, waar de zon 
ondergaat, brengt licht. 
‘De Westkapelle’ inspireert en 
brengt bij mij enthousiasme. Als 
het licht van Noordwijkse vuurto-
ren op het westen schijnt, dan zie 
ik ‘een Westkapelle’ met licht dat 
schijnt in elke windrichting en op 
iedereen. Dat licht zendt en houdt 
ons veilig op koers in stormen op 
land en zee, en in onze levens.

Joost de Bruijn
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ZEEWIERSUM

Daar sta ik dan, oog in oog 

met nedErlands misschien wel 

beroemdste zeehEld: 

MICHIEL DE RUYTER. 
nou ja, met zijn bEeltEnis 

dan, want dE man is reeDs eEn 

tijDje niet meer onDer ons. 

Het beeld staat in VlissingEn, 

op de kazematten. hij staat 

daar, zijn gEzicHt enigszins 

afgEwenD van zeE, alsof Hij Er 

een beetje genoEg van hEeft. 

Van het VarEn. 

B e v r i j d e r  v a n  w i t t e  s l a v e n

MICHIEL DE RUYTER
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Wanneer ik me goed herinner is dat bij hem ook het geval 
geweest. Na een carrière bij de koopvaardij, die hem voldoende 
geld en aanzien opleverde, besloot hij zich terug te trekken. Ach, 
dat was in een tijd waar je na een paar retourreizen naar Indië op 
je veertigste kon gaan rentenieren! Kom daar nu maar eens om! 
Maar ik dwaal af. 

Net toen De Ruyter het voor gezien had gehouden brak de Eerste 
Engelse Zeeoorlog uit. De Zeeuwse Admiraliteit deed een beroep 
op het plichtsbesef van Michiel en dus ging hij weer varen. Het 
werd een periode van avonturen, zeeslagen en veroveringen. 
   
Maar eigenlijk wilde ik niet schrijven over dit monument van onze 
nationale zeeheld - dat is zeker vaker en beter gedaan - maar over 
iets anders waar mijn oog op viel toen ik daar, in een miezerige 
regen, tegen Michiel opkeek. Hij keek terug, hij imponeerde met 
zijn heldenhoofd. Al is deze nu besmeurd met meeuwenpoep. 

Het beeld wordt bewaakt door een tweetal kanonnen die afkom-
stig zijn van één van zijn schepen, zo staat te lezen op een bordje: 
‘kanon van de vloot van admiraal de Ruijter, gezonken in de 
Straat van Messina in het jaar 1676, aldaar opgevischt in het jaar 
1905’. Maar ook dit kanon is niet wat mijn aandacht opeist. Nee, 
als bij toeval zie ik een vrij kleine plaquette met daarop afgebeeld 
een galei, drie ietwat zielige figuren met stokken, een hand als 
vanuit de hemel komend en een 17e-eeuws schip. De tekst vertelt 
het verhaal over admiraal De Ruyter: hoe hij op één van zijn toch-
ten in havenstad Napels zesentwintig Hongaarse predikanten 
bevrijdde uit gevangenschap. Deze geestelijken waren namelijk 
veroordeeld tot de galeien. Ze waren dus bestemd om als voort-
stuwing te dienen van schepen. Galeien werden, op een door-
gaans windarme Middellandse Zee, voortbewogen door slaven 

B e v r i j d e r  v a n  w i t t e  s l a v e n

MICHIEL DE RUYTER
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aan de riemen. Tegenwoordig weten we natuurlijk 
allemaal dat predikanten - die het woord Gods 
verkondigen - niet geschikt zijn om als voorstuwing 
te dienen. Goede zet van Michiel!

In een tijd van hernieuwde belangstelling voor 
die zwarte slavenbladzijde in onze roemruchte 
geschiedenis, is het misschien wel eens belangrijk 
te horen dat ook witte mensen dit lot ondergingen. 
Met name in Noord-Afrika waar je, wanneer je niet 
oppaste als witte zeeman, zomaar op de slaven-
markt van Algiers kon belanden.  
   
Slaven, wit zwart of geel, het kan nooit goed 
gepraat worden. Excuses komen altijd te laat. Laat 
ons daarom verdomd goed nadenken over het 

heden. Over mensen die we uit goedkope lonen-
landen halen om het vuile en zware werk voor een 
habbekrats te laten doen. Laten we eens denken 
over de lengte van hun uitzendcontracten die 
tegenwoordig op schepen regelmatig wel een jaar 
bedragen. Over de soms absurd lange werktijden 
die gemaakt worden aan boord en over de laatste 
anderhalf jaar waarin de zeelieden niet of nau-
welijks aan land konden. Laten we daar eens bij 
stilstaan. Opdat er niet een moderne Michiel nodig 
is om deze mensen te ‘bevrijden’. En opdat wij niet 
over honderd jaar excuses moeten aanbieden en 
ons afvragen hoe het zo ver kon komen.

Kees Wiersum

MICHIEL  DE  ROUTER  Onlangs werd 
de internetapparatuur op een schip gemoderniseerd 
zodat het eindelijk een beetje een fatsoenlijke snelheid 
kreeg. Een handige stuurman gaf het wifi-signaal waar-
op ingelogd moet worden daarom een nieuwe naam. Het 
heet nu Michiel de Router. Dit eerbetoon aan deze  zee-
held is misschien nog wel gepaster dan een standbeeld!    
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Amsterdam Centrum voor zeevarenden 
Radarweg 32 . 1042 AA Amsterdam . Tel. 020 6117 912
Dominee L.J. Rasser . Tel. 020 6690 065 / 06 22 09 03 34 . 
leon.rasser@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Den Helder Centrum voor zeevarenden van de Koninklijke marine
Binnenhaven 76 . 1781 BL Den Helder . Tel. 022 3612 178

Delfzijl / Eemshaven Centrum voor zeevarenden
Borkumweg 2 . 9979 XH Eemshaven . Tel. 059 6516 233
Pastor S. Standhardt . Tel. 050 3127 178 / 06 29 29 69 30 . 
svenserg@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Moerdijk Centrum voor zeevarenden
Sluisweg – Roode Vaart . 4782 PT Moerdijk . Tel. 0168 416 650
Dominee H. van der Ham . Tel. 78 6138 280 / 06 53 59 63 80 . 
hvdham@kpnmail.nl

Rotterdam / Oostvoorne Internationaal centrum voor zeevarenden 
Burgemeester Letteweg 30 . 3233 AG Oostvoorne . Tel. 06 32 27 47 25
Dominee H.M. Perfors . Tel. 0181 416 751 / 06 53 67 92 65 . 
helene.perfors@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Rotterdam / Schiedam Centrum voor zeevarenden
Admiraal Trompstraat 1 . Havennummer 562 . 3115 HK Schiedam . Tel. 010 4260 933
Pastor D. Woodward . Tel. 06 13 77 24 64 . dennis.woodward@mtsmail.org

Terneuzen Centrum voor zeevarenden
Westkolkstraat 40 . Havennummer 562 . 4531 AX Terneuzen . Tel. 0115 695 373

Vlissingen Centrum voor zeevarenden
Ritthemsestraat 498 . Havennummer 562 . 4389 PA Ritthem . Tel. 0118 467 063
Dominee P.Handschin . pascal.handschin@mtsmail.org

Wereldwijd
Dominee S.N.D. Francke . Parelduikerhof 8 . 4332 DA Middelburg . 
Tel. 0118 651 888 / 06 37 00 84 32 . waterbouwpastor@gmail.com
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Nederlandse Zeevarendencentrale
Stationsstraat 112
3881 AG Putten
www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Stichting Pastoraat Werkers Overzee
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
www.spwo.nl


