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NAMENS DE REDACTIE

Door het leven van iedere zeevarende loopt het 
gemis van thuis. Dit wordt extra gevoeld tijdens de 
kerstperiode, al probeert iedereen aan boord er na-
tuurlijk wat van te maken. Menig kerstdiner thuis kan 
niet tippen aan wat er op zee aan culinairs van stal 
wordt gehaald. In dit kerstnummer vinden we dus 
zowel heimwee naar huis als Fernweh naar het schip.

Wat aan boord zeker niet gemist zal worden, is het 
vele papierwerk dat zich al jarenlang steeds meer lijkt 
op te hopen. Komen we er ooit vanaf? Diepgang gaat 
te rade bij een filosoof die hierover flink heeft nage-
dacht.

Er kan ook sprake zijn van vermissing. Een schip kan 
met man en muis vergaan zonder dat er een spoor 
van wordt teruggevonden. Lees het bizarre verhaal 
over de Warnow.

Tenslotte komt het woord ‘mis’ ook nog voor in het 
belangrijkste woord tijdens de laatste maand van het 
jaar: kerstmis. 

De redactie van Diepgang wenst iedere lezer een 
mooi kerstfeest toe en alle goeds voor 2022!



Kerst is een feest waar de 

gemiddelde Diepganglezer wel 

over na moet denken. De vraag 

wat hij/zij op 25 en 26 december 

gaat doen, zal geregeld gesteld 

zijn. Daarbij is het de bedoeling 

dat de kerstdagen leuk worden. 

Vrije tijd, lekker eten en bezoek 

maken daar deel van uit.

 MEDITATIE

Het verplicht leuk hebben roept natuurlijk 
weerzin op. Er zijn mensen die op vakantie gaan 
om het ‘kerstgeweld te ontvluchten’. Anderen 
zijn blij dat ze op hun werk moeten verschijnen 
zodat ze niet na hoeven te denken over de ma-
nier waarop hun kerstdagen een geweldige tijd 
zouden moeten worden.

De moeite met het verplicht leuk hebben met 
kerst is typisch voor de tijd waarin Nederland-
se mensen leven. In landen als de Filippijnen, 
Oekraïne of de Kaapverdische eilanden zullen 
weinig mensen erover klagen. Honderd jaar 
geleden speelde dit probleem ook in ons land 
niet tot nauwelijks.

De Franse wetenschapper Émile Durkheim 
was één van de eersten die dit probleem zag 
aankomen. Zijn vader was rabbijn, dat is een 
soort dominee of priester in de Joodse gods-
dienst.  Durkheim Jr. wilde ook rabbijn worden 
maar verloor op een gegeven moment zijn 
geloof in God.

Durkheim dacht diep na over deze grote 
verandering in zijn leven. Aan de ene kant was 

hij blij dat hij van allerlei verplichtingen af was, 
nu hij geen lid meer was van een godsdienstige 
groep. Aan de andere kant zag hij een enorm 
gevaar. Hij leefde immers in Frankrijk, een land 
waarin hij tal van rechten heeft die terug te voe-
ren zijn op godsdienstige ideeën.

Durkheim bedacht dat wanneer hij zoveel 
mogelijk als individu zou gaan leven, hij enorm 
last zou gaan krijgen van zijn tekortkomingen. 
Je bent als mens immers niet overal even goed 
in en daarnaast kan je lichaam je ook lelijk in de 
steek laten. Als je bij deze problemen dan alleen 
maar aandacht hebt voor je rechten, dan kan 
het niet anders dan dat je je een slachtoffer gaat 
voelen. Niemand krijgt immers altijd datgene 
waarvan die meent dat die daar recht op heeft. 
En hoe meer je over jezelf en over je individuele 
tekortkomingen nadenkt, hoe meer recht op 
hulp en begrip je meent te hebben.

De oplossing van Durkheim laat zich raden. 
Hij besloot niet alleen bezig te zijn met zichzelf 
maar ook met anderen. Verder dacht hij na over 
de plichten die hij had en kwam deze ook na. 

Kerstgewe ld
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Hij gebruikte woorden als solidariteit, moraal en 
ethiek. 

Als dominee vind ik het natuurlijk jammer 
dat Durkheim zijn geloof in God is kwijtgeraakt. 
Maar omdat ik iedereen het best mogelijke leven 
gun, ben ik er ook blij mee. Degenen die moeite 
hebben met het kerstfeest kunnen namelijk hun 
voordeel doen met zijn denkwerk. 

Allereerst wil ik opmerken dat een ieder die 
zichzelf slachtoffer voelt van ‘het kerstgeweld’ 
eens bij zichzelf te rade moet gaan. Het is gewoon 
raar om jezelf op dezelfde lijn te stellen als bij-
voorbeeld Syriërs in een tentenkamp in Libanon. 
Ten tweede is er de prachtige toespraak die een 
voormalig president van de Verenigde Staten 
hield. Die toespraak is gebaseerd op het gedach-
tegoed van Durkheim. Wijlen John Kennedy ver-
zocht de Amerikanen zich niet af te vragen wat het 
land voor hun kon betekenen maar wat zij zouden 
kunnen betekenen voor hun land.

De vraag van Kennedy wordt met de kerst op 
een vergelijkbare manier in de kerk gesteld. Daar 
wordt dan het verhaal verteld over de geboorte 

van Jezus, de zoon van God. Als buitenechtelijke 
zoon van een tienermoeder komt hij in een afgele-
gen, koude en vieze stal ter wereld. Gelukkig strijkt 
de echtgenoot van zijn moeder zijn hand over 
zijn hart. Gelukkig was er een voederbak met stro 
zodat hij tenminste nog iets van een wieg had. 
Gelukkig kwamen er ook mensen op kraamvisite. 
Ook al waren dat herders, niet de meest verfijnde 
mensen. 

Wie nadenkt over de betekenis van dit verhaal 
ontkomt niet aan de vraag of je zelf ook een bij-
drage wilt leven aan het verzorgen van Jezus. Dat 
kan in de vorm van de mensen in je buurt die zorg 
nodig hebben. Die kun je helpen uit plichtsbesef. 
Terwijl je weet dat je hulp misschien een beetje 
klungelig is. En omdat het helpt om minder last 
te hebben van je eigen tekortkomingen. Het besef 
dat je het niet alleen met jezelf hoeft te doen 
werkt enorm bevrijdend. Het kan je zelfs bevrijden 
van ‘het kerstgeweld’!

Léon Rasser 
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De ouDste zoon gaat op kamers. al 
Dagenlang zit er een knoop in mijn 
maag.
Bepakt en Bezakt stapt hij onze Deur 
uit, De toekomst tegemoet.
17 jaar geleDen Droegen wij hem naar 
Binnen, Door DezelfDe Deur.
hij was klein en hing er wat slapjes 
Bij in De maxi Cosi. nu is hij Bijna twee 
meter lang en ijzersterk.

Zijn nieuwe school staat op Terschelling.
Zijn vader ging er ook naartoe, dertig jaar 
geleden. In die tijd namen studenten de langzame 
boot naar de overkant. Ze woonden er met vier 
man op een kamer en er stonden twee stapelbedden 
in de slaapkamer. Op de WC hing permanent de 
penetrante geur van wiet.
Nu reizen de studenten regelmatig met de 
snelboot. Ook is er een campus en heeft iedereen 
een eigen kamer, in veel gevallen volledig Zweeds 
ingericht.
Een bed en een bureau. Een gezellige bank 
met kussentjes. Lampje hier, lampje daar, een 
schilderijtje aan de muur en een plantje op de kast.
Gemeenschappelijke binnenruimtes zijn behangen 
met posters van schepen en smaakvolle naakten. 
Her en der ligt het buitenterrein bezaaid met 
bierflesdoppen.
Op een duin achter de campus staat een versleten 
bankstel.

We brengen hem met z’n allen naar de boot; de 
man, de jongste zoon en ik.
Ik draag de trui die hem te klein is, in zijn tas zit 
een nieuwe. Eentje uit de laatste mode, we hebben 
hem samen uitgezocht: “Deze past wel, mam. 
Zullen we nu weer naar huis?”
De pijn in mijn maag wordt erger naarmate het 
afscheid nadert.

Op kamers
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Onhandig omhelst hij mij, de tas met daarin zijn laptop tussen ons in 
geklemd.
“Dag mam...dag pap... dag broertje... ik bel jullie!”
Met een oorverdovend getoeter vaart de veerboot de haven uit met aan boord 
mijn kind.

Zwijgend rijden we weer naar huis. De periode voor deze verhuizing was 
rumoerig, de stilte van nu klinkt oorverdovend. Het voelt alsof we aan het 
begin staan van een nieuw tijdperk waarin nog niets en niemand een vaste 
plaats heeft.
“Het helpt om iets te gaan doen” zegt de man, “maakt niet uit wat.”
Dus ik maak de achtergebleven slaapkamer schoon. Nog steeds maagpijn, tijd 
om een afspraak te maken met de dokter.

Inmiddels is het 45 dagen en evenveel maagtabletten later.
We zijn redelijk gewend aan de nieuwe status quo.
Soms zijn we met z’n tweeën thuis en soms met z’n vieren.
Bijna iedere vrijdag haal ik de oudste zoon op in de haven. Dan loopt hij met 
grote stappen van de boot af. In zijn nieuwe trui, met de laptoptas onder zijn 
arm geklemd. De tas met was bungelt over zijn schouder.
“Dag mam!” We omhelzen elkaar. Hij is moe. De was gaat in de kofferbak, de 
laptop komt op schoot.  Onderweg naar huis praten we over van alles en nog 
wat. Over leuke dingen en over moeilijkheden.
“Is papa eigenlijk thuis met kerst?,” vraagt hij opeens. “Eh... nee,” antwoord ik.
We wisten dat al een tijdje, maar we hadden het onderwerp wijselijk voor ons 
uitgeschoven.
Nu gaat dat niet meer. We laten het zwijgend op ons inwerken.
“Kom jij thuis met kerst?,” vraag ik voorzichtig.
“Echt wel!,” zegt hij. “ Zal ik een kerstdiner maken?”
Langzaam maar zeker neemt mijn maagpijn een beetje af.
Het wordt een mooie kerst.

Ik brand een kerstkaars voor jou als zeevarende en wens je een behouden vaart 
toe in het nieuwe jaar.

7
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Lange Jaap’



9

Mijn vriend

Lange Jaap’

Gedoe rond de vuurtoren van Huisduinen.

Van geboorte ben ik een Jutter, een echte Nieuwedieper. 
En als zodanig ook zeer gehecht aan vuurtoren Lange Jaap. 
Sterker nog, het licht van de vuurtoren over de daken van de 
Jeruzalembuurt in Den Helder maakt deel uit van mijn vroegste 
herinneringen. Als ik weer eens uit mijn bed geklommen was 
en voor het overloopraam stond te kijken. En dan meestal 
werd opgevist door mijn vader (ik had het geluk dat hij toen 
als marineman een aantal jaren aan de wal zat), die dan steevast 
zei: “Nu naar bed, kijk, Lange Jaap zwaait al.” Terugdenkend geeft 
me dat nog steeds een gevoel van veiligheid en geborgenheid. 
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Dat gevoel was er ook als we na familiebezoek 
naar huis terugreden en er een wedstrijdje 
was tussen mijn zussen en ik wie het eerst 
het licht van de vuurtoren zag. Lange Jaap 
betekende thuiskomen. Ook toen we later in 
Anna Paulowna gingen wonen; ’s nachts kon 
je de blink van de vuurtoren tegen de wolken-
lucht zien.
En al zijn we inmiddels ruim vijftig jaar verder, 
als ik in de Noordkop ben ga ik vaak even naar 
Huisduinen, zeetje kijken. En dan zwaaien 
naar Lange Jaap, mijn grote vriend.

Ineens is hij in september van dit jaar nati-
onaal nieuws. Nu.nl vermeldt: “Vuurtoren 
‘Lange Jaap’ nabij Den Helder staat op omval-
len, omgeving afgesloten.” De NOS besteedt 
er uitgebreid aandacht aan. En demissionair 
minister Barbara Visser (I&W) schrijft in een 
brief aan de Tweede Kamer: “Omdat de ruim 
63 meter hoge vuurtoren kan omvallen, heeft 
de gemeente Den Helder een gebied van 70 
meter rondom de toren afgesloten.”

Wat? Hoezo? Het was al bekend dat er scheu-
ren in mijn gietijzeren maatje zaten, maar ach, 
die waren toch - en ik citeer hier de minister - 
“niet van zodanige aard dat er per direct actie 

op moest worden genomen”? En nu zou de 
eerste de beste storm hem doen instorten?

Nou is Lange Jaap niet zo jong meer, zo’n 144 
jaar. Met die lengte van ruim 63 meter is het de 
hoogste nog brandende vuurtoren van Neder-
land. Helemaal van gietijzer dus en hij weegt 
meer dan vijfhonderdduizend kilo. Je wil niet 
dat zo’n gevaarte omstort.
Maar wat is er toch met dit rijksmonument 
gebeurd?

Begin oktober moet ik in de buurt zijn, dus 
natuurlijk rijd ik even langs Huisduinen om 
poolshoogte te nemen. Oi! Dat valt niet mee; 
de afgesloten weg en de verbodsborden be-
nadrukken de gevaarlijke situatie. Zo word je 
hard met je neus op de feiten gedrukt.
Mijn vriend Jaap, die een veilige haven aangaf, 
is nu zelf onveilig geworden.
Er loopt een aantal mensen op de dijk, die 
druk en vol emotie praten. Natuurlijk gaat het 
over de vuurtoren, die er verloren bijstaat, ver 
achter de hekken.

Emotioneel was ook de reactie van Jan de 
Boer, burgemeester van Den Helder: “Voor de 
inwoners van Den Helder is de Lange Jaap 
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een icoon van veiligheid. Voor vissers die 
weer terug varen. Voor marinemensen die 
weer thuiskomen en de veilige haven in zicht 
hebben. En voor inwoners van Den Helder 
die na weggeweest te zijn, de stralen van 
de vuurtoren weer zien. Het is een icoon en 
landmark dat onlosmakelijk is verbonden aan 
Den Helder.”
Hij heeft helemaal gelijk.

Rijkswaterstaat heeft al gezegd dat het een 
lastige klus wordt om de vuurtoren te behou-
den. Omdat gietijzer niet te lassen is, maar 
ook omdat Lange Jaap zo uniek is dat er 
weinig vergelijkbare bouwwerken zijn en dús 
weinig expertise hoe dingen aan te pakken.
Het woord slopen is al genoemd. De burge-
meester en wethouders zijn sterk betrokken 
en noemen het belang van de vuurtoren voor 
Den Helder. Maar meer kunnen ze niet doen.
De minister beslist uiteindelijk wat er gebeurt. 

Ik heb er een hard hoofd in. Binnenkort moet 
ik weer die kant op. En ik zal zeker nog even 
gaan zwaaien naar mijn grote vriend Lange 
Jaap. Misschien is het wel een van de laatste 
keren dat hij terugzwaait.

Helene Perfors
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Het Gele Gevaar

 
Jaren geleden sprak mijn opa over ‘het gele 

gevaar’. In die tijd waren de rode Russen 

nog onze voornaamste vijand. Maar mijn 

opa had het idee dat China nog wel eens een 

veel belangrijkere bedreiging van onze 

Westerse wereld zou kunnen worden. Hij 

kon niet bevroeden dat ik jaren later maar 

liefst drie gele gevaren bij mij in huis zou 

krijgen – mijn vrouw en ik hebben drie uit 

China geadopteerde kinderen.

Moeten we ba ng zijn voor China?
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China’s aanpak
Als de Chinezen iets in hun 
hoofd hebben, pakken ze het 
grondig aan. Decennialang 
lekte er technologische kennis 
weg door hun kopieergedrag. 
Schepen werden bijvoorbeeld 
vrijwel letterlijk nagebouwd. 
Inmiddels worden Europese 
en Amerikaanse universi-
teiten bevolkt door Chinese 
studenten. De opgedane 
kennis nemen ze mee naar het 
thuisland. Het kopiëren is niet 
meer nodig. 

De Chinezen stellen zichzelf 
ook steeds doelen die aan de 
ene kant ambitieus maar aan 
de andere kant haalbaar zijn. 
Ze zetten zichzelf dus onder 
druk en rekenen elkaar daar 

keihard op af. En kijken niet 
waar dit ten koste van gaat. 
Maritiem Nederland kan zich 
de borst natmaken want 
China heeft nu de doelstelling 
geformuleerd wereldleider 
op baggergebied te worden. 
Inmiddels is het eerste Chi-
nese baggerschip op de Elbe 
gesignaleerd. Met staatssteun 
kon er zeer laag worden inge-
schreven. Van de Afrikaanse 
baggermarkt (vanouds werk-
terrein van de Nederlandse en 
Belgische baggerbedrijven) 
is 56% in handen van de Chi-
nezen. Afrikaanse havens zijn 
eigendom van China. De in-
frastructuur wordt door China 
aangelegd én geëxploiteerd, 
zodat niet-Chinese bedrijven 
niet meer welkom zijn. 

Verder heeft China nog niet de 
grootste koopvaardijvloot ter 
wereld, maar is wel hard op 
weg nummer 1 te worden. Elke 
loods en roeier weet precies 
waar ik het over heb.
Had mijn opa een vooruitzien-
de blik? Zijn de Chinezen er 
niet op uit om heel de wereld 
te veroveren? 

Wat doet het Westen?
We moeten toch ook in de 
eerste plaats vaststellen dat 
wij in het Westen enorm veel 
boter op ons hoofd hebben. 
Zeker als het gaat om het 
vergroten van de macht van 
China. Westerse landen heb-
ben in de afgelopen decennia 
maar wat graag zakengedaan 
met en in de Chinese volks-

Het Gele Gevaar
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republiek. Heel de wereld 
heeft geprofiteerd van de 
opkomst van de Chinese 
economie. Daarbij is er heel 
bewust een oogje dichtge-
knepen als het gaat om de 
mensenrechtensituatie in 
China – iets waar wij in het 
Westen terecht moeite mee 
hebben. De koopman heeft 
het echter gewonnen van de 
dominee.
Misschien is het nu wel tijd 
voor een koerswijziging. 
Op baggergebied is er in 
ieder geval door een aantal 
Nederlandse en Belgische 
baggeraars besloten het 
weglekken van kennis te 
beperken. Zij hebben een 
samenwerkingsverband 
gevormd om scheepsbou-

wer IHC te beschermen 
tegen Chinese overname. 
Daarnaast wordt er stevig 
gelobbyd voor bescher-
mende maatregelen op de 
Europese baggermarkt. Dan 
valt het Chinese voordeel 
van hun staatssteun in ieder 
geval weg.
Het Belgische baggerbedrijf 
DEME heeft daarnaast een 
andere strategie gekozen. 
Onder het motto “If you can-
not beat them, join them” is 
er een joint venture aange-
gaan met het Chinese bedrijf 
Cosco. Zo kun je proberen 
een voet tussen de Chinese 
deur te krijgen, al is het na-
tuurlijk de vraag of die voet 
niet klem komt te zitten.
Het meest veelbelovend 

is misschien toch om in 
te zetten op technologi-
sche voorsprong. Chinese 
bedrijven zullen op het punt 
van arbeidskracht altijd 
goedkoper kunnen leveren, 
maar via slimme technolo-
gie blijft overwicht mogelijk. 
Onderhoudsbaggeren en 
rechttoe-rechtaan projec-
ten kunnen de Chinezen 
goed. Toch worden de meer 
ingewikkelde projecten op 
dit moment vaak nog door 
Europese bedrijven afge-
maakt.

Het is dus maar de vraag of 
de Chinezen zullen slagen in 
hun doelstelling de Europe-
se baggerbedrijven voorbij 
te streven. De voorspelling 



is dat op een gegeven 
moment de Chinese lonen 
toch ook omhoog moeten. 
Dat zal hun positie minder 
concurrerend maken. Ook 
de ontwikkelingen op het 
gebied van onbemand 
varen,kunnen de situatie 
veranderen. 

Wereldheerschappij?
Heeft mijn opa dan ongelijk? 
Moeten we niet bang zijn 
voor China’s wereldheer-
schappij? Dan moeten we 
bedenken: het streven om 
een economische groot-
macht te worden betekent 
niet automatisch dat je ook 
heel de wereld wilt ver-
overen. Voorlopig heeft de 
economische ontwikkeling 

van China de wereld aller-
eerst veel goeds gebracht. 
Het lijkt er ook niet op dat 
China de culturele wereldlei-
der zal worden. We zijn wel 
geïnteresseerd in Chinees 
eten en – vooruit – in goed-
kope Chinese telefoons. 
Maar er wordt wereldwijd 
toch nog steeds liever naar 
Amerikaanse series geke-
ken, Amerikaans fastfood 
genuttigd, en Engels is de 
wereldtaal. De belangrijkste 
internationale instituties 
en organisaties blijven op 
westerse leest geschoeid. 
We hebben niet het gevoel 
dat we ineens allerlei Chi-
nese vormen en gebruiken 
moeten gaan overnemen. 
Het valt dus misschien nog 

wel mee met die Chinese 
wereldheerschappij. Alleen 
zullen we moeten accep-
teren dat er naast Amerika 
nog een grote speler op het 
internationale wereldtoneel 
is bij gekomen.
 
Een interessant bijeffect van 
de Chinese baggerambities 
is dat de Nederlandse en 
Belgische baggermaat-
schappijen die elkaar nor-
maal gesproken de markt 
uit duwen, nu op dat punt 
de samenwerking zoeken. 
Een gemeenschappelijke 
tegenstander kan zelfs de 
meest gezworen vijanden 
doen verenigen.

Stefan Francke
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Bij mijn scheepsbezoeken 

in de haven van Amsterdam 

raak ik aan boord van een 

oude tanker in gesprek met 

een aantal leden van de 

Filipijnse bemanning. Het was 

een bijzondere dag want de 

loadingmaster van de terminal 

gaf voor het eerst sinds de 

pandemie bemanningen weer 

toestemming om de wal op 

te gaan. 

MARITIEM PASTORAAT 

IN DE PRAKTIJK

Na 8 
maanden 
weer eens 
de wal op
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Een aantal mannen kijkt 
wat glazig voor zich uit als 
ik ze hier over vertel. Mijn 
enthousiasme over het 
lekkere weer, de gratis en 
razendsnelle wifi in het 
zeemanshuis en een busje 
dat op een door hun gewenst 
tijdstip ze komt ophalen, lijkt 
niet aanstekelijk te werken. 
Ik moet denken aan het 
aquarium dat in mijn 
kindertijd bij ons in huis 
stond. Toen we nieuwe visjes 
hadden gekocht moesten 
ze eerst een dag in het 
plastic zakje met water in het 
aquarium gehangen worden. 
Ze gelijk loslaten in de bak 
zou een te grote overgang 
zijn. Misschien moeten de 
opvarenden net als vissen 

nu ook wennen aan meer 
leefruimte. 

Toen vrijwel iedereen de 
messroom had verlaten 
vroeg een matroos aan 
mij waar ik heen zou gaan. 
Toen ik vertelde dat ik op 
mijn fiets naar een andere 
scheepsbemanning wilde 
gaan, vroeg hij of hij een 
stukje met mij mee mocht. Hij 
wilde maar wat graag de wal 
op, dat had hij al 8 maanden 
niet meer gedaan. Het schip 
beschikte over een fiets.

Toen we tussen de 
opslagtanks reden, werd ik 
overmand door het gevoel 
dat het zo lang geleden 
was dat ik samen met een 

zeevarende de poort uit ging. 
Wat had ik dit toch gemist! 
Ik probeerde me in te leven 
hoe hij het moest ervaren. 
Bijvoorbeeld de grote oude 
bomen die de terminal 
omgeven en waar vogels het 
hoogste lied zingen. En het 
mooie fietspad dat daar langs 
loopt. De mooie vrouwen die 
er overheen rijden lijken me 
ook geen detail.
De zeeman liet er echter niets 
over los. Hij was voornamelijk 
bezig met de vraag hoe hij zijn 
schip weer terug zou kunnen 
vinden. We fietsten samen 
naar het zeemanshuis. Omdat 
het nog dicht was reden we 
door naar station Sloterdijk. 
Hij vroeg mij of ik hem 
gezelschap wilde houden. 
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‘Waarom ook niet?’ dacht ik 
bij mezelf. We gingen naar de 
supermarkt en ik kreeg een 
biertje aangeboden. Daar had 
ik geen zin in. Voor zichzelf 
kocht hij er aanvankelijk 2 
maar uiteindelijk 3. Voor de 
gezelligheid nam ik een reep 
chocola.

Op een bankje vroeg ik naar 
zijn woonplaats, vrouw en 
kinderen. Zijn antwoorden 
bleven vaag. Hij vond het 
wél leuk om te praten over 
politici, bemanningskantoren 
en officieren. Hij had er een 
hoop op aan te merken en 
ik zei dat ik me er wel iets bij 
voor kon stellen.

Na het tweede biertje 
vertelde hij me waarom hij 

op zijn 37ste nog altijd niet 
getrouwd was. Hij kwam uit 
een gezin van tien kinderen 
waarbij zijn oudste broer 
een halfbroer is. In financieel 
opzicht is het gezin weinig 
succesvol. En dat is erg zacht 
uitgedrukt. Bij elk financieel 
probleem wordt zijn kant 
opgekeken waardoor hij tot 
nu toe niets heeft kunnen 
sparen. De beste manier om 
hiermee om te gaan leek hem 
door er niet teveel over na te 
denken.

De laatste jaren heeft hij heel 
wat geld gespendeerd aan 
een huisje in een grote stad. 
Een zus woont daar nu en zij 
doet alsof het van haar is. Het 
wordt hem zowat onmogelijk 
gemaakt de vraag aan de 

orde te stellen van wie dat 
huisje nu precies is. Alsof 
het zijn levenslot is om zich 
altijd maar op te offeren voor 
anderen. 

Toen ik hierover nadacht 
bedacht ik me dat het 
weinige enthousiasme om 
weer de wal op te kunnen 
misschien niet alleen kwam 
omdat hij bang was de 
weg terug niet te kunnen 
vinden. In zijn leven spelen 
immers grotere problemen 
dan het niet van boord 
kunnen. Hopelijk hebben een 
luisterend oor en zijn eerste 
biertjes na 8 maanden hem 
wat verlichting gegeven ...  

Léon Rasser 



Wij zingen door de tranen heen,
vér boven onze macht,

omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag

een ster ons tegenlacht.

Een lied voor mensen, nameloos,
verstoken van elk licht, -

de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,

geen woord geen vergezicht.

Dan toch, door onze tranen heen,
vér boven onze macht:

God heeft naar mensen omgezien!
Dit kind, hier aan het licht gebracht:

zó heeft Hij ons gedacht!

Sytze de Vries
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In Neath, Australië, moeten de kinde-
ren die Jozef en Maria naspelen een 
veiligheidshelm op. Ze zouden wel 
eens van de kleine kerstezel kunnen 
vallen. Volgens mij een voorbeeld van 
doorgeslagen regelgeving, wat we in 
de scheepvaart zeker zullen herken-
nen. Het kerstverhaal vertelt sowieso 
over een overheid die nogal drasti-
sche maatregelen neemt. De keizer 
wil mensen tellen, daarom wordt een 
grote volksverhuizing op touw gezet. 
De samenleving was ongetwijfeld net 
zo in verwarring als nu. Ik hoor de 
BN’ers van die tijd al klagen over de 
‘onzinnige overheid met zijn belache-
lijke regels’.
Na de geboorte van het kerstkindje 
gebeurt er ook iets opmerkelijks: die 
engelen die lief zingen. Luister even 
goed: ‘Vrede op aarde in de mensen 
een welbehagen’. Maar er is helemaal 
geen vrede op aarde en heel veel 
mensen voelen zich niet welbehaag-
lijk. Zeker niet als je net als moeder 
met je zwangere buik op een ezel het 
halve land bent doorgereisd en in een 
stal bent bevallen omdat niemand je 
een bed gunde. Sterker nog: voor de 
gemiddelde vluchteling vandaag is 
het gebrek aan vrede juist de reden 
om te vluchten. Maar we horen de ou-
ders in het kerstverhaal niet klagen.
Misschien is de boodschap dat we 
het goede niet moeten verwachten 

van een keizer of de overheid. Of de 
les dat de omstandigheden waarin 
we zitten niet altijd optimaal zijn. Het 
lijkt ineens wat meer op het echte 
leven met al zijn uitdagingen. Van 
Covid-19 beperkingen tot overdreven 
veiligheidsregels. We kunnen ons 
beklagen over wat er allemaal niet 
kan of hoe het komt, en dat lucht vast 
lekker op. Maar het lost niets op. We 
moeten en kunnen er wel zelf iets van 
proberen te maken. Onze eigen ‘Vrede 
op aarde’ zoeken. En daar hebben we 
elkaar bij nodig.
Onlangs aan boord had ik een aardig 
gesprek over collegialiteit. In hoeverre 
geven we om onze collega’s? Zijn we 
echt betrokken met elkaar? Roddelen 
we over elkaar als de ander er niet 
bij is? Laten we nog eens iets horen 
als iemand lang ziek of weg is? Alleen 
met elkaar houd je het leuk. Na de 
wacht zag ik de speelgoedautoraces 
en dartcompetities die er georgani-
seerd worden. Met heldere spelregels 
trouwens, dat dan weer wel. Als je lol 
hebt met elkaar leer je elkaar beter 
kennen en daardoor gaat het werk 
ook nog eens soepeler, was de simpe-
le verklaring. Bovendien gaat de tijd 
dan sneller. Moeilijker hoeven we het 
niet te maken. Racend en spelend op 
weg naar vrede en welbehagen.

Moddergeus
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Het is een veelgehoorde klacht aan boord: de enorme stapel 

papieren die moet worden ingevuld. Dan gaat het niet om de 

rekening van het bunkeren waar een stempeltje op moet. Of om 

het bijhouden van de urenstaten. Dat moest altijd al. Maar nu moet 

er voor bijna iedere handeling een permit worden ingevuld, een 

simpel bezoek aan de wal moet in 5-voud worden aangevraagd en 

voor vertrek moeten gegevens worden ingevuld voor BICS, EBIS en 

UBA (of vergelijkbare afkortingen). De hedendaagse kapitein voelt 

zich soms meer kantoorklerk dan zeevarende. Soortgelijke klachten 

hoor je natuurlijk ook in andere beroepen: verpleging die meer 

achter het beeldscherm zit dan bij het bed staat, of onderwijzers 

die zich een lamme hand schrijven om de dossiers van alle 

leerlingen bij te houden. Ben je nog wel met je vak bezig? En de 

andere grote vraag: waar blijven al die data eigenlijk? 

Waar is deze bureaucratie goed voor?

Varende inktschij ters
Filosoof René ten Bos over bureaucratie
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Filosoof René ten Bos schreef een boek 
over de papierdruk: ‘Bureaucratie is een 
inktvis’. De papierhonger van allerlei 
instanties laat zich vergelijken met 
een inktvis – je krijgt er nooit helemaal 
vat op. Degenen die de regels maken, 
verschuilen zich achter een wolk van inkt, 
terwijl je wel hun tentakels voelt. Onze 
samenleving, zo stelt Ten Bos, wordt 
steeds meer bevolkt door ‘inktschijters’. 
En we moeten er allemaal aan mee doen.

Als mens kunnen we niet zonder 
papierwerk. Het begint simpel: met 
lijstjes maken. Om boodschappen te 
doen is het bijvoorbeeld handig een 
lijstje te hebben. Je vergeet niets en 
bovendien kun je het lijstje aan iemand 
doorgeven die de boodschappen voor 
jou doet. Met andere woorden: door het 
lijstje is de informatie overdraagbaar. 
En controleerbaar. Wat echter begint 
met een simpel lijstje kan zich langzaam 

Varende inktschij ters
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maar zeker ontwikkelen tot een 
bureaucratisch gedrocht, een monster 
dat om steeds meer papier vraagt. Dat 
gebeurt vooral in omgevingen waar het 
economisch belang de boventoon voert, 
stelt Ten Bos. Door het verzamelen van 
data kan er makkelijker van bovenaf 
gestuurd worden en zou de organisatie 
of het bedrijf efficiënter moeten 
kunnen werken. Wat echter gauw wordt 
vergeten: je geeft mensen zo wel het 
gevoel dat ze onderling uitwisselbaar 
zijn en dat zij er zelf eigenlijk niet toe 
doen. Werk bestaat er vooral uit dat 
je goed scoort op de lijstjes. Eigen 
verantwoordelijkheid telt niet meer. 
Bovendien lijkt het alsof je voortdurend 
gewantrouwd wordt, want waarom 
zou je anders alles wat je doet moeten 
documenteren?

Tot voor kort was de kapitein de baas 
aan boord, schipper naast God. Om 
die functie goed te kunnen uitoefenen, 

moest hij of zij ook een sterke 
persoonlijkheid zijn. Persoon en functie 
zijn allebei nodig. Tegenwoordig, zo 
stelt René ten Bos, lijkt de persoon het 
echter te verliezen van de functie. Op die 
manier is de kapitein ingeklemd geraakt 
in een bureaucratisch systeem. Of er nog 
gevaren wordt lijkt er haast niet toe te 
doen; als de papieren maar kloppen.

Volgens Ten Bos is het niet makkelijk om 
van de inktschijterij af te komen, zo sterk 
zitten we er allemaal aan vast. Zijn boek 
geeft wat dat betreft weinig hoop. Wat je 
dan nog wel kunt doen als je soms het 
gevoel hebt te stikken in de papierberg? 
Allereerst zegt Ten Bos: blijven lachen. 
Zijn boek zit dan ook vol humor, het 
woord ‘inktschijten’ is zelf natuurlijk al 
een prachtige parodie op het invullen 
van papieren. Oftewel: vat het allemaal 
niet persoonlijk op en neem het ook niet 
te serieus, dan houd je het ’t beste vol. 
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Een tweede advies van Ten Bos is: zorg 
ervoor dat je het op de werkvloer goed 
hebt met elkaar. Dan kun je ondanks alle 
functionalisering je toch mens blijven 
voelen. Dus inderdaad een praatje bij 
dat stomme kopieerapparaat en op 
tijd stoppen met het invullen van de 
papieren. Ik heb de indruk dat men 
dat op de schepen wel goed begrepen 
heeft. Tijdens de coronapandemie 
is de papieren druk alleen nog maar 
opgevoerd. Er zijn weer heel wat regels, 
regelingen en formulieren bijgekomen. 
Maar, zo hoorde ik geregeld van 
bemanningen, ondanks alle frustraties 
proberen we de sfeer goed te houden. 
Zo blijft het te doen.

Van de varende inktschijterij komen 
we dus niet af. Maar je ziet wel dat de 
ingewikkelde wijsheid van een filosoof 
door zeevarenden al heel praktisch 
wordt toegepast.

Stefan Francke
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Het lijkt een 
beetje afgelopen, 
dat meevaren

Het lijkt een 
beetje afgelopen, 
dat meevaren
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Al drie lange jaren ben ik niet meer aan 
boord geweest. Het sprankje hoop dat ik 
had om in de herfstvakantie op te kunnen 
stappen in Italië werd wreed wegge-
wuifd. Simpelweg omdat de reisplanning 
veranderde en daardoor dobberde mijn 
zeeman in die week op de oceaan. Ik kan 
wel zwemmen, maar zo’n afstand had 
nooit een succes kunnen worden.

Aan boord gaan lukt me gewoonweg niet 
meer en dat ligt niet alleen aan Corona. Door 
mijn werk ben ik gebonden aan vaste vakan-
tietijden, dus er zijn veel minder mogelijkhe-
den om te reizen. Ik moet het nu hebben van 
de mazzeltjes dat ik net op het juiste moment 
in de vakantie aan boord kan stappen. Het 
valt me zwaar, het brak zo lekker de vier 
maanden, ik mis zelfs het zeeziek zijn met de 
bijbehorende beschuitjes en bouillon. 
Ik mis de herrie op het achterdek, de in mijn 
ogen complete chaos wanneer het schip 
aanlegt in de haven. De stores, de customs, de 
stuwadoors, de agent, alles tegelijk komt aan 
boord. Zo knap dat de crew dit dan in goede 
banen kan leiden. Ik keek altijd mijn ogen uit. 
Maar wat ik het meest mis is de stilte op de 
boeg, haren in de wind en turen over die 
immens grote plas. Af en toe zwaaien als de 
zeeman op wacht stond. Zo leuk om op deze 
manier samen te zijn. 
Met een beetje geluk sluit je voor een paar se-
conden vriendschap met een (Jan van) Gent, 
of een dolfijn, of komen de vliegende vissen 
langs alsof je steentjes aan het keilen bent. 
Dat zie je allemaal niet op een flatje vier hoog 
in een drukke stad. 
Het allerleukst is natuurlijk dat wanneer ik 
iets meemaakte aan boord, ik dit direct kon 
delen met de zeeman. Of dat we even lekker 
konden mopperen als iets niet ging zoals het 
zou moeten gaan. 
Wie reist kan veel verhalen is de uitdrukking 
toch? 
Ik heb een gigantische witte haai zien zwem-
men, vlak naast het schip. Orka’s die voorbij-

kwamen, bultruggen, een goudhaantje die op 
de brug op het hoofd van zeeman landde, een 
visarend die de kabels gebruikte om zijn visjes 
te verschalken. Kleine vinvissen rond het 
schip, een zeeleeuw die een showtje gaf toen 
we voor anker lagen. Een gigantische walvis 
die dood was en waar honderden meeuwen 
zich aan tegoed deden aan de bovenkant en 
wie weet hoeveel beesten aan de onderkant.
De Stromboli die als een draak aan het vuur-
spuwen was terwijl het net bloedmaan was. 
Machtig mooi. 
En dan al die dierentuinen waar ik geweest 
ben als we in de haven lagen. Die in Jackson-
ville was de meest imposante, die in Bunda-
berg was de kleinste, maar daar heb ik wel 
een dingo gezien. Of op een terrasje in Sydney 
belaagd worden door ibissen die in volle 
vliegvaart het eten uit je hand sloegen, echt 
precisiewerk, daar kunnen onze Hollandse 
meeuwen nog wat van leren. 
De aankomst in Caledonië waar het water zo 
mooi blauw was dat ik er tranen van in mijn 
ogen kreeg.  
De vrouw van een havenbeveiliger in Bun-
daberg die mij meenam op natuurontdek-
kingsreis (dacht ik) en mij alle tweedehands 
kledingwinkels in die stad heeft laten zien. 
Ze dacht dat ik het winkelen wel zou missen 
aan boord ... kom ik daarvoor helemaal naar 
Australië?  
De Hermitage in St. Petersburg, al hadden we 
maar drie uurtjes voor dit bezoek.  
De gezelligheid bij het eten in de messroom, 
de wedstrijdjes darten of tafeltennis. De ge-
sprekken met de crew.

Gouden herinneringen, hier kan ik jaren op 
teren. 
Als mijn zeeman niet gekozen had voor dit 
vak, dan had ik deze ervaringen nooit gehad. 
Maar naast dat ik hier dankbaar voor ben, wil 
ik meer, nog meer. Ik heb heimwee. Nee, ik 
heb Fernweh.

Gaby Niesthoven
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In de voorhaven van mijn woonplaats 
Schiedam, liggen binnenvaart- en zee-
schepen waar niemand eigenlijk acht 
op slaat. Roestbakken waar soms wel 
en soms niet iemand de wacht houdt. 
‘De Warnow’, vernoemd naar de rivier 
die door Rostock loopt, lag geruime tijd 
in Schiedam tot zij het ruime sop koos 
op 17 maart 2013.

‘De Warnow’ is een 15 meter lange 
loodsboot uit de vroegere DDR en ooit 
gekocht voor 4.272 D-mark. Er zat een 
marifoon op met twee kanalen, kanaal 
16, het internationale noodkanaal en 
het kanaal 12 van de loodsdienst. Die 
Oost Duitsers wilden niet dat de lood-
sen veel konden horen.

Rond 2005 komt ‘De Warnow’ in het 
bezit van Arnoud Brinkman. Arnoud is 
een bekende in Schiedam. Hij speelt 
saxofoon in diverse bandjes. Arnoud 
woont en werkt op het schip. Hij doet 
reparaties voor binnenvaartschippers, 
een soort kwikfit voor de binnenvaart. 
Arnoud vat het plan om met ‘De War-
now’ naar het noorderlicht te varen. 
Voor dit plan wordt het schip grondig 
verbouwd. Er komt een stuurhut op 
het schip, een mast met een roodbruin 
grootzeil (van een tjalk) en voorop een 

Kun je een schip met dromen overladen?
Volgens verhalen uit de Bijbel 

leidde de ster van Bethlehem 

de drie Wijzen uit het oosten 

naar de stal waar Jezus zou 

zijn geboren.

Het poollicht, men spreekt 

ook wel van noorderlicht 

(aurora borealis) inspireert 

veel mensen om het licht te 

volgen.

Zo ook de opvarenden van 

het schip ‘De Warnow’. 

 GEZIEN EN GELEZEN
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spinnaker en een fokzeil. De mast was 
een hijskraanarm van een binnenvaart-
schip.
De stalen boot is verre van stabiel. De 
ronde bodem heeft geen kiel. Boven-
dien is de mast zo zwaar dat het bootje 
onmogelijk overeind getrokken kan 
worden als het omslaat. ‘De Warnow’ 
is meer rijp voor de sloop en niet 
gebouwd om op zee te zeilen, maar op 
de motor in kustwateren en havens te 
varen.

Op 17 maart 2013 vertrekt ‘De Warnow’ 
uit Schiedam. Aan boord Arnoud, Tirza 
Smit, Peter van Liere en vijf anderen 
vrienden, en de hond Razzia. 
In de eerste etappe richting Engeland 
– het schip vaart ongeveer vier knopen 
en wordt af en toe teruggezet door 
de stroming – komt het schip in een 
zware storm terecht, met windkracht 
negen en acht meter hoge golven. In 
zware zeegang valt de motor uit door 
een verstopte koelwaterinlaat, waarna 
ook de stuurinstallatie het begeeft. Bij 
Whitby aan de Engelse oostkust worden 
ze ternauwernood gered door twee 
reddingsboten. Uiteindelijk wordt ‘De 
Warnow’ de monding van de rivier de 
Tees ingesleept.

De schade aan het schip is zo groot, 
dat de bemanning twee weken in 
Middlesbrough moet blijven voor 
reparatiewerkzaamheden. Na een klein 
tochtje naar Stonehaven in Schotland 
zien vijf van de acht opvarenden onder 
wie Tirza’s tweelingzus Dana en de 
hond Razzia, met het schrikbeeld voor 
ogen van nog veel meer zeeziekte en 
stormen, het niet meer zitten om verder 
te gaan. Alleen schipper en saxofonist 
Arnout, zijn vriendin zangeres Tirza en 
de Middelburgse drummer Peter zetten 
op 15 april koers naar Noorwegen om 
het noorderlicht te zien. Ze negeren 
de stormwaarschuwing van de haven-
meester.

Op 17 april 2013 verschijnt er een mel-
ding op teletekst ‘Zeilboot vermist’. 

Sinds die dag is niets meer van de drie 
Nederlandse opvarenden vernomen. 
Met helikopters en sonar gingen de 
Noorse en Schotse kustwachten op 
zoek naar de omgebouwde loodsboot. 

Het schip had slechts aan boord een 
marifoon en een i-phone om zeekaar-
ten te downloaden. Het gasproductie 
platform The ‘Draupner’ in Noorse 
wateren heeft nog een GPS-signaal van 

Kun je een schip met dromen overladen?



32



33

de twee telefoons ontvangen. Ande-
re schepen op de Noordzee werden 
gevraagd uit te kijken naar ‘De Warnow’, 
maar de Noren beschouwen een paar 
weken later de vermissing van De ‘War-
now’ als ‘case closed’.

Hans Steketee, NRC-journalist schreef dit 
boek ‘De Warnow’, zonder een oordeel te 
velen over de opvarenden, het schip en 
hun avontuur. 

Hoe het met ‘De Warnow’ uiteindelijk is 
afgelopen, weet niemand. Is zij overva-
ren door een gigantisch containerschip? 
Omvergegooid door een monstergolf? 
Voor de Noorse kust op de rotsen gesla-
gen? Steketee onderzoekt alles en laat 
het aan de lezer over om conclusies te 
trekken.

Maar toch ...
“Arnoud wilde niet de wereld verbete-
ren, maar hij wilde ook niet dat de we-
reld zich met hem bemoeide. Hij wilde 
bewijzen dat hij niemand nodig had. Hij 
schuwde gevaar niet, was anti-autori-
tair en wilde zijn droom verwezenlijken. 
Daarbij deed hij concessies aan de 
veiligheid. Dat is uiteindelijk fataal ge-

bleken. Veel mensen zullen hun oordeel 
klaar hebben: eigen schuld, dikke bult. 
‘De Warnow’ staat symbool voor Arn-
oud zelf. Zoals ‘het brave bootje’ in zijn 
tweede leven geen zeilboot was, zo was 
Arnoud geen kapitein. Hij deed het bo-
tje onrecht aan door het te verbouwen 
tot iets waarvoor het niet gemaakt was, 
en dwong het iets te doen waarvoor het 
niet gebouwd was.’’

Jos Hilberding

De Warnow - Hans Steketee, 
isbn 978-94-929286-6-5

Een schip, een man, een droom’
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F i l o s o F i e  i n 
d e  b ag g e r 

T H E M A M I D D A G  V A N  D E  S P W O
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Op woensdag 3 november was de ‘Themamiddag’ van de 
Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) ten huize van 
Van Oord in Rotterdam.
Onderwerp was ‘Vertrouwen op de werkvloer’.

De SPWO is een stichting die een steentje wil bijdragen aan het welzijn van 
medewerkers en hun gezinnen van Nederlandse waterbouw- en civiele 
aannemers. Baggerdominee Stefan Francke – ook redactielid van Diepgang – 
bezoekt regelmatig de vele projecten in het buitenland.

Een themabijeenkomst past hier heel goed bij.
De aftrap van ‘Vertrouwen op de werkvloer’ werd gegeven door SPWO-voor-
zitter Govert van Oord en door Stefan Francke, die de drie sprekers inleidde.
Vertrekkend bestuurslid Jabuk Koopmans kwam met een aantal definities 
van ‘vertrouwen’. Hij begon zijn verhaal in domineestoga met stola, bleek 
daaronder een witte jas te hebben (mét stethoscoop) en daaronder weer een 
overall. Ook kleding draagt namelijk bij aan de vertrouwensfactor. (Dat hij tot 
slot van zijn verhaal een clownsneus opzette ondermijnde wellicht wel het 
vertrouwen dat de zaal inmiddels in hem had gekregen.)
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René ten Bos, filosoof en hoogleraar aan de Radbouduniversiteit 
begon met de uitspraak “Vertrouwen is goed, maar ...” en de zaal vulde 
dat onmiddellijk aan met: “... controle is beter”. Een uitspraak die we 
allemaal wel lijken te kennen. Tot vermaak van het publiek merkte 
Ten Bos direct daarna op dat maar weinig mensen weten dat deze 
uitspraak van ene Vladimir Iljitsj Lenin is. Het zette de toon.

In een anekdotisch en helder verhaal poneerde Ten Bos dat hij bij dit 
thema helaas niet dé oplossing voor de dilemma’s tussen controle en 
vertrouwen heeft.

Maar op het moment dat je mensen vertrouwt, zo zegt hij, stel je je 
open voor een bredere bandbreedte aan mogelijkheden. Dat is be-
langrijk, want het zegt wat over een (arbeids)gemeenschap. Het maakt 
creatief en ondernemend. Hoe meer controle je daarin brengt, hoe 
minder goed het is voor die gemeenschap. Tegelijkertijd is controle 
wel nodig, anders kan het een enorme puinhoop worden. En hoewel 
Ten Bos dus geen panklare oplossing heeft voor dit dilemma, het 
advies om in ieder geval een duidelijke beslissing te nemen kan hij wel 
geven.

Wat eruit sprong: voor vertrouwen betaal je een prijs, want je kunt 
niet precies checken wat er gebeurt. Tegelijkertijd is dat een lage prijs, 
want controle kost heel veel meer geld.
Aan het eind van het betoog was het wel duidelijk: vertrouwen is beter 
dan controle – maar niet altijd. Dat is geen oplossing, maar wel een 
verheldering van het dilemma

In het tweede deel van de middag kwam er onder leiding van  
Angelique Heijnen een gesprek op gang hoe het vertrouwensdilemma 
op de werkvloer in de bagger naar voren komt. Vanuit de zaal kwamen 
van diverse kanten bijdragen hoe vertrouwen en controle kunnen 
werken (en niet-werken). Een van de belangrijkste zaken die daarbij 
werd genoemd was ‘dialoog’. Met elkaar in gesprek blijven. Vertrou-
wen kan namelijk ook ontaarden in iets giftigs; het kan afzakken naar 
onverschilligheid.

Een zeer interessante middag waarbij wij als aanwezigen op een 
prettige manier aan het denken werden gezet. Wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar.

Helene Perfors
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Na de overweldigende reacties van vorig jaar heeft de Nederlandse 
Zeevarendencentrale besloten ook dit jaar weer een kerstvideo te maken. 
Hierop is een Engelstalige kerkdienst te zien die speciaal gericht is op 
zeevarenden. Voorgangers van verschillende kerken en nationaliteiten 
gaan er in voor. Natuurlijk ontbreken ook de kerstliederen niet.

De opnames zijn gekopieerd op een USB-stick. Daarmee kan de dienst 
op een televisie, laptop en zelfs een mobiele telefoon worden worden 
afgespeeld. 

De sticks worden niet alleen verspreid door het comité Kerstfeest op 
zee, de Stichting Pastoraat Werkers Overzee en de zeemanshuizen in 
Nederland. Ook de Amerikaanse en Canadese zeemanshuizen doen 
mee, evenals de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.

Natuurlijk is de dienst ook via het internet te bekijken. Deze is te vinden 
via de website van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Wie graag 
een USB-stick wil ontvangen om het kerstfeest aan boord luister bij te 
zetten met de video, is van harte uitgenodigd contact op te nemen met 
de zeevarendencentrale of het comité Kerstfeest op zee.

Léon Rasser

Met behulp van USB-stick

Kerstdienst aan boord
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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@zeevarendencentrale.nl

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@zeevarendencentrale.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@zeevarendencentrale.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

ADRESSEN ZEEMANSHUIZEN EN PASTORES

NUMMER 4 2021

Met behulp van USB-stick
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Stichting Pastoraat Werkers Overzee
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
www.spwo.nl


