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Pasen bloeit op onverwachte plekken

NAMENS DE REDACTIE

Eigenlijk wilden we het in deze Diepgang hebben over 
‘bang zijn’. Los van alle gevaren die je op zee tegen kunt 
komen, lijkt er af en toe sprake te zijn van een angstcultuur 
in de maritieme wereld zelf. Reders zijn als de dood dat er 
verkeerde berichten in de pers komen. Op sociale media 
moeten berichten over wat er aan boord gebeurt worden 
gemeden. Waar zijn we nu eigenlijk precies bang voor?

Maar toen kwam de inval in de Oekraïne. En moeten we 
misschien wel bang zijn voor nog veel ergere dingen. Iedere 
lezer van Diepgang kent wel opvarenden of collega’s uit de 
Oekraïne of Rusland. Wat gaat er gebeuren? De actualiteit 
heeft ons overvallen: dit nummer van Diepgang was al 
klaar toen het vreselijke nieuws over de oorlog bekend 
werd. We leven op dit moment mee met alle getroffenen. 
Tegelijkertijd is dit ook het Paasnummer. Dat betekent dat 
we nooit de hoop mogen verliezen.

Een paar mededelingen vanuit de redactie: Liesbeth Visser 
ontving een bos bloemen als dank voor haar jarenlange 
inzet voor de Diepgangredactie. Léon Rasser heeft besloten 
om na bijna 12 jaar terug te treden als hoofdredacteur. 
Stefan Francke en Helene Perfors hebben zijn taken 
overgenomen en verdeeld als hoofd- en eindredacteur. 
Gelukkig mogen we ons wel verheugen op nieuwe artikelen 
van Léon. Tenslotte: ‘Zware Kees’ Wiersum is uitgevaren. 
Maar we zijn blij dat hij niet is uitgeschreven.
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Geen loze Woorden
Op mijn bureau 
ligt een liturgisch 
kalendertje van 
de tijd voor Pasen. 
Die tijd wordt wel 
gesymboliseerd 
als een tocht door 
de woestijn. Mooie 
symboliek, want veel 
mensen ervaren hun 
leven, zeker in deze 
tijd, als een woestijn. 
Ze strompelen van 
oase naar oase, áls 
ze die al kunnen 
vinden. Op het kaftje 
van de kalender 
staan woorden als 
gerechtigheid en 
gelijkheid, vrijheid 
en solidariteit, liefde, 
samen en genoeg. 
Woorden die met 
Pasen en zingeving te 
maken hebben. 

 MEDITATIE

Bij mijn bezoeken in de haven 
is het altijd maar afwachten 
wat de reacties zijn als ik aan 
boord kom. Want eerlijk ge-
zegd zitten de meesten niet op 
de dominee te wachten. Vaak 
kom ik erg ongelegen, mensen 
zijn hard aan het werk en er 
is geen tijd voor een rustig 
gesprek. En ook al is het mijn 
beroep, ongemakkelijk is het 
soms wel om midden in de 
drukte met vreemde mensen 
te beginnen over dat wat ons 
raakt.
Een praatje maken kan 
natuurlijk altijd. Maar zelfs 
mensen die niks moeten 
hebben van kerk vinden toch 

dat een bezoek van een pastor 
te maken moet hebben met 
geloven, met God en Jezus. 
Met woorden van zingeving. 
Ik vind dat ik als pastor niet 
ongevraagd met antwoorden 
kan komen. Het geloof moet 
geen reeks theorieën zijn, die 
je bij anderen, desnoods met 
de botte bijl, er instampt.
Geloven kan voor mij een 
antwoord zijn op vragen die 
leven, kwesties die huizen in 
ons hart. Soms nauwelijks te 
horen, dan weer schreeuwend 
om antwoord, of minstens om 
gehoor. Geloof dat antwoord 
geeft op vragen die er niet 
zijn, maakt zichzelf onge-
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Geen loze Woorden

loofwaardig – het doet denken 
aan die schreeuwerige kreet 
op een muur gekalkt: ‘Jezus is 
het antwoord,’ met daaronder 
verontwaardigd geschreven: ‘en 
wat was de vraag?’ Zo wordt Je-
zus en het geloven in hem een 
loos bericht, geen evangelie. Uit 
respect voor zeevarenden waar 
je als pastor mee optrekt kun je 
alleen maar een eindje met ze 
meelopen. (Als ze dat al willen.)
Tegelijkertijd heb je als pastor 
ook veel te bieden. Juist omdat 
je aan boord komt voor iets 
wat niet zakelijk is. Je bent op 
zoek naar wat de mensen raakt, 
ruimte geeft. Het kan zijn dat 
iemand op dat moment zich 
zorgen maakt over winstper-

centages. Wellicht kun je dan 
als pastor even een mogelijk-
heid bieden om op adem te ko-
men, de zorgen uit te spreken, 
eventueel een laag dieper te 
steken en over het (christelijk) 
geloof te praten. Als daar naar 
gevraagd wordt.
We zitten in de tijd voor Pasen. 
Leven als een weg door de 
woestijn, met af en toe een 
oase. Op weg naar opstanding, 
waar men leven kan zien. En 
uiteindelijk bevrijding kan vin-
den. Misschien is dat een ant-
woord op de vraag die pastores 
zichzelf wel stellen: hoe kun je 
steeds opnieuw op weg gaan 
om dit werk te doen? En mis-
schien ook een antwoord aan 

zeevarenden die vragen stellen. 
Het koopvaardijpastoraat is 
aanwezig in de haven. Hoe dan 
ook, waar dan ook, zeevaren-
den en pastores kunnen in ieder 
geval elkaar ontmoeten. Om 
midden in onze drukke wereld 
op te staan en samen een stukje 
op weg te gaan. 

Een goede 
Paastijd 

toegewenst. 
Helene Perfors

havenpredikant 
Rotterdam-Rijnmond



De winD huilt om 
ons huis. ik ben blij 
Dat mijn kinDeren 
en ik veilig binnen 
zijn, want De 
voorspellingen zijn 
beangstigenD: storm, 
CODE ROOD. 
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StormStorm
Ik ben vaak bang dat er bij ons 
iets kapotgaat wat ik niet kan 
repareren. Mijn man is een 
‘Handige Harrie’, maar als er iets 
sneuvelt dan is dat meestal als hij 
op zee is. In zijn tjokvolle schuurtje 
vol gereedschap heb ik moeite om 
de simpelste schroevendraaier te 
vinden. 

Opdat ik eenvoudige problemen 
toch zelf kan oplossen en niet 
overal hoef te lopen zoeken, 
heeft hij speciaal voor mij een 
koffer samengesteld. Met 
daarin: een hamer, een zaag, 
een kruiskopschroevendraaier, 
een platte schroevendraaier, een 
waterpomptang, een stanleymes en 
een rolmaat. 
Als ik het zelf niet kan fiksen 
moet ik een bedrijf bellen. Dan 

krijg ik vreemden in mijn huis.
Mijn huis is mijn veilige haven, 
dus dat vind ik heel vervelend. 
Maar omdat ik nu eenmaal niet 
zo handig ben komt het toch nogal 
eens voor. 

De storm is in alle hevigheid 
losgebarsten. Mijn veilige haven 
is al bijna 100 jaar oud en piept en 
kreunt aan alle kanten. Vooral op 
de zolder is het ronduit griezelig 
door de krakende balken.

Dakpannen vallen naar beneden. 
De dennenboom in de tuin van 
buurman Walter gaat krakend ten 
onder en belandt in de tuin van 
buurvrouw Sonja. 

In onze achtertuin staat een 
houten kast met planken vol met 
bloempotten. Een hevige rukwind 
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@strid

zorgt ervoor dat hij met een 
daverende klap omvalt. Alle stenen 
potten zijn stuk. 

Langs de kust van Schotland 
vaart mijn man. We bellen. 
“Waarom zijn jullie in vredesnaam 
niet naar binnen gegaan!” roep ik 
boven de gierende wind uit. “Er is 
hier niet zoveel aan de hand!” roept 
hij terug. Beelden van een wild 
slingerende Julietta D spoken door 
mijn hoofd en maken me bang.

Tegelijkertijd ben ik blij dat hij 
veilig is, dat wij veilig zijn. 
De storm duurt uren. Ik blijf op tot 
hij afneemt, pas daarna kan ik 
slapen. 

De volgende dag neem ik de schade 
op. Twee nokvorsten liggen schots 
en scheef, een dakpan ligt in de 
goot. Ons rijtjeshuis is hoog, een 
bouwbedrijf moet het weer op z’n 
plaats leggen. 

Mijn zoon raapt de resten van de 
tuinkast bij elkaar en ik veeg de 
potscherven op.
Al met al valt de schade wel mee.
Ik zit alleen nog met een verstopte 
leiding in huis, op de zolder, bij een 
wastafel. 

We ontdekten het toen er op de 
verdieping lager opeens water uit 
het plafond droop, een uur na het 
vertrek van mijn man.

De HR++-ketel hangt boven de 
verstopping. Het condenswater 
loopt ook niet meer weg. Ik vang het 
op in een emmer en giet het in de 
dakgoot.  

Ik kan een bedrijf bellen om het op 
te lossen, maar ik kan natuurlijk 
ook vier weken lang een andere 
wastafel gebruiken. Vier weken 
lang iedere dag een emmer water in 
de dakgoot leeggieten, totdat mijn 
man weer thuiskomt. 

Ik denk dat ik dat maar doe. 
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Tijd voor een goed gesprek

TOEGENOMEN BELANGSTELLING 
VOOR GEESTELIJKE VERZORGING



Tot voor kort kwam je geestelijke verzorgers eigenlijk vooral 
tegen in zorginstellingen, bij defensie of in de gevangenis. 
Maar inmiddels is er sprake van een forse uitbreiding van het 
werkterrein. Zo zijn er 15 geestelijke verzorgers werkzaam bij 
de politie. Er worden GV’ers benoemd bij de brandweer. En 
vanuit de regionale Centra voor Levensvragen zijn er tientallen 
beschikbaar voor mensen thuis.
Wat verklaart deze toegenomen belangstelling voor begeleiders 
bij levensvragen en zingeving? Ik ging te rade bij dr. Job Smit 
die hier een boek bij schreef: ‘Antwoord geven op het leven zelf’. 
Hij geeft vijf redenen waarom mensen – en in het bijzonder 
beroepskrachten – steeds vaker met een GV’er willen praten.

1  Door de ontkerkelijking heeft de GV’er de rol van 
 de dominee of pastoor overgenomen. 

Vroeger kregen mensen bij bepaalde vragen of problemen in hun leven vaak ad-
vies vanuit de kerk. De kerkelijke structuur is verdwenen, maar sommige vragen 
zijn wel gebleven: wat wil ik met mijn leven? Hoe denk ik over doodgaan? Hoe ga 
ik om met schuldgevoel? Wat vind ik belangrijk? Een geestelijk verzorger is ge-
wend om mee te denken over vragen waar niet direct een eenduidige technische 
oplossing bij voorhanden is, maar die wél van grote betekenis zijn voor iemands 
leven.

2  Mensen vinden het lastig om over ‘moeilijke zaken’ 
 te praten.

De ideële reclamestichting SIRE is onlangs de reclamecampagne gestart “De 
Dood – praat erover, niet eroverheen”. In een spotje hoor je bijvoorbeeld hoe 
iemand op kantoor wil vertellen hoe hij het overlijden van zijn schoonzus beleeft. 
Maar men schakelt snel over naar de praktische vraag wanneer hij niet op kantoor 
zal zijn vanwege de begrafenis. Ondanks het feit dat er in de media bijna geen 
taboes meer zijn in Nederland, is het blijkbaar vaak wel moeilijk om persoonlijk 
over lastige onderwerpen te praten. Bij een geestelijk verzorger zijn dit soort 
onderwerpen echter heel gewoon. Het hoeft ook niet direct in de probleemsfeer 
te worden getrokken. Een GV’er heeft bovendien de geheimhoudingsplicht.

Tijd voor een goed gesprek

TOEGENOMEN BELANGSTELLING 
VOOR GEESTELIJKE VERZORGING

9
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3  Bij bepaalde beroepen komt narigheid voorbij

Militairen, politiemensen en brandweerlieden komen in situaties die diepe sporen 
kunnen achterlaten. Dat hoort bij hun werk – daar moet je tegen kunnen, anders moet 
je dat werk niet doen. Maar het gaat ook om gebeurtenissen die er eigenlijk niet zouden 
moeten zijn: elkaar doodschieten in een oorlog, het geweld op straat, vernietigend vuur 
– het zou niet moeten mogen. Een goed gesprek met een onafhankelijk iemand helpt om 
met die dubbelheid om te kunnen gaan. Daar is de GV’er bij uitstek geschikt voor. Na een 
heftige brand hoef je niet direct naar de psycholoog. Maar het is ook niet zo dat je geen 
aandacht hoeft te besteden aan wat het allemaal met je doet.

4  Onze samenleving is ingewikkeld en erg gericht op 
 het individu 

In onze liberale samenleving wordt er vanuit gegaan dat iedereen zelfstandig het leven 
kan opbouwen en regelen. Intussen is er veel eenzaamheid (“wie heeft er nog tijd?”). 
Jongeren vinden het bijvoorbeeld erg lastig om hun weg te vinden. Veel mensen doen 
daarom beroep op een coach om een goede richting voor hun leven uit te stippelen. Het 
werk van coaches en GV’ers ligt niet heel ver uit elkaar. Alleen wordt een coach door een 
individu ingeschakeld en is die gericht op groei of verbetering. Er worden altijd doelen 
gesteld. Terwijl bij een GV’er vooral de betekenisvraag naar voren komt. Ook bij zaken 
waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Er hoeft niet direct een verbeterplan te worden 
geschreven.

5  Een GV’er heeft verstand van rituelen

Een GV’er kan ook makkelijk het gesprek met een groep aangaan. Daarbij zijn rituelen 
van groot belang. Zowel bij verdrietige als bij vrolijke gebeurtenissen. Een ritueel, een 
gebaar – samen muziek luisteren, samen stil zijn, samen het glas heffen – het zegt soms 
meer dan woorden. GV’ers hebben daarvoor gestudeerd en hebben er veel ervaring mee.
Veel geestelijk verzorgers zijn ook “embedded”. Je gaat niet naar hen toe, maar ze komen 
naar jou toe. Ze proberen iets mee te krijgen van de omstandigheden waarin jij je bevindt 
of je werk moet doen.

Op de laatste dag van januari dreef het 
vrachtschip Julietta D stuurloos op de Noordzee.
De bemanning is met een helicopter van 
boord gehaald. Zij hadden uiteraard geen 
mogelijkheid om persoonlijke spullen mee te 
nemen. Op verzoek van de agent is er vanuit het 

KLEDING VOOR BEMANNING JULIETTA D
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Daar komt bij: geestelijke verzorging is toegankelijk. Heeft geen dure kantoren of prak-
tijkruimtes nodig. Het kan overal. In de maritieme wereld was dat al lang bekend. Daarom 
zijn er predikanten, priesters en bezoekvrijwilligers werkzaam in de haven. Je komt ze 
tegen in het zeemanshuis. Of ze komen naar het schip toe. Of het nu ouderwets om een 
klassieke geestelijke gaat of modern om een geestelijk verzorger. Zij staan open voor een 
gesprek over de gevaren van de zee, de eenzaamheid soms aan boord, of het gemis van 
thuis. Ze kunnen op bezoek komen in het ziekenhuis. Bij een verdrietige gebeurtenis kun-
nen ze naar een gezamenlijk ritueel zoeken om de impact te verwerken. Het bestaat al heel 
lang, maar fijn dat dit nu ook kan bij de politie en brandweer.

Stefan Francke

Op de laatste dag van januari dreef het 
vrachtschip Julietta D stuurloos op de Noordzee.
De bemanning is met een helicopter van 
boord gehaald. Zij hadden uiteraard geen 
mogelijkheid om persoonlijke spullen mee te 
nemen. Op verzoek van de agent is er vanuit het 

Amsterdamse zeemanshuis kleding beschikbaar 
gesteld aan de opvarenden.
Een aantal bemanningsleden stelde het op 
prijs om in gebed te danken dat zij veilig de wal 
hebben bereikt.

Léon Rasser

KLEDING VOOR BEMANNING JULIETTA D
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Kapitein 
onder 

druk
De kapitein is de ‘Ouwe’. Hij (meestal is 
het een ‘hij’, dus dat houden we nu maar 

even zo) moet een voorbeeld zijn van goed 
zeemanschap. Hij moet de juiste beslissingen 
nemen in moeilijke situaties op zee, het schip 

drijvende houden en er bij een calamiteit 
vooral niet eerder vanaf gaan dan de rest van 

zijn bemanning.
Die rol van ouwe heeft ook een ‘vaderlijke’ 

notie; hij let op zijn crew en schenkt een extra 
mokkie schoot-an als er troost nodig is.

Maar wat als ernstige gebeurtenissen ernstige 
gevolgen hebben?
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Twee leden van kapiteinsvereniging 
NVKK, Alex van Binsbergen en Peter 
van der Kruit, schrijven in het ver-
enigingsblad ‘Notices’ (maart 2022) 
een uitgebreid artikel over de rol van 
de kapitein na een scheepsongeval. 
En dan vooral als het gaat om het 
herkennen en érkennen van geestelijk 
letsel bij bemanningsleden.
Wat moet de gezagvoerder doen? En 
wat is er überhaupt mogelijk?
Geestelijk letsel aan boord is namelijk 
niet altijd makkelijk te herkennen, 
maar moet wél behandeld worden. 
Indien dat niet gebeurt kan het nare 
gevolgen hebben voor betrokkenen 
en voor de veiligheid van schip en 
opvarenden. De kapitein heeft hier, of 
hij wil of niet, een grote rol in.

Van der Kruit en Van Binsbergen zet-
ten de setting helder neer. Het is niet 
altijd goed gesteld met de geestelijke 
gezondheid van zeevarenden. De-
pressie- en suïcidecijfers zijn relatief 
hoog. De recente coronaperiode heeft 
er ook geen goed aan gedaan. Ook 
teveel werkuren, fatigue, eenzaam-
heid en lang van huis zijn bedreigen 
een goede geestelijke gezondheid. En 
de veiligheid aan boord. Overheid en 
werkgevers blijven vaak achter in hun 
zorgplicht. 
De positie van de kapitein, als beleids-
uitvoerder van de scheepsbeheerder 
en tegelijkertijd verantwoordelijk 
voor zijn bemanning, kan hem in een 

spagaat brengen. Na bijvoorbeeld een 
ongeval heeft de kapitein de plicht om 
te zorgen dat zijn schip zo snel mo-
gelijk weer kan varen. Maar hij heeft 
ook te maken met het welzijn van de 
betrokken zeevarenden.
Dit is niet altijd eenvoudig voor de 
kapitein, omdat hij hiertoe niet is 
opgeleid.

Deze overwegingen brengen Van 
Binsbergen en Van der Kruit tot een 
lijst van aanbevelingen. Belangrijke 
opmerkingen zijn dat de scheepsbe-
heerder moet zorgen voor beleid op 
het gebied van geestelijke gezond-
heidszorg aan boord. De kapitein 
moet dat uitvoeren. Die moet daar 
echter wel breed in ondersteund 
worden en de beschikking krijgen 
over hulpmiddelen als trainingen en 
dergelijke. Zeemanswelzijnsorganisa-
ties en bijvoorbeeld ook het thuisfront 
zouden daarin kunnen bijdragen.

De lijst van aanbevelingen is uitge-
breid. En zaken die lang niet be-
spreekbaar waren, worden genoemd. 
Tegelijkertijd kan ik me niet aan de 
indruk onttrekken dat de kapitein nog 
meer op zijn bordje krijgt dan dat hij 
al had. Om geestelijk letsel op dit punt 
bij hem te voorkomen zal er nog wel 
wat moeten gebeuren.

Helene Perfors



Er zijn in Nederland zo wei-
nig ziekenhuizen dat je op 
een wachtlijst komt te staan 
voordat je aan de beurt bent. 
Eén van de manieren om de 
wachtlijst te bekorten is om 
alle zeevarenden die daar 
liggen, zo snel mogelijk naar 
hun thuisland te transporteren. 
Ook als dat betekent dat de 
kans op genezing kleiner is. En 
dat zeelieden in hun eigen land 
te maken kunnen krijgen met 
corruptie. Veel dokters daar 
vinden het geld dat ze van de 
verzekering krijgen niet genoeg 
en weigeren een behandeling te 
geven als er niet onder de tafel 
bijbetaald wordt.
In deze periode van corona is 
het echter helemaal anders. 
Zo ligt er tijdens het schrijven 
van dit artikel een Filippijnse 
kok al 12 weken lang in een 
Amsterdams ziekenhuis. Hij had 
eigenlijk in Brazilië van boord 

willen gaan. Hij had buikpijn die 
elke dag erger werd. Vanwege 
de angst dat hij met corona 
besmet zou raken besloot de 
kapitein hem toch aan boord te 
houden.
In Amsterdam kreeg hij na 
veel vijven en zessen toestem-
ming voor een bezoek aan de 
dokter. Hij werd gelijk naar het 
ziekenhuis gestuurd. Hij bleek 
darmkanker te hebben.
Aangezien men er laat bij was, 
duurde het maar liefst 6 weken 
voordat de kok voldoende was 
opgeknapt om de zware reis 
naar huis te kunnen maken. Het 
was inmiddels al bijna kerst. 
Toen bleek dat de mensen die 
dat moeten regelen pas in janu-
ari weer zouden gaan werken. 
In de tweede week van januari 
zou hij weg kunnen. Maar op 
dat moment stelde de Filippijn-
se regering een maximum aan 
het aantal mensen dat terug 

naar huis mag. Dit vanwege een 
tekort aan beschikbare plaat-
sen waarin men in quarantaine 
kan gaan. Hij kwam dus op een 
wachtlijst. 
Gelukkig bezoekt een aantal le-
den van een Filippijnse kerk de 
man regelmatig. Ook brengen 
ze hem eten. 
Als pastor ga ik wekelijks langs. 
Wanneer hij vraagt of er wel 
genoeg wordt gedaan om hem 
zo snel mogelijk naar huis te 
laten gaan, zeg ik dat hij zich 
geen zorgen hoeft te maken. 
Een ziekenhuis in de Filippijnen 
is immers vele malen goedko-
per. Dat is ook de reden dat hij 
in Amsterdam geen chemokuur 
kan ondergaan. Iets dat hij 
graag wil. Maar dat gebeurt 
niet omdat hij dan te lang in 
een Nederlands ziekenhuis zou 
blijven…

Léon Rasser

MARITIEM 
PASTORAA

T IN DE PR
AKTIJK

weken in het ziekenhuis
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weken in het ziekenhuis

HOOP IS DAT DING DAT VEREN HEEFT

EN NEERSTRIJKT OP DE ZIEL,

EN ZIJN LIEDJES ZONDER WOORDEN ZINGT

EN NOOIT STOPT,

HELEMAAL NOOIT!

Emily Dickinson
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Aan boord vinden veel zelfdo-

dingen plaats en is er weinig 

toegang tot het internet. Van-

uit de zeemanshuizen wordt 

geprobeerd dit te veranderen. 

Dat is niet eenvoudig.

De regels die het aan boord van elk schip 
leefbaar moeten houden, staan in de Maritime 
Labour Convention 2006. Deze gaan bij de 
tijd gebracht worden. Op dit moment mogen 
verschillende groepen mensen daarover hun 
mening geven. Dat zijn de reders, vakbonden 
en vertegenwoordigers van landen met zee-
havens. Ook de zeemanshuizen en scheeps-
bezoekers praten mee. Hun groep heet de 
International Christian Maritime Association. 
Alle vier de partijen zijn het erover eens dat 
er aan boord minder zelfmoord gepleegd zou 
moeten worden en er meer internet beschik-
baar zou moeten zijn. De vraag is alleen wie 
hier in de regelgeving voor verantwoordelijk 
moet worden gesteld.
Er is bijvoorbeeld een aantal havens met gratis 

wifi. Die zijn in landen waar politici aan de 
macht zijn, die iets willen doen voor zeevaren-
den. In ons eigen land zijn politici er ook niet 
op tegen, maar ze zijn wel bang dat de haven 
van Rotterdam dan klanten gaat verliezen aan 
Antwerpen. De havengelden zullen immers 
omhoog moeten voor de wifi omdat de winst 
niet omlaag mag gaan.
Er zijn daarnaast heel wat reders die wifi 
beschikbaar stellen aan hun bemanning. 
Degenen die hoge eisen aan hun bemanning 
stellen, zien dat ook als een manier om de 
mensen vast te houden. Daarbij weten ze ook 
dat een tevredener bemanning minder fouten 
maakt bij het werk. 
Er zijn echter ook scheepseigenaren die op 
korte termijn zoveel mogelijk geld willen ver-
dienen. Sommigen maken zelfs winst met het 
internet aan boord. 
Ze laten voor het privégebruik hun bemanning 
meer voor datagebruik betalen dan het ze zelf 
kost. Deze reders vinden het prachtig dat er 
niks geregeld is.
De situatie rond zelfdoding is zo mogelijk 
nog schrijnender. Om er iets aan te doen zijn 
in de eerste plaats gegevens nodig. Om een 
antwoord te krijgen op de vraag om hoeveel 
mensen het gaat. En op welke schepen het is 
gebeurd. Deze gegevens zijn er niet, omdat de 

MINDER ZELFMOORD EN MEER INTERNET
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doodsoorzaak suïcide als ‘ongeluk’ wordt gere-
gistreerd. Eén belangrijke reden is dat het in veel 
culturen een taboe is om zelfmoord te plegen. Fa-
milieleden van de overledene willen liever de ware 
doodsoorzaak niet weten dan dat ze te maken 
krijgen met schaamte. 
Een onbedoeld gevolg hiervan is dat het een stuk 
moeilijker is om er iets aan te doen. Daar komt bij 
dat het de reders en havenautoriteiten ook goed 
uitkomt. Wat hen betreft is zelfdoding vaak puur 
iets van de zeevarende in kwestie. In de praktijk 
komen legio reders alleen maar aan boord om de 
zoveelste poster op te hangen. Daar staat dan op 
dat men als zeevarende wat gezonder moet eten, 
meer moet gaan bewegen en goed moet slapen 
om niet al te somber te worden. 
De vakbonden en het zeemanswelzijn denken 
op dit moment na wat de beste manier is om de 
patstellingen te doorbreken. De vakbond stelt zelfs 
geld beschikbaar voor ideeën die de verplichte 
beschikbaarheid van internet aan boord kunnen 
bevorderen. Een wetenschappelijk onderzoekje 
waaruit blijkt dat het belangrijk is, de bespeling 
van de publieke opinie, alle ideeën zijn welkom.
Zelf kom ik overigens op dit moment even niet ver-
der dan het schrijven van dit artikel. Hoe belang-
rijk ik beide zaken ook vind.

Léon Rasser

MINDER ZELFMOORD EN MEER INTERNET

Omdat een kaartspel aan 
boord nooit weg is, heeft 

zeemanscentrum The Bridge 
(Rotterdam) voor hun 

bezoekers een ‘zeewaardige’ set 
laten maken. 

De tekeningen zijn van 
Bert Kuipers, bestuurslid van 

The Bridge.

Helene Perfors
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Reizende zeemansvrouw
De verste reis Die ik maakte voor ik mijn zeeman leerde kennen, was naar de Belgische ardennen. Wauw, zo’n eind van huis. dat was een heel avontuur!

Hoe anders werd het nadat ik 
hem had ontmoet. Ik mocht 
af en toe meevaren, maar dan 
moest ik wel zelfstandig naar het 
schip komen. Spannend!
De eerste keren kon ik opstappen 
in Rotterdam. Zo’n haventerrein 
is wel heel erg groot en dan lukte 
het me ook nog het juiste schip 
te vinden. Supertrots was ik, dat 
ik dat zo maar deed.
Daarna kwamen de reisjes in 
mijn uppie binnen Europa. Met 
bus, trein of vliegtuig. Superze-
nuwachtig was ik dan. Ik werd 
opgehaald door een agent, maar 
soms moest ik het schip zelf zoe-
ken. Als ik de weg niet meer wist 
kon ik met mijn Jip en Janneke 
Engels een heel eind komen. 
Zeeman kreeg een nieuwe baan. 
Van de kustvaart naar de wilde 
vaart. En voor zo’n bange reiswe-
zel als ik braken er nog spannen-
der tijden aan. 
Een maand later mocht ik mee, 
op een nieuw schip, aan haar 

eerste lange reis begonnen. 
Net als ik. Met een gemengd 
gevoel van trots en lichte paniek 
stapte ik uit het vliegtuig in Hong 
Kong voor een overstapje naar 
Qingdao. 
Het kostte me een uur om 
iemand te vinden die mij kon 
uitleggen hoe ik naar de gate kon 
komen. Een kwartier lopen, een 
wirwar van lange paden naar het 
station, om uiteindelijk met een 
trein naar de volgende gate te 
gaan. Zat ik wel in de juiste trein? 
Op hoop van zegen dan maar.
Het lukte, en net op tijd. In 
Qingdao stond een chauffeur 
met een naambordje te wachten. 
Msss Gabriele. Dat zou ik dan wel 
zijn ...
Een uur met een vreemde in 
de auto door de straten van 
Qingdao, geen woord gesproken. 
Ik moest er maar vanuit gaan 
dat dit goed zou oplopen en hij 
geen mensensmokkelaar was of 
zoiets.

Wat was ik opgelucht toen de 
haven opdoemde en ik naar het 
schip gebracht werd. Twee uur 
later waren we vertrokken, weer 
een nieuw avontuur tegemoet.
Niet zo handig dat de meng-
kraan van de douche een hendel 
heeft die uitsteekt. Zelf pijnlijk 
ondervonden toen het schip 
een slinger maakte. Of je duwt 
per ongeluk de hendel dicht. Óf 
het water wordt gloeiend heet 
óf ijskoud. In mijn geval de hete 
versie.
De treden van de wenteltrap-
pen zijn zo smal dat je je kuiten 
schuurt bij het naar beneden 
lopen, niet fijn als er veel deining 
staat. 
En plotseling was het stil. Een 
black-out. Met de hoge lading 
aan dek extra veel geslinger. Mijn 
levendige fantasie ging met me 
op de loop en ik zag ons al aan 
wrakstukken vasthouden en om 
hulp roepen. Overgeleverd aan 
de haaien en woeste golven. 
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Reizende zeemansvrouw
De verste reis Die ik maakte voor ik mijn zeeman leerde kennen, was naar de Belgische ardennen. Wauw, zo’n eind van huis. dat was een heel avontuur!

De mannen waren druk om het schip weer 
aan de praat te krijgen. Ik bleef maar in de 
hut om ze niet voor de voeten te lopen.
De blikjes rammelden, vielen om in de koel-
kast, mijn rolkoffer danste de hut door, de 
wc-rol wikkelde in de badkamer helemaal 
af en op mijn knieën kroop ik achter mijn 
fles water aan die er vandoor probeerde te 
gaan. Op mijn bureaustoel met wieltjes heb 
ik me de hele hut door laten rijden, hoefde 
ik niets voor te doen. Naar de badkamer 
gaan moest op het juiste moment. Een slin-
ger naar stuurboord, afwachten, opstaan 
en met de slinger naar bakboord vloog ik 
binnen een seconde zo naar de deur. Gratis 
fitness, van voor naar achter van links naar 
rechts. Gelukkig was het euvel snel weer 
verholpen.
Ik ben veranderd: van een reisangsthaas in 
een superstoere globetrotter. 

Zeeman heeft een andere baan, hij gaat 
werken voor de Kustwacht. Ik ben be-
nieuwd welke avonturen er nu op ons pad 
gaan komen. Maar de grote lange meevaar-
reizen zijn helaas voorbij.

Gaby Niesthoven



Er waren toch nog lichtpuntjes tijdens de pandemie: 
omdat er minder mensen mee mochten, kon je zomaar ineens in business class terecht komen.
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Er ligt een schip aan de grond, tegen de kust, iets scheefgevallen

over stuurboord. Het tuigage verraadt het slechte weer waar het 

in verdaagde. De zeilen zijn gescheurd, aan de grote mast bungelt 

de grootmarssteng er nog wat bij. De rest van de grote mast is 

verdwenen, er ligt rommel aan dek, tuigage wappert doelloos in 

de wind ... maar wacht eens. Er is iets vreemds aan dit schip. 

U i tg e va r e n
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Op het eerste gezicht oogt het 
als een 17e-eeuws retourschip, 
versierde spiegel, kanonnen in 
de zijden. Een schip zoals dat 
met tientallen andere vanaf 
de rede van Texel vertrok naar 
Indië. Maar er klopt iets niet! 
Wat doet die kasteelachtige 
toren op het achterschip? Het 
lijkt wel alsof de kapitein zich 
niet helemaal veilig voelde in 

een houten kajuit. Moest een 
stenen middeleeuwse toren 
uitkomst brengen? Merkwaar-
dig.
En dan die twee sloepachtige 
vaartuigen, één aan stuur-
boord en één aan bakboord, 
verbonden met uithouders 
aan de romp. Als een pri-
mitieve trimaran. Maar een 
retourschip hád toch helemaal 
geen uithouders, het had zelfs 
geen oer-Hollandse zwaarden 
tegen de zijden. Zulke schepen 
waren stabiel genoeg van 
zichtzelf!
Er is geen levende ziel te 
bekennen aan dek. Is iedereen 
gered en aan land of ...
Waar komt dit schip vandaan? 
Ooit moet het toch ergens van-
daan uitgevaren zijn? Gezien 

de antieke uitstraling van het 
schip is dat lang geleden.
De kust is woest en leeg, geen 
boom te bekennen. Rotsen, 
wat schraal helmgras. Het 
schip ligt daar, uitgevaren en 
nu uitgevaren ...

“Kapitein, via SPOS vernamen 
wij dat u koers nul-acht-drie 
bent gaan voorliggen, vanaf 
gisteren 12 augustus 18:34. Wij 
zijn benieuwd wat uw gedach-
tegang hierachter is. Graag 
zouden wij, voor de statistie-
ken natuurlijk, én vanwege 
de met deze koerswijziging 
gepaard gaande brandstofver-
meerdering, een korte verkla-
ring van u ontvangen waarin 
het ons duidelijk wordt wat uw 
beweegredenen waren.”

U i tg e va r e n
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Ik denk dat ik niet de enige ka-
pitein ben die het gevoel heeft 
dat er tegenwoordig continu 
over zijn schouder meegeke-
ken wordt door ‘lui van kan-
toor’. Alles wordt gemonitord, 
vastgelegd, moet bewezen 
worden en wordt niet meer 
zonder meer aanvaard. De 
ouderen onder ons krijgen 
er vroegtijdig grijze haren 
van. Terwijl ik het uitgeprinte 
e-mailtje verscheur, uit pure 
frustratie, denk ik aan het 
begin van mijn loopbaan, mijn 
eerste scheepjes. Kleine coas-
ters, weinig alarmen, vooral 
géén computer! Navigeren 
met behulp van een sextant 
werd nog niet vreemd gevon-
den. (“Kapitein, er zit niet 
eens een chip in dit… deze eh, 
sextant ...”) Het schip was van 

de gezagvoerder en niet van 
een bleke melkmuil die nog 
geen peillood van een keep en 
draadvizier kan onderschei-
den. Dat ze daar ...
“Hé, kap! Zit je te dagdromen? 
Ik heb bier in mijn hut. Je zit 
al de hele avond achter die 
computer te mokken. We gaan 
bier drinken!” Sommige stuur-
lui weten wat een kapitein 
zo nu en dan nodig heeft. We 
zijn vanmiddag aangekomen 
in Bremerhaven, het schip 
is ingeklaard en de agent 
vertrokken. Administratie 
gedaan en eindelijk tijd voor 
wat ontspanning.
Net heb ik mijn tweede biertje 
op en de derde opengemaakt 
of de radio komt tot leven.
“Wasserschutzpolizei, captain! 
Ik neem ze mee naar boven!”

Even later zit ik met een paar 
politieagenten scheepsdo-
cumenten door te nemen, 
ervoor oppassend niet in hun 
richting te ademen. Het is 
kwart voor twaalf ’s avonds. 

Ha! Denk ik wanneer ik aan 
bovenstaande gebeurtenis-
sen terugdenk. Dat gaat me 
nooit meer gebeuren. Al die 
controle, de lange dagen, 
het ‘Big Brother-gevoel’ van 
kantoorlui, de onbenullige 
vragen van diezelfde lui, de op 
hol geslagen digitalisering van 
het werk, de weinige waar-
dering voor ons als scheeps-
bemanning, het onbegrip 
van walrotten! Vaak heb ik 
stilletjes in mijzelf verzucht: ik 
ben hier te oud voor ... en toch 
maar weer door. Ineens werd 



het me teveel. 
Toen ik bij het laatste verlof 
thuiskwam, had ik het gehad. 
Tijdens de laatste reis was er 
teveel gebeurd, daarbovenop 
de coronamaatregelen zodat 
niemand meer de wal op kon. 
Dat deed voor mij de deur 
dicht. 
Het schip, enige averij opgelo-
pen, wilde niet meer. Het lag 
aan de grond, iets scheef over-
hangend naar stuurboord. Het 
was een beetje een vreemd 
schip met een spiegel als een 
middeleeuwse toren. Alsof ik 
me extra had moeten bewape-
nen tegen alle - in mijn ogen 
- belachelijke vernieuwingen, 
de bemoeienissen van wal-
rotten. Ik bouwde een soort 
van stenen muur om mij heen. 
Hoewel ik stabiel genoeg was 

had ik me toch voorzien van 
extra drijvers, aan weerszij-
den. Maar het gedateerde 
schip verspeelde in zijn laatste 
reis de zeilen, de voortstu-
wingsmiddelen, de zin om 
nog door te gaan in deze door 
gekte beheerste scheepvaart-
wereld. Daar zat ik, met wat 
geestelijke averij, een beetje 
naar rechts leunend in mijn 
stoel. Thuis. Nooit meer va-
ren? Afgeschreven?

Over de heuvels verschijnen 
een man en een jongen. 
“Kijk, pap, een schip! Een 
piratenschip!”
De oudere man kijkt eens 
goed, fronst en zegt:
“Nee, geen piratenschip, het is 
een schip dat heel lang heeft 
gevaren. Een schip dat alles 

heeft meegemaakt en overal is 
geweest. Het is uitgevaren.”
“En nu is het vergaan!” roept 
de jongen.
 “Nee,” zegt de oudere man, 
“niet vergaan. Het is niet 
zwaar beschadigd. Ik denk dat 
ze het wel op zullen knappen 
en dat het misschien in de één 
of andere haven voorgoed 
wordt afgemeerd. Het is een 
beetje verouderd. Zo kunnen 
jij en je vriendjes zien en leren 
hoe het vroeger was. Het schip 
is uitgevaren.”
“Uitgevaren?”
“Ja, het heeft genoeg mijlen 
gemaakt. Het gaat nergens 
meer heen maar het is niet 
afgeschreven.”

Kees Wiersum
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Monument Walraven en Gijs van Hall 

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.

MONuMENTEN VaN DE ZEE
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In Bloemendaal schijnt de zon, maar het kan ieder 
moment gaan regenen. Op het bankje bij het 
monument zit een middelbare scholier te roken. 
Ongetwijfeld een leerling van het achtergelegen 
Kennemer Lyceum. Hij staat op als hij ziet dat ik 
foto’s wil nemen. “Weet je waarom dit monument 
hier staat?” vraag ik hem. “Iets met de Tweede 
Wereldoorlog,” klinkt het mompelende antwoord. 
Daar heeft deze jongen gelijk in. De twee stenen 
dijken zijn een eerbetoon aan de gebroeders 
Walraven en Gijs van Hall, beter bekend als de 
‘Bankiers van het verzet’. Door hun inzet konden 
duizenden families die in de oorlog zonder geld 
kwamen te zitten, financieel worden gesteund. 
Walraven overleefde de oorlog niet; hij werd op 12 
februari 1945 door de Duitsers geëxecuteerd. Broer 
Gijs werd later burgemeester van Amsterdam.

Bloemendaal
Monument Walraven en Gijs van Hall 

Gijs en Wally bedankt!
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Op het monument wordt via foto’s en korte 
teksten het verhaal van de beide broers 
verteld. Walraven was aanvankelijk helemaal 
niet in het bankwezen geïnteresseerd, maar 
ging naar de zeevaartschool op Terschelling. 
Als stuurman maakte hij verschillende reizen 
totdat hij in 1929 wegens beperkt gezichtsver-
mogen werd afgekeurd. Via broer Gijs kreeg 
hij werk in de bankwereld en werd in 1940 
effectenhandelaar. 
In de oorlog raakte Van Hall betrokken bij het 
steunfonds voor zeemansgezinnen, dat was 
opgericht door kapitein Abraham Filippo, ge-
zagvoerder bij de HAL. Veel zeevarenden wa-
ren na het uitbreken van de oorlog niet naar 
Nederland teruggekeerd en in 1941 werd het 
de rederijen verboden om nog de gages uit te 
keren, zodat de achtergebleven families geen 
geld meer hadden voor levensonderhoud. 
Uit deze ‘zeemanspot’ werden de gezinnen 
van 18.000 zeevarenden ondersteund. De 
gebroeders Van Hall wisten veel geld bij el-
kaar te krijgen door een aantal slimme acties 
(onder andere door leningen via waardeloze 
waardepapieren te administreren en een 
grote omwisseltruc met valse schatkistpapie-

ren). Later verbreedden zij hun activiteiten en 
werd het National Steun Fonds opgericht dat 
zich niet meer tot zeevarenden beperkte.
Dat dit werk uiterst gevaarlijk was kun je 
ervaren bij het kijken van de film ‘Bankier van 
het verzet’ die in 2018 uitkwam. Door verraad 
kwam Walraven van Hall in handen van de 
Duitse bezetter en moest hij zijn activiteiten 
met de dood bekopen. Acteur Barry Atsma, 
die broer Walraven speelde, werd dan ook 
gevraagd om op 5 mei 2020 het monument 
in Bloemendaal samen met Ellen Wurpel-van 
Hall te onthullen. Het monument is gemaakt 
door kunstenaar Frans van der Ven: twee 
stenen dijken met een verhaal – dijken als 
symbool van de band met de zee en ook als 
symbool dat de maalstroom van geweld altijd 
weer een halt moet worden toegeroepen. 
Initiatiefneemster voor deze gedenkplaats 
was de filosofe Marlies ter Borg, de huidige 
bewoonster van het woonhuis van de familie 
van Hall.
Overigens is dit niet het eerste monument 
dat voor Walraven van Hall is opgericht. 
In Amsterdam bevindt zich tegenover de 
Nederlandsche Bank de ‘Geknakte boom’. 
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Tot ergernis van zeevarenden werden na de 
onthulling in de bijbehorende tentoonstelling 
de zeemansvrouwen echter niet genoemd. Bij 
het monument in Bloemendaal is daar juist 
wel aan gedacht. En tevens komt in de twee 
dijken tot uitdrukking dat de ene broer het 
werk niet zonder de andere broer had kunnen 
doen.
Terwijl ik foto’s sta te nemen komen een man 
en vrouw naar het monument toegelopen. Ik 
raak in gesprek en het blijkt – toeval bestaat 
niet – dat de vrouw nicht Ninette van Hall is, 
woonachtig in Frankrijk, maar nu op bezoek 
in Nederland. Zij heeft natuurlijk de verhalen 
over ‘oom Wally’ meegekregen. Al werd er 
in haar jeugd niet zo over de oorlog en het 
verzet gepraat. “Dat was gewoon je plicht en 
daar werd verder niet bijzonder over gedaan.” 
Oom Wally was wat flamboyanter dan oom 
Gijs, dat werd in de film misschien wat zwaar 
aangezet. Maar de familie was wel blij met 
de film. Al pratend komen nog wat mooie 
verhalen naar boven. “Oom Wally heeft 
gelogen om stuurman te kunnen worden. Bij 
de keuring moest men altijd naar dezelfde 
plaat met letters kijken. Die letters had hij dus 

uit zijn hoofd geleerd, zodat zijn slechte ogen 
niet ontdekt werden.” En: “Oom Wally was 
in Argentinië geweest, daar had hij de tango 
leren dansen. Dansen deed hij graag.”
Intussen fietsen hele groepen leerlingen van 
het Kennemer Lyceum langs. Ooit was Wal-
raven van Hall daar leerling. Misschien is het 
wel juist een goed teken dat de leerlingen niet 
allemaal precies weten waar dit monument 
voor staat. Zij vieren de vrijheid waar zovelen 
voor zijn gevallen. En wellicht gaan ze op een 
gegeven moment wel het verhaal op de twee 
dijken lezen. En zien ze de woorden op de 
zijkant: ‘Gijs en Wally, bedankt!’

Stefan Francke
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IN HET 
KIELZOG 
VAN DE 
MAYFLOWER

leo Blokhuis zou het presenteren, de serie 
over de Mayflower. Toen ik De aankon-
digingen op Tv zag Was ik direct ver-
kochT. het schip dat 400 jaar geleden de 
‘pilgrim fathers’ naar heT pas onTdekTe 
continenT gebracht heeft. leo Blokhuis, 
mij vagelijk Bekend, stond sToer voor 
de camera, arMen over elkaar, met op 

de achtergrond een replica van het schip. daT zouden heel waT inzich-
Telijke uurtjes kijkplezier worDen. hoe er geleefd en gewoond werd op 
een dergelijk schip, een ‘bewapenD koopvaardijschip’, hoe de reis van 
maar liefst 60 dagen verliep, hoe ... 

 GEZIEN
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IN HET 
KIELZOG 
VAN DE 
MAYFLOWER

Maar na twee delen te hebben gezien voelde 
ik me toch een klein beetje beduveld. De serie 
ging voornamelijk over de ménsen die met het 
schip de overtocht maakten. Niet over het type 
schip (heeft wel wat weg van de Nederlandse 
fluitschepen van die tijd), niks over waar het 
schip gebouwd was (Engels?), niets over het 
tuigage. Dat was wel een beetje jammer. Toch 
heb ik de serie uitgekeken want het was wel een 
eyeopener. 
Zo vernam ik dat er ruim 400 jaar geleden al 
een groep vrome Engelsen was die vonden dat 
de grond in Engeland te heet onder hun voeten 
werd. Dit omdat ze er aparte ideeën op na 
hielden wanneer het over het geloof ging (toch 

vreemd dat een geloof gestuurd moet worden 
door overheden; je gelooft iets of niet, zo simpel 
is het). Kennelijk mocht dat niet, dus weken ze 
uit naar het liberale Nederland. Of misschien 
was Nederland tóen al ietwat vrijgevochten. 
Leiden, waar ze hun toevlucht hadden gezocht, 
werd te klein, zeker nadat ze vernamen dat er 
aan de andere kant van de oceaan een conti-
nent was ontdekt waar ruimte geen probleem 
was. Dus werden er twee schepen gecharterd, 
de Mayflower en de Speedwell, die 102 mannen, 
vrouwen en kinderen zouden vervoeren naar 
Amerika (hoewel er ook vrouwen en kinderen 
aan boord waren, wordt deze groep toch ‘The 
Pilgrim Fathers’ genoemd ...). De Speedwell was 
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niet zeewaardig waardoor alleen de Mayflo-
wer, na een zware 60-dagen durende over-
tocht, aankwam in de Nieuwe Wereld. 
Hier begint mijns inziens het eigenlijke 
verhaal dat Leo probeert te vertellen. Want 
die Pilgrims kwamen niet in een lege wereld; 
de streek waar ze Plymouth Colony stichtten 
werd bewoond door de Wampanoag, een in-
dianenstam. En hoewel de geschiedenis zoals 
die nu verteld wordt in Amerika mythische 
proporties van heldhaftigheid, diep gelovige 
levensstijl en opofferingsgezindheid aan-
neemt, waren het deze indianen die voorkwa-
men dat de Pilgrims al in de eerste winter het 
loodje legden. 
Want in eerste instantie waren de indianen 
vriendelijk voor hun bezoekers. Maar deze 
bezoekers waren geenszins van plan weer 
terug te gaan. Integendeel: de gemeenschap 

groeide en meegebrachte ziektes en vuurwa-
pens eisten een verschrikkelijk hoge tol onder 
de oorspronkelijke bevolking. 
De Amerikanen van nu hebben van dat 
verhaal een romantisch fabeltje gemaakt. 
De geboorte van de natie (Amerika) begint in 
deze versie wanneer de Pilgrims voet aan wal 
zetten. Een protserig monument markeert 
de steen, Plymouth Rock, waar men voor 
het eerst aan land komt. In mijn ogen is het 
gewoon een rotsblok, voor veel Amerikanen 
is het heilige grond. Bijna alle bekende en 
minder bekende Amerikanen claimen dat zij 
nazaten zijn van één der opvarenden van de 
Mayflower, tot president Obama toe.
De serie, die tot zover nog gaat over een 
onverschrokken groep mannen en vrouwen 
die op vreedzame wijze godsdienstvrijheid 
nastreven, krijgt een grimmiger karakter.
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Er wordt door nazaten van de Wampanoag 
gesproken over genocide op hun voorvade-
ren, door onbekende (Europese) ziekten maar 
ook door bloedige conflicten. Over de ver-
woesting van het milieu door de onbeperkte 
groei van de ‘invaders’, tot aan vandaag. Ze 
stellen zelfs dat de VS is gegrondvest op geno-
cide en dat ‘om een misstand op te kunnen 
lossen, je deze misstand eerst moet onder-
kennen’.
Toeristen, meestal blanke Amerikanen, die 
door Blokhuis worden geïnterviewd, zijn zich 
over het algemeen niet bewust van misda-
den die hun voorvaderen zouden hebben 
gepleegd en gedragen zich bij de Plymouth 
Rock als bedevaarttoeristen op het Sint-Pie-
tersplein.
Op dezelfde Thanksgiving Day, de herdenking 
van de stichting van Plymouth Colony (en dus 

Amerika volgens velen), houden de nazaten 
van de Wampanoag hun eigen herdenking 
(‘Day of Mourning’), vlak bij de Plymouth 
Rock. Om te laten zien dat elke geschiedenis 
twee kanten heeft.

Wanneer ik wat verder zoek naar de May-
flower blijkt het inderdaad een fluitschip, wel-
iswaar in Engeland gebouwd; dat had ik goed 
ingeschat. Maar nieuw voor mij is toch dat 
zelfs in het conservatieve Amerika eerherstel 
wordt geëist, en aandacht wordt gevraagd 
voor het feit dat Amerika veel ouder is dan 
een goede vierhonderd jaar. En vooral dat de 
stichting van Amerika niet alleen een mooi, 
romantisch sprookje van zeer vrome mannen 
(...) is geweest die in harmonie een nieuwe 
wereld hebben gesticht. Soms is geschiedenis 
pijnlijk ...

Kees Wiersum



‘ I r o n  M i k e ’ 
T y s o n

Per 1 februari 2022 is de Wet ter 
Bescherming Koopvaardij (WtBK) 
in werking getreden. Dit vooral 
dankzij gezamenlijk optrekken 
én actief lobbyen van de KVNR, 
vakbond Nautilus, kapiteinsvereniging 
NVKK en de Vereniging Maritiem 
Gezinskontakt. Ook de Nederlandse 
Zeevarendencentrale was nauw 
betrokken. De politieke discussie rond 
piraterij, NL-gevlagde schepen en het 
geweldsmonopolie van de overheid 
heeft lang geduurd. Met overleg 
gestart in 2008, kwam de WtBK pas 
ruim tien jaar later door Tweede en 
Eerste Kamer. Het repareren van de 
‘juridische gaten’ in de wet heeft nog 
eens drie jaar gekost. Nu mag er dan 
eindelijk privébeveiliging op een NL-
gevlagd schip. Nou ja, in het Somalische 
gebied dan. Hopelijk kan de wet in 
de toekomst ook in andere piraterij-
probleemgebieden van kracht worden. 
Voor de veiligheid van zeevarenden. En 
de gemoedsrust van het thuisfront.

Helene Perfors
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 GELEZEN

Ik moet toegeven dat 
boksen bepaald niet 
mijn favoriete sport 
is om naar te kijken. 
Elkaar op je hoofd 
timmeren tot iemand 
omvalt ziet er niet echt 
fijn uit. Het boksen 
tijdens de Olympische 
Spelen - winnen op punten 
in drie ronden, met 
hoofdbescherming – vind ik 
sportiever.

En dan die talrijke boksbonden: WBA, WBC, IBF, IBO, 
NBA, IBC en de WBO. Als er een onbetwiste (undispu-
ted) kampioen is, waarom moet er dan nog weer 

gevochten worden? De gewelddadige bijnamen van 
sommige boksers laten ook weinig aan verbeelding 
over. Zoals ‘the Hitman’ Tommy Hearns, ‘Bonecrusher 
Smith’ en dan is er ook nog ‘Iron Mike’. Over die laatste 

vond ik bij toeval in de uitverkoop bij mijn boekwinkel 
om de hoek het boek ‘Mike Tyson. Ambitie’.
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Michael Gerard Tyson (1966) groeit op in 
Brooklyn en komt reeds als achtjarige op het 
slechte pad. Zijn vader verdween toen hij 
twee jaar oud was en zijn moeder overleed 
toen hij 16 was. Zijn jonge jaren worden als 
draaideurcrimineel grotendeels in de 
jeugdgevangenis doorgebracht.

Toch scout de legendarische Italiaanse 
bokstrainer Cus D’Amato de jonge Mike. Hij 
ziet direct het talent van dit krachtmens 
(Mike kan op zijn dertiende 110 kg bankdruk-
ken!). Mike, die tot dan toe voor galg en rad 
opgroeit, gaat in de leer bij Cus. Het is het 
begin van een intensieve samenwerking en 
een diepgaande vriendschap. Cus stelt zich 
op als vader, trainer en inspirator. Hij neemt, 
samen met zijn vrouw Camille, Mike in huis. 
Ze trainen bijna dag en nacht. En zijn ze niet 
aan het trainen, dan vertelt Cus verhalen over 
boksen. Hij geeft Mike een duivenkot cadeau 
zodat hij wegblijft van het slechte pad. Je zou 
kunnen zeggen dat zonder Cus Mikes leven 
waarschijnlijk in de bajes geëindigd zou zijn. 

Cus D’Amato opent een gym, Catshill, in New 
York en gelooft heilig in het belang van 
mentale training. Al lang voordat iemand het 
over mindfulness in de sportwereld heeft. “Ik 
ben de beste bokser ter wereld en niemand 
kan mij verslaan. De beste bokser ter wereld, 
niemand kan mij verslaan.” Keer op keer 
moet Tyson deze mantra herhalen van zijn 
trainer.
Op jonge leeftijd wil Mike al wedstrijden bok-
sen maar men is bang dat hij te sterk is. Hij 
zou mogelijk zijn tegenstander dood kunnen 
slaan. Wel worden er partijen gebokst in 
zogenaamde smokers, achterafkamers waar 
flink gerookt en gegokt wordt.

Na een superbegin van Mikes carrière met elf 
knock-outs op een rij sterft Cus D’Amato in 
1985. Mike gaat nog harder zijn best doen om 
Cus droom, namelijk naam krijgen in de boks-
wereld, waar te maken. In de wedstrijd tegen 
Trevor Berbick in 1986 wint Mike en wordt 
met zijn twintig jaar de jongste wereld-
kampioen zwaargewicht ooit. Maar daarna 
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gaat het slechter met hem. Hij mist Cus’ 
adviezen en steun zo erg dat hij er op allerlei 
gebied een potje van maakt. Toch wordt 
hij na vele up’s en down’s de onbetwiste 
WBA-wereldkampioen in 1987, na een 12 
ronden durend gevecht tegen ‘Bonechrusher’ 
James Smith.

Het beruchte ‘oren-bijt’ gevecht tegen Evan-
der Holyfield in het tweede gevecht in 1997 
in Las Vegas, nadat hij het eerste gevecht 
in 1996 had verloren, staat iedereen nog 
helder voor de geest. Het levert Mike een jaar 
schorsing op en een boete van drie miljoen 
dollar. In 2002 verliest hij van Lennox Lewis en 
eindigt in 2005 zijn bokscarrière. Mike Tyson 
heeft dan 50 partijen gewonnen, waarvan 44 
door knock-out. Slechts zes partijen heeft hij 
verloren. Hij verdient ongeveer 400 miljoen 
dollar, maar heeft een gat in zijn hand en 
komt in de schulden terecht.

Een ommekeer in zijn leven en gedrag vindt 
plaats als op 26 april 2009 zijn vierjarige 

dochtertje Exodus om het leven komt. Het 
meisje was aan het spelen op een loopband, 
bleef met haar nek hangen achter een koord 
en wurgde zichzelf. Mike zoekt vervolgens 
hulp om van zijn verslaving aan cocaïne, 
alcohol en seks af te komen.

Mike Tyson is heden ten dage een fervent 
duivenmelker. Van kinds af aan is hij gek op 
duiven, mede dankzij Cus D’Amato. En James 
‘Bonechrusher’ Smith werd dominee om jon-
geren te helpen weg te blijven van misdaad 
en drugsverslaving. 

Jos Hilberding

Ambitie, Mike Tyson 
ISBN 9789401607445
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Franz Kafka schreef begin vorige eeuw het klas-
sieke boek ‘Het Proces’. De hoofdpersoon wordt 
opgepakt en ten onrechte veroordeeld door 
een erg ondoorzichtig systeem. Een ingewik-
keld en absurd boek met wel een herkenbaar 
onderwerp: hoe we kunnen verdwalen in regels 
en de bureaucratie. Dit noemen we daarom ook 
Kafkaësk. In België is er zelfs een overheids-
website (kafka.be), waarop je voorstellen kunt 
doen om de overheid eenvoudiger te maken.
Ik moest daaraan denken toen ik onlangs 
aan boord kwam en weer eens de onzinnige 
hoeveelheid administratie zag. Ordners vol 
met papieren. En ik vroeg me af: “Wie gaat dit 
ooit lezen?” Een douanebeambte verklapte mij 
ooit dat de vertrekkaartjes die je zo zorgvuldig 
(foutloos!) moet invullen op de luchthavens al-
leen gebruikt worden om te weten of je toerist 
bent of niet. Een simpele ja of nee knop zou 
sneller en milieuvriendelijker zijn. Dus: zouden 
al die papieren aan boord ook zoveel nut heb-
ben – en wie bedenkt dit? Het ontnuchterende 
antwoord van de kapitein van het schip was 
dat vaak de reder zelf dit allemaal vraagt. En 
die (ik dus) sputtert weer tegen dat de diverse 
instanties dit allemaal vereisen. Zo lijken we 
langzaam allemaal gevangen te worden in een 
web van regels.
Naast de papieren rompslomp zag ik ook elke 
vierkante meter op de scheepsbrug behangen 
met veiligheidsinstructies. Van rookbeleid tot 
klachtenafhandeling, zelfs in het toilet kwam 
ik een uitleg tegen over de juiste kleur van de 
urine. Ik moest de neiging onderdrukken om 
als klein protest toch even over dat papiertje 
heen te spetteren.
Maar welk probleem lossen we nu precies op 
met al die regels? Het idee dat je elk risico 

uitsluit is natuurlijk hysterisch en nutteloos. 
Het zorgt voor een krampachtigheid die alleen 
maar versterkt wordt door nieuwe regels. Zo 
houdt het nooit op. Ik snap dat er een hele kwa-
liteits-industrie achter zit die ook eten moet. 
En natuurlijk zijn de financiële belangen bij een 
ongeval steeds groter. Maar moeten we daarom 
elkaar maar gek maken? En werkt het nu echt? 
Het klassieke voorbeeld is dat je door alle 
processen juist te volgen, een betonnen zwem-
vest goedgekeurd krijgt (geen grap). Daarmee 
verzuip je letterlijk in de regels.
Er ontstaan ook kwalijkere gevolgen: mensen 
worden steeds banger voor verantwoordelijk-
heid – “daar ga ik mijn vingers niet aan bran-
den”. Het is makkelijker om iemand anders de 
schuld te geven – “ik heb me tenminste aan de 
regeltjes gehouden”. Maar nog veel erger: we 
vertrouwen elkaar steeds minder. Dat moeten 
we juist niet oplossen met nieuwe regels, maar 
met écht communiceren.
Wat zou het verfrissend zijn als we er gewoon 
van uitgaan dat het meeste goed gaat. Geloven 
in elkaars gezond verstand en vakmanschap. 
Dat betekent ook dat we helaas accepteren 
dat botte pech of ongeluk soms deel van het 
leven is. Natuurlijk zijn de QHSE-regels hart-
stikke nuttig. Te vaak doen we ‘nog even snel’ 
iets zonder na te denken. Maar uiteindelijk wil 
Iedereen aan boord veilig werken en gezond 
weer naar huis. Het leven aan boord kent veel 
gevaren en toch vertrouw je je leven toe aan je 
collega’s op het moment dat je rustig gaat sla-
pen. Dat vertrouwen zou nou eens een wijze les 
moeten zijn voor iedereen aan de wal. Kappen 
met die Kafka.

Moddergeus

Kafka
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Centrum voor zeevarenden . Radarweg 32 . 1042 AA 
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Tel. 06 32 27 47 25 . Rev. H.M. Perfors . Tel. 0181 416 751 / 06 53 67 92 65 .  
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Centrum 
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dennis.woodward@mtsmail.org   TERNEUZEN
  

Centrum voor zeevarenden .  
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4389 PA Ritthem . Tel. 0118 467 063 . Rev. 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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Stichting Pastoraat Werkers Overzee
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
www.spwo.nl


