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Voordat je de ladder omhoog kunt klimmen, moet je eerst overstappen.

VAN DE REDACTIE

Is het glas half leeg of half vol? 
Deze kwestie houdt mensen al heel lang bezig.

Maar het blijkt vooral een kwestie van kijken. In de 
maritieme wereld spelen veel zaken die het glas vooral 
leeg laten lijken: de beperkingen vanwege Covid-19, steeds 
kleinere bemanningen, havens die shore leave onmogelijk 
maken - en dan zwijgen we nog over de stapels papierwerk 
die moeten worden ingevuld. 

Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen die het glas wat voller 
tonen: Covid-19 lijkt op de terugtocht, het recht op internet 
wordt in de MLC verankerd en er zijn allerlei maritieme 
innovaties die zorgen voor meer veiligheid en duurzaamheid 
aan boord. 

Niet voor niets wordt in dit nummer van Diepgang ergens 
opgemerkt dat zeevarenden de meest oplossingsgerichte 
mensen ter wereld zijn. Of, zoals een zeevarende het ooit op 
een andere manier formuleerde: 

als het glas halfleeg is, moet je het bijvullen …
Veel leesplezier toegewenst met deze Diepgang!
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 MEDITATIE

“Als ik weet dAt morgen de wereld vergAAt, 
plAnt ik vAndAAg een Appelboom.”

Dit is een bekende uitspraak van de beroemde 
kerkhervormer Maarten Luther. Hij leefde in 
onzekere tijden, maar besloot eigenlijk zich daar 
niets van aan te trekken. Met het planten van de 
boom zegt hij: ook al helpt het misschien niets, ik 
probeer zo positief mogelijk in het leven te blijven 
staan.

BOMEN
planten
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Toen ik nog gewoon dominee in een kerk 
was, deelde ik deze uitspraak van Luther 
met een jonge vrouw die kanker had. Zij was 
begin dertig en wist dat haar leven spoedig 
afgelopen zou zijn. Maar ze had geen zin 
om daardoor haar laatste dagen te laten 
bepalen. “Ik wil nog wat bomen planten,” zei 
ze. En ze heeft de laatste maanden van haar 
leven niet alleen heel veel genoten, maar 
ook heel veel voor anderen betekend.

Het zijn onzekere tijden. Oorlog in Oekraïne, 
klimaatcrisis, alles wordt duurder – je wordt 
er niet vrolijk van. Aan boord kampt men 
nog steeds met de gevolgen van corona. 

En toch blijft die bedoeling van Luther in 
mijn hoofd: ook al weet je niet zeker wat er 
morgen gebeurt, probeer vandaag in ieder 
geval iets positiefs te doen. Een boom plan-
ten is bij uitstek iets van de langere termijn: 
misschien zie je zelf niet meer hoe groot de 
boom zal worden. Maar dan weet je dat de 
volgende generaties er profijt van zullen 
hebben. En als veel mensen zo denken, komt 
er vanzelf een bos. En onze wereld kan heel 
goed bossen gebruiken.

Terwijl ik dit schrijf, ben ik net in Singapore 
aangekomen – gevlogen, dat wel (er naartoe 
zwemmen was ook zowat geweest). Ik zal 
eerlijk bekennen dat bij het afscheid thuis 
toch de gedachte door mijn hoofd heen 
schoot: “Als het in de Oekraïne nu maar niet 
nog meer uit de hand loopt…”. Het is een 
gedachte die iedereen die ver van huis gaat, 
kan hebben: je hoopt niet dat de toestand 
in de wereld zo wordt dat je niet meer naar 
huis kunt. Als het echt crisis wordt, wil je 
thuis zijn. 

In de jaren ’80 – heeeeeel lang geleden, 
toen ik nog op de middelbare school zat – 
kon ik wakker liggen van de dreiging van 
een atoomoorlog. Ik weet nog dat ik een 
aflevering van de ‘Twilight Zone’ zag: daarin 
kwamen Russische raketten door de lucht 
aangevlogen. De hoofdpersoon van de afle-
vering kon de vlucht van die raketten stilzet-
ten. Maar daarmee kwam alles in de wereld 
stil te staan, en bleef hij in feite alleen over. 
Ook geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Het zijn rare tijden. Intussen probeer ik toch 
maar door te gaan met zo positief mogelijk 
in het leven te staan. En moet ik denken 
aan een andere uitspraak, van de Engelse 
schrijver C.S. Lewis, die ook te midden van 
de atoomdreiging leefde:
“Het is vAn de zotte om met een 
zuur en lAng gezicHt de dAg door 
te brengen, omdAt er nu één extrA 
kAns op een vervroegde dood 
bestAAt. dit is Het eerste dAt we 
moeten doen: onszelf bij elkAAr 
rApen. lAAt die Atoombom, Als Hij 
vAlt, ons dAn AAntreffen terwijl 
we zinnige en menselijke dingen 
doen – bidden, werken, onderwijzen, 
lezen, nAAr muziek luisteren, de 
kinderen in bAd doen, tennissen, met 
onze vrienden kletsen onder Het 
genot vAn een pint en een spelletje 
dArts – en niet Als bAnge scHApen bij 
elkAAr kruipen en AAn bommen denken. 
ze kunnen ons licHAAm breken (een 
microbe kAn dAt doen) mAAr ze 
Hoeven onze geest niet te beHeersen.”

Ik heb heel veel zin in mijn bezoek aan ver-
schillende baggerschepen in Singapore!

Stefan Francke
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Oleksander, andrej en sergei 
zijn aan bOOrd. net als igOr, 
Vladimir, armen en iegVen.
iegVen is al jaren geleden 
naar POlen geëmigreerd en 
igOr wOOnt OP de krim. Hij 
zOu geen last Hebben geHad 
Van de OOrlOg als zijn Ouders 
niet in CHersOn Hadden 
gewOOnd.
de gezinnen Van Vladimir, 
Olexi en armen Hebben 
inmiddels Oekraïne Verlaten. 
dat zOu andrej OOk wel 
willen, maar zijn zOOn is 

net 18 jaar gewOrden en mag Het land niet meer uit. daarOm 
blijft andrej’s VrOuw OOk waar ze is, in Hun Huis Vlakbij 
slangeneiland. zijn Oude mOeder wOOnt in een Huisje in de 
aCHtertuin. zOrgelijker is de situatie Van Oleksander, Hij is 
bij zijn gezin in Odessa. HOe zal Het daar gaan?

Een 
nieuwe 
school

Ondertussen vluchten de Oekraïense vrouwen met hun kinderen 
alle kanten op, ook naar Nederland. De kinderen vallen onder de 
Nederlandse leerplicht. Ze gaan hier naar een nieuwe school. In alle 
haast worden scholen uit de grond gestampt. Een monsterklus. Er 
wordt naarstig gezocht naar leegstaande schoollokalen, er worden 
sollicitatiegesprekken gevoerd en materialen worden besteld. 

Onze jongste zoon moet na de zomervakantie ook naar een nieuwe 
school. Hij zit in groep 8. 
Het is het einde van een tijdperk en dat raakt me. Samen bezoeken 
we een middelbare school. 
De ouders mogen ook weer mee naar binnen. Ik ben ‘de ouders’, want 
mijn man ontbreekt; hij is aan boord. Dit is zo’n gelegenheid waar-
bij ik hem echt mis. 
Samen met de andere ouders en kinderen lopen we door een onbe-
kend schoolgebouw. De docenten zijn aardig en vragen naar inte-
resses en hobby’s. Jongste zoon vertelt dat hij ‘s zaterdags naar de 
zeekadetten in Harlingen gaat. En dat hij ook naar de zeevaart-
school wil, net als zijn grote broer. 
“Misschien kun je nog vertellen dat je op gitaarles zit”, zeg ik tegen 
jongste zoon. “Oh ja, ik zit op gitaarles!” vertelt hij trots. De docent 
knikt begripvol naar me. “Dat is mooi”, zegt hij.

Ik werk zelf ook op een school, eentje speciaal voor kinderen van 
vluchtelingen. Binnenkort komt er een nieuwe locatie bij. Voor  
Oekraïense leerlingen. 
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Op een dag schrijven we de nieuwe leerlingen in. Ik zit met een sta-
pel registratieformulieren in de hal van een grote basisschool als de 
Oekraïense kinderen met hun ouders binnendruppelen.
De ouders zijn moeders, vaders ontbreken massaal. Wel zijn er 
oma’s, tantes en nichten mee. 
Hoe moeilijk zal het zijn om zonder echtgenoot te vluchten naar een 
ver, vreemd land. En daar je kind naar school te brengen.

“Hoeveel jaar is uw kind naar school geweest in de Oekraïne ?”, 
vraag ik aan Vladislav’s moeder. 
Ze kijkt hulpeloos naar haar nicht die wel goed Engels spreekt. 
“Dankzij Youtube!” lacht deze, terwijl ze mijn vraag beantwoordt. 
Vladislav gooit vreugdevol een bal tegen het plafond terwijl ik op-
schrijf: “6 jaar onderwijs gevolgd”.

Zijn oma veert op van haar stoel en roept vol trots: “Vladislav heeft 
ook jaren les gehad op een dansschool!” Ik kijk naar het kind en 
vraag me af of het over een hobby gaat of dat het serieuzer is dan 
dat. Oma vist een mobieltje uit haar handtas en laat me een filmpje 
zien. Ik zie een groep kinderen in klederdracht een ingewikkelde 
dans uitvoeren op een schoolplein, te midden van een grote groep 
toeschouwers. Iedereen is blij, het is mooi weer. Ik herken Vladislav 
tussen de dansers. 
“Dit is een half jaar geleden.” Oma heeft tranen in haar ogen. Moe-
der en nicht zwijgen. 

“Heeft ook 4 jaar onderwijs gevolgd op een volksdansschool” vul ik 
in op mijn formulier. Oma stopt het mobieltje weer in haar tas. 

Vladislav en zijn familie maken vervolgens kennis met zijn Ne-
derlandse leerkracht. Ook nemen ze een kijkje in de lokalen. On-
dertussen schrijf ik Katerina en Mikola in. En Melaniia, Dmitro en 
Olha. 
Ze vinden het allemaal spannend, maar ik zie ook dat ze geïnte-
resseerd zijn. Al met al is het een geslaagde inschrijfdag. Na het 
weekend start de school met 3 klassen vol Oekraïense leerlingen. 

@strid
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ZEEVARENDEN 
ZIJN OPLOSSINGSGERICHT

Vroeger was de kennis 
aan boord – je kon 
horen en voelen wat 
er met een machine 
aan de hand was. Met 
de digitalisering is 
de zeevarende ech-
ter steeds meer een 
operator geworden. 
En die digitalisering is 
ook niet meer weg te 
denken uit de maritie-
me sector .
Heeft dat ‘oude’ am-
bacht van machinist 
en stuurman nog iets 
te maken met de ‘ope-
rator’ van vandaag de 
dag aan boord? Inno-
vatie is een belangrijk 
begrip. Maar hoe kun 
je vernieuwen, zonder 
losgezongen te raken 
van die basis, van het 
vak zelf?

 INTERVIEW

INTERVIEW MET ERIK KLOK (DOCENT MASTER MARINE SHIPPING INNOVATIONS (MIWB)
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We spreken over maritieme innovaties met Erik 
Klok. Erik is ooit begonnen als marof en geeft nu 
les aan de Master Marine Shipping Innovations op 
het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Daarnaast 
heeft hij zijn eigen adviesbureau Goeree Light-
house.

Meteen al stellen we grinnikend vast dat we met 
dit interview een mooi voorbeeld van innovatie 
zijn. Voorheen zouden we elkaar hebben opge-
zocht, nu spreken we elkaar online; ons gesprek 
vindt al ‘zoomend’ plaats.

ASSETS
Eriks specialisatie in de opleiding is asset ma-
nagement. En zoals het een goed docent (en 
oud-zeevarende) betaamt begint het interview 
met een heel praktisch voorbeeld om de con-
text van innovatie duidelijk te maken. Erik Klok: 
“Binnen het huidige onderhoudsregime wordt 
een motor bijvoorbeeld elke 30.000 uren over-
haald. Maar is dat echt nodig? Misschien is het wel 
mogelijk om op basis van beschikbare data tot 
de conclusie te komen dat je ook pas na 35.000 
draaiuren zou kunnen overhalen. Dat is pure 
winst. Een kwestie van op een andere manier naar 
onderhoud gaan kijken.”

SHIPPING INNOVATIONS
De opleiding Marine Shipping Innovations wil 
de studenten zodanige bagage geven dat ze op 
andere manieren kunnen kijken.
Erik Klok: “Asset Management is niet zwart-wit. 
Het gaat niet altijd om getallen, het gaat om de 
methode en het gaat om de onderlinge relaties 

tussen de zaken.” Dit herkennen en er vervol-
gens op acteren maakt dat innovaties mogelijk 
worden. 
De studenten zijn tussen de vijfentwintig en de 
zestig. “Wat maar enigszins maritiem gelieerd is, 
hebben we”. Er zijn drie studielijnen: technisch, 
nautisch, scheepsbouw/ontwerp
Maar het gaat om de vraag: waarom wil je innove-
ren? En zo ja, hoe doe je dat dan?
Dat kan met de inzet van management, opera-
tioneel en met data. Bijvoorbeeld met nieuwe 
brandstoffen, smart shipping of smart maintenan-
ce. En vanuit het asset management: hoe kun je 
bestaande bronnen beter gebruiken?

HUMAN FACTOR
De opleiding heeft een technische basis, maar er 
zitten veel ‘human aspects’ aan. Erik Klok vertelt 
dat hij het belang daarvan zelf door schade en 
schande heeft meegekregen. Ten eerste al dat je 
mensen meeneemt in veranderingen en innova-
ties – gelijk hebben is wat anders dan gelijk krij-
gen. Daarnaast: de zeevaart is een conservatieve 
sector. Toch is hij ervan overtuigd dat verandering 
mogelijk is, sterker nog: ook nodig is. Met deze 
opleiding kan het ook gebeuren.
Hij benadrukt dat het niet alleen puur technisch 
is; er moet ook sprake zijn van sociale innovatie.

WAARDEN
Willen de innovaties ontstaan en beklijven dan 
gaat het vooral ook om de onderliggende waar-
den. Erik neemt ons weer mee naar het voorbeeld 
van die 30.000 draaiuren. Deze innovatie lijkt 
voornamelijk financieel gedreven. Maar daaron-

ZEEVARENDEN 
ZIJN OPLOSSINGSGERICHT

 INTERVIEW
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der liggen waarden als duurzaamheid, milieu 
en verantwoord omgaan met financiën. Dus: 
hoe kunnen wij als mensen stappen zetten in 
het verbeteren van de wereld, hoe ga je verant-
woord om met beschikbare middelen en met de 
financiën naar werknemers en stakeholders toe.

SOCIALE INNOVATIE
Dat het daarbij dus niet alleen om de technische 
innovatie gaat is Erik Klok duidelijk. Hij noemt 
een voorbeeld van een project van een afstu-
deerder die hij begeleidt.
“Er gaat nog wel eens wat fout bij de commis-
sioning van systemen. Dit kan in de garantie-
periode uitlopen op de nodige claims. Dat is 
ongewenst. Eerst is er gekeken naar het proces 
rond commissioning, maar dat bleek niet alleen 
de bottleneck te zijn. De organisatie eromheen 
speelt ook een rol. Hierbij gaat het dus om 
strubbelingen op het sociale vlak.

KIJKEN NAAR ANDERE SECTOREN
Waar kan de maritieme industrie nog wat van 
leren? Erik Klok: “Van de mobiliteitssector en 
de luchtvaart bijvoorbeeld: hoe gaan deze 
sectoren om met autonomie?” Wel vindt Erik 

dat het conservatisme van de maritieme sector 
een remmende factor is. Want we zijn gewend 
om zelf een oplossing te vinden voor zaken. 
Overigens ziet hij hierin bij de jongere generatie 
wel verandering.

OPLOSSINGSGERICHTHEID
Omgekeerd kan de samenleving als geheel leren 
van de oplossingsgerichtheid van zeevarenden, 
benadrukt Erik. “Je kunt niet even iemand laten 
komen, als je midden op zee zit. Als de trossen 
los zijn moet je het zelf oplossen. Die oplos-
singsgerichtheid is het grote kapitaal van de 
zeevarende. En dat blijft van belang.”
Uiteraard liggen er nog veel uitdagingen wat 
betreft innovatie – technisch of sociaal.
Smart maintenance is een nog onontgonnen 
gebied. Het is een voortdurend schakelen van 
het grote naar het gedetailleerde plaatje. Van 
de overkoepelende vraag naar de parameters, 
de getallen en de smeerolieanalyse, van de 
organisatie naar de hardware, van de classifica-
ties meekrijgen en dan de nieuwe oplossingen 
als uitzondering op de regels uit te kunnen 
voeren. Zoals de Boka Vanguard bijvoorbeeld, 
die op stuurboord de opbouw kreeg waardoor 
er nu veel efficiënter lading meegenomen kan 
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worden. Onder de regelgeving had het nooit zo 
gebouwd kunnen worden, maar door openheid 
en inspanning van alle betrokken partijen werd 
dit bijzondere schip mogelijk.

KLOTEN KLAREN
Naast dit ‘technisch schakelen’ liggen er ook 
zaken betreffende de ‘human factor’.
Want hoe zit het dan met de twee klachten die 
je voortdurend van zeevarenden hoort: papieren 
druk en de kleinere bemanningen? Erik: “Het is 
niet zo dat bemanning niet nodig is. Maar als je 
kijkt naar bijvoorbeeld de administratieve last 
die in de sector heerst, moeten er wel mogelijk-
heden zijn om administratieve processen een 
stuk efficiënter te organiseren.”
Inderdaad: het kan toch niet zo zijn dat de 
kapitein de duurst betaalde secretaresse ter 
wereld is.
Daarbij zijn er ook voorbeelden dat door de gro-
te hoeveelheid regels onveilige situaties kunnen 
ontstaan. Het is nooit goed veel nadruk op het 
systeem te leggen. Dit kan leiden tot een opsta-
peling van regelgeving. Mensen gaan dan kloten 
klaren en er ontstaat op z’n minst stilstand. 

VERTROUWEN EN BOUWEN
Het zou juist moeten gaan om vertrouwen en 
bouwen aan relaties. Erik Klok haalt oud-piloot 
Benno Baksteen aan: ‘doe alles volgens pro-
cedure, als je afwijkt geef je aan waarom – en 
als er een goede reden is, is het okay’. Dit is een 
interessante manier van omgaan met elkaar 
waarbij mensen uitgedaagd kunnen worden 
om proactief te zijn in wat ze doen. Hier kan de 
maritieme sector nog wel wat van de lucht-
vaartsector leren.
Daarom noemt Erik ook nog eens nadrukkelijk 
sociale innovatie – hoe gaan we met mensen 
aan boord om? En niet alleen aan boord; in 
sommige regio’s ben je als zeevarende vogelvrij, 
een tweederangs burger. Dat kan niet. Hierbij 
spreekt hij ook vanuit zijn christelijke levens-
overtuiging: in Jezus’ ogen telt ieder mens.
De oplossingsgerichtheid van de zeevarende 
blijft van belang. De ducttapementaliteit hoeft 
niet bij het oud vuil. Maar door de ruimte te 
nemen om anders te kijken, kan het oude am-
bacht de motor zijn voor nieuwe dingen. Better, 
stronger, faster. En zonder die basis in de steek 
te laten.

Stefan Francke en Helene Perfors

DE DUCTTAPEMENTALITEIT KAN ‘SHINEN’ DOOR 
INNOVATIE: BETTER, STRONGER, FASTER.
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Heeft elektrisch racen de toekomst?

Formule e , 
H 2O 

oF O 2?
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Heeft elektrisch racen de toekomst?

Thuis proberen wij wat min-

der vlees te eten. Helaas is 

één van de problemen met 

vegetarisch eten dat vlees-

vervangers niet echt lekker 

zijn. Het alternatief lijkt wel 

op vlees, maar smaakt toch 

een stuk minder dan het 

echte werk. Goed vegetarisch 

eten wil je dan ook niet aan 

vlees doen denken, maar 

wordt op een heel andere 

manier aangepakt. De ge-

rechten zitten zo anders in 

elkaar dat vlees helemaal 

niet in je hoofd opkomt.

Ergens lijkt bij het verhaal van de Formule E – het 
elektrische ‘zusje’ van de Formule 1 races – het-
zelfde aan de hand. De Formule E startte in 2014 
en werd gepresenteerd als de milieuvriendelijke 
tegenhanger van de benzine slurpende snelheids-
duivels op de Formule 1 circuits. Er doen 12 teams 
mee met 24 coureurs (2 per team). Er worden 15 
races per seizoen georganiseerd in 8 verschillen-
de landen. Daarmee zou de Formule E een mooi 
alternatief voor de Formule 1 zijn. Maar is dat 
werkelijk zo?

Iedereen kent Max Verstappen. Toen Max af-
gelopen seizoen F1-kampioen werd, zat half 
Nederland huilend achter de televisie. Maar wie 
kent Nyck de Vries? Deze Friese coureur werd in 
hetzelfde seizoen kampioen Formule E. Dat hij de 
ster is van het Mercedes EQ Formula E team, zal 
zo zijn, maar voor velen zou hij pas echt mee gaan 
tellen als hij (reserve)rijder bij het Formule 1 team 
wordt.
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Sommige raceliefhebbers echter vinden 
het elektrisch racen veel leuker dan de 
fossiele brandstofversie. Voor toeschou-
wers is de Formule E namelijk veel goed-
koper en de hele wedstrijd is op één dag 
te zien. Anders dan bij de F1 is er sprake 
van een gelijk speelveld bij de auto’s, 
vinden de races plaats op mooie stra-
tencircuits en zorgt de ‘aanvalsmodus’ 
met extra vermogen voor extra spanning. 
De wedstrijden zijn daarom behoorlijk 
onvoorspelbaar. Tel daar dan nog eens 
bij op dat de elektrische motoren steeds 
sterker worden en je in feite naar de 
techniek van jouw toekomstige auto zit te 
kijken, dan snap je eigenlijk niet waarom 
er niet massaal naar Formule E wordt 
overgeschakeld.

Maar de echte F1 liefhebbers wijzen ook 
op minpunten. De onvoorspelbaarheid 
zorgt dat er geen sprake is van een klas-
siek strijdtoneel tussen de grote jongens, 
dat je een heel seizoen in spanning 

houdt. Doordat er minder hard wordt 
gereden, ontbreekt pitstopstrijd en is het 
bandenmanagement ook niet van belang. 
Het draait vooral om het zo goed mogelijk 
benutten van de batterij. De stratencir-
cuits zijn wel leuk, maar je mist aan de 
andere kant de brullende motoren op de 
typische Formule 1 circuits.

De mogelijkheden om de auto’s verder 
technisch te ontwikkelen lijken op dit mo-
ment beperkt. Daarom trekken verschil-
lende merkenteams als Mercedes, BMW 
en Audi zich binnenkort weer terug uit de 
Formule E. Zij willen zich op hun gewone 
wagenaanbod gaan richten. Het is dus 
niet zeker of de Formule E het op termijn 
gaat volhouden.

Het lijkt een beetje op het verhaal van 
de vleesvervangers: Formule E doet je 
misschien toch teveel denken aan de For-
mule 1 en dan vooral aan wat je mist. Mis-
schien moet je daarom ook bij elektrisch 
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racen anders gaan kijken. Zoals bijvoorbeeld bij 
de Solar Power Race. Bij deze door zonne-ener-
gie aangedreven auto’s gaat het niet om wie het 
snelste is, maar wie het verste komt. Dan gaat het 
niet om een vervanging van de Formule 1, maar 
om een hele andere formule.

Het kan goed zijn dat op termijn de racewereld 
gewoon de ontwikkelingen in de energietransitie 
volgt. Het is dus nog maar de vraag of elektrisch 
rijden een blijvertje is. Wellicht dat waterstof- of 
persluchtmotoren betere mogelijkheden bieden 
voor vervoer. Die zouden wel eens een veel betere 
vervanger kunnen zijn voor de fossiele brandstof-
motoren. Ook in racewagens.

Dus kijken we in de toekomst misschien wel naar 
Formule H2O of O2. Tot die tijd zal er op veel 
schepen echter toch vooral voor de klassieke For-
mule 1 worden gejuicht, uiteraard vooral als Max 
Verstappen wint.

Stefan Francke
(met dank aan de bemanning van 

ploegboot Kees Jr)
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Als havendominee heb ik zo’n 
beetje elk jaar wel te maken met 
een sterfgeval aan boord. Daarbij 
valt me op dat geen ramp hetzelfde 
is. Dit besef dringt nog eens goed 
tot me door nu ik betrokken ben 
geraakt bij een chemicaliëntanker 
met een dodelijk ongeval. Iemand 
is een tank ingegaan terwijl daar 
onvoldoende frisse lucht was.

Verstikken in een tank gebeurt 
geregeld, maar voor het eerst krijg 
ik van maar liefst drie verschil-
lende personen de vraag om aan 
boord te gaan. Zowel mensen van 
het agentschap als de verzekering 
stellen vast dat de bemanning erg 
aangedaan is en denken dat ik iets 
kan betekenen. Mijn wedervraag 
is of ik dit kan overleggen met 
de kapitein. Helaas krijg ik geen 
antwoord. Voorzichtig vraag ik het 
een tweede keer, maar weer zonder 
resultaat. Gezien de hectiek lijkt het 
mij niet goed om aan te dringen. 
Graag had ik hem verteld dat ik er 
probeer te zijn voor aanhangers 
van alle godsdiensten en iedereen 
die dit respecteert. Als men aan 
boord ook die houding heeft, kan ik 
van dienst zijn.

De ervaring heeft mij geleerd dat 
’s avonds langsgaan het beste is. 
Het schip ligt zelfs vrijdagavond 
nog in de haven. Ik spreek het af 
met de agent. Eenmaal aan boord 

MARITIEM PA
STORAAT IN 

DE PRAKTIJK G e e n  r a m p  i s  h e t z e l f d e
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blijk ik, zoals ik al hoopte, de 
enige bezoeker. Alle opvaren-
den worden over mijn komst 
ingelicht via walkie talkies en 
de intercom.

Na zo’n twintig minuten wach-
ten blijkt alleen de Filippijnse 
bemanning aanwezig in de 
messroom. Naar hun zeggen 
zijn alle officieren nog druk 
met hun werkzaamheden. Dit 
is een antwoord waarvan ik 
weet dat het niet waar is. In 
de bijna 25 jaar dat ik koop-
vaardijpredikant ben heb ik 
nog nooit zoiets meegemaakt. 
Gewoonlijk probeert iedereen 
te komen.

Degenen die er wel zijn stellen 
mijn komst op prijs. Ze willen 
graag dat ik een dienst houd 
en met ze bid voor een collega 
die bij het ongeluk gewond 
raakte. Ook het besprenkelen 
met heilig water van hen, 
hun hutten, amuletten, de 
plaats des onheils en de plek 
waar het stoffelijk overschot 
heeft gelegen, wordt op prijs 
gesteld.

Als dit allemaal is gebeurd 
verlaat ik met een halfslachtig 
gevoel het schip. Aan de ene 
kant ben ik blij van dienst 
te kunnen zijn geweest. Aan 

de andere kant vind ik het 
jammer dat niet iedereen naar 
de bijeenkomst is gekomen. 
Tijdens een plechtigheid 
is er even geen hiërarchie 
onder de bemanning. Het is 
ook iets waarover nagepraat 
kan worden. Beide aspecten 
maken het makkelijker om 
elkaar tot steun te zijn. De 
meeste kapiteins begrijpen dit 
of voelen dit aan en geven de 
bemanning de opdracht om te 
komen. 

De maandag erop word ik 
gebeld door een medewerker 
van de gezondheidsdienst van 
de haven. De eigenaar heeft 
gevraagd of zij wil helpen te 
bepalen wie er (vanwege het 
ongeluk) afgelost wil worden. 
Het zijn er opvallend veel. De 
medewerker vraagt of ik met 
haar mee wil gaan omdat ze 
de vraag niet vaak gesteld 
krijgt.

We raken in gesprek over 
ingrijpende gebeurtenissen 
als deze. We hebben het over 
dat het de bemanning dichter 
bij elkaar kan brengen of juist 
uiteen kan drijven. Ook vertel 
ik dat het me dit keer niet 
gelukt is om een gezamenlijk 
plechtig moment aan boord te 
hebben. 

Eenmaal aan boord roept ze 
tot mijn grote bewondering 
de bemanning bij elkaar. Ze 
houdt een toespraakje waarin 
ze de emotionele kanten 
van het tragische ongeval 
benoemt. Ze improviseert en 
het is misschien allemaal wat 
onhandig, maar precies wat er 
moet gebeuren!

Helaas is weer niet iedereen 
erbij, met name de kapitein 
wordt gemist. Toch is het alle 
aanwezigen duidelijk dat het 
goed is dat dit gebeurt. Met 
goed bedoel ik overigens 
niet dat de eigenaar zich de 
moeite van het zoeken naar 
aflossers kan besparen en 
weer snel handel kan drij-
ven met het schip omdat de 
bemanning weer met elkaar is 
verbroederd. 

Dit keer voel ik me bij het 
verlaten van het schip minder 
halfslachtig. Net zoals in veel 
bijbelverhalen beschreven 
staat, gebeurt het goede vaak 
onverwacht en een beetje 
onhandig. De clichématige 
uitspraak dat niet het vele 
goed maar het goede veel, 
heeft plotseling veel zeg-
gingskracht. Net als dat geen 
enkele ramp hetzelfde is.

Léon Rasser

G e e n  r a m p  i s  h e t z e l f d e
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Voor een 
schoonmaak-
klus in ISC De 
Beer draaide 
Frits zijn hand 
niet om.

Een bakkie 
doen in de 

Beer.

Maria Stella 
Maris op de 
Willemskade

IM Pater Frits Maas mhm
Missionaris in hart en nieren

Hij was een gewaardeerde bezoeker op de Berge Stahl, welwillend 
inpakker bij Kerstfeest op Zee en een fantastische supporter bij de 
doorstart van zeemanscentrum ‘De Beer’. Recht door zee. Maar ook 
criticaster van het zeemanswelzijnswerk, vaak pijnlijk precies en een 
eenling.

Op 6 maart jl. overleed pater Frits Maas mhm.

Dat ‘mhm’ staat voor Mill Hill Missionaries, de orde waarvoor Frits koos toen hij zich geroepen 
wist tot het priesterschap. Na zijn eeuwige gelofte (in 1982) zette hij die drie letters ook altijd 
achter zijn naam, ze maakten deel uit van zijn identiteit. Zijn werk begon Frits in Kenia en het 
VK, maar na nog een aantal jaren studie kwam hij terug naar Nederland. Daar werd hij – na wat 
priesterlijke omzwervingen – studentenpastor.
Toen hij behoefte kreeg om wat anders te doen kwam er in 1997 de benoeming door kardinaal 
Simonis bij het Apostolaat ter Zee ‘Stella Maris’. Frits vond bijna onmiddellijk zijn thuis als 
pastor in de maritieme wereld. Het werk bij de zeemansmissie paste hem als echte ‘Mill Hiller’ 
zeer goed. Zijn reputatie als een vriendelijke, gastvrije en begrijpende pastor van ‘Stella Maris’ 
verspreidde zich wereldwijd onder zeevarenden. Op 1 januari 2022 was hij 25 jaar werkzaam in 
de haven van Rotterdam.

Hoewel Frits gedurende de jaren gezondheidsproblemen kende, kwam zijn overlijden voor de 
collega’s en relaties in de maritieme wereld zeer onverwacht. Frits Maas mhm is 64 jaar oud 
geworden. Wij mogen uitgaan van een behouden thuiskomst.

Helene Perfors



In de eerste weken van de oorlog werden er op 
social media allerlei mooie berichten gedeeld 
waarbij Russische en Oekraïense bemanningsle-
den broederlijk met elkaar poseerden. “Wij zijn 
als zeevarenden niet met elkaar in oorlog,” was de 
boodschap. Naarmate de oorlog vordert, worden 
dit soort berichten echter wat schaarser. Toch lijkt 
het aantal meldingen van uit de hand gelopen 
spanningen aan boord mee te vallen. Er zijn ook 
rederijen die ervoor gezorgd hebben geen ge-
mengde Oekraïens-Russische bemanningen meer 
aan boord te hebben.

Oekraïense opvarenden stonden en staan voor 
moeilijke dilemma’s. Gaan ze terug naar huis, 
waarna ze het land niet meer mogen verlaten om-
dat ze mogelijk worden opgeroepen voor militaire 
dienst? Laten ze hun gezin overkomen naar het 
buitenland? Maar hoe zit het dan met familiele-
den die achterblijven? En sommigen zitten vast in 
het thuisland en kunnen niet meer terug naar het 
schip.

Voor de Russische bemanningsleden ligt het ook 
ingewikkeld. Zeker als het om praktische zaken 
gaat als betaling van loon en verlof. Maar moeilijk-
heden spelen ook op een ander vlak, bijvoorbeeld 
bij degenen die het niet eens zijn met wat hun 
regering doet. Sommigen hebben besloten om te 
emigreren. Anderen zijn erg bang om zich uit te 
spreken, want daar zijn risico’s aan verbonden.

Het is voor de maritieme welzijnsorganisaties niet 
eenvoudig om te bepalen wat er nodig is aan hulp 
en waar. Een aantal organisaties komt sinds maart 
bij elkaar en fungeert als ‘denktank’. Daarnaast is 
er een website gelanceerd voor zeevarenden en 

andere belanghebbenden: 

www.seafarersinitiative.com. 

Op deze website zijn in het Engels, Russisch en 
Oekraïens verschillende bestanden te vinden: •  
hoe kapiteins tijdens de oorlog om kunnen gaan 
met hun bemanning  •  een overzicht van verschil-
lende hulplijnen  •  een evacuatieprogramma voor 
families van zeevarenden  •  waar vluchtelingen 
binnen de EU recht op hebben.

DeelnemenDe organisaties: 
•  alle Nederlandse Zeemanshuizen  
•  Waterbouwpastoraat  •  Havenbedrijven 
Amsterdam  •  Rotterdam en Moerdijk  •  FNV  •  ITF 
Nederland  •  Nederlandse Zeevarenden Centrale  •  
KVNR  •  Nautilus International  
•  PWC Rotterdam  •  Stichting Garantiefonds 
voor Zeevarenden  •  Oram en Vereniging van 
Rotterdamse Cargadoors. 

Het initiatief is gestart en worDt gefa-
ciliteerD Door: 
Wybenga | advocaten.
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De oorlog in De oekraïne laat ook De maritieme werelD niet onberoerD. Zo 
Hebben sommige scHepen op De Zwarte Zee te maken geHaD met raketaanvallen 
of Zeemijnen. maar belangrijker nog is Het enorme aantal russiscHe en 
oekraïense opvarenDen Dat werkZaam is in allerlei takken van scHeepvaart. Zij 
Zijn allemaal op De een of anDere manier betrokken bij Dit conflict.

www.seafarersinitiative.com
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terug naa r nor maa lZEEWIERSUM

 Foto van carton (B. Vonk) Kees Wiersma
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Niet lang na de coronapan-
demie (althans, het lijkt erop 
dat in Europa de pandemie is 
uitgewoed) zwellen de stem-
men aan in pers, op sociale 
media en televisie: we gaan 
zo snel als mogelijk terug naar 
normaal! Naar de tijd vóór eind 
2019. Terug naar de onbeperkte 
(en voortdurende) feesten, de 
uitgebreide vakanties, kopen 
wat je wilt en thuisbezorgd de 
volgende dag. Naar de onbe-
perkt groeiende economie, vlie-
gen voor heel weinig, naar nog 
grotere containerschepen. Want 
het is een recht, vrijheid staat 
verankerd in de grondwet! We 
zijn een stuk van onze vrijheid 
kwijt en die willen we terug! 

In de scheepvaart worden 
vrijheden al veel langer inge-
perkt. Ging je vroeger nog varen 
omwille van ‘vrijheid’, vandaag 

is daar niet veel meer van over. 
Natuurlijk kunnen de aspirant 
zeelieden dat niet weten – ze 
hebben immers geen vergelij-
kingsmateriaal. Maar zeelieden 
die al een tijd meegaan zien met 
lede ogen de vrijheden die ze 
hadden in snel tempo vermin-
deren.

In het begin van mijn carrière 
was binnen liggen in een haven 
vaak zeer aangenaam. In veel 
havens werden normale werk-
dagen gemaakt; om vijf uur kon 
de bemanning de luiken sluiten 
en begon de vrije avond. ‘s 
Zondags werd er vaak helemaal 
niet gewerkt. Wanneer je het 
geluk had dan in een haven te 
liggen, kon je hele gezinnen 
over de kade zien slenteren, 
lekker bootjes kijken. Hoezo 
afgesloten haventerreinen? De 
gebeurtenissen van 9/11 in de 

Verenigde Staten, die ervoor 
zorgden dat alle havens we-
reldwijd werden afgesloten met 
hekken en poorten, hadden nog 
niet plaatsgevonden. Een gang-
waywacht, nu verplicht, was er 
vaak alleen maar wanneer het 
tij vereiste om de trossen in de 
gaten te houden. Je stapte zó 
aan boord van een schip. Ging 
je na geladen of gelost te zijn 
weer varen, nam je de mooie 
herinneringen met je mee. 

Aan de wal werd voor velen 
pas tijdens de coronapande-
mie duidelijk wat ‘vrijheid’ 
betekende. Vrijheid met opzet 
tussen aanhalingstekens gezet. 
Tijdens de lockdowns mocht 
je je niet meer ’s avonds na 
achten zonder geldige reden 
op straat bevinden. Je had een 
QR-code nodig wilde je bepaal-
de gelegenheden binnen. In de 

terug naa r nor maa l
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kranten stonden surrealistische 
foto’s van een uitgestorven 
Kalverstraat. Een kleine, maar 
zeer luidruchtige groep maakte 
vergelijkingen met de Tweede 
Wereldoorlog: de niet-gevacci-
neerde was de ‘Nieuwe Jood’! 

De wereldhandel werd door de 
lockdowns in China behoorlijk 
ontwricht. Tot overmaat van 
ramp liep middenin de corona-
crisis een enorm containerschip 
aan de grond in het Suezkanaal 
en blokkeerde de zeer belang-
rijke scheepvaartroute voor da-
gen. Het gevolg was nog meer 
vertragingen in de toelevering 
van allerhande goederen. Je 
nieuwste mobiel? Late aanle-
vering, misschien pas volgende 
maand. 
De roep om terugkeer naar hoe-
het-was zwol aan. Niet alleen 
bewegingsvrijheid, de héle 

‘vrijheid’ was in het geding! 

Maar wie goed luisterde en keek 
(met moeite soms door al dat 
geschreeuw), hoorde en zag iets 
anders. Er werden wilde dieren 
gespot in steden, vossen liepen 
over straat en luister toch eens 
naar al die vogels! Wat is de 
lucht kristalhelder. Wat een stil-
te. Mensen herontdekten hoe 
mooi de natuur is, fietsen raak-
ten uitverkocht, op het strand 
kon je eindeloos wandelen 
– anderhalve meter van elkaar, 
dat dan weer wel. Het journaal 
vermeldde dat de CO2-uitstoot 
wereldwijd iets gedaald was! 
De inwoners van Delhi en 
Shanghai konden de overkant 
van de straat weer zien. Ook 
daar bestond ineens zoiets als 
een blauwe lucht. Omwonen-
den van Schiphol sliepen langer 
en vaster sinds jaren. En dat je 

moest wachten op je nieuwste 
gadgets? Och, je hoefde nu niet 
meer in een slaapzak voor de 
deur van de winkel te wachten 
om toch maar vooral de eerste 
te zijn met een nieuw speeltje. 
De wereld hield even een adem-
pauze, even een tandje minder. 
Wat een ongekend genot! 
Letterlijk ongekend.

Net nadat de wereld langzaam 
corona van zich af wist te 
schudden en bedrijven in de 
startblokken stonden om alles 
wat men had moeten ontberen 
in vliegende vaart in te halen 
werd het oorlog in Oekraïne.
Nu bleek ook gas, olie, zonne-
bloemolie en tarwe ergens van-
daan te komen. En niet gewoon 
onbeperkt aan de pomp of in 
de supermarkten verkrijgbaar 
te zijn ... 
Dat was even slikken, want hoe-
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wel de vliegtuigen weer uit de 
mottenballen gehaald werden 
stegen de ticketprijzen door de 
(veel) duurdere brandstof. 

Is het misschien zo dat we 
niet terug kúnnen naar een 
tijd die al geweest is? Omdat 
er altijd wel weer een andere 
werkelijkheid ontstaat die dat 
belemmert of verder uit het 
zicht doet raken? Ik bedoel 
dit: na de pandemie zouden 
schepen ‘gewoon’ weer in 
grote getalen onze goedkope 
spulletjes uit China komen 
brengen (Nú besteld, morgen in 
huis!) Ondanks de wereldwijde 
waarschuwingen voor klimaat-
verandering zou Shell nog 
eindeloze hoeveelheden gas uit 
Rusland halen waardoor ook de 
brandstofprijzen stabiel zouden 
blijven. Het gebruik van olie en 
kolen zouden weer ‘gewoon’ af-

gebouwd worden (lees: gewoon 
weer verhandeld worden als 
voor de pandemie).
De multinationals zouden 
‘gewoon’ weer doorgaan met 
groeien, de containerschepen 
zouden ‘gewoon’ nóg weer 
groter worden. Nog grotere 
schepen door een verbreed 
Suezkanaal zou de huidige wel-
vaart in stand houden. Koste 
wat kost!
Maar ja, dan gebeurt er weer 
iets, een oorlog bijvoorbeeld, 
die al die plannetjes doet 
dwarsbomen. 
In plaats van ‘terug naar nor-
maal’ zouden we de nieuwe tijd 
kunnen omarmen en voorko-
men dezelfde fouten te maken.
We kúnnen zonder al te veel 
gadgets, we hóeven niet twee of 
drie keer per jaar te vliegen. 
We kunnen focussen op kwa-
liteit in plaats van kwantiteit. 

We wéten nu dat groei niet 
oneindig kan zijn.

We kunnen zelfs (stiekem) 
stellen dat wij onze vrijheid 
al kwijtwaren vóór 2019. We 
waren (zijn?) consumptiesla-
ven. Door meer, meer en nog 
meer te consumeren (nieuwe 
auto, duurste mobiel), door 
alles maar te moeten (feesten, 
vakanties), alles groter, sneller, 
luxer… 
Ineens blijkt het gemis van deze 
dingen, of in ieder geval gemis 
aan overdaad hiervan, tóch zijn 
goede kanten te hebben. Rusti-
ger, duurzamer, overzichtelijker, 
socialer…
Hoezo ‘terug naar normaal’? Ik 
niet!

Kees Wiersum
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De kapitein, die zelf in Zwe-
den woont, waarschuwt mij: 
“Ieder voorjaar als de sneeuw 
is gesmolten vind je ze. Die 
jongelui die in hun uppie in de 
winter met hun rugzak door 
de bossen trekken, het grote 
avontuur tegemoet. En zich 
niet houden aan de paden. Ze 
raken verdwaald en door kou 
en vermoeidheid bevangen”. 
Deze goede raad knoop ik flink 
in mijn oren; dat zal mij niet 
overkomen.

Ik ging op ‘avontuur’ naar Lap-
pi met de bus. Vanuit Rauma, 
Finland. 
2 Januari, min 26 graden, alles 

schitterend wit van de sneeuw 
en blinkend goud van de zon. 
Binnen enkele minuten was 
mijn flesje water in een ijs-
klomp veranderd. De batterij 
van mijn camera moest ik 
iedere keer verwarmen onder 
mijn jas voor die het weer 
deed. Niets anders om me 
heen dan bomen, ijs, sneeuw 
en – gelukkig – brandende 
lantaarnpalen.
Ik veranderde al snel in de 
verschrikkelijke sneeuwvrouw, 
zó koud was het. Af en toe een 
auto die stapvoets door de 
dikke laag sneeuw reed en de 
bestuurder die mij dan mee-
warig aankeek. Wie waagt zich 

nu buiten in deze kou! 
Maar ik vond het de mooiste 
wandeling die ik ooit in de 
sneeuw gemaakt had. Ik hield 
me goed aan de raad van de 
kap en bleef netjes op de pa-
den. Ook al had hij gezegd dat 
Finland erg gevaarlijk kon zijn, 
was ik geen seconde bang voor 
griezelige dingen. Het enige 
wilde dier wat ik tegenkwam 
was een specht die een gat in 
een lantaarnpaal wilde boren. 
Op de terugweg ging ik 
opwarmen in de supermarkt, 
de mensen liepen met een 
grote boog om me heen. Later 
zag ik op een selfie die ik had 
gemaakt waarom (zie foto).

SPANNENDE 
AVONTUREN
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Jaren later, midden in de win-
ter, was ik weer in Rauma. Het 
was iets minder koud dan de 
vorige keer.
Ik snakte naar de bossen, we 
lagen al dagen in de haven 
en ik wilde wel weer eens wat 
anders. 
Dus: flesje water mee, boter-
hammen en mijn camera. GPS 
was er nog niet op de mobiele 
telefoon, dus bedacht ik dat ik 
de hele route foto’s zou maken 
zodat ik de weg terug kon 
vinden. Niet voorbereid, geen 
kaart van de omgeving; een 
spontane actie.
Na niet al te lange tijd was ik in 
het grote enge bos. Geen pad 

te zien, dus klom ik omhoog 
via een droogstaand beekje. 
De camera liet ik maar doork-
likken, ook al leek iedere boom 
op de andere.
Ondertussen schoten allerlei 
scenario’s door mijn hoofd. 
Wat als ik toch verdwaal? Wat 
als er beren en wolven zijn? 
Wat doen ze aan boord als ik 
niet terugkom? 
Ik stuurde voor de zekerheid 
wat foto’s naar mijn zeeman. 
Halverwege de berg hoorde ik 
kindergeroep boven me. Oei, 
dat is eng! Zijn zij verdwaald? 
Zit er een beer achter hen 
aan? Ik klom wat sneller naar 
boven, af en toe weer terugglij-

dend door het dunne laagje ijs 
in de beek. Ik moest ze redden! 
Ook fragmenten van die enge 
film, ‘the Blair Witch Project’, 
kaatsten heen en weer door 
mijn hoofd. Het zou toch niet? 

Eindelijk kwam er een eind 
aan het geklim en kon ik weer 
gewoon lopen. Op zoek naar 
de verloren kinderen. Ik zag 
ze, twee jongetjes. Op een 
schommel. Met daaromheen 
een nieuwbouwwijk ...

Ik heb maar de bus terugge-
nomen.

Gaby Niesthoven

FOTO
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DE SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE

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 de haven van Hoorn, op een muur die eens de zeezijde van de 
stad tegen onverhoedse aanvallen beschermde, staan en zitten drie 
bronzen jongens. Zo te zien zijn ze enthousiast in gesprek, kijkend 
naar het Markermeer, de vroegere Zuiderzee. Een plakkaat ver-
meldt in diverse talen wie deze jongens zijn. Het zijn Padde, Hayo en 
Rolf, de hoofdpersonen uit het beroemde boek ‘De scheepsjongens 
van Bontekoe’. Bontekoe is de schipper van de Oost-Indië vaarder 
‘Nieuw Hoorn’. Vandaar dat die jongens in Hoorn op een muurtje 
hangen, het was de thuishaven van hun eerste schip. Niet zo ver 
hiervandaan staat ook een standbeeld van hun kapitein, Bontekoe.

Hoorn

DE SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE
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Hoewel gebaseerd op het echte journaal 
van de ‘Nieuw Hoorn’, is het boek minstens 
voor de helft verzonnen door schrijver 
Johan Fabricius. Dat mag. Hij geeft in ieder 
geval een goed beeld van de zeevaart in de 
tijd dat Holland nog een wereldmacht was. 
Kan de beeldengroep gerekend worden 
tot een maritiem monument? Het onder-
scheidt zich in ieder geval wel van dat 
soort monumenten die ons land rijk is. Niks 
geen op zee gebleven vissers, omgekomen 
zeelieden tijdens oorlogen, geen mannen 
die herdacht worden omdat ze hun avon-
turen niet na hebben kunnen vertellen. 
Fijn dat niet alle monumenten een beladen 
betekenis hebben; het is goed ons zo af en 
toe andere gebeurtenissen – leukere – te 
herinneren.

Om te weten te komen of de toevallige 
Hoornse passant een idee heeft waaraan 
dit monument refereert, besluit ik een kort 
journalistiek onderzoekje te doen. Het eer-
ste vereiste overigens van een reporter is 

dat hij zich inleest in de materie. Hoewel ik 
(misschien) het boek in een zeer ver verle-
den heb gelezen heb ik, voordat ik op mijn 
fiets sprong, toch even snel Wikipedia erop 
nageslagen. Ik posteer me, met camera, bij 
de beeldengroep en tracht de verbronste 
jongens een beetje leuk te vereeuwigen. 
Er komt een groep tieners aan, een paar 
meiden en jongens. Ze zien me fotograferen 
en maken wat opmerkingen. Maar voordat 
ze door kunnen lopen, het Houten Hoofd 
op, spreek ik ze aan.
“Hebben jullie enig idee wie deze jongens 
zijn?” Ze weten het niet en vragen gelukkig 
verder. 
“Deze jongens hebben het mooiste beroep 
ter wereld gekozen”, zeg ik half geksche-
rend.
De jongens lachen en één belooft mij plech-
tig zich op te geven bij de zeevaartschool. 
“Morgen nog!”

Mijn volgende kandidaat is een oudere 
heer, schipperspet op, zwart jasje, wit 



31

baardje. Met mijn jarenlange ervaring op 
zee zie ik direct dat hij zo maar een gepen-
sioneerde zeeman zou kunnen zijn. Eén die 
met weemoed bijna dagelijks de Hoornse 
haven bezoekt om, net als de Bonte-
koe-jongens, in de verte te staren. 
“Ja, ik woon in Hoorn”, antwoordt hij op 
mijn vraag of hij van hier is.
Dan weet hij vast wie deze beeldengroep 
voorstelt, denk ik enthousiast. Ik vraag het 
hem.
“Eh, ja iets met boten en een bonte koe… 
Was héél lang geleden!” zegt hij aarzelend.
Voorzichtig hoor ik hem uit of hij gevaren 
heeft. 
“Ik heb in de verzekering gezeten en ben 
de laatst vijftien jaar beheerder van theater 
‘Patronaat’ geweest. Ken je dat?”
Daarna laat hij nog een verzameling foto’s 
van de beeldengroep zien, op zijn telefoon.
“Zwart-wit, dat komt toch het beste uit.”
Als laatste spreek ik een Duitse toerist, 
die net van een enorm riviercruiseschip is 
gestapt.

Op mijn, in mijn beste Duits gestelde, vraag 
of hij weet wie die bronzen jongens zijn, 
zegt hij subiet: “Keine Ahnung.” Beleefd 
hoort hij mijn verhaal aan en met een “Dan-
ke! Tschüss!” neemt hij afscheid, de oude 
binnenstad van Hoorn in.

Ik besluit dat het genoeg is, althans genoeg 
voor een beeldengroep die haast niemand 
iets zegt en die niemand een traan doet la-
ten. Er worden geen bloemen gelegd want 
er is geen herdenkingsdag. Het is zo maar 
een leuke herinnering aan een boek uit 
1924 en aan een schip en haar bemanning, 
nog veel eerder terug in de tijd. 

Ik besluit dat de beeldengroep ‘De 
scheepsjongens van Bontekoe’ geen monu-
ment is.

Kees Wiersum
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 GEZIEN EN GELEZEN

KATTENFILMPJES, BACH EN HORLOGES
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KATTENFILMPJES, BACH EN HORLOGES
Een foto van een vuurtoren is een beetje zoals 
een kattenfilmpje op Facebook. Het ziet er 
al snel leuk uit. Maar door de voorspelbaar-
heid word je het ook weer vrij gauw zat. Mark 
Zuckerberg peinst zich daarom suf hoe het nu 
verder moet met zijn bedrijf. Eigenaren van 
boekwinkels in kustplaatsen hoeven dat niet 
meer te doen. De tanende belangstelling voor 
hun afgezaagde collectie vuurtorenboeken zit ze 
niet langer dwars. Er is namelijk een nieuw boek 
dat de kassa’s doet rinkelen. Het heet ‘Atlas van 
vuurtorens aan het einde van de wereld’.

Het is geschreven door de Spaanse schrijver 
José Luis Gonzáles Marcías. Volgens sommigen 
is hij geniaal. Daar zit in een kern van waarheid 
in want in zekere zin herhaalt hij het kunstje 
van de wereldberoemde componist Johann 
Sebastian Bach.

Bach schreef muziekstukken in barokstijl. Dat is 
een soort muziek waarvan tijdens Bachs leven 
iedereen al dacht dat die uit de mode was ge-
raakt. Alle muzikale mogelijkheden die het  
genre bood leken wel zo’n beetje uitgeprobeerd, 
ook door Bach. Hij gebruikte die kennis echter 
om de ultieme barokmuziek te schrijven. Dat 
deed hij zo goed dat de rest erbij is verbleekt.

Gonzáles Marcías blaast op deze manier het 
vuurtorenboekgenre weer nieuw leven in. Zo 
staan in zijn boek tekeningen van vuurtorens die 

de bouwwerken nét wat specialer doen lijken. 
Anders dus dan de gebruikelijke foto’s of teke-
ningen. Verder staan in het boek ook een soort 
zeekaarten die doen denken aan schatkaarten. 
Ze zijn heel mooi gemaakt. 

Minstens zo mooi zijn de verhalen die bij de 
torens horen. Ze zijn van het soort waarbij je je 
afvraagt wat waar is en wat verzonnen is. Want 
wat is er bijvoorbeeld gebeurd met de vuurto-
renwachters van Robbeneiland? Waarom zijn zij 
verdwenen? En is het nou toeval dat een blinde 
vuurtorenwachter zorgt dat er licht schijnt op de 
poolcirkel? En klopt het dat sommige torens in 
Rusland radioactieve straling verspreiden? 
De 30 verhalen zijn allemaal goed geschreven. 
Ze zijn afgedrukt op mooi papier in een boek 
met een stevige kaft met een á la vuurtoren 
rood-wit gestreepte rug.

Het woord ‘atlas’ in de titel suggereert dat het 
om een totaaloverzicht gaat. In werkelijkheid 
heeft de schrijver een selectie gemaakt van 
een aantal vuurtorens. Ze staan allemaal op 
plaatsen die tot de verbeelding spreken. Gon-
záles Marcías zegt zelf ook eerlijk dat zijn keuze 
betrekkelijk willekeurig is. Hij heeft vooral op de 
leesbaarheid gelet.
Het mooie is dat je, wanneer je alle vuurtoren-
verhalen hebt gelezen, ook het gevoel hebt dat 
je het allemaal wel zo ongeveer weet. 
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Het boek is eigentijds opgezet. Je zou het 
kunnen vergelijken met musea. Vroeger leken 
die op een magazijn. Een bezoeker kon toen 
naar eindeloze rijen statieportretten, ridder-
helmen, landbouwwerktuigen of wat dan ook 
gaan kijken. Tegenwoordig is er minder te 
zien. Maar wát er te zien is, ziet er mooi uit en 
vormt een geheel. Bij de voorwerpen worden 
verhalen verteld. Droge feitjes als jaartallen, 
locatie en materiaalgebruik worden op zo’n 
manier gepresenteerd dat je het makkelijk 
kunt overslaan. En als je er echt meer over 
wilt weten, is er natuurlijk een podcast. Die 
heeft het boek ook. Al is die er helaas alleen 
nog in het Spaans.

Voor mij dringt zich bij het lezen van dit boek 
de overeenkomst tussen vuurtorens en horlo-

ges op. We leven immers in een tijd waarin ie-
dereen tot op de seconde nauwkeurig de tijd 
kan aflezen op een mobiele telefoon. Toch 
geven mensen vele duizenden euro’s uit aan 
polshorloges terwijl de techniek van radertjes 
en veertjes gedateerd is. Een horloge is een 
sieraad geworden. 
Van vuurtorens kun je op dezelfde manier 
houden. Ze zijn niet meer echt nodig maar 
ze hebben een niet te evenaren charme en 
schoonheid. Ze versieren het kustlandschap. 
In deze tijd van digitale zeekaarten, AIS 
en alarmsystemen verdienen ze speciale 
aandacht. En hoe kan dat beter dan met een 
prachtig boek?

Leon Rasser 

Als dominee spreekt de nadruk op verhalen me aan. Wanneer er 
namelijk bij het lezen van de bijbel teveel nadruk gelegd wordt op 
feiten als jaartallen, hoeveelheden en tijdsduur dan komt de bedoe-
ling van het boek niet goed over. Wanneer de nadruk gelegd wordt op 
de bijzondere verhalen en hun diepe betekenis, dan blijkt al snel dat 
de bijbel geen onzin is maar een bijzondere verzameling van boeken.
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DAGLICHT
Uit chaos van lakens en

voorgevoel opgestaan, gordijnen
open, de radio aan, was

plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:

Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is

komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde.

J. Herzberg
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De veerdienstmaatschappij moest van 
de Arabische eigenaar drastisch in de 
personeelskosten snijden. Werd er dus 
een Zoomvergadering gehouden met 
de 800 werknemers? Ik denk van niet. 
Het massale ontslag, door middel van 
een filmpje op het internet en als don-
derslag bij heldere hemel, is absurd. 
En dan druk ik me nog zacht uit.
De 800 zeevarenden konden gemakke-
lijk ontslagen worden omdat feitelijk 
de werkgever op het Kanaaleiland 
Jersey gevestigd is. En wellicht valt dit 
ook onder het eufemistische ‘Spirit of 
Britain’. Terecht schreeuwde de – met 
name gezellen – vakbond RMT moord 
en brand. Want zie maar eens ander 
werk als kok of matroos te vinden in 

modern ontslag
Je zal maar als zeevarende 
werken aan boord van de 
veerboot ‘Spirit of Britain’ en 
te horen krijgen dat jij en je 
collega’s, ongeveer 800 zielen, 
per direct ontslagen worden. 
En in deze moderne tijd van 
sociale media en internet 
dat ontslag meegedeeld 
krijg via Zoom. Je verzint 
het niet. Maar het gebeurt. 
De scheepsnamen van deze 
maatschappij beginnen vaak 
met ‘Pride’, maar of iedereen 
nu nog trots is?



deze barre tijden. Ondanks dat 
er een ontslagvergoeding werd 
geboden, hoger dan feitelijk 
betaald moet worden. 
De zeevarenden met Neder-
landse loon- & arbeidsvoor-
waarden bleven buiten schot. 
Immers een collectief ontslag 
moet in overleg met de vakbon-
den en meestal wordt er een 
sociaal plan afgesproken om de 
pijn te verzachten. Bij goed ge-
bruik hadden de vakbonden in 
Groot-Brittannië op zijn minst 
ook op voorhand geïnformeerd 
moeten worden en ook daar 
geldt een opzegtermijn. Maar 
de chief executive van deze 

veerdienstrederij had hier geen 
boodschap aan.
Of deze werkgever er iets mee 
is opgeschoten? Het vervangen 
van de bemanning met goed-
kopere third party bemanning, 
bleek niet zo’n goed idee. Er 
was geen fatsoenlijke over-
dracht, dus veel veerboten kon-
den uiteindelijk niet uitvaren 
vanwege de veiligheid. Daarbij 
wordt er nu wel gewerkt aan 
een minimumloon voor Britse 
zeevarenden die een Britse 
haven aandoen.
Een ontslag (op staande 
voet) moet hier in Nederland 
onverwijld medegedeeld 

worden onder vermelding van 
de reden van het ontslag. In 
een ver verleden was er een 
zeevarende die ontslagen was 
met een SMS-berichtje van de 
werkgever. To cut a long story 
short, toen de zaak voor de 
kantonrechter kwam ontkende 
de werkgever het bestaan van 
het SMS-berichtje. De zeevaren-
den in kwestie had het bericht 
echter goed bewaard op zijn 
telefoon. Het ontslag hield bij 
de kantonrechter geen stand.
Ontslagen worden door middel 
van Zoom of SMS, what’s next?

modern ontslag

37

Jos Hilberding
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Feit is dat de hele wereld steeds 
sneller verandert. Covid is ui-
teraard met afstand de grootste 
ontregelaar geweest van de 
laatste tijd, maar toonde wel 
aan dat onze branche nood-
zakelijk is en blijft. De oorlog 
in Oekraïne laat zien dat de 
onderlinge afhankelijkheid 
wereldwijd enorm is geworden. 
Ook de Ever Given bewees al 
eerder hoe de wereldhandel 
aan elkaar hangt van ‘just in 
time’. Dat betekent dat bedrij-
ven geen voorraden meer zelf 
aanhouden, maar net op tijd 
hun onderdelen of handel bin-
nenkrijgen. Dat wringt nu. Door 
het gebrek aan zogenoemde ka-
belbomen uit Oekraïne moesten 
bijvoorbeeld binnen een week 
de Duitse autofabrieken dicht. 
Zoals we allemaal weten is de 
ketting zo sterk als de zwakste 
schakel, en er blijken de laatste 
jaren nogal wat gevoelige scha-
kels te zijn.
De transportprijzen schieten 
momenteel door het dak. Tege-
lijkertijd: als straks een hoop 
nieuwbouwschepen van de 
helling lopen zal dat wel weer 
terugveren.
Bedrijven hebben een hekel 
aan al die onzekerheid. Het is 

daarom te verwachten dat er 
vaker lokaal geproduceerd gaat 
worden en meer voorraden 
zullen worden aangehouden. 
Maar veel minder transport? 
Er zal meer gerobotiseerd gaan 
worden, dat gaat zeker in de 
scheepvaart doorwerken. 
Uiteraard speelt ook vergroe-
ning een belangrijke rol. Ik 
geloof persoonlijk dat dit een 
kans is en geen bedreiging. Of 
we nu gaan vliegeren, op water-
stof, heel andere aandrijvingen 
krijgen of andere vaarroutes 
opzetten met meer bunkermo-
gelijkheden onderweg, dat is 
uitvoering. Maar daar blijven 
handjes en hersens voor nodig.
Verder verandert de industrie 
razendsnel door digitalise-
ring. Vernieuwing is er altijd 
geweest, en even zo vaak was er 
scepsis. Stalen schepen gingen 
nooit hout vervangen, machi-
nisten waren tijdelijke krachten 
volgens de stoomstokers en GPS 
was veel te onbetrouwbaar om 
het sextant op te bergen. De 
hamvraag is: moet je je daar-
over zorgen maken? 
Autonoom varen is het nieuwe 
toverwoord lijkt het wel. Com-
puters zijn goedkoper, worden 
niet moe en maken minder fou-

ten, zo is het vaakst genoemde 
voordeel. Ongetwijfeld is hier 
veel winst te behalen, en laten 
we die ook vooral benutten. 
Wat is dan de meerwaarde van 
een goede zeeman of vrouw? 
Die zit volgens mij al eeuwen-
lang in het kunnen omgaan 
met ongestructureerde pro-
blemen. Het is vakmanschap, 
creativiteit, avontuurlijkheid 
en zelfstandigheid. Daarnaast 
moet je goed kunnen samen-
werken, luisteren en zeker met 
moderne technieken ook more-
le of ethische besluiten kunnen 
nemen. Wel verandert de taak 
en opleiding, want de digitalise-
ring stopt niet. 
Het is een kwestie van goed 
wakker blijven, nieuwe tech-
nieken omarmen en ouderwets 
vakmanschap leveren. Juist 
deze tijd vraagt om goed perso-
neel. Wat betreft mijn wedden-
schap: ik heb voorgesteld het 
krat bier om te ruilen voor een 
goede fles wijn die we samen 
opdrinken bij een lekkere 
maaltijd. Kwestie van flexibel 
blijven. Van kameraadschap 
en creatief zijn. Dan kun je zelf 
ook profiteren.

Moddergeus 

Glazen 
 Bol

Aan het begin van dit voetbalseizoen heb ik 
er een krat bier op verwed dat mijn favoriete 
voetbalclub boven die van mijn maat ging 
eindigen. Nu, vlak voor het einde van het 
seizoen, is het puntenverschil dermate groot 
dat ik die weddenschap glansrijk ga verliezen. 
Tot zover mijn voorspellend inzicht. En dan 
vraagt de redactie of ik wil nadenken over de 
toekomst van bemanning in de scheepvaart. 
Nou vooruit dan, voor wat het waard is.
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