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Een tropische ‘kerstboom’ in de dock-office. 
Foto Stefan Francke

VAN DE REDACTIE

Zeevarenden werken onder de meest 

extreme weersomstandigheden. Ze varen 

met ijsbrekers in de poolkou en ze staan 

bloot aan de hoogste temperaturen in het 

Midden-Oosten. Maar of de temperatuur 

nu hoog of laag is; aan boord wordt kerst 

gevierd. Al kan het wel vreemd aanvoelen 

als je voor het eerst met kerst in de 

tropen bent – onder de kerstboom in de 

zonneschijn terwijl het 35 graden is.

In deze Diepgang meten we de temperatuur 

op binnen de maritieme wereld. Sommige 

ontwikkelingen slaan ons koud om het 

hart, andere maken ons helemaal warm 

van binnen. Intussen vieren we kerst. En 

wenst de redactie van Diepgang u – met een 

warme groet - alvast alle goeds voor 2023!
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Eigenlijk zou voor een kachelfabriek ‘Eudokia’ een hele mooie 
naam zijn. Want dit Griekse woord betekent ‘welbehagen’. 
En we spreken van behaaglijke warmte als de kachel lekker 
brandt. Behaaglijk is ook een woord dat past bij het kerstfeest. 
Niet alleen omdat we met kerst graag de gezelligheid opzoeken 
en warme truien dragen. 
Het kerstverhaal gaat toch ook over die 
herdertjes die in de koude nacht een warme 
stal opzoeken. Daar vinden ze tussen het stro 
en de behaaglijk warme lijven van de os en 
de ezel het kind in de kribbe. Bovendien … 
in het kerstverhaal horen we de engelen het 
lied zingen “Ere zij God in den hoge. En vrede 
op aarde – in de mensen een welbehagen.” 
Kerst – een behaaglijk feest.
Maar dan hebben we het verhaal misschien 
toch niet helemaal goed begrepen.
Want vaak stellen we bij dat engelenkoor 
een heleboel lieve, schattige wezentjes met 
vleugeltjes voor. Maar dat is niet het plaat-
je dat het Bijbelverhaal tekent. Er wordt 
gesproken over een hemelse legermacht. Het 
hemelkoor lijkt meer op een enorme groep 
militairen die brullend een lied aanheffen. 
Hemelse peacekeepers. Niet voor niets wordt 

gezegd dat de herders niet bang hoeven zijn, 
want dat waren ze wel bij deze aanblik.
In ons vorige huis had ik lange tijd een 
uitgeknipte foto ophangen van persbureau 
Reuters, genomen tijdens de Irakoorlog. We 
zien een Amerikaanse soldaat met een jong 
kind in zijn handen zitten. In een oorlog zijn 
kinderen het kind van de rekening, ook in de 
gewapende conflicten in het jaar 2022. Uit de 
foto spreekt grote zorg van die soldaat voor 
dat weerloze kind en tegelijkertijd onthand-
heid en onmacht. Voor mij stond die foto 
ergens symbool voor wat er in het kerstver-
haal gebeurt. Een hemelse legermacht en 
een weerloos kind in de kribbe. Het is niet 
allemaal lieflijk. Hoe kun je dan van “welbe-
hagen” spreken?
In Rotterdam stond een ziekenhuis dat 
‘Eudokia’ heette. Deze naam past inderdaad 

 MEDITATIE

Welbehaaglijk?
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beter bij een ziekenhuis dan bij een kachel-
fabrikant. Want eudokia staat niet voor 
kachelwarmte, maar voor het gevoel dat 
een ouder kan hebben bij een pasgeboren 
kind. Als je vader of moeder wordt, voel je 
van binnen een vorm van liefde die je daar-
voor nog nauwelijks kende. Het is liefde, 
maar tegelijkertijd slaat ook de schrik je om 
het hart: ik ben nu verantwoordelijk voor 
dit kleine wurm. Je bent blij en trots als 
ouder, maar je bent ook bezorgd en schrikt 
van ieder huiltje. Aan jou is de zorg van dit 
nieuwe leven toevertrouwd. Zoals in het 
ziekenhuis Eudokia de zorg voor behoud 
van leven werd toevertrouwd aan de artsen 
en verpleging.
De hemelse legermacht zingt over eudokia: 
vrede op aarde, in de mensen een welbeha-
gen. Het kerstverhaal gaat over de onmacht 

van God en liefde voor mensen. En het 
kerstverhaal gaat ook over nieuw leven dat 
aan mensen wordt toevertrouwd – met de 
bedoeling dat wij de verantwoordelijkheid 
daarvoor oppakken. Waar eudokia wordt 
gedeeld, wordt de wereld vanzelf weer wat 
mooier.
Kerst anno 2022. Ik hoop dat vrede op 
aarde uiteindelijk ook weer gevonden mag 
worden in de Oekraïne. Daar breekt, terwijl 
ik dit schrijf, de koude winter aan. Geluk-
kig merk ik dat er bij de opvang van alle 
betrokkenen bij het oorlogsgeweld – aan 
de wal en op de schepen – veel eudokia 
wordt gevonden. Dat zijn lichtpuntjes in een 
donkere wereld.

Stefan Francke

Welbehaaglijk?
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De generatie zeevarenden die het aan boord warm 
hield met likeur, Irish coffee, whisky of jenever is al 
lang gepensioneerd, of een heel eind in die richting. 
Op sommige schepen mag je in je vrije tijd nog een 
biertje drinken. Maar het zondagse glas cognac na 
de middagmaaltijd is alleen nog voorbehouden aan 
kantoorpersoneel dat die middag toch al geen plannen 
had - behalve een boswandeling maken met vrouw en 
kinderen.
De thermostaat aan boord kan gelukkig op standje 
tropisch. De Filippijnse zeeman die buiten de trossen los 
gooit houdt het hoofd warm met een wollen muts.
De gepensioneerde kapitein thuis stookt zijn huis warm 
met een houtkachel; hij laat zijn cv-ketel uit. Maar had hij 
aan boord ooit kunnen wennen aan een kopje thee na de 
warme maaltijd? 
De moderne zeeman drinkt namelijk regelmatig een 
kopje thee. Op de brug, maar ook op andere plekken aan 
boord staan dozen vol met theezakjes. Naast de grote 
zakken met proteïne vind je Poolse thee, Oekraïense thee, 
Nederlandse thee, Filippijnse thee, Engelse thee en Indische 
thee. De zeeman van tegenwoordig is een theeman.

D e  t h e e m a nD e  t h e e m a n



7

@strid

ps
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen 

vOOr de prOvinciale staten. Beste zeeman/

theeman, vergeet niet je schriftelijke 

vOlmacht te regelen Bij je gemeente. als je 

geen infOrmatie vindt Op de gemeentelijke 

weBsite; Bel ze dan even.

D e  t h e e m a nD e  t h e e m a n
De zeemansvrouw is alleen thuis, zij heft het glas bij de 
kerstboom. Haar man drinkt aan boord een kopje warme 
winterthee. 
Er gebeurt de laatste tijd nog al wat op zee. Beste 
mensen, pas goed op jezelf en op elkaar. Thuis, maar ook 
aan boord. Je kunt niet worden gemist.

Ik wens jullie veel gezondheid, alle goeds en een 
behouden vaart toe in het jaar 2023. 
Dankjewel voor het lezen.
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ZEEWIERSUM

P e r s o n e e l s t e kor t
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Zo, dat duurt lang! 
Ik zit op een nIet al te vol terras in de 
binnenstad en wacht op Iemand dIe mIjn 
bestellIng komt opnemen. het Zonnetje 
schIjnt, de coronamaatregelen zIjn 
opgeheven, het mag weer! daarom vind ik 
het niet erg te wachten. hoewel, na een 
kwartier slaat de dorst toch wel toe. zou je 
zelf moeten bestellen, binnen? dat Zou toch 
ergens aangegeven staan en…

P e r s o n e e l s t e kor t
Maar daar staat ineens een piepjong serveerstertje voor me, rood 
aangelopen en duidelijk transpirerend. Haar gordel met pinauto-
maat, geldwisselkokertjes en portemonnee lijkt haast te zwaar voor 
haar. 
“Zeg het maar!” ze blaft nog nèt niet, maar duidelijk is dat ze het 
héél druk heeft.
Ik doe mijn bestelling en voeg eraan toe dat ze rustig aan kan doen; 
ik heb alle tijd. Het serveerstertje ontdooit iets.
“Ik sta er bijna alleen voor…” zegt ze, “gelukkig is het nu nog niet 
druk, maar vanmiddag…” haar stem sterft weg. Personeelstekort in 
de horeca. Je hoort niet anders.
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Niet alleen in de horeca is er een tekort 
aan personeel. Schiphol heeft deze zomer 
wereldwijd een compleet modderfiguur 
geslagen met honderden meters lange 
wachtrijen van passagiers. Koffers kwamen 
niet aan op bestemming, mensen misten 
hun vlucht en veel vluchten werden simpel-
weg gecanceld. Personeelstekort, luidde 
steevast het excuus.
Ook bij veel telefonische klantenservices 
(“Momenteel is het drukker dan u gewend 
bent...”), in het onderwijs, ziekenhuizen en 
zorg, technische beroepen, winkels, overal 
luidt het excuus: personeelstekort. 

Waar komt dat min of meer plotselinge 
tekort aan mensen toch vandaan? “Co-
rona!” wordt er direct geroepen. “Want,” 
zo betoogt Schiphol, “door de lockdowns 
gingen er bijna geen vluchten en vertrokken 
veel werknemers ...” Een eerlijker verklaring 
zou zijn dat deze mensen gewoon ontsla-
gen zijn, waarna ze niet meer terugkeerden 
toen ze weer nodig waren. Vanwege de lage 
salarissen en slechte werkomstandigheden. 
Intussen slaat ook de horeca alarm, want 
ook hier was het: geen klanten, dus geen 
personeel nodig. Wég met die overbodige 
mensen, die kosten alleen maar geld! Veel 
zijn er naar de zorg gegaan, zo zegt men nu. 
Maar ook daar kan men het werk niet meer 
aan want: personeelstekort! 

Eigenlijk zou je verwachten dat in dit 
post-coronatijdperk de balans weer in 
evenwicht zou komen. Niets is minder waar. 
Overál is er een tekort aan werknemers.
Wel doet zich een aantal vreemde zaken 
voor: het werkloosheidscijfer vóór de 
coronatijd was ongeveer 274.000 mensen. 
Je zou verwachten dat het aantal werk-
zoekenden fors zou zijn verminderd door 
het personeelstekort. Immers: iedereen 
kan werk vinden zo lijkt het. Maar nee, de 

laatste telling, na corona is 328.000 werk-
zoekenden. Waar komen die tekorten dan 
vandaan?
Heeft misschien de vergrijzing toegeslagen? 
Hebben ouderen in de lockdowns ineens 
gerealiseerd dat het eigenlijk best fijn is 
om thuis aan je hobby’s te kunnen werken? 
Zeker een aantal. Maar is er misschien nog 
iets ánders aan de hand?

In de loop van bijna een halve eeuw heb ik 
de bemanningen op Nederlandse sche-
pen zien veranderen in een bonte mix van 
nationaliteiten. In slechts enkele decen-
nia werden de Nederlandse vlagschepen 
bemand van uitsluitend Nederlanders naar 
Kaapverdiërs, Portugezen, Spanjolen, Filipij-
nen, Indonesiërs, Esten, Russen, Oekraïners 
et cetera. En steevast was het argument van 
de reders: “Tja, we wíllen wel met Nederlan-
ders varen, maar ze zíjn er niet - personeels-
krapte!” Saillant detail: de nieuwe werkne-
mers werden wel steeds goedkoper. 

Wordt er nu – en ik wil me niet op het pad 
van de complotdenkers begeven; ik stel 
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alleen een vraag – hetzelfde spelletje 
gespeeld? (Duur) personeel dat je niet hebt 
hoef je namelijk ook niet te betalen. En 
wanneer de economie tegen de verwachtin-
gen in tóch blijft groeien? Ondanks krapte? 
Het personeel dat je kunt krijgen (handig 
hoor, zoveel Oekraïense vluchtelingen) kost 
niet zoveel aan salaris als de Nederlanders.

Bovenstaande werkt al heel lang prima in 
de scheepvaart. Met als gevolg dat nu er 
bijna geen Nederlanders meer zijn op de 
vloot, het animo voor jongeren om te gaan 
varen óók naar een dieptepunt gekelderd 
is. De aanwas op scholen is bedroevend 
laag. Daardoor een overcompleet aan zee-
vaartdocenten. Dat dan weer wel.
Kennelijk is de huidige tijd hét moment om 
het laatste bastion te nemen, nl. de natio-
naliteitseis van de kapitein op Nederland-
se schepen. Eind oktober ontving ik een 
mailtje om mijn stem te laten horen tegen 
de wetswijziging die het mogelijk maakt om 
meer nationaliteiten als gezagvoerder op 
een Nederlands schip toe te laten. Nu mag 
dat alleen na toetsing door een commissie 

waar ook de vakbond zitting in heeft. De mi-
nister wil nu ook niet-EU kapiteins zonder 
vergunning gaan toelaten. Maar wanneer 
de minister zijn zin krijgt, onder het mom 
van ‘krapte op de arbeidsmarkt (we kunnen 
geen Nederlanders krijgen), zal de arbeids-
markt onbelemmerd opengegooid worden 
voor alle andere kapiteins.

Terug naar de wal. Is hier iets soortgelijks 
aan de hand? Kunnen werkgevers inder-
daad geen personeel krijgen? Of gaat het 
erom dat werkgevers het personeel in 
Nederland te duur vinden? Wanneer je je 
oor te luisteren legt op een bouwlocatie of 
bij mensen die aan de weg werken hoor je 
al haast geen Nederlands meer spreken. 
Willen we geen vuile handen meer maken 
of wil de werkgever voor een dubbeltje op 
de eerste rang zitten? Geen antwoord op 
het eind van dit artikel, wel iets om over na 
te denken, dunkt me. 

Kees Wiersum
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 INTERVIEW

INTERVIEW MET ‘HOOFDVLOP’ FRED OMVLEE
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BIJ THUISKOMST 
EEN PATATKRAAM 

OP DE STEIGER. 
EEN PATATKRAAM 

IS BELANGRIJK!

Als je dominee 
Fred Omvlee (57) 
googelt is de kans 
groot dat je eerst 
bij zijn Elvisdiensten 
terecht komt. Ook 
het online www.
MijnKerk popt op, 
want hij was lang 
‘internetdominee’. En hij wordt veelvuldig gelinkt aan de zoge-
naamde Top2000-kerkdiensten. Maar in het dagelijks leven is Fred 
Omvlee Hoofd Geestelijke Verzorging van de Koninklijke Marine. 
Wat op zich ook niet echt alledaags te noemen is. Hij karakteri-
seert zichzelf als doenerig, creatief, politiek en muzikaal. Sinds vorig 
jaar zit Fred Omvlee ook in het bestuur van de SPWO, de stich-
ting van Stefan. Daarom wil Diepgang wel eens wat meer weten.

“HET GAAT NIET ALLEEN OVER DE BIJBEL EN OVER GOD, 

MAAR HET GAAT OVER JOUW LEVEN.”

AVONTUUR
Wat Fred aantrok om predi-
kant te worden was om het 
levensverhaal van mensen te 
horen: “Het gaat niet alleen 
over de Bijbel en over God, 
maar het gaat over jouw 
leven.” In 1998 werd hij do-
minee in Monnickendam. Dat 
beviel goed, maar hij zocht 
toch nog iets meer avontuur. 
Al jong was hij gefascineerd 
door het leger en hij wilde 
dominee bij defensie worden. 
De marine had zijn voorkeur, 
maar dat was vooral prak-

tisch; Den Helder is niet heel 
ver van Monnickendam.

DIEPE
Toch was de marine echt 
een sprong in het diepe. 
Als vlootpredikant ben je 
‘embedded’, dat wil zeggen, 
niet bewapend maar je maakt 
wel deel uit van de opera-
ties. Join the navy, see the 
world. In augustus 2002 werd 
hij aangenomen en na een 
halfjaar zat Fred al in Noor-
wegen. Sindsdien volgden er 
vele missies, onder andere in 

Liberia, Afghanistan (op het 
land), counter-narcotics op 
de Antillen en operatie Sofia 
voor de kust van Libië. 
De VN-missie in Liberia in 
2003 met LPD Zr. Ms. Rot-
terdam maakte veel indruk. 
Daar zat alles in: tropen en 
avontuur. Maar het had ook 
de geur van oorlog, met een 
verscheurde bevolking en re-
bellengroeperingen. Fred was 
gevraagd nog te komen bij 
een gewonde Ierse marinier. 
Deze stierf op de operatieta-
fel. Het stoffelijk overschot 
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“JE BENT GOED OP UITZENDING ALS
 HET 

THUIS OOK GOED LOOPT.”

was nog een dag aan boord 
voordat het werd overge-
dragen. Dit soort gebeurte-
nissen scheppen een band 
met de bemanning. Fred: 
“Zodra de dood in het spel 
is, komen wij als pastores 
in beeld; dan is het voor het 
echie. Je staat midden in 
het speelveld, het gaat om 
goede zorg, goede vormen, 
goede woorden. Wat een 
mooi werk! Het is op dat 
moment volkomen duide-
lijk waarom je er bent.”

HOOFDVLOP
In 2018 werd Fred chef 
geestelijke verzorging KM. 
Weer een sprong in het 
diepe. Maar hij voelt zich in-
middels senang op die plek 
en probeert de leidingge-
vende te zijn die hij zelf had 
willen hebben. Dat bete-
kent vooral dat hij dat het 
aan alle kanten gaat om je 
eigen grenzen te bewaken. 
Vertrouwen en waardering 
te geven. En zijn onderge-
schikten zegt: laat weten 
wat je nodig hebt.
Het huidige werk leent 
zich niet zo voor de stoere 
verhalen en de mooie pla-
tjes. Hij vindt het wel heel 
waardevol om zijn jongere 
collega’s bij te staan. Een 
pastor is vaak erg terugge-
worpen op zichzelf en Fred 
Omvlee vindt dat je ook 
zuinig moet zijn op jezelf.
“Als weer een collega burn 
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out raakt heb ik iets niet 
goed gedaan.”

ELVIS
Iets ‘flamboyants’ moet 
er dan toch wel zijn. Een 
mooi plaatje. Zijn Elvis-
passie. Regelmatig is hij 
voorganger én voor-
zanger in Elvisdiensten. 
Fred: “Ik gebruik iets 
wat mezelf raakt. Iets 
dat voor mij een bron is 
geworden.” Het voor-
beeld van één levens-
verhaal met talenten 
en tragiek, daar kan 
iedereen bij aanhaken. 
En er wordt gedanst!!!

THUISFRONT
Net als bij de koopvaar-
dij is er een thuisfront 
dat belangrijk is. Het 
grote verschil is wel 
dat bij de marine beter 
gepland kan worden, 
en dat je te maken hebt 
met één werkgever, in 
plaats van allemaal 
verschillende rederijen 
en manning agencies. 
Ook over het algemeen 
maar één nationaliteit. 
Dat heeft zijn grote 
voordelen. Als men kan 
plannen (in vredestijd) 
zijn de schepen over het 
algemeen met de kerst 
in Den Helder. Maar 
soms is dat niet moge-
lijk.

De geestelijk verzorger 
is ook beschikbaar 
voor het thuisfront. 
Soms omdat er zaken 
thuis spelen. Of omdat 
er tijdens de missie 
aan boord al wat is 
opgebouwd, wordt er 
ook thuis een beroep 
gedaan op de GV’er. 
Bijvoorbeeld bij rouw en 
trouw, lief en leed. Vaak 
is het op het kruisvlak, 
op werk, iets privés 
en soms speelt er nog 
iets uit het verleden. 
Overigens: het klassie-
ke beeld van de vrouw 
thuis met de kinderen 
bestaat niet meer. De 
partners werken ook.
Het thuisfront wordt bij 
een missie betrokken 
met thuisfront comi-
tés. Actieve vrijwilli-
gersclubs die worden 
gefaciliteerd door de 
marine. Zij verzorgen 
een nieuwsbrief naar de 
eerste ‘waarschuwings-
adressen’. Natuurlijk is 
er de ‘Thuisfrontcon-
tactdag’, meestal in iets 
als de Efteling, geschikt 
voor het hele gezin. 
En pakjes van thuis en 
tekeningen blijven – hoe 
traditioneel ook – een 
feest aan boord. 

PATATKRAAM
Bij thuiskomst staat er 
een patatkraam op de 

“SCHEPEN ZIJN OVER HET 

ALGEMEEN MET KERST IN 

DEN HELDER.”



 

Stefan Francke en 
Helene Perfors
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steiger. En wordt de bemanning 
feestelijk onthaald. Deze ‘feeste-
lijkheden’ zijn steeds belangrij-
ker geworden.
Sowieso is er meer contact 
tussen boord en wal. Ook bij de 
marine is internet belangrijk. En 
wat als er onrust is in de regio 
waar het schip is? Via GV aan 
boord of als er al iets in de krant 
staat komt er vanuit boord een 
bericht. De marineleiding is 
daar alert op.
Je bent goed op uitzending als 
het thuis ook goed loopt. Het 
kan zijn dat er een ‘black hole 
procedure’ wordt opgezet. Dan 
wordt de communicatie uitgezet 
en kan er bij het thuisfront on-

rust ontstaan. Er is steeds meer 
Whatsapp. Vaak wordt hier ook 
de GV-er ingezet, die aan boord 
en zijn counterpart thuis.

OPERATIONEEL
De mannen en vrouwen bij de 
marine zijn meestal tussen de 
18 en de 30. Vaak hebben ze 
nog geen partner. Na een jaar 
of 8 gaan er veel de dienst uit. 
Maar als het gaat om een leven 
lang operationeel te zijn is er 
gelukkig steeds meer oog voor 
verschillende fasen, zodat bij-
voorbeeld ook jonge moeders in 
dienst kunnen blijven. Er wordt 
ook steeds meer ‘uitgevlogen’, 
mensen gaan tussendoor naar 

huis en er zijn herintreders en 
reservisten. De ervaring bij de 
marine is: hoe diverser een 
schip, hoe beter. Het is toch alle-
maal nog erg ‘wit’ en mannelijk.

Fred Omvlee zelf heeft er geen 
spijt van dat hij bij de marine 
terecht is gekomen. Defensie is 
een goede werkgever, zo zegt 
hij. Ja, er zijn offers die je moet 
brengen, je bent vaak lang weg. 
En dat blijft een uitdaging. 
Maar dat je “achter het 
rood-witte lint werkt, het avon-
tuur er is, de kameraadschap 
en de enorme humor. Dat is 
onbetaalbaar”.
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Wereldwijd is een wet 
aangenomen over internet 
aan boord.
Elke reder is nu verplicht 

om internet toegankelijk te maken 
voor de bemanning, tenzij dat 
om praktische redenen niet gaat. 
Heel erg opzienbarend is dit niet, 
want het komt overeen met de 
dagelijkse praktijk. 
In de wet staat ook dat reders 
geen geld mogen verdienen met 
het verkopen van WiFi aan hun 
bemanningsleden. Dat gebeurt 
gelukkig in de dagelijkse praktijk 
niet veel. Maar voor de groep 
zeevarenden die bijvoorbeeld 
50 dollar voor 500 MB moeten 
betalen is deze wet goed 
nieuws. Hopelijk zal er streng 
gecontroleerd worden.
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IJSKLONTJES

In de begintijd van het online boeken 
surften zoonlief en ik door al het heer-
lijks dat de reisbureaus aanboden. Ik 
had met terugwerkende kracht een 
salarisverhoging gekregen en wij wisten 
wel wat we met dat extra’s gingen doen. 
Het was krokusvakantie en we hadden 
na een paar tegenslagen enorm behoef-
te aan warmte. 

Het werd een leuk appartementje op de 
Canarische eilanden. Een hele week zon, zee 
en cocktails. Jammer dat de zeeman niet mee 
kon, maar ja, die was op de Baltic, varend op 
een coaster. 
Eén klik op de knop en binnen no-time kwam 
de bevestiging al binnen. Onze dag kon niet 
meer stuk. 

Alhoewel… bij het lezen van de bevestiging 
viel mijn oog op de volgende regel: 
‘Uw huurauto staat gereed bij aankomst op 
het vliegveld’. 
Euh, ik heb niet eens een rijbewijs. En zoonlief 
ook niet.
De locatie lag diep in de bergen en openbaar 
vervoer kwam daar niet. Lichtelijk in paniek 
belde ik het nummer dat op de bevestiging 
stond. Mevrouw Reisbureau ging, enigszins 
geïrriteerd door mijn domheid, voor ons op 
zoek naar een redelijk alternatief. Dat werd 
Madeira. Ook niet fout.

Bij aankomst werden we eerst verwelkomd 
door een tropische stortbui, maar daarna 
brak de zon door. Nooit eerder had ik meege-
maakt dat het in februari zo lekker warm kon 
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IJSKLONTJES

zijn. Op een catamaran gingen we op ‘wal-
vissenjacht’, we genoten elke seconde van de 
toertjes en van alles wat we ondernamen. 
Ik hield de zeeman regelmatig op de hoogte, 
al vond ik zijn reacties eerlijk gezegd wat 
killetjes. 

Het contrast kon niet groter zijn, zo merkte ik 
op het dak van het complex waar een zwem-
paradijs en zelfs een cocktailbar was. Terwijl 
ik mijmerend met een heerlijk drankje aan de 
rand van het zwembad zat, met mijn voeten 
spattend in het water, belde de zeeman. 
“Ik wilde je plezier niet bederven, dus daarom 
zei ik maar niets over de situatie hier aan 
boord. Ik zeg het nu toch maar. We hebben 
hier een vrieskou die niet te beschrijven is. 
Icing aan boord, kijk maar naar die ijsklontjes 

in je cocktail, en daar een paar miljoen van 
aan elkaar geplakt. Over het hele schip. Rijen 
en rijen dik. De hele dag staan we te bikken, 
zoiets als op handarbeidles op school met 
een guts. Non stop zijn we bezig om te voor-
komen dat we breken. Dag en nacht. Vandaag 
zijn we door een ijsbreker naar een haven 
gesleept en liggen we in de luwte. Nu kunnen 
we even onze rust pakken en daarna weer 
door met bikken.” 

De ijsklontjes uit mijn drankje heb ik maar in 
het water gegooid. Een guts had ík niet nodig, 
binnen een minuut waren ze gesmolten.

Gaby Niesthoven
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ijspegels in een warme machinekamer

Wonderlijk wat kerst kan doen: 
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MARITIEM PA
STORAAT IN 

DE PRAKTIJK

Er zijn echter ook zeevarenden van wie de familieleden niet kunnen vluchten. 
Bijvoorbeeld omdat hun echtgenote de zorg heeft voor grootouders die te oud 
zijn om het land te verlaten. Zeevarenden in dergelijke omstandigheden worden 
nogal eens geholpen door hun reders. Ze kunnen hun contract verlengen en zo 
meer geld sturen. Tijdens hun verlof verblijven ze in een hotel dat ook door de 
reders wordt betaald.
Maar wat als je schip verkocht wordt? En de nieuwe eigenaar allemaal mensen 
uit India aanneemt, waardoor je nog als enige Oekraïner aan boord bent? Waarbij 
geen rekening gehouden wordt met de eetgewoontes. Waarbij niemand de ver-
antwoordelijkheid voelt om je in een groep op te nemen.

Tijdens een bezoek aan boord vertelde een zeevarende over zo’n situatie waarin 
hij beland was. Het enige wat ik kon verzinnen was een oproep te doen aan alle 
mensen en kerken die misschien iets zouden kunnen betekenen. De diaconie van 
het Noord-Hollandse dorpje Callantsoog reageerde door hun vakantiewoning 
beschikbaar te stellen.

Veel Zeevarenden uit de oekraïne hebben hun leven weer 

een beetje op de rit. hun familIeleden wonen inmiddels 

in polen, georgië of Bulgarije. gelukkig verdienen ze geld 

genoeg om de woekerprijzen te betalen dIe voor hun 

wonIngen worden gevraagd.

Oe k ra ï ens e  z e e m a n  tu s s en  w a l  en  sc h ip
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Toen dit geregeld was, duurde het helaas nog maandenlang voordat zijn verzoek 
om aflossing werd ingewilligd. Inmiddels waren er zoveel vluchtelingen gekomen 
dat de woning al door anderen was bezet. Daarbij was wél met de burgerlijke 
gemeente afgesproken dat zij voor de zeevarende zouden zorgen. 

Toen het eenmaal zo ver was gaven de verantwoordelijken echter niet direct 
thuis. Het Duitse zeemanshotel in Amsterdam bood gelukkig uitkomst. Daarna 
kon de Oekraïner verblijven in een voormalig bejaardenhuis in Wieringerwerf. 
Maar binnen drie dagen ontving hij een onsympathieke brief waarin stond dat hij 
toch echt binnen een maand een nieuw schip moest vinden. En als dat niet lukte 
hij het zelf maar moest uitzoeken.

Gelukkig slaagde hij erin om een nieuwe betrekking te vinden. De Chinese eige-
naar zat voor een dubbeltje op de eerste rang, want de zeeman stapte op in Am-
sterdam. Overigens moest hij wel zijn eigen werkkleding meebrengen en over de 
betaling van de tuberculose- en COVID-testen is de eigenaar nog steeds opvallend 
vaag. Het bemanningskantoor in de Oekraïne doet trouwens ook mee aan het 
kaalplukken. Zoals in dit land gebruikelijk, is de eerste maand van de gage voor 
hen.

Desalniettemin overheerste bij zijn vertrek de dankbaarheid voor iedereen die 
hem heeft geholpen. Al zal hij natuurlijk pas weer echt vrolijk kunnen zijn als de 
oorlog in zijn land is afgelopen is en hij zijn familie weer kan zien.

Léon Rasser

Oe k ra ï ens e  z e e m a n  tu s s en  w a l  en  sc h ip



MonuMenten Van De Zee

De Zee KoMt WeeR teRuGDe Zee KoMt WeeR teRuG

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.
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ooit lag de kustlijn van noordwIjk Veel verder landInwaarts. 

dat stuk van de badplaats heet nu noordwijk-Binnen. er zijn 

sporen Van Bewoning van bijna 4000 jaar oud. door de eeuwen 

heen bewoog de kustlijn zich langZaam naar Buiten tot waar 

die nu ligt. de rij duinen Voor noordwijk aan zee is nieuw 
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De Zee KoMt WeeR teRuGDe Zee KoMt WeeR teRuG

noordwijk

ooit lag de kustlijn van noordwIjk Veel verder landInwaarts. 

dat stuk van de badplaats heet nu noordwijk-Binnen. er zijn 

sporen Van Bewoning van bijna 4000 jaar oud. door de eeuwen 

heen bewoog de kustlijn zich langZaam naar Buiten tot waar 

die nu ligt. de rij duinen Voor noordwijk aan zee is nieuw 

aangelegd. tijdens de tweede wereldoorlog bouwde de duitse 

bezetter voor de atlantIkwall een betonnen Beschermrand. 

een stuk daarvan staat nu tentoongesteld op de Beroemde 

wilhelminaboulevard die zich achter de duinenrij bevIndt.
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Maar ik kom niet voor de Antlantikwall. Ik wil graag twee maritieme 
monumenten aan de boulevard bezoeken. Ik krijg uitleg door Hans Meiland 
en Conny Eichelsheim, die in Noordwijk rondleidingen verzorgen. Alles op 
deze boulevard ademt geschiedenis: het standbeeld van Wilhelmina, het 
Engelandvaardermuseum verderop, de hotels met koninklijke namen, de 
schildersroute en de ruimtevaarderswandeling.

Wij beginnen aan het ene uiteinde van de boulevard, bij het monument voor 
oorlogsslachtoffers op zee. Dit bescheiden monument is onthuld in 2014. Boven-
op bevinden zich de namen van drie Britse oorlogskruisers die op 22 september 
1914 werden getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot. Daarbij kwamen 1459 
opvarenden om, van wie er 41 begraven liggen in Noordwijk. Het monument wil 
alle oorlogsslachtoffers eren, die op Noordwijks grondgebied zijn aangetroffen of 
begraven. Zo’n feitje waar ik niet van op de hoogte was: in Nederland zijn er vier 
centrale begraafplaatsen voor alle in kustplaatsen aangetroffen slachtoffers. Aan 
de bovenkant van het monument is ook een kompas gegraveerd en daarnaast de 
namen Pretoria, Ottawa, Londen, Berlijn en Warschau. Waarom nu juist voor deze 
namen is gekozen is mij en mijn rondleiders volstrekt onduidelijk.

We wandelen naar de andere kant van de boulevard. Daar bevindt zich onder-
aan de duinen het beeld ‘De Redder’. Dit door Charlotte van Pallandt ontworpen 
monument werd in 1976 neergezet ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van 
de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij (de afkorting 
KNZHRM was vroeger de langste afkorting in Nederland). Een oud-reddingsboot-
schipper en zijn dochter stonden model voor het beeld.
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“Ik kan me nog goed de oude reddingsboot herinneren,” vertelt Hans. “Die 
klepperde over de straat als die naar zee werd getrokken. Dan ging een hele 
stoet mensen meekijken. Het stormde dan meestal.” “De oude reddingsboot Kurt 
Carlsen is er ook nog. Die staat tijdelijk in Katwijk, omdat er nu geen plek hier 
is.” Bij het monument vinden geen jaarlijkse herdenkingen plaats, alleen bij heel 
bijzondere gelegenheden.

In Noordwijk bevindt zich nog steeds een reddingspost, op het strand, nu met het 
meest moderne materieel. Want er komen nog steeds mensen in nood op zee, zij 
het dat het tegenwoordig meer surfers en zeilers betreft. Noordwijk is van een vis-
serijgemeenschap een toeristisch dorp geworden. Dat begon al in de negentiende 
eeuw. Ik zie zulke toeristen ook bij de monumenten kijken. Een Gronings echtpaar 
stapt van hun fietsen af bij het oorlogsmonument. Een jong stel leest later het 
gedicht op het blok steen – ik hoor dat ze Duits met elkaar praten. Zo maakt de 
geschiedenis altijd slingerbewegingen
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Hans wijst op een rij oude huizen: “Kijk, die 
staan allemaal met de voorkant naar binnen 
gericht. Men was vroeger niet in het strand 
geïnteresseerd. De zee vormde een gevaar.” Hij 
vervolgt: “De zee trok zich terug, zodat Noord-
wijk aan Zee ontstond. Maar nu komt de zee 
weer terug. Dus zijn maatregelen nodig.” 

Dat kan ik beamen. Want de laatste keer dat 
ik Noordwijk aan Zee had gezien was vanaf 
een baggerschip voor de kust, die zorgde voor 
strandsuppletie. Zo kunnen er monumenten 
blijven staan op de plek, waar de zee geeft en 
de zee neemt.

Stefan Francke



OP SOMMIGE SCHEPEN ZOU DEZE COLLAGE IN DE MESSROOM 
WEERSTAND OPROEPEN, MAAR AAN BOORD VAN DE MT 
CASTARA STOREN DE DAAR WERKZAME HINDOES, 

BOEDDHISTEN EN ISLAMIETEN ER ZICH TOTAAL NIET AAN. TERWIJL 
DIE TOCH PROMINENT AANWEZIG ZIJN. 

BLIJKBAAR DOET HET ZONDIGEN TEGEN DE PERSPECTIEFWETTEN 
NIET PIJN AAN HUN OGEN. 

OF ZE HEBBEN NIET OPGELET TIJDENS TEKENLES.
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Zeemansdagboek 
op internet

 

Willem Slooten (1902-1992), 
stuurman op de grote vaart, 

hield gedurende de hele Tweede 
Wereldoorlog nauwgezet 
een dagboek bij. Dit unieke 
tijdsdocument is sinds kort 
in zijn geheel in te zien op de 

website 
www.koopvaardij40-45.nl. 

Minstens zo interessant is de 
aanvullende informatie op de 
site. Op een knappe manier 

wordt een beeld gegeven hoe het 
was om in de oorlog te varen.

De website is gemaakt door Fred Beijen, een 
neef van Willem Slooten en oud-journalist 
Sjaak Priester.



Geen Kerstmis aan boord zonder de KerstdoosGeen Kerstmis aan boord zonder de Kerstdoos

Zo’n 4000 zeevarenden mogen rekenen op een met liefde ingepakt cadeautje. 

Het Comité Kerstfeest op Zee viert 75 jaar KerstpaKKetten aan boord. na 
de oorlog werden er door een grote Club aan Zeemansvrouwen soKKen, wan-
ten, mutsen en sjaals gebreid voor de Zeelieden. door de jaren Heen is, net 
als alles in de maritieme wereld, deZe Kerstdoos gemoderniseerd. maar de 
emotionele waarde ervan is gelijK gebleven: Het is geen Kerst aan boord als 
er geen Kerstdoos is. 

gerard en naomi de goede, ooK al weer 25 jaar de KartreKKers van Het 
Comité, Zorgen met Hun Club van vrijwilligers ervoor dat ooK dit jaar de 
paKKetten verZonden worden.
als nostalgisCHe Knipoog naar de begintijd Zit daar ooK een gebreide muts in. 
de mutsen worden nog steeds met veel pleZier gemaaKt. nu door een Klein 
leger aan oudere dames.
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Geen Kerstmis aan boord zonder de KerstdoosGeen Kerstmis aan boord zonder de Kerstdoos

Zo’n 4000 zeevarenden mogen rekenen op een met liefde ingepakt cadeautje. 



34

Je hoofd erbij houden
We leven in een 
zorgelijke tijd. De 
oorlog in Oekraïne, 
de energiecrisis, 
de stijgende 
temperatuur op 
aarde en alle 
gevolgen daarvan 
wereldwijd en de 
stijgende inflatie. 
Voor wat betreft 
de economie zijn 
mogelijk de zeven 
magere jaren 
aangebroken.  
De laatste magere 
jaren dateren van 
2008 – 2015.
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Je hoofd erbij houden

Jos Hilberding

Op mijn fietstocht naar Rome 
was ik beland in Remagen am 
Rhein en bracht ’s ochtends 
vroeg voor het ontbijt een bezoek 
aan de Apollinariskirche, een 
bedevaartkerk. In de crypte van 
deze kerk wordt het hoofd van 
Sint Apollinaris bewaard.

Apollinaris is een Syrische heilige. 
Hij werd door Petrus, van wie 
hij een leerling was, als eerste 
bisschop van Ravenna gewijd. 
Apollinaris en zijn volgelingen 
werden verdreven uit Ravenna 
tijdens de vervolgingen van 
keizer Vespasianus. Bij het 
verlaten van de stad werd hij 
gearresteerd als leider, gefolterd 
en doodgemarteld.

Volgens de legende wilde de 
Keulse aartsbisschop Rainald von 
Dassel in 1164 de relikwieën van 
de Drie Koningen en het hoofd van 
Apollinaris uit Milaan meenemen 
naar Keulen. Ter hoogte van 
Remagen kon zijn schip echter 
op miraculeuze wijze niet verder 
varen. Pas toen men op bevel van 
een engel het hoofd achterliet in 
de St. Maartenskerk in Remagen, 
kon het schip verder. De kerk werd 

daarop aan St. Apollinaris 
gewijd.

Op weg naar de Adriatische kust 
passeerde ik Classe, de haven van 
Ravenna. Daar stichtte Apollinaris 
in het jaar 44 een van de eerste 
bisdommen. In Classe stuitte ik 
op de basiliek Sant’ Apollinare, 
gewijd in 547 en gebouwd op het 
graf van de heilige. 

Het doet mij denken aan 
Johannes de Doper, een 
belangrijke figuur uit de Bijbel 
die zijn hoofd verloor omdat 
hij het gezag van koning 
Herodes aan de kaak stelde. 
Het is niet zeker hoe Apollinaris 
aan zijn einde is gekomen. 
Onthoofding (decapitatie) was 
een gebruikelijke manier in de 
oudheid om een doodstraf te 
voltrekken. 

Met alle ellende en onheil waar 
wij nu mee geconfronteerd 
worden, hoop en bid ik dat alle 
weldenkende mensen aan wie wij 
het gezag hebben toevertrouwd, 
hun hoofd erbij houden.



Diep in onszelf dragen we hoop
als dat niet het geval is,

is er geen hoop.
Hoop

is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop

is niet voorspellen
of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft

Hoop
Is ergens voor werken

omdat het goed is
niet alleen

omdat het kans van slagen heeft.

Hoop
is niet hetzelfde als optimisme

evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen

wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,

het resultaat.

Vaclav Havel

De weg van de Hoop

bomen
36

bomen



bomenbomen
Reclames geven vaak een duidelijk beeld van hoe het kerstgevoel 
eruit moet zien. Buiten is het donker en koud. Het sneeuwt, 
iedereen draagt sjaals en mutsen. Overal hangen gekleurde 
lampjes. Binnen is het lekker warm. Met familie en vrienden 
zitten we knus met chocolademelk bij de boom. Vrede op aarde. 
Tja. In werkelijkheid kent iedereen ook de stress voor het 
veel te ingewikkelde diner of de ongemakkelijke ‘gezelligheid’ 
van schoonouders of foute ooms. De zorgvuldig uitgezochte 
kerstboom blijkt alle naalden te verliezen. 
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Dat contrast van koud en 
warm is natuurlijk ook dik 
overdreven. Zeker in Neder-
land. Een witte kerst is in de 
laatste twintig jaar maar drie 
keer voorgekomen. Met het 
tempo van de huidige opwar-
ming komt de kerstman over 
een paar jaar in een zwem-
broek en zijn de rendieren 
vervangen door dolfijnen. 
Eén voordeel: de kerstbomen 
groeien als een malle door de 
stikstof. Op de Hoge Veluwe 
mochten om die reden de 
bomen zelfs gratis afgehaald 
worden. Maar de klimaatver-
andering zorgt vooral voor 
verschraling van de grond.

Verrassend is dat woes-
tijngrond daarentegen wel 
behoorlijk vruchtbaar is. Er is 
in een woestijn simpelweg te 
weinig neerslag voor begroei-
ing, maar we kennen allemaal 

de beelden van de bloemen-
pracht die ontstaat na een 
regenbui.

Inspirerend is het verhaal van 
Tony Rinaudo. Een Australi-
sche zendeling en landbouw-
deskundige die op een hele 
simpele manier miljoenen 
bomen laat groeien in woes-
tijngebieden in Niger. Tony 
ontdekte dat de kleine boom-
pjes die hij plantte het vaak 
niet redden. Tot hij autopech 
kreeg in de woestijn en naast 
zijn auto een struikje zag. 
Meestal werden die gekapt 
voor brandhout of gegeten 
door de geiten. Hij groef het 
struikje uit en het bleek een 
boomtak.

Ineens snapte hij dat de mil-
joenen struikjes die hij overal 
zag onderdeel waren van een 
groot onderaards bos, een 

netwerk van boomwortels. Hij 
hoefde dus niet te planten, 
maar kon bomen terug laten 
groeien. Met de juiste bescher-
ming en snoeimethode bleek 
binnen vijf jaar de boom weer 
helemaal terug. Daar groeien 
dan weer vruchten aan, er 
ontstaat schaduw, de grond 
droogt minder uit enzovoorts. 
De ondergrondse wortels zijn 
sterk en diep en vinden zo 
voldoende water.

Inmiddels zijn er 200 miljoen 
bomen ‘herontdekt’. Wat een 
prachtige boodschap van 
hoop. Het geeft mensen een 
nieuw toekomstperspectief 
en brengt ze in beweging. Een 
boom van hoop. Mag ik er zo 
één in de woonkamer of de 
messroom?

Moddergeus 
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ADRESSEN ZEEMANSHUIZEN EN PASTORES

AMSTERDAM
  

Centrum voor zeevarenden . Radarweg 32 . 1042 AA 

Amsterdam . Tel. 020 6117 912 . Dominee L.J. Rasser . Tel. 020 6690 065 / 06 22 09 03 34 .  

leon.rasser@zeevarendencentrale.nl   DELFZIJL / EEMSHAVEN
  

Centrum voor 

zeevarenden . Borkumweg 2 . 9979 XH Eemshaven . Tel. 059 6516 233 . Pastor S. Standhardt .     

Tel. 050 3127 178 / 06 29 29 69 30 . svenserg@zeevarendencentrale.nl 

MOERDIJK
  

Centrum voor zeevarenden . Sluisweg – Roode Vaart . 

4782 PT Moerdijk . Tel. 0168 416 650 . Rev. W.J.A. Ester . Tel. 31 (0)6 11070913 . 

janwillemester@gmail.com   ROTTERDAM / OOSTVOORNE
  

Internationaal 

Centrum voor zeevarenden The Bridge . Burgemeester Letteweg 30 . 3233 AG Oostvoorne . 

Tel. 06 32 27 47 25 . Rev. H.M. Perfors . Tel. 0181 416 751 / 06 53 67 92 65 . 

helene.perfors@gmail.com   ROTTERDAM / SCHIEDAM
  

Centrum voor 

zeevarenden Flying Angel Club . Admiraal Trompstraat 1 . Havennummer 562 . 

3115 HK Schiedam . Tel. 010 4260 933 . Pastor D. Woodward . Tel. 06 13 77 24 64 . 

dennis.woodward@mtsmail.org   TERNEUZEN
  

Centrum voor zeevarenden .

 Tel. 06 57 12 48 11 . seamensclubterneuzen@hotmail.com   VLISSINGEN
  

Centrum 

voor zeevarenden Flying Angel Club . Ritthemsestraat 498 . Havennummer 562 . 

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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Nederlandse Zeevarendencentrale
Lichtenauerlaan 46
3062 ME Rotterdam
www.zeevarendencentrale.nl

Stichting Pastoraat Werkers Overzee
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
www.spwo.nl


