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Van de redactie In dit nummer
De laatste maanden bereiken ons
steeds meer berichten dat de
verkoop van laptops, tablets en
smartphones niet meer sneller
gaat. Er is sprake van een begin
van een kentering. Zou dit bete-
kenen dat boeken altijd de
moeite waard zullen blijven? 
Wij denken van wel en doen in
dit nummer dan ook een flink
aantal leessuggesties. 

Kerkgebouwen zijn tot op zekere
hoogte met boeken te vergelij-
ken. Na de komst van sport- en
rocktempels zijn het lang niet
meer de enige heilige gebouwen.
Biddende handen worden op
huid gedragen en in de Eemsha-
ven worden de gevallenen op
zee in plaats van in een kerk in
het zeemanshuis herdacht. Wij
volgen deze zaken met grote in-
teresse en doen er ook in dit
nummer verslag van.   

Het is de bedoeling dat met het
lezen van deze Diepgang duide-
lijk wordt dat ál deze zaken met
de zeevaart te maken hebben.
We hopen u zo van dienst te
zijn.
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Bij mijn scheepsbezoeken valt me de laatste tijd op dat er aan boord
over weinig anders dan sport wordt gepraat. Ik doe gewoon mee. Naar
de portier van het haventerrein knik ik hevig van ja, als hij juicht: “Ze
moeten die Ron Vlaar een medaille geven!” Aan boord analyseer ik sa-
men met de machinist de blessure van Neymar. En wat de Tour betreft
vinden we dat er maar moet worden afgewacht wat Cavendish dit jaar
doet.
Op het volgende schip komt de eerste stuurman net als Andy Murray uit
Dunblane en gaat het over tennis. Ik zeg ‘m maar niet dat ik Djokovic
beter vind. Het zijn zonder uitzondering geanimeerde gesprekken.

Want waar je ook komt, sport is superbelangrijk. Iedereen kijkt, juicht
bij winst en baalt bij verlies. Het neemt bijna religieuze vormen aan: van
Gaal wordt aanbeden, zijn gezicht gefotoshopt op een afbeelding van
het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Van Persie, die met de armen wijd

Lege kerken, 
volle stadions
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gespreid een prachtig doelpunt maakt en zo en passant het volk verlost.
Een heel stadion vol mensen die met de tranen in de ogen het volkslied
staan te zingen. De psalm van de nationale identiteit.

Oud-sportman Ruud Stokvis, socioloog, stelt dat het gevoel in een sta-
dion niet anders is dan in een kerk. Het gaat in beide gevallen om het
gevoel dat je samen opgaat in een gemeenschap. Om het besef van on-
derlinge verbondenheid. Sterker nog, in zijn boek ‘Lege kerken, volle sta-
dions’ zegt Stokvis dat voor het welzijn van de samenleving religie zelfs
overbodig is geworden. Vorming, binding en zingeving – het is allemaal
te vinden in de sport.

Kinderen worden opgevoed in de sport. In plaats van naar de zondag-
school gaan ze nu naar de sportvereniging. Aan beide zit een moraal
vast: wat is goed, wat is fout. Je moet je aan bepaalde regels houden.
Fair play, doorzetten, deel uitmaken van een team. Stokvis in het dag-
blad Trouw: “Een van de vroegste dingen die ze leren in de sport is: ik
moet beter worden. Ook al lukt het bijna niemand om kampioen te wor-
den, die gedachte geeft betekenis voor je leven.”

Hmm, ik weet het niet. Ik kan een heel eind meegaan als Stokvis zegt
dat sport bepaalde functies overneemt van de kerk. Ik merk het in mijn
pastoraat. Dat je samen blij kan zijn omdat je samen wint. Maar maakt
dat religie overbodig? 

Waar is het gevoel dat je toch troost krijgt in je leven, om maar met een
fundamentele vraag uit de protestantse catechismus te beginnen? Of die
uit de rooms-katholieke: waartoe zijn wij op aarde? Om samen gezellig
te sporten en met onze oranje vlaggetjes te zwaaien?
Hoezeer sport ook kan bijdragen aan verbinding en verbroedering, aan
moreel besef (hoewel ik dat niet zag bij die Colombiaan die Neymar in
zijn rug sprong), denk ik dat religie niet overbodig wordt. Er is namelijk
ook altijd een verliezer. Het lijkt me dat juist daar een gat valt als we
Stokvis volgen in zijn verhaal.

Want waar is de troost als ik aan boord moet komen omdat iemand zelf-
moord heeft gepleegd? Of door een tros is geraakt en het niet meer kan
navertellen? En op grotere schaal: als er een vliegtuig uit de lucht ge-
schoten wordt? Gaan we dan een potje voetballen met elkaar? Of mag ik
dan het verhaal vertellen van iemand die won door zich over te geven.
Die niet hoog te paard ging, maar tijd had voor ‘losers’.

Ik denk dat ik het voorlopig toch maar op Hem houd. 1-0

Helene Perfors



Essentie
De leerling is gelovig

meent dat er iets moet zijn
iets dat ’t heelal bestuurt
’n soort opperkapitein.

In den vreemde sprak men over
Allah, Brahman, Dios,

de leerling zag niet langer
de bomen door het bos.

Op zee sprak hij de kapitein
daarover vragend aan

die lachte naar de leerling
wees naar de oceaan.

Aqua, Wasser, water
zei ’t gezag voornaam

de essentie is gelijk
verschillend is de naam.

Leo Bersee
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Kerkelijk en religieus nieuws belicht

House of One

Verschillende religies onder één dak

Het kan dus toch, denk ik. In Berlijn willen christenen,

joden en moslims samen één nieuw religieus centrum

neerzetten. ‘House of One’ moet het gaan heten. Het is de

bedoeling dat er dit jaar via crowdfunding genoeg geld

wordt binnengehaald om in 2015 met de bouw te kunnen

beginnen. Voor € 10 kan iedereen een baksteen kopen. 
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Een kerk, een synagoge en een moskee onder
één dak, is het mogelijk? Het initiatief is uit-
gegaan van de protestantse gemeente in Ber-
lijn en al snel haakte een rabbijn aan met zijn
synagoge. Het vinden van de islamitische
partner was een stuk moeilijker. Slechts één
progressieve, kleine moslimorganisatie in Ber-
lijn sloot zich aan. Maar alle drie willen laten
zien dat godsdienst meer zou moeten verbin-
den dan verdelen. Juist in Berlijn, de stad met
een geschiedenis van oorlog en scheiding. De-
len deze drie godsdiensten tenslotte niet de
traditie van één en dezelfde God?

Het is een mooi plan en de verwachtingen
zijn terecht hoog gestemd. Maar het blijft na-
tuurlijk de vraag of de afstand tussen de ver-
schillende religies zich zo makkelijk laat
overbruggen. In het kubusachtige gebouw
met een toren van 32 meter hoog krijgen
christenen, joden en moslims elk hun eigen
ruimte, waar ze afzonderlijk kunnen samenko-
men en bidden. Samen onder één dak wil dus
nog niet zeggen: samen vieren.

Zijn er andere voorbeelden? In Amsterdam
Zuid-Oost werd bijna 20 jaar geleden kerkcen-
trum ‘De Nieuwe Stad’ gebouwd. Het is een
poging om verschillende kerkelijke richtingen
met elkaar te verbinden. In het weekend wor-
den de twee grote kerkzalen en diverse kleine
zaaltjes druk gebruikt door kerkgemeen-
schappen van allerlei kleur en confessie. Posi-
tief resultaat: het is gelukt om De Nieuwe
Stad neer te zetten als hét kerkgebouw van
de wijk. Iedereen in de wijk weet waar die
staat. Maar daarbinnen gaat iedereen z’n ei-
gen gang. De etnische verschillen laten zich
maar moeilijk overbruggen. Af en toe zijn er
wel gezamenlijke vieringen of gesprekken,
maar daar doet dan weer niet iedereen aan
mee. 

Hoe zit het aan boord? Lukt het daar wel om –
ondanks alle verschillen – naar religieuze ver-

bondenheid te zoeken? Hoewel mensen
groepjes vormen op grond van hun nationali-
teit, is het ook fascinerend hoe sommige ver-
schillen er helemaal niet meer toe doen. Bij
een ‘prayer meeting’ in de recreatieruimte
gaat een rooms-katholiek gewoon naast een
‘born again christian’ zitten en schudt iemand
die is opgegroeid binnen het Leger des Heils
de hand van een baptist. In Indonesië zag ik
iets gebeuren dat ik niet voor mogelijk had
gehouden: ook de moslims schoven gewoon
aan bij de kerstviering. Er is soms meer moge-
lijk dan ik dacht. 

Hoe het verder in Berlijn ook uitpakt: mijn ver-
wachtingen zijn voorlopig hoog gespannen!

Stefan Francke
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Ik ga op reis en neem mee ...
Zomervakantie. We gaan naar Texel. Want ook al is het nog zo warm, daar staat altijd een fris
briesje. En daar houden we van. Ik ga zonder man. Hij is nog op zee, maar krijgt binnenkort verlof.
Dan komt hij naar ons toe, maar deze oversteek maak ik alleen met mijn beide jongens.
Mijn man is van afkomst een Texelaar en is verknocht aan zijn geboorteplek. Daarom hebben we er
een eigen vakantieverblijf. Ik heb er in de loop van de jaren ontzettend veel naartoe gesleept. Toch is
het niet te geloven wat ik nog in moet pakken, we gaan namelijk vijf weken.
Nu zou je denken dat een zeemansgezin aardig geroutineerd is in koffers pakken, maar de chaos is
onbeschrijflijk. Ik moet overal om denken, maak halfbakken lijstjes op rondslingerende papiertjes en
mijn I-Phone. Dingen die ab-so-luut mee moeten. Dingen die thuis kunnen blijven. Tegelijk draai ik de
ene was na de andere om ook terug te keren in een schoon huis en bed. 
De redding is nabij. Een collega-zeemansvrouw neemt de jongens een dag mee, zodat ik los kan. De
oudste drukt me op het hart vooral de I-Pad en de nodige knuffels mee te nemen. Want die kan hij
zeker niet achterlaten.
Twee dagen kost het me om alles in de auto te stouwen, het huis fatsoenlijk achter te laten, nog een
zijspiegel van mijn eigen autootje af te rijden en tenslotte ook een tas voor mijn man in te pakken. 
Hij belt: “Vergeet je je motorhelm niet? En neem de aanhangfiets voor de jongste ook maar mee”,
zegt ’ie nog. En wanneer de ETD is. Ja, doei. Die is als de klep dicht is en iedereen geplast heeft. 
We gaan. O nee, toch niet. We zijn Epke, de hamster, vergeten! Natuurlijk moet hij ook mee. De kooi
past nog net op de achterbank tussen alle knuffels. We gaan.
Maar dan moet eigenlijk nog die tussenstop. Die ene, die moeilijke. Want ik moet nog naar haar toe.
Naar Laura Roos, die ligt op dat kleine plekje op de begraafplaats. Ik wil haar niet achterlaten voor
zo’n lange tijd, maar het kan niet anders. Ik draag haar met me mee in mijn hart, mijn hoofd en in
mijn ziel. Maar ze zit niet bij ons in een kinderstoeltje op de achterbank, zij ligt daar. Toch rijd ik
door. Ik ben moe en wil de boot halen. Het is genoeg en misschien wel te veel. 
Ik arriveer met de hele santenkraam, de jongens en de hamster veilig op Texel. Mijn man komt een
paar dagen later. Met verlof en op zijn motor. Ik vraag hem: “Ben jij geweest?”
Ja. Natuurlijk is hij allereerst bij ons dochtertje op de begraafplaats geweest. Dat hoef ik niet te vra-
gen. Gelukkig. Nu is alles gedaan en kan ik me ontspannen. Zomervakantie! 

Groet van Astrid Feitsema

Zomervakantie
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Prinses Margriet 
ontvangt 1e exemplaar

Waar geschiedschrijvers eerst vooral probeerden
zoveel mogelijk droge feiten op een bladzijde te
proppen, publiceert Stichting Daniël de Moulin
boeken met een veel eigentijdsere mix van feiten
en verhalen.

Hun eerste boek ging over Engelandvaarder
Daniël de Moulin die tijdens de Tweede
Wereldoorlog met een klein bootje over de
Noordzee voer om zich aan te sluiten bij het leger
dat Nederland heeft bevrijd. 

Het nieuwste boek van de stichting heet ‘De
Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd’. Daarin
valt te lezen dat als het oorlog is, de
koopvaardijvloot onder gezag van de marine
komt te staan. Meer dan de helft van de schepen
onder Nederlandse vlag zijn door de vijand tot
zinken gebracht, waarbij meer dan 3400
zeevarenden omkwamen. Tegelijkertijd is het
werk van de koopvaardij bepalend geweest voor
de overwinning van de geallieerden. Aan de hand
van fragmenten van brieven en dagboeken en
interviews met mensen die het hebben
meegemaakt, wordt een levendig beeld geschetst
van het leven aan boord en het thuisfront.

Elke keer blijkt weer hoe snel de rol van de
koopvaardij onderschat wordt. Het is dan ook niet
voor niets dat het Koninklijk Huis in de persoon
van prinses Margriet op een bijeenkomst in hotel
New York in Rotterdam het eerste boek in
ontvangst wilde nemen.

Leesbaar boek

over koopvaardij

in oorlogstijd
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Het leek zo mooi. Vier ministeries – Defensie, Verkeer en Waterstaat, Buitenlandse

Zaken en Justitie – waren het met elkaar eens. Na jaren delibereren lag er een

voorstel klaar voor de Tweede Kamer om particuliere bewakers (privates) toe te

staan op Nederlandse schepen. Tot ineens de PvdA haar steun voor dit kabinetsplan

introk. Er volgde een in de maritieme wereld ongekend protest. KVNR*, Nautilus** en

VMG*** sloegen de handen ineen en met veel publiciteit werd een petitie

aangeboden. Maar wat gebeurt er na deze storm?

Oud-militairen in de politiek

Piraterij

Foto gem
aakt door Peter van Es

* KVNR – Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
** Nautilus International – vakbond
*** VMG – Vereniging Maritiem Gezinskontakt
**** VPD – Vessel Protection Detachment (militaire beveiliging)
***** NVKK – Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij



11

D
iep

g
an

g

Het laatste woord is er in ieder geval nog niet
over gezegd. De minister van Defensie heeft
gevraagd of ze haar standpunt nog eens mag
uiteenzetten met een brief en een technische
briefing. Deze briefing staat geagendeerd voor
1 oktober. Verder staan er een rondetafelge-
sprek en een algemeen overleg op het pro-
gramma. Dit  allemaal in de Vaste
Kamercommissie voor Defensie. Men ver-
wacht dat er eind 2014 een concept wetsvoor-
stel inzake private beveiligers naar de Tweede
Kamer kan worden gestuurd. Tot zover de for-
mele politiek.

Bij Nautilus is men er heel duidelijk over. Er
móet wat gebeuren. Mieke den Hollander van
deze vakbond zegt: ‘De politiek is erg bang
voor wildwesttaferelen. Maar die krijg je juist
als het in de wet niet geregeld is. Ook al opti-
maliseer je alles, er blijven schepen waarop
een VPD**** niet kan. Er is heel veel onderzoek
gedaan. Laten we kijken hoe de knelpunten
rond privates opgelost kunnen worden. An-
ders komen de mensen waar het om gaat er
bekaaid vanaf.’
De redersvereniging zegt al jaren dat het niet
altijd mogelijk is voor hun leden om gebruik te
maken van VPD’s. Ook al wordt het tot in het
kwadraat geoptimaliseerd, er blijven situaties
waarbij de militaire beveiliging geen soelaas
biedt.

Optimalisatie van de militaire beveiliging is
wel waar de politiek op inzet. De PvdA zou de
minister van Defensie zo onder druk willen
zetten, dat ook de VPD’s flexibeler worden.
Onder druk wordt tenslotte alles vloeibaar.
Met militaire beveiliging verloopt alles het
best.
Op het eerste gezicht lijken de organisaties
hun standpunten te herhalen. Maar eigenlijk
zijn de  KVNR en Nautilus en ook bijvoorbeeld
de NVKK***** het roerend eens met de politiek.
Peter Prins van de KVNR: ‘De militairen hebben
de zaak heel goed op de rit. Er is een fantasti-

sche samenwerking tussen de marines in de
Indische Oceaan. Het kapen van dhows gaat
wel door, maar het is lang niet meer zo effec-
tief.’ Mieke den Hollander merkt op dat de be-
manning, die beschermd is door een VPD,
juridisch niet verantwoordelijk is als er wat
mis gaat. Dat is ook het springende punt bij
de NVKK, wat zij verwoorden in een notitie:
‘De kapitein blijft altijd verantwoordelijk. Ook
voor deze zaken, waarover hij weinig kennis
heeft. Die verantwoordelijkheid kan voor hem
verstrekkende gevolgen hebben.’ Kortom: je
wilt als kapitein niet in de gevangenis terecht
komen, omdat je private beveiliger per onge-
luk een echt visserschip heeft beschoten. Met
militaire beveiliging ligt de verantwoordelijk-
heid bij de Nederlandse regering.

Feit blijft dat de hele maritieme wereld weet
dat in de praktijk van alledag de inzet van
VPD’s soms onmogelijk is. Breed wordt nu ge-
dragen, van reders tot zeemansvrouwenver-
eniging, van vakbond tot verladers, van
kapiteinsvereniging tot welzijnsorganisaties,
dat als het écht niet anders kan er privates
aan boord moeten komen. Onder strikte voor-
waarden en onder supervisie van de Neder-
landse overheid (zoals beschreven in de notitie
van de NVKK) . De verschillende belangengroe-
pen worden over dit punt steeds eensgezin-
der. Dit heeft als voordeel dat men
gezamenlijk kan proberen de politici te beïn-
vloeden.

Hiermee is er dus iets aan het verschuiven. Al
gaat het heel langzaam en moeten de ver-
schillende organisaties zeer diplomatiek te
werk gaan. Je mocht eens als zeur gezien wor-
den. Dan krijg je niets meer voor elkaar.

Zelf kan ik gelukkig hier in Diepgang minder
diplomatiek zijn. Ik ben nog steeds geschokt
door de onwetendheid die Kamerleden ten
toon spreiden over dit onderwerp. Zeker als
het gaat om de praktijk van alledag waar zee-



varenden mee te maken hebben. Politici den-
ken de boel op te kunnen lossen door de VPD’s
te ‘optimaliseren’. Wellicht zouden ze kunnen
overwegen dit met de politiek zelf te doen.

Want waarom gaat de PvdA hier ineens voor-
liggen? Waarom wordt het voorstel van de vier
ministeries niet eens afgewacht? Waarom is
alleen de Kamercommissie voor Defensie hier
bij betrokken? Waarom niet bijvoorbeeld die
van Buitenlandse Zaken of van Justitie? Of,
even op de persoon gespeeld, is een aantal le-
den van de Kamercommissie dat ook bij de-
fensie gewerkt heeft niet wat partijdig? De
marine verliest tenslotte met een toelating
van privates een deel van haar territorium.
Dit is dom en irritant, maar niet meer. Ernsti-
ger is dat er uit de houding van de politiek
geen enkele visie spreekt als het gaat om pira-
terijbeleid. Hierover maak ik mij grote zorgen. 
Wie de actualiteit in de gaten houdt, ziet dat

het niet houdbaar is. De marines doen goed
werk in de Indische Oceaan. Maar jaren zo’n
strijdmacht in de vaart houden, is bijna on-
doenlijk. Het kost veel geld en andere brand-
haarden vragen ook aandacht. Je kunt op je
vingers natellen dat het succes van de missie
– bijna geen incidenten meer bij Somalië – ook
haar ondergang zal zijn. En wat gebeurt er als
de marines zich terugtrekken uit operatie Ata-
lanta, uit Ocean Shield?

De incidenten rondom piraterij zijn dan afge-
nomen (al laten de laatste cijfers weer een
lichte stijging zien), het gebruik van geweld
stijgt exponentieel. Dit zal de politiek onge-
twijfeld een keer op haar dak krijgen, maar
niet nadat zeevarenden, hun families en re-
ders de tol hebben betaald.
Ik hoop dat inderdaad het laatste woord hier-
over nog niet gezegd is.

Helene Perfors
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venmuseum vond onlangs
een goed bezochte presenta-
tie van het nieuwste boek
van kapitein Zware Kees Zee

Wiersum plaats. Net als in de
eerdere boeken beschrijven
de verhalen het zeeleven zo-
als het werkelijk is. Kees is
daarbij geen klager maar
gaat problemen te lijf met lef
en humor. Voor zover hij al
van verveling last heeft, ver-
drijft hij dat met zijn op-
merkzaamheid. 
Zijn derde boek is geen kri-
tiekloze reclamespot voor de
scheepvaart. Toch zou ik de
mensen van ‘zeebenen ge-
zocht’ willen adviseren zijn
uitgever te benaderen. Waar
reclame werkt om de aan-
dacht ergens op te vestigen,
geven bij een beroepskeuze

hallelujaverhalen niet de
doorslag. Dan wil je weten
waar je aan toe bent. Kees
Wiersum weet dat als geen
ander duidelijk te maken.  
Stel dat het subsidiegeld om
zeevarenden te werven wordt
gebruikt om geïnteresseerden
een exemplaar van ‘Zware
Kees’ te geven, dan zouden er
wel eens heel wat jongeren
kunnen gaan varen, die uit
hetzelfde hout gesneden zijn
als deze geliefde kapitein. En
dat zou goed nieuws zijn
voor de Nederlandse zee-
vaart!

Léon Rasser 

Zware Kees 3
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In Houston (Texas) bevindt zich een spiritueel centrum, waar schilderijen te zien
zijn van Mark Rothko. Ze bestaan uit zwarte vlakken. Als je er rustig en aan-
dachtig naar kijkt word je stil. 

Na het gooien van atoombommen en het
industrieel vernietigen van het Joodse
volk is stilte volgens Rothko de enige ma-
nier om nog iets van God te kunnen erva-
ren. 

De financiers van dit centrum, John en
Dominique de Menil, wilden de eerste ka-
pel ter wereld laten bouwen waar rooms-
katholieken en protestanten zich
gezamenlijk kunnen bezinnen. Inmiddels
is de tijd veranderd. De huidige eigena-
ren van het gebouw hopen nu aanhan-
gers van álle godsdiensten te inspireren
met het ‘paint it black’.

Rothkokapel

Mark Rothko



Op heel wat Nederlandse schepen zijn officieren uit de Baltische staten niet meer

weg te denken. Anders dan bij Filippino’s of Indonesiërs is het duidelijk wat ze

bedoelen met ‘ja’ en wordt er geen rijst, maar gewoon brood gegeten als ontbijt. Wel

zijn ze soms wat wantrouwend en zwijgzaam en soms zonderen ze zich af. Zeker de

jongere generatie lijkt zich echter moeiteloos aan te passen aan het rood-wit-

blauwe leven op de Hollandse vloot.

Baltische zielen
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Toch wil ik de Diepganglezers het boek ‘Balti-
sche zielen’ aanbevelen. Al is het maar omdat
schrijver Jan Brokken zijn bundel verhalen be-
gint met een verslag van zijn reis naar Riga
aan boord van het motorschip de Grachtborg.
In 15 hoofdstukken beschrijft hij het leven van
15 Baltische personen. Samen geven ze een
beeld van die Baltische ziel.

De Baltische staten Estland, Letland en Litou-
wen zijn drie kleine landjes die worden om-
sloten door de Oostzee en Rusland. De
afgelopen decennia zijn ze overheerst door
Russen die de fascisten van Hitler hadden ver-
jaagd. Daarvóór maakte een aantal Duitse
adellijke families er eeuwenlang de dienst uit.
Zij brachten hun Lutherse godsdienst mee.
Een aantal dominees uit die kerk besloot an-
derhalve eeuw geleden de taal van de landen
te documenteren. Als ze dit niet hadden ge-
daan, hadden ze waarschijnlijk niet meer ge-
sproken geworden. En daarmee zou de
identiteit van de landjes verdwenen zijn.
De bekendste Baltische mensen stammen
vaak af van de oorspronkelijk Duitse families
die er woonden. De wereldberoemde violist
Gidon Kremer is daar een voorbeeld van. Een
andere Baltische ster in de wereld van de
kunst is de Letse schilder Mark Rothko. Hij
was op een gegeven moment zo somber dat
hij een serie zwarte schilderijen maakte. Dit
inspireerde de Rolling Stones tot het lied
‘Paint it black’. In het na-oorloogse Nederland
was Lotti een begrip. Zij was hoofdredacteur
van het populaire modeblad Marion. De helft
van de patronen van de zelfmaakmode in dat
tijdschrift is door haar ontworpen.

Brokken beschrijft in zijn boek hoofdzakelijk
mensen die de Baltische staten hebben verla-
ten. Zij staan symbool voor de velen die dit
noodgedwongen moesten doen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn er zóveel Joden ge-
deporteerd, dat de landen een glans hebben
verloren die nooit meer zal terugkomen.

Op last van de politieke leiding zijn er in de
Baltische staten veel Russen gaan wonen. Het
zijn er zóveel, dat Balten af en toe nog maar
amper het gevoel hebben in hun eigen land
te leven. Denk alleen al aan de appartemen-
ten en kantoren die de Sovjets gebouwd heb-
ben. De extreem functionele bouwstijl
contrasteert enorm met de eerdere architec-
tuur die het Russische leger voor een deel ook
heeft vernietigd. De aanblik van het land-
schap is er enorm door veranderd. 

Niet voor niets beschrijft Brokken een Balt als
iemand die een outcast is in zijn eigen wereld.
Iemand die zich verworpen voelt. Iemand die
tegelijkertijd een waanzinnige liefde voelt
voor de omgeving waarin hij opgroeide.

Jan Brokken



De schrijver merkt ook op dat Balten zich niet
alleen slachtoffers voelen van hun overheer-
sers. Ze proberen er ook handig mee samen te
werken. Het voormalig hoofd van de Geheime
Dienst van Estland, Herman Simm, staat er
symbool voor. Brokken doet een theorie uit de
doeken, waarbij er onder zijn leiding Russi-
sche wapens gesmokkeld. De vrachtwagens
gingen met de veerboot Estonia naar Zweden.
Het schip is gezonken om redenen die nog
steeds onduidelijk zijn. Ondanks dat vele hon-
derden opvarenden er een afschuwelijke dood
vonden, wil de regering geen diepgaand on-
derzoek doen naar de oorzaak. Zij geeft ook
geen toestemming het wrak te bergen.

Dezelfde Herman Simm is in de gevangenis
terecht gekomen omdat hij NAVO-geheimen
heeft doorgespeeld aan de Russen. Veel Bal-
ten begrijpen niet waarom de NAVO niet
voorzichtiger te werk was gegaan bij het de-
len van informatie met deze, naar later bleek,
slecht gescreende functionaris.

Bij mijn scheepsbezoek ontmoet ik regelmatig
Balten. In de regel zijn het niet de meest be-
leefde en spontane mensen aan boord. Na het
lezen van het boek van Jan Brokken begrijp ik
daar wat meer van. Tegelijkertijd is het zo dat
je in de zeevaart vooruit kunt komen als je
hard werkt en probeert dit zo goed mogelijk
te doen. Deze eerlijkheid, die op vrijwel elk
Nederlands schip aanwezig is, laat het wan-
trouwen van de Baltische ziel voor een groot
deel verdwijnen.   

Léon Rasser

Voedsel is een dankbaar onderwerp, dat op veel aandacht mag rekenen. Niet voor
niets heeft iedere krant een eetrubriek. Op televisie zijn er talloze kookprogramma’s.
Aan boord is de kok een bepalende factor voor de sfeer: als het eten niet goed is,
gaat de stemming snel achteruit.
Minder aandacht is er echter voor wat er na het nuttigen van het voedsel van
overblijft. Dat wordt zo snel mogelijk afgevoerd via de pot, waarna het zo ongezien
mogelijk nog verder verdwijnt. Het liefst doe je je behoefte in eenzaamheid, zodat
niemand last heeft van jouw bijgeluiden of luchtjes. Niet voor niets heeft het
‘schijthuisplein’ op veel schepen plaatsgemaakt voor individuele toiletten in de
eigen hut. 

Gezondheid

Pratende poep
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Gidon Kremer
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Maar ineens is er wel veel
aandacht voor wat zich nor-
maal afspeelt in volstrekte
privacy. 
Op de radio spreekt een recla-
medrol je in plat Haags ver-
manend toe dat je eens goed
moet kijken voor je doortrekt.
Op de website www.jepoep.nl
krijg je door De Maag Lever
Darm Stichting een ‘Poepwij-
zer’ aangereikt. Door te kijken
naar de structuur en kleur
van je poep kun je ziektes in
je darmen opsporen. Het
maakt nogal verschil of je
drol hard is of zacht of stukjes
heeft, en of ‘ie er bruin, grijs
of rood’ uitziet. In het laatste
geval moet je natuurlijk wel
even bedenken of de kok je de
dag ervoor geen bietjes of ro-
de kool heeft voorgezet. 

Naast deze poepcampagne
verscheen ook het boek van
Midas Dekkers ‘De kleine ver-
lossing of de lust van het ont-
lasten’. Poepen hoort bij het
leven, stelt Midas Dekkers, la-
ten we maar gewoon genie-
ten van een gelukte sessie.
Een goede stoelgang kan een
zeer voldaan gevoel geven.
Zonder poep zou er geen le-
ven bestaan. Midas Dekkers
beschrijft precies hoe ons
chemische darmfabriekje met
miljoenen bacteriën energie
weet te halen uit ons eten.
Na de energieopwekking ver-
laat het afval ons lichaam via
een ingenieus buizenstelsel.
Het is eigenlijk een wonder
als het allemaal goed werkt. 

Want er zijn vele dreigingen
die het systeem kunnen ont-
regelen. Verkeerde bacteriën,
verstoppingen, wormen, ont-
stekingen vormen slechts een
kleine greep uit alle mogelijke
ellende. 

Eén op de twintig Nederlan-
ders krijgt in zijn of haar le-
ven te maken met de
diagnose darmkanker. Jaar-
lijks overlijden er meer dan
5000 mensen aan deze vorm
van kanker, die wel goed te
behandelen is als je er in een
vroeg stadium bij bent. Het is
dus verstandig om te kijken
naar wat je achter je hebt ge-
laten. De oer-Hollandse vlak-
spoeler bewijst daarbij de
beste diensten, maar die ben
ik aan boord nog niet tegen-
gekomen. WC’s met een pla-
teautje zijn ook niet zo
makkelijk schoon te houden.

Op baggerprojecten in warme

landen wordt er wel vaak
aandacht gevraagd voor die
andere P - geen poep, maar
pies. In de toiletten hangt een
kleurenstaalkaart waaraan je
jouw vloeistof moet meten. Is
de kleur niet goed, veel drin-
ken maar!! Is het een idee om
er andere kaarten naast te
hangen, met alle verdachte
kleuren en vormen? Mis-
schien wel goed voor de
stoelgang, maar wellicht wat
minder voor de eetlust …

Eerlijk is eerlijk: ik ben blij dat
ik ooit goed ‘achterom heb
gekeken’. Had ik indertijd niet
opgelet, was ik waarschijnlijk
met een paar zware darm-
operaties opgescheept ge-
raakt. Nu houdt mijn
binnenwerk het met een paar
pilletjes op een dag al 25 jaar
goed vol. De poepwijzer heeft
dus wel een punt.

Stefan Francke
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Volgens de encyclopedie staat

‘conservatief’ voor: hij die niet van

veranderingen houdt.

Is een zeeman conservatief?

Welnee. Die van mij helemaal niet. Nou ja, of
toch misschien een beetje. De slager en de
bakker merken aan mijn bestelling of Jan naar
huis komt of nog niet. Ik zal een voorbeeld ge-
ven: was pas met dochter nummer 1 bij de
bakker en ik bestelde een bruin brood. “Ah,
mam, doen we een keer wit?” Waarop de ver-
koopster reageerde: “Is je vader thuis? Niet?
Dan eet je gewoon bruin brood!”

De conservatieve zeeman
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Ik heb lang over bovenstaande nagedacht.
Houdt een zeeman echt niet van veranderin-
gen? 
Aan boord hebben ze toch elke keer verande-
ringen? Andere bemanning, andere havens, el-
ke keer routes die omgegooid worden. Het
kantoor dat ze van hot naar her stuurt. ETA’s
die constant veranderen. 

Volgens mij laten ze deze veranderingen gela-
ten, en zuchtend, over zich heenkomen. Ik heb
die van mij zich daar tenminste nog nooit erg
druk om zien maken. Wij zeemansvrouwen
daarentegen ... 

Van die veranderingen houden we niet. Maar
conservatief betekent toch ook ouderwets? 
Volgens mij is ouderwets het op dit moment
helemaal. Alle huizen staan vol met ‘brocante’.
‘Ouwe zooi’ zoals mijn echtgenoot dat liefko-
zend noemt. En ja, ook ik heb brocante in huis.
Ben gek op m’n ijzeren trapje, m’n oude
scheepskist die ik van de markt op internet
heb en m’n witte brocante kastje, dat ik tot
schrik en woede van de verkoopsters zwart
heb geverfd. Als Jan belt zeggen onze bloedjes
gerust: “Pap, mam heeft weer ouwe zooi ge-
kocht.” U begrijpt: ze vinden het helemaal
niks. 

Tweedehands kleding heet tegenwoordig ‘vin-
tage’. Als je je kledingkast gewoon stug wei-
gert op te ruimen wordt het vanzelf weer hip.
Al hoop ik dat de jaren ’80 overgeslagen wor-
den.

Het jaren ’80 kapsel van Jan (denk Magnum
P.I. maar dan zonder snor, gelukkig zonder Ha-
waii overhemd, maar jammer genoeg ook
zonder Ferrari) weigert hij al decennia lang
aan te laten pakken. Hij is regelmatig van kap-
ster gewisseld omdat hij het gezeur beu was;
ze bleven maar proberen zijn matje er af te
knippen. Enkele jaren terug dacht hij slim te
zijn en in China naar de kapper te gaan. Wat

was hij trots toen hij belde. “Vrouw”, zei hij, “ik
heb het voor elkaar hoor. Heb tegen de kapper
gezegd: je mag alles knippen, behalve mijn
matje.” De kapper had keurig naar hem ge-
luisterd. Vervolgens kon hij in Nederland weer
naar de kapper, want bovenop had hij bijna
stekels en zijn matje, dat hing als een overjari-
ge bontkraag in zijn nek.

Het ligt er dus maar aan wat je verandert. Af-
gelopen verlof zei Jan, zittend op de bank, rus-
tig om zich heen kijkend: “Vrouw, wat moet je
toch met al die ouwe zooi, waarom verander
je zo vaak?” Schat, ik ben er blij mee, het is
niet standaard, dus laat me lekker. Hij snapte
er niks van. “Het is oud, het is stoffig, het kost
geld, wat moet je toch met al die ouwe rom-
mel?”

“Lief, laat me lekker. En trouwens, boven-
staand heeft ook betrekking op jou. Vintage,
jaren ’70. Jou doe ik toch ook niet weg!”

Joke van den Dool
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Maritiem pastoraat in de praktijk



Pete Townshend
Tijdens mijn gesprekken

aan boord heb ik al met

heel wat Filippijnen

gesproken over hun

interesse voor mobiele

telefoons, met heel wat

Russen over hun

vishobby en met veel

Oost-Europeanen over

politiek. Als ik ze na

verloop van tijd

nogmaals ontmoet kan ik

me dat gesprek niet altijd

herinneren.

Onlangs sprak ik een zeeva-
rende met een opvallende
belangstelling. Hij bleek een
groot fan van de rockband
‘The Who’, waar gitarist
componist Pete Townshend
deel vanuit maakt. 

Hoewel deze man de mid-
delbare leeftijd had bereikt,
leek hij met zijn enthousias-

me over de heer Townshend
wel een tiener. Toen ik dit
opmerkte vertelde hij me
dat zijn vrouw dit ook regel-
matig zegt, maar inmiddels
de moed heeft opgegeven.

“In mijn studententijd ver-
diende ik een centje met het
op feesten naspelen van
rocknummers. Als bassist
merkte ik vaak tot mijn gro-
te plezier dat het publiek ex-
tra enthousiast was als we
het nummer ‘Magic Bus’
speelde. Daarmee was mijn
belangstelling voor Towns-
hend ook gewekt.”

De laatste keer dat deze mu-
zikant op leeftijd het nieuws
haalde was toen hij gearres-
teerd werd omdat hij kinder-
porno op zijn computer had
staan. Hij verdedigde zich
door te zeggen dat hij aan
het onderzoeken was hoe
makkelijk het is om dit in je
bezit te krijgen. Voor de zee-
varende was deze uitleg bo-
ven elke twijfel verheven.

Een aantal dagen later is er
op de televisie een program-
ma over de rockopera ‘Tom-
my’. In deze door Pete
Townshend geschreven ope-
ra wordt een levensverhaal
verteld. Als klein jongetje
heeft Tommy ‘nare dingen’

meegemaakt en kreeg daar-
bij de opdracht te zwijgen
en ‘het niet gezien te heb-
ben’. Als gevolg daarvan
wordt hij doofstom. Als hij
tot bloei komt als flipper-
kastkampioen kan hij de ver-
velende zaken uit zijn jeugd
beter plaatsen en verliest hij
zijn doofstomheid. Op latere
leeftijd probeert hij zijn in-
zichten over te brengen op
zijn fans. 

Het blijkt dat het leven van
Tommy veel lijkt op dat van
Townshend. Ook hij is in zijn
leven misbruikt, waarna de
inzichten van de Indiase
goeroe Meher Baba een bij-
drage hebben geleverd aan
het verwerken van deze er-
varing. Zijn leer gaat over
vergeving en het doof en
blind zijn voor de waarheid.
Het fascineert mij dat het in
de bijbel over precies dezelf-
de dingen gaat.

Destijds werd de zeevarende
voor zijn werk weggeroepen
en hebben we maar een half
gesprek kunnen voeren. We
spraken de hoop uit elkaar
nog eens tegen te komen.
De kans dat ik me dan ons
gesprek niet meer herinner
is daarbij niet groot.

Léon Rasser
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Redacteur van Vrij Nederland en zeezeiler Thijs Broer heeft een boek geschreven over

de vraag hoe de relatie tussen Nederlanders en de zee zich de laatste decennia heeft

ontwikkeld. Het is getiteld ‘Nederlanders en de zee’. Hij vraagt zich onder andere af

hoe het komt dat in een land, groot geworden door de zeevaart, nu nog maar weinig

kennis en interesse bestaat in zee en scheepvaart. Om hier antwoord op te vinden

besluit hij de kust van Nederland te bezeilen. Op zijn reis probeert hij met mensen in

gesprek te komen, die al dan niet beroepsmatig met de zee te maken hebben.

Thijs Broer is geen zeeman

Nederlanders en de zee

e z i e n  e nG
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Veel van wat beschreven wordt in dit boek is
al heel lang bekend bij zeevarenden. Het komt
er op neer dat de gemiddelde Nederlander
geen flauw benul (meer) heeft van wat er in
een haven gebeurt. Laat staan wat er allemaal
komt kijken aan boord van een zeeschip. De
meeste mensen die Broer op zijn reis spreekt
hebben dan wel ooit te maken gehad met de
zee of hebben zelfs gevaren. Maar veel van
hen zijn gepensioneerd of doen nu totaal iets
anders. 

Broer begint zijn reis in Vlissingen. Op de Wes-
terschelde blijkt al dat Nederland zich minder
en minder met de zeevaart inlaat: hij ziet
voornamelijk Chinese en Deense schepen
voorbijkomen zoals van Maersk en China
Shipping. Het varen hebben de Nederlanders
uitbesteed, valt Broer op. Een kort onderzoekje
leert hem dat in 2013 nog geen 7500 Neder-
landse zeevarenden waren geregistreerd. 

Na Vlissingen schrijft Broer over de Deltawer-
ken, de Hedwigepolder en de discussie daar-
over. Daarna wordt natuurlijk Rotterdam
aangedaan. Ondanks dat dit een van de
grootste havensteden ter wereld is, is het 
besef van varen en de zee met een lampje te
zoeken. Komt het doordat de haven steeds
verder naar zee verschuift? Volgens business-
manager (over zeelui gesproken ...) Joris 
Hurenkamp ‘wordt de bedrijvigheid steeds
verder naar zee verplaatst, waardoor de haven
letterlijk uit het zicht verdwijnt’. Het zal er ze-
ker mee te maken hebben, maar zelf wil ik er
aan toevoegen dat door de bijna verbeten
manier waarop de ISPS-regels worden toege-
past en gehandhaafd, de havens dusdanig on-
toegankelijk worden gemaakt voor het
gewone publiek, dat dit ook bijdraagt aan de
algehele onbekendheid met de zee en de
schepen die daarop varen.

Na Rotterdam vaart Broer naar Scheveningen,
waar over de visserij wordt gesproken. Hij be-

zoekt een van de grootste vissersschepen van
Nederland. Aan boord vertelt een visser hoe
goed het wel niet gaat met de visserij (‘... or-
ka’s, massa’s orka’s. Dat is een teken dat het
goed gaat met de visstanden ...’). Later in het
boek wordt dit behoorlijk genuanceerd: ‘Door
de overbevissing (…) is de Nederlandse vis-
sersvloot drastisch uitgedund’. Ook al geen re-
clame om naar zee te gaan. Toch laat Broer
nog even Diek Parlevliet aan het woord over
de strengere regelgeving en overbevissing: De
kritiek van Greenpeace op de ‘monstertraw-
lers’ noemt hij ‘onzin’. ‘De zee leegvissen is on-
mogelijk,’ laat deze visbaas er zonder bewijs
op volgen. Duidelijk is dat hij niet geheel on-
partijdig is. Jammer dat in het boek geen
plaats ingeruimd wordt voor een woordvoer-
der van Greenpeace.

Vreemd genoeg gaat het hierna verder over
Scheveningen, de PVV en Marokkaanse rot-
jochies. Wat dit met de zeevaart te maken
heeft, wordt niet helemaal duidelijk.

Broer zeilt verder en schrijft over zeilschepen
en jachthavens, over plannen om vuurtoren-
wachters te vervangen door camera’s, over ou-
de Zuiderzeeplaatsen, die nu verworden zijn
tot een soort Disneyland voor Amerikaanse
toeristen. Als de Waddeneilanden worden
aangedaan gaat het over de veerbotenoorlog,
de KNRM en jutters.

Aan het eind van zijn reis, bijna op de laatste
bladzijden, wordt er stilgestaan bij de Gronin-
ger kustvaart. Dan gaat het pas voor het eerst
over een van de huidige, grotere rederijen in
Nederland: Wagenborg. Eric Wagenborg heeft
een antwoord klaar op de eerder in het boek
gestelde vraag van Broer wat het toch is dat
de Nederlander steeds minder weet van de
zeevaart: ‘De afgelopen decennia was het
steeds lastiger om in Nederland goede zeelie-
den te vinden, want de jonge generatie ziet er
tegenop lang van huis te zijn. Een gunstig ef-
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Gouden elastiekje
Elke zeemansvrouw is ermee bekend: gedoe rond vertrek en
thuiskomst. Honderd procent zekerheid als het gaat om de aflossing
van manlief heb je nooit. Het is een frustrerend aspect van het leven
met een zeeman, dat een behoorlijke flexibiliteit van de
zeemansvrouw verlangt.

Daarom heeft de Vereniging Maritiem Gezinskontakt (VMG)het
voornemen om een prijs in het leven te roepen: het ‘Gouden Elastiekje’.
Voor die zeemansvrouw (of zeevrouwsman) van wie de rek danig op de
proef is gesteld. En die wel wat erkenning gebruiken kan. Diepgang wil
de verkiezingen op de voet gaan volgen.

p e t t e rS

fect van de crisis is dat er weer meer aanmel-
dingen op de zeevaartscholen zijn’. 

Eric heeft gelijk, maar het is niet de hele
waarheid: verzwegen wordt dat in de jaren
tachtig (en ook later) de Nederlanders te duur
bevonden werden en als gevolg daarvan velen
uit eigener beweging van de Nederlandse
vloot verdwenen of in veel gevallen zelfs ont-
slagen werden. Voorts werd er geen nieuwe
aanwas aangenomen. Daar kwam nog boven-
op dat er steeds meer bemanningsleden van
de schepen werden weggesaneerd. Overbodig
vond men. Zelfs de kok aan boord vond men
overdreven luxe. Als klap op de vuurpijl kwam
daar nog bij dat het in die jaren eerder ge-
woonte dan uitzondering was om schepen
naar (goedkopere) landen uit te vlaggen, al-
weer ten koste van Nederlanders op de vloot.
Het was in die tijd dus beslist niet alleen dat
Nederlandse jongeren ‘niet lang van huis wil-
den’. Er zat een uiterst banale reden achter.
Geld. 

Nadat bleek dat Nederlandse ex-zeevarenden
onmisbaar zijn om de Nederlandse infrastruc-
tuur op een aanvaardbaar peil te houden en
ook dat Nederlanders misschien wel iets
duurder zijn maar kwaliteit leveren, werden er
aarzelend maatregelen genomen. Langzaam-
aan werd het weer ‘hip’ om te varen. De ima-
goschade was echter onomkeerbaar. Hier
wordt in het boek nauwelijks aandacht aan
besteed en dat is een gemiste kans.

Wellicht is dit het antwoord waar Broer naar
zoekt: de kennis is in de jaren tachtig wegge-
saneerd door het verbannen van Nederlan-
ders op de vloot. Wat rest zijn de boeken
‘Hollands Glorie’ en ‘Schipper naast God’, en
verhalen van de ‘goede’ oude tijd...
Thijs Broer weet dat goed te verwoorden,
maar juist door niet alle redenen te belichten
waarom Nederland geen Maritieme Natie
meer is, blijkt dat ook híj geen zeeman is. 

Kees Wiersum



In de oceanen drijft een

enorme hoop plastic. Deze

plasticsoep wordt gezien

als een van de grootste

milieuproblemen. De mens

heeft er weinig grip op. 

Het is niet duidelijk hoeveel
plastic er nou in de zee drijft.
Aanvankelijk werd er van uit-
gegaan dat er elk jaar 300
miljoen kilo bij komt. Dat is
0,1% van de totaal geprodu-
ceerde hoeveelheid. Weten-

schappers stuurden een aan-
tal schepen om een deel van
dat plastic weer op te vissen.
Hoewel ze speciaal daarvoor
gemaakte netten gebruikten
en er heel goed uitgekiend
was waar ze moesten gaan
vissen, brachten ze maar 40
miljoen kilo aan de wal! 99%
van het plastic is dus onvind-
baar!

Sommige wetenschappers
vermoeden dat het uiteenge-
vallen is en daarna opgegeten
door vissen. Een deel van hen
denkt dat de vis het plastic
dan weer uitpoept. Een ander
deel denkt dat het in de vis
blijft zodat het gevaarlijk is

om hem op te eten. Andere
wetenschappers denken dat
er bacteriën zijn die het plas-
tic afbreken. Dit zou de mens-
heid zó goed uitkomen, dat
dit vermoeden op wensden-
ken lijkt.

De aanname dat 0,1% van het
plastic in zee verdwijnt wordt
op dit moment niet betwij-
feld.

Details over het onderzoek
zijn te vinden op de website
van PNAS. Hopelijk vindt er
meer onderzoek plaats, zodat
er meer duidelijkheid komt.

Léon Rasser
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Milieu

Waar is de plastic soep?



Toen ik aan de koffie zat met een wat zwijgza-
me baggeraar viel me ineens de tattoo op één
van zijn enorme schouders op: twee gevou-
wen handen met zonlicht ertussen. Ik kon
niet laten om te vragen wat deze afbeelding
te betekenen had. 
Mijn gesprekspartner ontdooide onmiddellijk:
die handen en dat licht hadden alles te ma-
ken met een heel belangrijk persoon in zijn le-
ven. Helaas was die twee jaar geleden
overleden. Die handen hadden op het bid-
prentje gestaan en hadden veel troost gege-
ven.

We raakten verder aan de praat over het le-
ven, over verlies, over verder gaan, ondanks
gemis. Met kerk en christendom had hij niet
zoveel meer. Hooguit brandde hij een kaarsje
op vakantie in het buitenland, ergens in een
oud kerkje. Voor mij deed het er niet toe. Voor
mij vormden die gevouwen handen een veel-
zeggend teken. 
Ik werd geraakt door de pure eerlijkheid van
deze afbeelding op die sterke schouders.
Troost kan soms heel ingewikkeld zijn, maar
soms zit die heel simpel op de huid.

Stefan FranckeD
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Maritiem  pastoraat in de praktijk

Als ik als waterbouwpastor op

scheepsbezoek ga blijf ik vaak aan

boord slapen en probeer dan met

iedereen aan boord een praatje te

maken. Natuurlijk komt het gesprek

niet elke keer makkelijk op gang.

Tato
eage

s

Troost op de huid
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Mount Dora

In het plaatsje Mount Dora (Florida) startte een Amerikaanse 

pastor een bijzondere actie: elk gemeentelid dat een tatoeage laat

zetten van het logo van hun kerk, krijgt zijn onkosten vergoed.

Inmiddels hebben al meer dan tien kerkgangers deze voorganger

wat armer gemaakt.

‘I’ve got you under my skin’, zong

Frank Sinatra over zijn geliefde.

Sommige mensen nemen dat letterlijk: na de dood van hun partner laten ze een

tatoeage met as zetten. Dat is weer eens wat anders dan een bloempot op het

kerkhof of een urn op de schoorsteenmantel.

Plak-
plaatjes



Tatoeages werden in het verleden geasso-
cieerd met zeevarenden of delinquenten. Ex-
cuus voor de vergelijking. De laatste decennia
gaat dit al lang niet meer op. Kijk maar naar
het voetbal op televisie waar ongeveer 80%
van de beroepsvoetballers rondloopt met flink
wat beschilderingen.

Ooit heb ik een jaar gevaren, alhoewel colle-
ga’s dit geen varen noemen – op een veerpont
tussen Hoek van Holland en Harwich – en heb
ik een in een opwelling op de rechter boven-
arm de naam van mijn geliefde laten 
tatoeëren. De geliefde is allang mijn geliefde
niet meer dus is de naam vervangen door een
bloemetje.

Nooit een naam van een geliefde laten zetten.
Moeder kan wel, maar wie zie je daar nog
meelopen? Of een anker? Tatoeages die de
tand der tijd niet doorstaan lijken mij ook niet
zo`n goed idee.

De Rotterdamse Kuip op je rug of het gezicht
van John de Wolf (is echt gebeurd). Nog erger,
een spelfout in de tattoo. Naar verluidt heeft
een middenveldspeler van Feyenoord op zijn

arm staan ‘you mean evryting’ ter ere voor
zijn vader.

Mijn vrouw zei ooit dat tatoeages in Zuid
Amerika iets voor ex-gedetineerden is. Op een
terrasje in Lima greep een magere tandeloze
man mij bij de arm en zei ‘hermano’ (broer).
Zie je nou wel riep mijn vrouw. Of die man
een ex-delinquent was, weet ik natuurlijk
niet.

Tegenwoordig kijkt niemand meer op van ta-
toeages. Bij mannen is het de gewoonste zaak
en de laatste jaren doen de vrouwen niet on-
der voor de mannen. Arm en rijk, jong en oud,
hoog opgeleid of niet; niemand kijkt meer op
van een tattoo meer of minder. 

Toch mag het wel wat minder, vind ik. In een 4
sterren hotel, waar ik incheckte, had de recep-
tioniste de skyline van een Amerikaanse stad
op haar arm gezet. De 4 sterren komen der-
halve niet bepaald geloofwaardig over. Zicht-
bare tatoeages bij een sollicitatiegesprek,
terwijl de banen niet voor het oprapen lig-
gen? Iedereen moet het natuurlijk zelf maar
weten. Een mooie vrouw waarvan een arm
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volledig bedekt is met inkt. Zonder tattoo, een
blote schouder en een bh-bandje zichtbaar, is
volgens mij veel mooier. 

Daarentegen, met een tattoo vertelt een
vrouw wellicht de wereld dat zij haar eigen
normen van aantrekkelijkheid belangrijker
vindt dan de normen van iedereen die haar
pad zou kruisen. Het is natuurlijk een kwestie
van smaak en over smaak valt niet te twisten.

Jos Hilberding
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Toen de bemanning van de Just Fritz III in het Israëlische
Ashdod lag te laden, zagen zij tot hun verbazing plotseling
raketten door de lucht vliegen. Deze verbazing sloeg bijna
om in paniek, toen ze zagen dat de havenarbeiders zich

onmiddellijk naar schuilkelders begaven. Waar moesten zíj
naar toe? Misschien was het vooral bedoeld om iedereen
te kalmeren, maar bij elke luchtaanval beval de kapitein

iedereen zich naar de machinekamer te begeven. 

Toen het schip in Amsterdam aankwam, zat de schrik bij
de bemanning er nog steeds in. Onder het genot van een

glas bier praatte men wat van zich af. Ook werd er
verzocht om een kerkdienst aan boord, waarbij de

machinekamer met wijwater besprenkeld moest worden.
Uiteraard is aan dit verzoek voldaan. Het is immers een

beproefde methode om bij te dragen aan het overwinnen
van angst, waar iedere zeevarende mee te maken heeft.

Léon Rasser 

Maritiem  pastoraat in de praktijk
p e t t e rS

Schuilplaats



Zeewiersum

Wilmarsdonk
Op een zo te zien onverharde weg loopt een aantal mensen. Een drietal kinderen,

twee meisjes en een jongetje staan naast een huis met houten luiken voor de

ramen. De meisjes zijn gekleed in een soort van folkloristisch lange jurk met

daarover een schort. Eén van de meisjes houdt het jongetje van een jaar of zes aan

de hand. Verderop staat een vrouw met een emmer; een klein kind kijkt enigszins

angstig, maar veilig, vanachter haar rokken. De vrouw blikt eerder argwanend

richting fotograaf, ze is kennelijk geen pottenkijkers gewend in haar dorp.
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Naast haar staan een paar opgeschoten
jongens, allen met een pet op. Vol bravou-
re kijken ze richting fotograaf, zij zijn niet
bang voor die man met dat nieuwerwetse
apparaat!

Verderop in de straat zijn meer dorpelin-
gen te ontwaren en een hond. Een van
hen staat in de deuropening en lijkt te
twijfelen of zij (of is het een hij?) door zal
lopen, nadat ze de fotograaf gewaar is ge-
worden. Aan weerszijden van de dorps-
weg staan kloeke huizen met ommuurde
tuinen. En ergens aan het eind van de
dorpsstraat rijst een stoere kerktoren op.
De spits van de toren wordt bekroond
door een rank torentje met een lange
spits. Zo maar een ansichtkaart van Wil-
marsdonk, een tamelijk welvarend, Bel-
gisch dorp, ergens in het begin van de
twintigste eeuw ...

Op de brugvleugel stel ik mijn verrekijker
scherp. Daar, aan de overkant van het
Churchilldok, heb ik tussen de container-
kranen en loodsen iets opmerkelijks ge-
zien. Iets wat er niet thuishoort. Het
bouwwerk valt op als een paard en wagen
wat eigenwijs tussen Formule-1 wagens
aan de start verschijnt. Of als een stoom-
trein op de hogesnelheidslijn naar Parijs.
Of als ...

Maar het staat daar toch echt: de toren
van de kerk van Wilmarsdonk. De volgen-
de avond na het werk peddel ik met de
scheepsmountainbike richting torentje.
En daar is het, zwaar verwaarloosd, scheu-
ren in de muren van het langsdenderend
verkeer, getooid met kleine bomen op het
dak. De toren houdt moedig stand, maar
is het enige overgebleven bewijs dat hier
ooit een dorp is geweest. Een dorp waar-
van voor het eerst melding werd gemaakt
in 1155 volgens Wikipeda. 

Nadat het in 1927 vastgegroeid was aan
de haven van Antwerpen werd het in 1965
ge-sloopt. Behalve de toren. Die staat daar
nu ingeklemd tussen strakke loodsen en
stapels containers, bijna hoger dan de to-
ren. De onverharde weg is verdwenen on-
der beton en asfalt. 
De toren, een anachronisme in de haven,
is een fietstochtje én een verhaaltje
waard. 

Kees Wiersum
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Op zaterdag 8 november 2014 organiseren het Diaconaal Havenproject Rotterdam
(DHR) en het Diaconaal Centrum Pauluskerk een themadag. 

Het thema is: ‘Diaconaat op straat en in de haven’. Dit mede naar aanleiding van het
25-jarig bestaan van het DHR. Beide organisaties zullen hun werk voor het voetlicht
brengen, Rijk van Lent namens het DHR en dominee Dick Couvée namens de Paulus-

kerk. Professor Herman Noordegraaf, hoogleraar voor diaconaat namens de Protestante
Kerk in Nederland, zal ook een bijdrage leveren. Na de inleidingen zal in een forumge-

sprek het thema verder worden uitgediept. 
Plaats: De nieuwe Pauluskerk aan de Mauritsweg te Rotterdam. 

Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), einde 15.15 uur. 
De toegang is gratis.

Jubileum Havenprojekt in Pauluskerk
Themadag op 8 november

Gratis sticker zeemanslied

In de vorige editie van Diepgang viel te lezen over
een stickervel met de tekst van het zeemanslied.
Deze past precies op de binnenkant van het kaft
van het nieuwe liedboek van de protestante kerk in
Nederland. Hiermee kan het ‘o eeuw’ge vader sterk
in macht’ gezongen blijven worden. Het lied be-
hoort namelijk niet tot de 1016 liederen in deze
bundel.  Namens de Nederlandse Zeemanscentrale
mag Diepgang haar lezers deze stickers gratis aan-
bieden. Ook kerkgemeentes kunnen gebruik ma-
ken van de mogelijkheid om de liedbundels in hun
kerk te complementeren. Een berichtje naar de re-
dactie is voldoende.
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Slakkenpost bestaat ook nog
Diepgang krijgt steeds meer belangstelling op Facebook. Dat merken
we zowel aan het aantal ‘likes’ voor onze pagina, als het aantal likes
per artikel. 

We verwachten dat in navolging van Kees Wiersum het ‘dekgolven’
ook op andere schepen beoefend gaat worden. Ook Astrid Feitsema’s
verhaal over de ‘doopvrouw’ vond veel weerklank. Astrid weet nog
niet zo goed wat ze met dat korte offshore-verlof van haar man aan
moet, maar gelukkig wordt er goede raad gegeven: ‘Als het goed is,
dan is hij per jaar evenveel weken thuis. Dus je moet je bucketlist in
stukjes delen. Niet een lijst voor 3 maanden in 5 weken proberen te
stoppen.’

Natuurlijk bestaat er ook nog gewoon de ‘slakkenpost’ (snailmail).
Dat wil zeggen: een vel papier dat door de postbode bij je thuis
wordt bezorgd. Het bekende zeemanslied dat niet in het Nieuwe Lied-
boek voor de kerken is opgenomen, blijft de gemoederen bezig hou-
den. Op Callantsoog is ‘O eeuw’ge Vader sterk in macht’ achterin het
nieuwe boek geplakt. Een briefschrijver wijst erop dat binnen de Lu-
therse Kerken nog aan een aanvulling op het liedboek wordt gewerkt.
Wellicht kunnen wij er nog voor zorgen dat in deze aanvullende bun-
del deze schandvlek op het nieuwe liedboek wordt weggenomen.
Goede suggestie!

Stefan Francke
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Koopvaardijdiensten 
november 2014

Iedereen die zich verbonden voelt met de zee is van harte welkom bij de onder-
staande diensten:

Borkumweg 2
Datum: 9 november
Aanvang: 16.00 uur
Voorganger: Pastor S. Standhardt
Met medewerking van Muziekvereniging CBS  Bierum-Spijk o.l.v. Simon Visser.

Aelbrechtskolk 20
Datum: 9 november
Aanvang: 15.00 uur
Voorgangers: ds. H.M. Perfors en dhr. R. van Lent
Muzikale medewerking wordt verleend door ‘de Helius Shanty Zangers’ o.l.v.
Aart van der Gronden, organist Gerard van der Zijden.

Kanaalstraat 250 (nabij de sluizen)
Datum: 16 november
Aanvang: 15.30 uur
Voorgangers: ds. L.J. Rasser, ds. C. Lous (herdenking) en pastor H. Münch
Muzikale medewerking wordt verleend door het ‘Scheveninger Mannenkoor’,
Martin den Deugd (viool) en Judith Sportel (alt).

Midlumerlaan 24
Datum: 30 november
aanvang: 15.00 uur 
Voorganger: pastor A.D.C. de Bruijn
Muzikale medewerking wordt verleend door het zeemanskoor ‘de Skumkoppen’
o.l.v. Egbert Scheffer.

• Na afloop van de diensten is er gelegenheid om na te praten onder het genot 
van een kopje koffie. 

• Met uitzondering van de dienst in Delfshaven is er in ruime mate gratis 
parkeerruimte beschikbaar.

Zeemanshuis in de Eemshaven

Pelgrimvaderskerk te Rotterdam/Delftshaven

Nieuwe Kerk, IJmuiden

Gereformeerde kerk, Harlingen
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Adressen maritieme pastores

Nederlandse Zeemanscentrale

MOERDIJK
Ds. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM DORDRECHT
Tel. 078 - 613 82 80 / 06 - 53 59 63 80
hvdham@filternet.nl

ROTTERDAM
Ds. Helene Perfors
ds Th. Rijckewaerdstraat 6
3232 AK BRIELLE
Tel. 0181 - 41 67 51 / 06- 53 67 92 65
h.perfors@pkn.nl

Rijk van Lent
Diaconaal werker
Tel. 06 - 53 67 92 62
dhrotterdam@nederlandsezeemanscentrale.nl

AMSTERDAM
Ds. Léon Rasser
Veembroederhof 164
1019 HC AMSTERDAM
Tel. 020 - 669 00 65 / 06 - 22 09 03 34
l.rasser@pkn.nl

GRONINGEN
Fr. Sergi (Sven) Standhart
J.W. Frisostraat 45
9717 EM GRONINGEN
Tel./fax 050 - 312 71 78 / 06 - 29 29 69 30
svenserg@nederlandsezeemanscentrale.nl

Apostolaat ter Zee Stella Maris
Secretariaat:
Willemskade 13
3016 DK ROTTERDAM
Tel. 010 - 413 31 09

Pastoraat Werkers Overzee
Ds. Stefan Francke
Parelduikerhof 8
4332 DA MIDDELBURG
Tel. 0118 - 65 18 88 / 06 - 37 00 84 32
waterbouwpastor@gmail.com

De foto op de omslag is gemaakt door 
Kees Wiersum.
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