
 
 

 
 

 
 

  
 

 



Van de redactie In dit nummer
Soms is er verwarring om niks. 

Bijvoorbeeld over Zwarte Piet,

Smokey of over de vraag hoe

ongezond een e-sigaret is. 

Lastiger is de vraag of er nog

havens zijn waar je graag

naartoe gaat en of

milieubeschermers nou

zuurpruimen of realisten zijn. 

De allermoeilijkste vraag is die

naar vrede. Hoe bereik je die aan

boord, thuis en bij jezelf? Dit

laatste is de vraag van Kerst. 

Het zal u niet verbazen dat al

deze zaken en nog veel meer aan

bod komen in deze Diepgang. 

We hopen het zó gedaan te

hebben dat het bijdraagt aan

goede kerstdagen en een

voorspoedig 2015.
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Als ik over zo'n ‘staakt het vuren’ hoor,
schiet in mijn hoofd de verwachting dat
binnen een paar dagen tijd de wapens weer
worden opgepakt. Tegelijkertijd word ik ook
altijd getroffen door hoe iets van het kerst-
verhaal concreet wordt. Een engel maakt de
geboorte van Jezus aan een groep herders
bekend. Als hij uitverteld is maakt hij plot-
seling deel uit van een groot koor. Het zingt
over vrede op aarde.
Hoe de geboorte van een baby tot vrede kan
leiden, ben ik gaan begrijpen toen ik zelf va-
der werd. Toen onze zoon was geboren,
kwamen er tal van mensen op bezoek. Ook
mensen waar ik, op z’n zachtst gezegd,
geen klik mee heb. Ze deden merkwaardige
uitspraken zoals ‘Als dit mannetje eens wist
wat hem in zijn leven nog allemaal te wach-
ten te staat’ (m.a.w.: de ouders van dit kind

zijn niet in staat hem te leren met tegenslag
om te gaan). Ook brachten ze cadeautjes
mee, waarvan ik zeker weet dat ze die eerst
zelf hadden gekregen en deze om begrijpe-
lijke redenen niet wilden hebben. Daarom
werd het cadeaupapier er weer omheen ge-
plakt en werd het doorgegeven aan ons. 
Normaal gesproken zou ik me hier enorm
aan ergeren. Dit keer gebeurde dat echter
niet. Ik was zo blij met de geboorte van on-
ze zoon, dat ik elke vorm van belangstelling
kon waarderen. Nog nooit had ik zo sterk
ervaren wat vrede kan zijn.
Ook Jozef en Maria kregen bij de geboorte
van Jezus visite waar ze normaal gesproken
niet blij mee zouden zijn. Daarbij denk ik
niet aan de os en de ezel. (Feit is namelijk
dat Jozef, Maria en Jezus bij hen op bezoek
waren en niet andersom.) Ik doel op de her-
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Vrede op aarde
Bij Kerst horen mooie woorden. Vrede is daar één van. In de
kerken komt het voor in de preek. Op de radio zingt John Lennon
er over. In het nieuws gaat het even niet over oorlogen maar
over wapenstilstand.



Met het verdwijnen van een groot aantal Nederlandse rederijen
kwam er bij de leden van het ‘Comité Kerstfeest op Zee’ een vraag
op: hoe zouden zij hun te verwachten extra vrije tijd moeten gaan
invullen? Daar hoeven ze niet meer over na te denken. Net als

vorig jaar is er ook in 2014 weer sprake van een toename van het
aantal aanvragen. De kerstdoos met pakjes voor alle

bemanningsleden en een CD met een kersttoespraak van een
havenpastor vindt zijn weg naar vele schepen. Werkt u op een
schip met Nederlandse vlag en heeft u niks van het comité

ontvangen? Vraag dan uw rederij om contact op te nemen met
het comité. 

www.kerstfeestopzee.nl 

Grotere populariteit 
Kerstfeest op Zee

p e t t e rS
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ders. Zij waren in die tijd mensen die als lui,
ongemanierd en onbetrouwbaar gezien 
werden. 
Vreemd genoeg kwamen na het afscheid
van de herders drie koningen op bezoek. Ze
brachten hele bijzondere en dure cadeaus
met zich mee en spraken wijze woorden die
Maria en Jozef nooit eerder hadden gehoord.
Wat die wijzen uit het Oosten precies ver-
teld hebben, weet niemand, maar later ver-
kondigde Jezus Oosterse kennis als het
belang van je vijanden lief te hebben. Ook
liet hij mensen delen in de bijzondere ver-
mogens die hij had. Bij dit alles zei hij dat
het koninkrijk van God op handen was.

Aan boord viert u Kerst met mensen die u
niet zelf hebt uitgenodigd. Toch hopen wij
dat u vandaag niet alleen geniet van de ca-
deaus uit de kerstdoos, maar ook mooie
woorden tot elkaar spreekt. Dat het een
beetje mag zijn als in die stal 2000 jaar ge-
leden. En dat u niet vergeet dat morgen een
dag kan zijn, waar niet alles weer is zoals
gisteren. Misschien is vandaag wel het be-
gin van nog heel veel meer!  

Een heel gelukkig Kerstfeest toegewenst.

Léon Rasser

DEZE MEDITATIE IS OOK IN HET NEDERLANDS EN ENGELS TE HOREN OP DE CD VAN HET COMITÉ KERSTFEEST OP
ZEE, TE LEZEN IN DE KERSTFOLDER EN MIDDELS DE CONTACTBRIEF VAN DE NEDERLANDSE ZEEMANSCENTRALE. 
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Vele mensen die het kerkelijk werk onder zee-
varenden een warm hart toedragen, kwamen
bijeen in de Pauluskerk in Rotterdam om het
jubileum te vieren van het Diaconaal Haven-
project (DHR). Sinds 1989 verleent deze stich-
ting steun aan zeevarenden in de knel. 
Rijk van Lent, werker van DHR in de haven,
was een van de sprekers. Hij vertelde dat er
sindsdien veel is veranderd. 
Toch zijn er nog altijd heel wat zeevarenden
die bezoek aan boord op prijs stellen. In nog
grotere mate geldt dat voor degenen die in
het ziekenhuis zijn opgenomen.

Uit de zaal kwam de vraag of er ooit een ein-
de zal komen aan de reeks van mensen die
soms letterlijk tussen wal en schip terecht ko-

men. Dominee Dick Couvée van de Pauluskerk
merkte op dat om dit te bereiken het samen-
leven van mensen anders vormgegeven moet
worden. Een ieder die niet gelooft dat dit kan
heeft last van TINA. 
Dat is niet alleen de naam van een oppervlak-
kig tijdschrift voor tienermeisjes maar ook de
afkorting van het cynische waanidee 'There Is
No Alternative'. Bij het Diaconaal havenpro-
ject is geen plek voor deze TINA.

Met de hoop en verwachting dat er ooit een
tijd komt dat het ‘project’ wegens overbodig-
heid beëindigd kan worden, ging een ieder
weer naar huis.

Léon Rasser

Volle Pauluskerk

Jubileum Havenprojekt in Rotterdam
Themadag op 8 november
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De maritieme wereld zit ondertussen niet stil. Er
wordt informatie gegeven op de diverse websites,
de achterban wordt op de hoogte gehouden en het
is regelmatig trending topic in de sociale media van
zeemansvrouwen. De afgevaardigden van politieke
partijen worden bezocht om nog maar eens de
noodzaak van goede wetgeving te benadrukken.
Even tussendoor: dat is waar het hier om gaat. Zor-
gen dat het goed geregeld is. Wetgeving, zodat zee-
varenden goed worden beschermd, dat er op legale
manier gevaren wordt, dat er helderheid is over de
rechtspositie van kapiteins en dat reders zich niet
gedwongen voelen hun schepen om te vlaggen.

En weer komt Diepgang in de lucht

als het gaat om het piraterijdossier.

Voor de zomer werd het Algemeen

Overleg (AO) aangaande private

beveiligers aan boord over het

reces heen getild. 

De vaste Kamercommissie wilde

nog antwoord van de minister van

Defensie op een aantal vragen.

Op het moment dat ik dit schrijf is

voor de zoveelste keer dat

Algemeen Overleg uitgesteld, nu

tot diep in december. 

En daarmee wordt ook voor de

zoveelste keer duidelijk gemaakt

dat dit dossier voor de politiek

geen prioriteit heeft.

Piraterij

Stand van zaken in de 
Nederlandse politiek
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Het is namelijk nog steeds een illusie om te
denken dat de Vessel Protection Detachments
(VPD’s) in alle gevallen een oplossing zijn. Ja,
het geweldsmonopolie ligt bij de overheid.
Maar met het tegenhouden van wetgeving
voor private beveiliging werken politici de
wildwesttaferelen – die ze zeggen te willen
voorkomen – juist in de hand.
Het is echter treurig dat steeds deze punten,
nu al jarenlang, onder de aandacht moeten
worden gebracht.

Maar ‘elk nadeel heb ze voordeel’. Positief ge-
volg van de commotie is dat de belangheb-
benden elkaar inmiddels hebben gevonden.
Vakbond Nautilus en redersvereniging KVNR
bezoeken gezamenlijk de afgevaardigden van
de politieke partijen. De verladersorganisatie
EVO denkt mee. De kapiteinsvereniging NVKK
kan wat ruimer formuleren.
Gezamenlijk hebben deze organisaties, aan-
gevuld met het Verbond van Verzekeraars, de
Noord Nederlandse P&I Club en de Vereniging
Maritiem Gezinskontakt, een brief aan de
Tweede Kamer gestuurd. In de brief worden –
maar dan diplomatiek – bovenstaande pun-
ten naar voren gebracht. Verder benadrukt
men de noodzaak voor internationaal overleg.
Maar bovenal wordt er gepleit bij de politiek
voor een sluitende oplossing, die veiligheid
biedt aan bemanning, lading en schip. En om
eindelijk eens een keer duidelijkheid te bie-
den. 

Wordt de politieke patstelling hiermee door-
broken? Gezien de voorgeschiedenis heb ik er
een hard hoofd in. Ik heb nog niet gehoord
dat enige politieke fractie het licht ziet (ook al
is het bijna kerst). Nog steeds is er discussie
over de vraag in hoeverre de VPD’s verder ge-
optimaliseerd en geflexibiliseerd kunnen wor-
den. Hangende deze discussie blijft
besluitvorming uit. Keer op keer stelt men
voor de vaste Kamercommissie de beantwoor-
ding van vragen en het AO uit.
Het is te zwak om te zeggen dat dit dossier
geen prioriteit heeft. De schijn wordt min-
stens gewekt dat er onder het mom van zorg-
vuldigheid bewust wordt getraineerd. En de
zeevarenden, het thuisfront en de reders blij-
ven bungelen.

Laten alle organisaties alsjeblieft doorgaan
met lobbyen, brieven en berichten. Maar
wordt het niet eens tijd voor zwaarder ge-
schut? Wellicht kan mevrouw Netelenbos van
de KVNR haar dreigement waarmaken en
naar de rechter stappen met een aantal mari-
tieme organisaties. Want op deze manier
moeten zeevarenden onder Nederlandse vlag
het niet van die vlag hebben als het om veilig-
heid gaat.

Helene Perfors

De open brief is te lezen op de website:
www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Bij het begin van een

nieuw jaar horen goede

voornemens. Ook wordt

deze periode vaak

aangegrepen om naar de

toekomst te kijken.

Milieubeschermers doen

dit laatste dagelijks. Om

een overzicht te krijgen

wat zij nou precies

verwachten heb ik het

boek ‘Méér’ gelezen. Het is

samengesteld door de

leider van de Partij voor

de Dieren, Marianne

Thieme. Ze heeft een

groep wetenschappers

geselecteerd, die allemaal

een hoofdstuk hebben

geschreven. 

Arjen Hoekstra
voorspelt een waters-
noodramp in Nederland om-
dat er zó lang niet een
geweest is, dat we in slaap
zijn gesust. De ramp wordt
groot omdat er maar één
ring van dijken is. Alleen als
de opwarming van de aarde
snel stopt en er meer dijken
worden gebouwd kan een
ramp worden voorkomen.

Bert Smit, Jaap
Schröder en Jules
Bos zien over enkele tien-
tallen jaren een tekort aan
kunstmest ontstaan omdat
de fosfaat dan op is. Met na-
me via Nederland belandt de
grondstof op dit moment via
rivieren en zeeën uiteindelijk
op de bodem van de oceaan.
Zonder kunstmest zal er veel
minder te eten zijn dan nu.
Alleen biologische boeren en
andere eetgewoontes kun-
nen de mensheid van een
hongersnood redden.

Bill McKibben heeft
allerlei berekeningen ge-
maakt over de gevolgen van
het verbranden van olie, ko-
len en gas. Hij heeft hele an-
dere uitkomsten dan grote
oliemaatschappijen. Volgens
hem moet hun macht gebro-
ken worden om de mensen
te behoeden voor een onleef-
baar klimaat op aarde.

Jan van Arkel wijst
op een menselijk patroon,
waarbij het steeds ingewik-
kelder wordt om bepaalde
problemen op te lossen. In
deze tijd kun je bijvoorbeeld
denken aan oliewinning. In-
middels moet die op onher-
bergzame plaatsen als de
Noordpool en vele meters
diepe zeebodem plaatsvin-
den. Op een gegeven mo-
ment wordt alles zó lastig,
dat er gekozen wordt voor
een andere aanpak. Verande-
ringen gaan altijd moeizaam,
maar als het alternatief sim-
pel is dan laat de geschiede-
nis zien dat het toch wordt
doorgevoerd. De vraag naar
energie zal volgens hem dus
op een andere, simpele ma-
nier moeten worden beant-
woord.

Jeroen van der
Bergh stelt dat veel dingen
die we hebben, eigenlijk te
goedkoop zijn. Vliegtickets
zouden bijvoorbeeld drie tot
vijf keer zo duur moeten zijn.
De miljarden die de schade
van klimaatverandering nu al
met zich mee brengt, is na-
melijk nog maar het begin.
Hij denkt dat we de komende
tijd minder materiële zaken
zullen bezitten dan de afge-
lopen jaren.

1

2

3

4

5

toekomstverwachtingen10
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Arjo Klamer ver-
wacht dat mensen steeds
meer gaan inzien dat geluk
niet te koop is. Hij voorspelt
dat er meer aandacht komt
voor een goede sfeer tussen
mensen. De overheid en de
markt, die het altijd maar
over ‘de economie’ hebben
moeten daarom een be-
scheidener rol gaan spelen.

Louïse Vet hoopt op
een circulaire economie,
waarbij niks meer wordt
weggegooid en verbrand.
Leida Rijnhout wil daarnaast
ook dat de regels voor ar-
beidsomstandigheden beter
worden gecontroleerd. Zelf
spreekt zij de lezers van
haar artikel alvast streng
toe. 

Jan Rotmans ziet
het ‘vergroenen’ van Neder-
land als noodzakelijk ant-
woord op de tijden die
veranderen. Hij wil dat de
energie komt uit zon, wind
en waterstromingen en
meer aandacht voor het
denken over de lange ter-
mijn. Hij wijst erop dat de
meeste Nederlanders sinds
de jaren ’80 niet meer rijker
zijn geworden. Als er ver-
groend gaat worden kan dit
wel weer gebeuren.

Arnold Tukker is
bang dat de groene econo-
mie er niet komt, omdat de
klimaatconferenties elke
keer mislukken. Regeringen

willen elkaar niet beloven
minder vervuiling in hun
landen toe te staan. Het
doet hem denken aan een
grote olietanker die lang-
zaam en wellicht te laat van
koers verandert.

Marianne Thieme

zelf wijst erop dat het eten
van veel vlees de belangrijk-
ste reden is voor veel CO2 in
de lucht. Dit komt door de
mest. Ook worden er oer-
wouden gekapt om planta-
ges voor veevoer te
beginnen. Daar is ook zoveel
water voor nodig dat het
eten van minder vlees veel
milieuvriendelijker is dan
waterbesparende douche-
koppen of vuile kleren be-
waren tot de wasmachine
helemaal vol is.

Misschien heeft u na het le-
zen van dit overzicht het-
zelfde onbestemde gevoel
dat mij bekroop toen ik de
bundel net uit had. Aan de
ene kant gaat het om iets

belangrijks, maar aan de an-
dere kant staan sommige
geleerden zo erg voor hun
zaak dat ze vrijwel iedere
sympathie verspelen. Ande-
ren doen zulke sombere
voorspellingen dat ik ga
denken dat ik met een de-
pressief persoon te maken
heb. Er zijn ook wetenschap-
pers met weliswaar optimis-
tische ideeën over de
toekomst, maar die zijn zó
vreemd dat ik me afvraag of
ze wel in de realiteit zijn. 
Mijn onbestemde gevoel
verdween pas toen ik be-
dacht dat als dit soort den-
kers bestaan, het niet
anders kan zijn dan dat er
ook een groep denkers moet
bestaan die ‘normaal’ over
de toekomst van het milieu
denkt. En dat het omge-
keerd niet normaal is hoe-
veel er weggegooid en
verontreinigd wordt. Mijn
goede voornemen voor 2015
is dan ook om de milieuwe-
tenschappers goed te blij-
ven volgen en alvast
voorzichtiger te worden met
vlees eten en het vliegtuig
nemen.

Léon Rasser
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Sta op en schitter door Fiet van Beek

Geen antwoord op vragen.
Geen warm onthaal.

Geen glamour of glitter.

Geen man van staal.
Geen aangekleed voetstuk.

Geen pracht, geen praal.

Geen neonreclame.
Geen bliksemstraal.
Geen vuurwerk, geen kernbom.

Alleen maar een ster,
die mensen de weg wijst van toen tot dusver.
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e-sigar
et

Boven de rij vóór me in het vliegtuig – aan de andere kant van het gangpad – zag ik
ineens witte rook omhoog kringelen. Nou ja, rook – het was meer een stoomwolkje.
Ik had er al wel over gehoord, maar nu zag ik deze nieuwe uitvinding dan toch met
eigen ogen in actie: de elektronische sigaret, ofwel de e-sigaret. Dit is geen rolletje
tabak met een vloeitje erom, maar een elektronische inhalator, die een vulling met
vloeistof verdampt. De ‘roker’ hield iets vast wat leek op een dikke pen. Hij verborg
die zoveel mogelijk in zijn hand. Maar af en toe nipte hij aan het mondstuk en steeg
witte damp boven de stoelen uit. Ruiken deed je het niet en de damp was zo
verdwenen.  

Geld verdienen moet mogen
Rook zonder vuur



Toch was de stewardess niet blij met
deze e-sigaret. Twee keer kwam ze ver-
tellen dat roken op geen enkele manier
in het vliegtuig was toegestaan, dus ook
niet met de e-sigaret. Toen de roker een
derde poging waagde, kwam de stewar-
dess driftig aangebeend en trok het
buisje zonder verder commentaar uit de
hand van de passagier. Ze nam het ge-
wraakte artikel mee naar voren. Mis-
schien hebben ze in een vliegtuig net
als op school vroeger wel een laatje voor
verboden voorwerpen. Of deze passa-
gier zijn e-sigaret na afloop van de
vlucht nog terug heeft gekregen weet ik
niet.

Zijn er regels voor het gebruik van de e-
sigaret? Ik heb begrepen dat de e-siga-
ret voor de gebruiker een stuk minder
schadelijk hoeft te zijn dan een gewone
sigaret. Het hangt er vanaf wat voor
vulling je in het apparaatje stopt. Het
gevaar van meeroken is bijna verwaar-
loosbaar. Er komt ook geen aansteker of
lucifer aan te pas. Dat is dan ook de re-
den waarom op een aantal grote Ameri-
kaanse luchthavens het dampen van
e-sigaretten is toegestaan. Op Schiphol
mag de e-sigaret echter niet buiten de
rookruimtes worden gebruikt. Op vlieg-
veld Londen Heathrow is er een speciale
‘vaping zone’ ingesteld in terminal 4.
Kortom, eenduidige internationale re-
gels ontbreken. Dus e-rokers weten niet
altijd waar ze aan toe zijn.

In het vliegtuig is de e-sigaret echter
door de meeste vliegmaatschappijen
niet toegestaan. De KLM verbiedt ‘elek-
tronische sigaretten of andere kunstma-
tige vormen van roken’ expliciet in
artikel 15.3 van haar Algemene Vervoer-
voorwaarden. Ryan Air lost het pro-
bleem op haar eigen manier op: e-roken

is aan boord streng verboden, maar wel
kun je bij de stewardess zogenaamde
rookloze sigaretten kopen (!), belasting-
vrij natuurlijk. 

Overigens schijnen de rookmelders niet
te reageren op e-sigaretten, maar het
lijkt mij niet wijs om zelf de proef op de
som te nemen. De boete voor roken aan
boord kan oplopen tot € 1000,-. 
In Saoedi-Arabië werd een roker die aan
boord weigerde zijn sigaret te doven bij
aankomst gearresteerd en tot dertig
zweepslagen veroordeeld.

Als niet-roker vind ik het rookverbod ei-
genlijk wel prima. Maar ik heb er veel
minder problemen mee, als iemand een
e-sigaret opsteekt. Het is natuurlijk ook
wel een beetje krom dat op vliegvelden
alle mogelijke rookwaren worden aan-
geprezen en belastingvrij verkocht, ter-
wijl het gebruik van de gekochte
artikelen streng kan worden bestraft. De
e-roker van wie zijn sigaret werd afge-
pakt, leek daar trouwens niet zo’n pro-
bleem mee te hebben. Hij rommelde na
een tijdje wat in zijn bagage en toverde
een op Schiphol belastingvrij aange-
schafte fles sterke drank tevoorschijn. 

Overigens staat in vervolgartikel 15.4
vermeld dat het nuttigen van deze
dranken aan boord van een KLM toestel
ook verboden is. Oftewel: men mag aan
jou als passagier veel geld verdienen,
maar vooral geen last van je hebben.

Stefan Francke
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Of ik me eens in de e-sigaret wilde

verdiepen. Mijn eerste reactie: de e-

sigaret is stom! En inderdaad, ik rook zelf

niet. Maar ... – want ik zie hier en daar al

wat wenkbrauwen fronsen – ik ben zeker

niet anti-roken!

Heb zelf in een ver verleden gerookt. Voor mij
is het jeugdzonde, want ik ben op mijn 19e al
gestopt. Vond het namelijk maar een stomme
en dure gewoonte. Rokende visite duikt bij mij
als eerste het laatje in, waar de asbakken
staan. Er mag bij mij namelijk gewoon bin-
nen, en met echte sigaretten gerookt worden.
Manlief rookt ook, is hoofdsponsor van dat
spul dat van Terschelling komt en als ik hem
zou verbieden in mijn buurt te roken, weet ik
wel wie er in het verlof het grootste gedeelte
van de dag en avond buiten staat.
Jan heeft heel even over de e-sigaret nage-

dacht. Niet om veelvuldig te gebruiken maar
om de tijd in het vliegtuig door te brengen.
Maar nadat hij zijn zus met een wollen con-
doom om haar nek zag lopen waar het appa-
raat liefdevol in bewaard wordt, zag ik hem
bedenkelijk kijken en besluiten dat ook hij de
e-sigaret stom vindt.
Maar mijn Jan is niet voor één gat te vangen.
Zo’n e-sigaret is sowieso al niks en aangezien
je er ook niet op vliegvelden en in het vlieg-
veld mee mag roken is het helemaal een bela-
chelijk iets. 
Nee, Jan lost het anders op. Eens per jaar gaat
hij naar de drogist voor nicotinekauwgom. Pas
geleden vroeg de drogist aan hem: “Ik heb je
nu al een paar keer die kauwgom verkocht
maar je blijft er om terug komen, werkt het
niet?” “Jawel hoor, ik kom er mijn vlucht naar
Shanghai prima mee door.” Hij liep, de drogist
met open mond achterlatend, de winkel uit. 
Werktechnisch, vanuit mijn degelijke parttime
kantoorbaan gezien, biedt de e-sigaret wel
uitkomsten. Nu staan de collega’s tenminste
niet de helft van hun werktijd buiten te roken.
Er wordt weer aan het bureau gerookt en ook
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e-sigar
et

Een goed voornemen



Eindelijk wordt er een speelfilm gewijd aan het
leven van onze grootste nationale zeeheld,
Michiel de Ruyter. Begin 2015 is deze in de
bioscoop te zien. Voor wie de discussie rond de
bescherming van de koopvaardijvloot tegen
piraterij volgt is de film opvallend actueel.

De Ruyter heeft als admiraal vele successen
behaald, maar moest tot zijn frustratie vaak
opereren met beperkte militaire middelen. In
1656 wordt De Ruyter er bijvoorbeeld op
uitgestuurd om de Franse en Barbarijse
kaapvaart aan te pakken. Die brengen de
Nederlandse handel grote schade toe. De
eerder door de Staten-Generaal afgegeven
krachtige richtlijnen worden echter ingetrokken

om een confrontatie met de Engelse marine uit
de weg te gaan. ‘Niemand kan zoo zyn konvoy
beschermen,’ schrijft De Ruyter in protest. Het
is ‘ondraaghlyk’. De admiraliteit van Amsterdam
trekt zijn eigen plan en komt in het geheim
tegemoet aan De Ruyters vraag om een sterker
mandaat. Pas als het eskader vertrokken is,
worden de Staten-Generaal hierover ingelicht.
Zo zie je ook hier dat bij de bestrijding van
piraterij de houding van de politiek haaks kan
staan op wat de mensen van de praktijk willen
…
Zodra de film uitkomt, ga ik zeker naar de
bioscoop toe. Hopelijk gaan de leden van de
Tweede Kamer hetzelfde doen!

Stefan Francke

Niemand kan zoo zyn konvoy beschermen

Michiel de Ruyter protesteert tegen politici

opgeladen. Jawel, die dingen worden gewoon
opgeladen aan de laptop. Hilarisch zijn vooral
de momenten dat de verstokte rokers aan een
bic balpen beginnen te sabbelen. Dit komt
omdat ook deze manier van roken zo vanzelf

gaat en verslavend is, dat ze zonder op te kij-
ken, het eerste beste apparaat dat lijkt op een
overjarige joint, liefdevol tussen hun lippen
proppen. 
Persoonlijk zie ik het nut er ook niet van in.
Roken is slecht voor je, dat is al jaren duidelijk.
Maar de e-sigaret, is dat wel gezond? Of ge-
woon een commercieel iets? Was er ergens ie-
mand die een ingeving had, soortgelijk aan de
hype van de loom bandjes van afgelopen zo-
mer, om op een slimme, simpele manier rijk te
worden? 
Heb even snel op google gesnuffeld en ik kan
nu niet echt de voordelen van de e-sigaret
ontdekken. Het kost geld, het werkt versla-
vend en je mag ze niet op het vliegveld ge-
bruiken. 
Mijn simpele visie is en blijft dus: wat een ge-
doe! Nog even een advies zo aan het begin
van 2015: rook of rook niet!

Joke van den Dool
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Voor wie meer hierover wil lezen: Marineblad, nummer 6, augustus 2007, jaargang 117; www.kvmo.nl/marineblad



De poging van deze bemanning om wat        
t.l.-buizen, verplichte werkkleding e    

geïnspireerd te zijn door de liefde van o       
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      t warmte te creëren  in een wereld van
   en geplastificeerde tafelkleden lijkt

       ouders voor hun kwetsbare baby in een
  vieze stal.
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Wie, wat, waar 

gaat het over?
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Een retorische vraag van

het komisch VPRO-duo

Theo en Thea rijst soms bij

menige dagelijkse

kwesties, zoals: de Raad

van State velt drie dagen

voor de binnenkomst van

Sinterklaas in hoger

beroep een oordeel over

de vraag of de overheid

eisen moet stellen aan de

figuur van Zwart Piet. 

De zaak draait om de Amster-
damse intocht, maar de uit-
spraak kan landelijke gevol-
gen hebben. Na een VN-com-
missie – onder verantwoorde-
lijkheid van de Hoge Commis-
saris voor de Mensenrechten
en het College voor de rech-
ten van de mens – stort nu de
Raad van State in Nederland
zich op de Zwarte Piet discus-
sie. Tegen de tijd dat u deze
Diepgang leest zijn de Goed-
heiligman en zijn kleurloze
Pieten (knechten mag niet
meer) alweer naar Spanje ver-
trokken. De Zwarte Piet dis-
cussie is eerlijk gezegd een
non-discussie. De halve we-
reld staat in brand; wie, wat,
waar gaat het eigenlijk over?
Maar ja, in Nederland hebben
wij met z’n allen veel regels

afgesproken en regels tegen
discriminatie vallen hier ook
onder. Aan boord weet u alles
van regels: kasten vol met 
ordners, in sommige(?) geval-
len papieren tijgers.
In Nederland gaan wij ten on-
der aan de regels die hier gel-
den, zeker wanneer de regels
letterlijk worden toegepast.
En er is vast wel ergens een
wijsneus die zich op iets kan
beroepen of een ambtenaar
die roept: ‘Regels zijn regels’.
Voor een kat in de boom hoef
je tegenwoordig niet meer de
brandweer te bellen. Mag na-
tuurlijk wel, maar er komt
geen rode auto aangesnord.
Een uitzondering werd toch
gemaakt voor een aantal wil-
de zwijnen die op een onop-
gehelderde manier in de
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Zuid-Willemsvaart terecht ge-
komen waren. De brandweer
spoedde zich naar de plek des
onheils en wiste de arme
beestjes met touwen en een
rubberbootje uit het water te
redden. Een goede daad en
dat nog wel op een zondag!
Helaas waren de zwijnen op
een no-go gebied aan land
gekomen. Zij werden aldaar
opgewacht door een jager
(met één hersencel) in vol or-
naat, met bijpassend jagers-
groen en jagershoedje.
Jammer voor de inspannin-
gen van de brandweer en
jammer voor de zwijnen: hun
wachtte slechts de kogel. In
de regel mag er niet gescho-
ten worden op zondag. Daar-
entegen mogen zwijnen zich
alleen begeven op de Veluwe
en in het Meinweggebied op
de grens van Limburg en
Duitsland. Conflicterende re-

gels dus. Wie, wat, waar gaat
het eigenlijk over?
De kroegkat – ik verzin het
niet – van café ’t Loosje in
Amsterdam heet Smokey.
Smokey is 23 jaar oud en
loopt al ruim 20 jaar rond in
het café. Zijn voederbakje
staat in de bierkelder (en voor
de goede orde, niet in de keu-
ken) en dat mag niet volgens
de Voedsel- en Warenautori-
teit. Smokey mag niet in de
buurt van eten komen, dus
moeten er aanpassingen ko-
men die niet uitvoerbaar zijn.
Jammer voor Smokey, een ‘Fe-
lis non grata’. De horecabaas
in kwestie vindt de regels van
de Warenwet een slechte op-
lossing; voor elke kroegkat die
verdwijnt komt een veelvoud
aan muizen en ratten terug.
Wie, wat, waar gaat het ei-
genlijk over?
Een Kaapverdische zeeman

met een ernstige nieraandoe-
ning heeft al geruime tijd een
WGA-uitkering. Echter het
UWV verlaagt na een aantal
jaren de WGA-uitkering wan-
neer betrokkene niet volledig
is afgekeurd en hij zijn restca-
paciteit niet invult. Met ande-
re woorden, hij heeft geen
werk voor het deel dat hij nog
wel arbeidsgeschikt is. Maar
wanneer de uitkering onder
het sociaal minimum komt
kan er een toeslag aange-
vraagd worden. Betrokkene
krijgt de toeslag van het
UWV. Echter volgens de
‘UWV-regels’ is de toeslag 13
dagen te laat aangevraagd.
Het UWV wil graag een ver-
klaring waarom dit is ge-
beurd. Zo niet, dan wordt de
uitkering als sanctie tijdelijk
verlaagt. Wie, wat, waar gaat
dit over?
De politiek tegenwoordig wil
minder regels en mindere bu-
reaucratie. Was het maar
waar. De geldende regels in
Nederland lijden tot absurde
situaties.
De verdwaalde zwijnen in het
bos, arme Smokey, arme zee-
man en arme Zwarte Piet. Zij
gaan ten onder aan de regel-
zucht in Nederland. 

Prettige Feestdagen, ook na-
mens Theo en Thea.

Jos Hilberding
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Hoe ging dat liedje ook alweer?

Nederlandstalig, gezongen door een

destijds erg populair bandje. In dat liedje

zong hoe-heet-die-zanger-ook-alweer,

dat hij niet wist waar naar toe te gaan.

Het was een enigszins gekunstelde,

rammelende boel, die voor mij geen

begin en geen eind, geen kop of staart

had. Een rijmelarijtje waarvan ik nooit

iets begreep, maar de laatste tijd toch

enigszins begin snappen.

Het nieuws vandaag de dag wordt geken-
merkt door conflicten, kortzichtige mensen,
oorlogen, geloofsfanatisme of een combinatie
daarvan. Om het nog maar niet te hebben
over Ebola en andere ziekten. Overal ter we-
reld is er wel wat.

In West-Afrika lukt het maar niet de Ebola-uit-
braak onder de knie te krijgen. In Irak en Syrië
is een troep barbaren – zo ontsnapt uit de
donkere Middeleeuwen – onder het mom van
een geloof, bezig het Midden-Oosten en wel-
licht de rest van de wereld in te lijven. In Oek-
raïne probeert een stel onbehouwen
militanten, gesteund door een ongekend leu-
genachtige president van een ‘grootmacht’,
een land te ontwrichten. In China breekt de
luchtvervuiling alle records, terwijl Australië
zich voornamelijk bezig houdt het laatstge-
noemde land van kolen te voorzien. 

Waar kan ik heen?

Zeewiersum
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En tussen deze brandhaarden en problemen
varen wij, zeelui, die maar moeten zien hoe
hier allemaal mee om te gaan. Het komt soms
erg dichtbij. Waar kan ik (nog) heen? Een korte
opsomming.

Het Suezkanaal: de laatste keer dat ik hier ge-
weest ben was vóór de zogenoemde Arabi-
sche Lente. Waren toen mijn ergste zorgen
hoeveel sloffen sigaretten de passage ging
kosten, nu moet je oppassen niet ontvoerd te
worden door ex-aanhangers van de afgezette
president Morsi of andere ‘separatisten’. Was
het in Egypte maar nooit lente geworden ...

Waar kan ik heen? Naar de Rode Zee, Golf van
Aden en de Indische Oceaan? In 2011 voeren
wij, zwaar bewapend, door dit gebied. Tegen-
woordig schijnt het er rustig te zijn, maar zon-
der bewapende mariniers is het een soort
Russisch roulette. 

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Tartous. Tar-
tous ligt in Syrië, ik was daar in 2002. Wat ik
mij ervan herinner zijn de bijzonder lastige

autoriteiten, wiens grootste zorg het was of
wij (de bemanning en specifiek de kapitein)
niet ooit in Israël waren geweest. Nu heeft
men daar andere zaken om zich mee bezig te
houden. Niet naar Tartous, daar gaat alles
stuk.

Waar kan ik heen, Mariupol misschien? Nee,
deze haven in het zuiden van Oekraïne ligt nu
herhaaldelijk onder vuur. Toen ik hier in 2006
voor het laatst was maakte ik me vooral
kwaad over de ontstellende corrupte douane
en immigratie. 

Waar kan ik heen, St. Petersburg dan maar?
Hier werd ik in 2013 bijna gearresteerd omdat
ik het gore lef had een ander Nederlands
schip te willen bezoeken. Nee, in St. Peters-
burg doen ze te eng.

Ik wil niet varen naar Siërra Leone, Ivory Coast
of Nigeria. Kon je daar een jaar geleden mala-
ria oplopen, nu dreigen hele economieën van
deze West-Afrikaanse landen in te storten
door de ongecontroleerde uitbraak van de do-
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Geen kerstverrassingen meer

Hoewel de inmiddels behoorlijk ervaren havendominee van Vlissingen,
Ank Robinson Muller, echt wel weet wat kerstfeest op zee betekent, stond
zij afgelopen jaar toch voor een verrassing.
De bus vol kerstcadeautjes voor de bemanningen van de schepen op de
terminal van Verbrugge kwam niet verder dan de poort. Het bleek dat de
ISPS-regels zó werden uitgelegd, dat ze er zelfs in de Verenigde Staten van
Amerika nog niet opgekomen zijn.
Alle pakjes waren namelijk voorzien van prachtig cadeaupapier. Daarmee
voldeden ze niet aan de eis dat er alleen maar dingen aan boord gebracht
mogen worden, waarvan duidelijk is waar het om gaat. De missie kon niet
anders besluiten dan de attenties voortaan onverpakt aan boord te
brengen. Of er nog een rol papier en plakband wordt bijgeleverd is niet
bekend. Feit is dat de verrassing verdwenen zal zijn.

p e t t e rS

delijke ziekte Ebola. West-Afrika? Het is te on-
gezond.

Waar kan ik heen, China misschien? In het
liedje van Het Goede Doel (plotseling herinner
ik het me weer) vinden ze China te druk. Te-
genwoordig – de laatste keer dat ik in China,
Nanjing afmeerde – is daar de drukte het
minste probleem; de lucht is verschrikkelijk,
alarmerend smerig. Er hangt vierhonderd
maal te veel concentratie gevaarlijke gassen
in de lucht dan maximaal toegestaan is. Nee,
China is me te druk én te smerig.

Waar kan je als zeeman dan heen? De Ver-
enigde Staten van Amerika? Heel recent had-
den we daar nog problemen om de wal op te
kunnen. Geen TWIC-kaart en hoewel de Ne-
derlanders zij aan zij vliegen met Amerikaan-
se gevechtsvliegtuigen in Irak, hoewel wij
ingeklaard waren, hoewel ik in bezit ben van
een Nederlands geldig paspoort, niet op een

terroristenlijst voorkom en niet van zins ben
er te blijven voor werk, was het toch verboden
om 150 meter naar de poort te lopen, op straf-
fe van ‘imprisonment’. Amerika? Nee, daar zijn
ze me te paranoia.

Ik heb getwijfeld over België. Omdat iedereen
daar lacht. Maar de laatste keer dat ik te Ant-
werpen was werden we in het weekend be-
roofd van twee dozen sigaretten die met
behulp van een loper uit de bondedstore wer-
den gehaald ... Er viel dus weinig te lachen. Al-
thans, voor mij.

Waar kan ik heen? Is er een plaats tussen de
sterren waar ik heen kan gaan?
Voorlopig is het maken van een lange reis
(van weken op zee) de beste plek voor een
zeeman. En daarna met verlof lekker thuis
blijven: Nederland is zo gek nog niet.

Kees Wiersum



Jason Zuidema, directeur van
de zeemanshuizen in Ameri-
ka, stelt vast dat daarbij ook
sprake is van een overreactie.
De gebruikelijke schrikverha-
len op de sociale media wa-
ren te verwachten.
Zorgwekkender vindt hij ech-
ter de verhalen over de mede-
werkers op luchthavens, in
zeehavens of ziekenhuizen,
die weigeren hun werk te
doen. Er zijn ook mensen die
in de zeemanshuizen actief
zijn of voor een bezoek aan
boord gaan en twijfelen of ze

dat wel moeten doen. Al is
het maar omdat ze niet meer
vertrouwd worden door men-
sen in hun omgeving.

Zuidema constateert dat op
scheepsbemanningen de ver-
denking van een groter risico
op Ebola rust, ook al zijn er
geen concrete aanwijzingen
van besmetting gevonden.
Aan boord moet dit al te mer-
ken zijn: afzondering in de ha-
ven en behalve de ISPS nog
een reden om geen toegang
tot de wal te krijgen.

Jason roept alle medewerkers
van de zeemanshuizen nog
harder te werken dan ze
doen. De mensen die negatief
spreken over mensen die le-
ven en werken aan boord wil
hij de volgende gedachte
meegeven: praktisch gezien
spelen zeevarenden een door-
slaggevende rol in de strijd
tegen Ebola. De wereldwijde
scheepvaartindustrie is na-
melijk cruciaal in het trans-
port van de apparatuur die
nodig is om de ziekte te be-
strijden in die gebieden waar
het virus het hardst heeft
toegeslagen. Als het om de
ziekte gaat moeten zeevaren-
den niet als een risicofactor
worden beschouwd, maar
juist als een deel van het ant-
woord. Wie vervoert anders
de mobiele Ebola klinieken en
alle medische benodigdhe-
den? Wie vervoert anders ge-
woon de noodhulp die nodig
is voor alle mensen, die al
voor hun bestaan moesten
vechten voordat Ebola voor
nog meer ellende zorgde? 
Jason hoopt en bidt dat de
verspreiding van Ebola snel
tot staan zal worden ge-
bracht. Daarbij is het goed
om te weten dat zeevaren-
den, zoals ze altijd doen, zorg-
dragen voor 90% van het
transport van de oplossing.

Amen.

Stefan Francke en 
Léon Rasser
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Gezondheid

Zeevaart en 
Ebola

In de periode dat de artikelen voor deze Diepgang

geschreven worden, staat Ebola op een enorme manier

in de belangstelling. 
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De ZZZP-er

Hoewel de man goed verdient, is het natuurlijk erg prettig als ik ons inkomen aanvul

met een eigen salaris. Ik ben een goed opgeleide zeemansvrouw en had een klinkende

baan voordat onze jongens geboren werden. Elf jaar later denken de HRM- ers min-

stens dat ik seniel ben en dat is knap ontmoedigend. Een vaste baan ligt nu niet meer

op mijn pad. 
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Geen nood, ik ben naar de Kamer van Koophandel
gestapt en nu ben ik tekstschrijver. Een zzp’er.

Deze nieuwe term is opgedoken in Zeemansvrou-
wenland. De link met de zzp’er ligt natuurlijk voor de
hand. In dit geval spreek ik over, let op; de zelfstan-
dige zeemansvrouw zonder personeel. 
Voor zover ik weet is niet één zeemansvrouw
hoofdkostwinner, maar faciliteert zij in alle gevallen
haar vent door hem in staat te stellen de kost op
zee te verdienen. Net als ik. Indirect zorg ik op deze
manier voor een dak boven mijn hoofd, boven dat
van de man en dat van onze kinderen. 

‘As we speak’ is er een opvallend aantal zeemans-
vrouwen zelfstandig ondernemer geworden. Ik heb
weet van een massagespecialist, een fotografe met
eigen studio die ook nog teksten verzorgt, een kle-
dingnaaister die vanuit een grote loods theaterkle-
ding verhuurt, een maritiem counselor en tenslotte
een jongedame die een verscheidenheid aan websi-
tes bouwt, beheert en host voor haar opdrachtge-
vers.
Ik vroeg collega-zzzp’ers waarom ze ondernemer
zijn geworden. Best interessant om te horen:
• Het is fijn om te kunnen doen wat ik echt leuk
vind, juist omdat ik daarin geen passende baan vind. 
• Omdat het dak boven mijn hoofd geregeld is, hoef
ik niet de hoofdprijs bij elkaar te schrapen. Maar ik
verdien de slagroom op de taart en we gaan ervan
op vakantie.
• Een werkweek van 32 uur is voor mij als hoog
opgeleide vrouw geen uitzondering. Zoveel uren
werken kan ik niet combineren met de huishouding /
kinderen verzorgen en opvoeden in de periodes dat
mijn man op zee is. Voor banen op lager niveau en
met minder uren ben ik dan weer te hoog opgeleid,
volgens de HRM-ers. 
Nu werk ik wel en ik bepaal mijn eigen werktijden. 
• Ik ben wars van die hiërarchieën op het werk. Ik
regel bijna alles zelf en dan op het werk doet iemand
dat, omdat hij in het harkje boven mij zit? Kom nou!
• Ik heb meer dan genoeg van het spruitjesimago
dat aan huisvrouwen kleeft. Veel zeemansvrouwen
zijn huisvrouw. (De onderwaardering van dit onbe-
taalde beroep is trouwens prehistorisch en schrij-

nend). Ik wil gewoon weer werken. 

Ondertussen is er een aardig netwerk van zzzp’ers
ontstaan waar ik dankbaar gebruik van maak. Zee-
vrouw Sabine heeft onder andere mijn weblog ge-
maakt en mijn sociale media ingericht, bij ‘collega’
Carla neem ik iedere donderdagochtend naailessen
(geen oppas nodig, mijn kinderen zijn dan op school),
‘soortgenoot’ Bianca zal mijn kinderen binnenkort
mooi op de foto zetten en bij Gaby wil ik nog een
themabijeenkomst bijwonen. 

Mijn grote wens voor volgend jaar is dat dit net-
werk zal groeien en bloeien, doordat er steeds meer
gebruik van wordt gemaakt. Wij hopen uiteindelijk
ook HRM-ers in onze klantenkring te krijgen.

Vriendelijke groet van 

Astrid Feitsema

(omdat ik pas aan schrijven toe kom als de boel aan

kant is, lig ik dit nu in mijn bed te tikken. Een oppas

kan ik er namelijk nog niet van betalen ... komt nog!)
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Dit keer ook in andere media  
In een vorige Diepgang hebben we bericht dat in het Nieuwe Liedboek voor de
Kerken het ‘zeemanslied’ ontbreekt (O eeuw'ge Vader sterk in macht). Op onze
internetpagina blijven hier maar reacties over binnenkomen. Een oud-stuur-
man mailt ons dat het gezang ook veel gezongen werd na de watersnoodramp
van 1953. Zelf kon hij toen tot zijn spijt niet meedoen aan de reddingsacties,
omdat hij ver weg zat. Een ander bericht gaat over oud koopvaardijpredikant
Dolf Leatomu die indertijd het lied aan het einde van elke kerkdienst liet zin-
gen. Hij sprak in het zeemanshuis aan de Willemskade in Rotterdam de kerk-
ganger als volgt toe: ‘Let wel, wanneer jullie volgende week om deze tijd elf
uur tien op zee zitten, dan zingen wij hier, ook voor jullie, gezang 467. Let
wel: om 11.10 uur precies.’ Dan ging zijn opgeheven vinger weer naar bene-
den, kwam de zegen en vervolgens de uitnodiging voor de koffie. Mooie herin-
neringen! 

Ook in verschillende dagbladen en het bekende radioprogramma ‘Met het oog
op morgen’ werd er aandacht besteed aan het afwenden van de verdwijning
van het zeemanslied. Stickers met de tekst zijn nog steeds te bestellen op
www.zeemanscentrale.nl. In Rotterdam werd er in de Immanuelkerk zelfs een
heuse ‘zeemansliedplakactie’ georganiseerd, zodat het nieuwe liedboek einde-
lijk voldoet.

Op Facebook werd er gereageerd op Jokes gedachten over de conservatieve
zeeman: heel herkenbaar! Joke gaat voorlopig nog even door met niet alles op
te ruimen. De heel persoonlijke column van 
Astrid riep emoties op. Een kind dat er niet meer
is, hoort er nog wel helemaal bij. Verder werd er
bij een ‘House of One’ opgemerkt dat het mooi is
dat zoiets kan: een plek waar verschillende reli-
gies met begrip voor elkaar kunnen samenko-
men.

Tenslotte de uitslag van onze verloting onder de-
gene die een ‘like’ hebben geplaatst op onze
Facebookpagina. René van Quekelberghe ont-
vangt het nieuwste exemplaar van ‘Zware Kees’.
Het zal zo spoedig mogelijk aan hem worden op-
gestuurd!

Stefan Francke

D i e pg ang  o p
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Kerkelijk en religieus nieuws belicht

Regelmatig geeft ze interviews aan
journalisten. Ze is ook lid van een kerk
en zo uitstekend geschikt om systema-
tisch na te denken waar we in Neder-
land nou eigenlijk precies zo bang voor
zijn. En welke rol de kerk kan spelen om
met die angst om te gaan.
Een van de eerste dingen waar zij op
wijst is dat mensen met behulp van ca-
mera's en computers hun veiligheid
proberen te verhogen. Daarbij wordt
vergeten dat je jezelf ook kwetsbaar
maakt. Al die informatie kan in verkeer-
de handen vallen en tegen je gebruikt
worden. Voor je het weet ben je – zon-
der dat je er iets aan kan doen – zelf
een verdachte. Zeevarenden weten hier

Expert spreekt de kerk toe

Angst 

en 

terrorisme

Elk jaar nodigt het bestuur van de

Theologische Universiteit iemand uit om

iedereen toe te spreken. Dit jaar was het

Beatrice de Graaf. Zij is een wetenschapper

met zoveel verstand van terrorisme dat ze de

regering er over adviseert.
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natuurlijk alles al van. 
Het bekijken van de stort-
vloed van beelden die bewa-
kingscamera’s leveren kan het
gevoel van onveiligheid ook
versterken. Daarbij komt dat,
wanneer je veiligheid te be-
langrijk maakt in je leven, de
kwaliteit sterk afneemt. Dan
wordt het leven grauw. Het is
ook een van de redenen waar-
om de zee ‘roept’.
Ten derde hebben mensen
die angst willen zaaien meer
kans als er vaak naar een
beeldscherm gestaard wordt.
Het is een fluitje van een cent
om een filmpje op het inter-
net te zetten.

Om op een goede manier
hiermee om te gaan, is het
belangrijk vast te stellen wat
veiligheid nou precies is. De
Graaf kiest voor de definitie
dat het gaat om het gevoel
dat er iets vervelends zal gaan
gebeuren. Het gaat dus over
de toekomst, waarvan we we-
ten dat deze in hoge mate on-
voorspelbaar is. Mensen
kunnen niet veel meer doen
dan de kans verkleinen dat er
iets onwenselijks gebeurt. Dit
noemen zij risicobeheersing.
Een probleem met risicobe-
heersing is dat het in de prak-
tijk vaak wordt opgevat als
een protocol. Bedrijven en
overheden maken zich met
name druk over de vraag of
hen niets verweten zal wor-
den in het geval er iets mis
gaat. Verder meent de Graaf
dat het kostbare veiligheids-

apparaat meer veiligheid sug-
gereert, dan dat het biedt.
Het leidt dus af van de werke-
lijkheid en daar houdt zij als
wetenschapper natuurlijk niet
van. 
De rol die de kerken spelen bij
alle dreigingen vindt zij te
klein. Er zou meer moeten ge-
beuren dan alleen maar hel-
pen bij het verwerken van
leed, zoals dat bijvoorbeeld
gebeurt bij zeevarenden die
gegijzeld waren door piraten.
De kerk zou ook een bijdrage
kunnen leveren aan de ma-
nier van denken over veilig-
heid.
Mensen hebben lange tijd ge-
dacht dat rampen gestuurd
werden door God. Hier kwam
na de Middeleeuwen lang-
zaam een einde aan. Het idee
was dat mensen zelf een he-
mel op aarde konden stichten.
Inmiddels is er een besef aan
het doordringen dat fascisme,
kapitalisme en communisme
in de praktijk samen met vele
andere ‘ismes’ helemaal niet
leiden naar een ‘heilstaat’,
'wealth of nations’ of welke
paradijselijke toestand dan
ook. We leven in een tijd
waarin geaccepteerd wordt
dat het kwaad niet uit te ban-
nen lijkt.
In dit verband vraagt Beatrice
de Graaf aandacht voor de
theologe Petruschka Schaafs-
ma. In haar proefschrift be-
weert zij dat omgaan met het
kwaad het beste lukt in een
religieuze omgeving. Weten-
schap is namelijk minder ge-

schikt om een duidelijk beeld
over de toekomst te schetsen.
Uitgeroeide ziektes, water-
werken en verbeterde land-
bouwmethodes zijn
bijvoorbeeld wetenschappelij-
ke resultaten die ons positief
naar de toekomst doen kijken.
Wapens en vervuiling maken
mensen echter bezorgd. Er
zijn ook geen wetenschappers
die menen dat zij de toe-
komst op alle gebieden kun-
nen beheersen.
Binnen religie is al duizenden
jaren nagedacht over de
vraag hoe mensen kunnen
omgaan met de ongewisse
toekomst. Theologisch gezien
ligt deze in Gods hand. Over
het kwaad staat in de bijbel
dat het overwonnen is en dat
God er uiteindelijk een defini-
tief einde aan zal maken.
Mensen zijn bevrijd van de
last dit zelf te moeten doen.

Beatrice de Graaf vraagt de
kerk haar traditie verder uit te
werken naar de huidige tijd.
En zich daarna te mengen in
het debat over bijvoorbeeld
de vraag hoe in Nederland
voorkomen kan worden dat je
als varende bij voorbaat al
verdacht bent, achter hekken
wordt opgesloten en aan be-
lachelijke controles wordt on-
derworpen. Hopelijk neemt
de kerk haar uitdaging aan en
zal haar spreken effect heb-
ben!

Léon Rasser
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Eenzaamheid

Ik werk nog fulltime, ben regelmatig op reis, heb een leuk gezin met twee

jongens. Ons huis in Drenthe is gedeeltelijk afgelost en we hebben het goed.

Kortom niks te klagen. Mijn schoonouders zijn overleden en alleen mijn vader

leeft nog. Hij is al ruim tachtig en woonde tot voor kort nog in zijn eigen huis. 

Hij kookte zelf, deed boodschappen en fietste zelf nog naar het dorp. Mijn vrouw

bezoekt haar schoonvader elke week en ook onze jongens gaan regelmatig bij

hem langs. Ook zijn dochter ziet hij regelmatig hoewel zij verder weg woont.
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Op een dag is hij in de regen gevallen met zijn
fiets. Gelukkig niet erg, maar toch wat schram-
men en wat schrik. Hij durfde daarna niet meer
en we zijn voorzichtig begonnen over verhuizen
naar een bejaardenwoning; seniorenwoning heet
dat tegenwoordig. 
Daar zal hij wel tegen zijn, dachten we. 
Maar tot onze verbazing en tegen alle vooroorde-
len in had hij daar ook aan lopen denken. Hij
werd wat strammer, het huis werd toch wel groot
en hij zou wel op loopafstand van de winkels wil-
len zitten. 

We hebben hem aangemeld, lijstjes gemaakt met
wat hij mee wilde nemen, besproken wat we met
het huis zouden doen en de tijd genomen om al-
les goed voor te bereiden. Toen het appartement
beschikbaar kwam, op de eerste verdieping, met
balkon en een mooie slaapkamer zijn we aan de
slag gegaan. Tapijt, gordijnen en nadenken over
wat waar moest staan. De grote eiken kast moest
mee en ook de nieuwe stoelen. Met wat inkorten
kon de tafel ook mee en de TV kwam bij het raam
te staan.

Zijn oude huis is nog niet in de verkoop. Daar wil
hij de tijd voor nemen. Gisteren zijn mijn vrouw
en ik bij hem op bezoek geweest in zijn nieuwe
appartement. Deuren die vanzelf opengaan,
alarmbel voor als het nodig is, gezellig ingericht
en een stoel bij het raam. Hij voelt zich prima,
was net naar de winkels geweest en we hebben
gezellig gekletst. 

Ik ben tussendoor even naar zijn oude huis gere-
den, het huis waar ik opgegroeid ben. Twee keer
de sleutel omdraaien, naar binnen in een bijna
leeg huis, de geur van vroeger en ik ben naar zol-
der gelopen. Die moeten mijn zus en ik nog leeg-
maken. Herinneringen en heel alleen op zolder. 

Stilte en voor een kort moment voel ik me heel
eenzaam. Meer dan mijn vader nu ...

Dominee D.A.G. Hoor
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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 tekeningen op de omslag zijn gemaakt
door Mahesh Verma. Hij is de kok van het
schip waarvan de messroom staat op de foto

op de binnenpagina.
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