
   
 

  

 
 

  

K
W
A
R
TA

A
L
B
L
A
D
M

AR
ITIE

M PASTORAAT

Diepgang
nummer 1 2015 zestiende jaargang

Wieg

Lakschoen

Rozenkrans

Zeemanshuwelijk



Van de redactie In dit nummer

In deze eerste Diepgang van het
jaar gaat het natuurlijk weer over
Pasen. Aan dit bijbelverhaal gaat
een hoop geweld vooraf en daar-
mee plaatst de christelijke gods-
dienst zich anno 2015 in dezelfde
verdachte hoek als andere wereld-
godsdiensten.

De Tweede Wereldoorlog is de
meest gewelddadige periode uit de
menselijke geschiedenis. Zonder de
inzet van koopvaardijers, waarvan
velen hun leven hebben moeten
geven, was Nederland absoluut an-
ders geweest dan dat het nu is.

Was God met onze voorvaderen
toen zij vrijwel weerloos tegen de
torpedo's van de vijandige duikbo-
ten de Atlantische oceaan oversta-
ken om militair materieel naar
Europa te brengen? Of wil God
geen oorlog? En als Hij het niet
wil, waarom liet Hij het dan toe?

Het zijn moeilijke vragen waar in
deze Diepgang maar een klein deel
van de mogelijke antwoorden erop
zijn te lezen. Natuurlijk verdienen
ook minder zware zaken de aan-
dacht in ons blad. Het plimsollmerk
staat immers niet voor niets op de
kaft van dit tijdschrift!
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Lang op zee zitten en niet
veel van het nieuws horen
heeft ook zo zijn voordelen.
Als zeeman maak je geen
deel uit van de massa. Je
neemt - letterlijk - afstand
van dingen en de meeste hy-
pes gaan aan je voorbij. Je
hebt verdikkeme wel wat be-
langrijkers om over na te
denken. En zonder heel erg
zweverig te worden: de
macht van de zee relativeert
enorm. En dat de massa van-
daag iets belangrijk en mor-
gen onzin vindt? Laat ze het
toch zelf uitzoeken. Maar hoe
werkt het als je er middenin
zit? Kun je dan jezelf blijven,
nog onderscheid maken tus-
sen ‘goed’ of ‘kwaad’? 

De macht van de massa; je
vindt het vaak terug in de
bijbelverhalen. Ook in de ver-
halen rond Jezus. Hoe dichter
hij bij Jeruzalem komt, hoe
vaker je de woorden ‘volk’,
‘menigte’ tegenkomt in de
bijbelverhalen. Bij bijna elke
stap van Jezus volgt ‘de me-
nigte’ en geeft luid commen-
taar. De ene dag zijn ze vol
bewondering voor die bijzon-
dere prediker, de andere dag
is het een geweldige loser.

Denkend daarover weet ik: er
is niks nieuws onder de zon.
Er is altijd iets dat mensen
(tijdelijk) opwindt en op-
stand kan veroorzaken. Te-
gen sociaal onrecht, tegen

Wij zijn het volk
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bedreiging van de vrede,
of het milieu, of vakbonds-
rechten. Maar ook met an-
dere motieven. Uit onrust
en angst. Wij zijn het
volk! En onze gevoelens
moeten vertolkt worden.
Populisme is van alle tij-
den. En politieke leiders
die er handig gebruik van
maken zijn er ook altijd
geweest. Die aanhaken op
die gevoelens van onrust
en angst. 

Ook met Pasen in Jeruza-
lem komt zo’n mengel-
moes van feestgangers
met verschillende motie-
ven de straat op. Eén snel-
kookpan van politieke
onrust en religieuze bevlo-
genheid. Er zijn oprecht
ongeruste mensen, maar
ook sensatiezoekers, die
zich gemakkelijk laten be-
praten. Want staan ze er
echt allemaal om hun ei-
gen mening te uiten? Of
zijn het meelopers, die
roepen: zeg maar wat er
vandaag op de spandoe-
ken moet. Wij lopen wel.
Vrije opinie wordt zo vaak
vrijblijvende opinie. 

Nou is de massa niet per
definitie dom. Nog niet zo
lang geleden hebben me-
nigten die op de been wa-
ren grote bewegingen tot
stand gebracht. Regerin-
gen zijn gebroken, de

macht op straat getoond
door het getal. Soms vol-
komen stuurloos, meestal
met een leider. Die hen
toespreekt en de idealen
verwoordt. En daarna de
wensen en eisen formu-
leert. En die hoeven niet
bij voorbaat ‘kwaad’ te
zijn. 

De menigte met Pasen is
zo’n macht. De Joodse lei-
ders en Pilatus zijn bang
voor het volk. Alsjeblieft
geen oproer! Maar met
welk zoethoudertje hou-
den ze het volk rustig?
En als voer voor de leeu-
wen wordt Jezus in de are-
na gesmeten. Het volk
wordt gebruikt. Aange-
stuurd om iets te willen.
Dat ze eerst nog niet wis-
ten dat ze dat wilden,
doet er niet toe. Wij zijn
het volk. Een slogan wordt
gemakkelijk opgepikt. Er
ontstaat een soort van
‘Volksempfinden’ dat ook
gehoord wil worden: de
leiders zullen luisteren en
doen wat wij willen! Krui-
sig hem! Goed of kwaad,
het speelt geen rol meer;
‘het’ gebeurt op dat mo-
ment.

Maar als dan de verschrik-
kelijke dingen werkelijk
gebeuren, is de menigte
weg. Ze krijgen Jezus aan
het kruis, maar aan de

voet van het kruis is er
geen menigte meer. Ze
zijn letterlijk doodgelopen.
Bij de opstanding zijn ze
er helemaal niet bij. Het
verhaal van Pasen gaat
verder met de enkelingen:
de vrouwen aan het graf,
een paar mannen die het
verder vertellen. Er stro-
men op dat moment geen
duizenden mensen naar
het lege graf.
Wie overblijven, zijn erva-
ringsdeskundigen: ze ont-
moeten de levende
Christus. Dat is altijd zo
gebleven. Geen massa’s,
geen hypes. Een menigte
die beslist of Jezus dood is
of levend, dat werkt niet
meer. Alle pogingen van
opiniemakers en discus-
sies of Jezus wel echt
heeft bestaan ten spijt.
Een mens, een gelovige,
die uit de kracht van de
opstanding kan leven, zal
uiteindelijk dat wonderlij-
ke verhaal overdragen, in
zijn/haar leven, in bewe-
ging en in opstaan. Meest-
al als enkeling, als je een
beetje naar de zee staat te
staren en afstand hebt ge-
nomen, soms als lid van
een gemeente, niet als
aanvoerder van een straat-
menigte.

Helene Perfors

Bron: Open Deur April 2006
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Water
Altijd als ik de zee zie (of het nu

bij Noordwijk is of bij Los Angeles
of aan de ondoorgrondelijke kust

van een verstild eiland) richt ik acuut

mijn aandacht op het water. De onrust
van golfstoot en schuimkop, het continu

zwellen en afstromen, het resoluut
getij, maakt mij van dag en dood bewust.

Al wat de aarde levert: alpenplant,
akkergewas, pluimage, bloem, vruchtbomen,

ik heb het lief. Maar bij de zee gekomen
betreed ik als een dopeling het zand.

Misschien wil ik tot water wederkeren
en niet tot stof, zoals de Schriften leren.

Martin Veltman
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Interview met Gerhard Meiners

Zeeman tijdens Tweede Wereldoorlog

Dit jaar legt de 95-jarige Gerhard Meiners, oud-stuurman, de krans

van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 tijdens de 4 mei

herdenking bij ‘de Boeg’. 

De ondergang van het ss Spaarndam in november 1939 is luid en

duidelijk het beginpunt van zijn belevenissen als zeeman tijdens de

oorlog. Glashelder verhaalt hij over de gebeurtenissen in die jaren.

Geluk gehad
bemanning Spaarndam: v.l.n.r. Meiners (leerling stuurman), Zidwirg (assistent machinist), Plouvier (4e ma-
chinist) en Heymans (assistent machinist)
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“Vers van de zeevaart-

school in Delfzijl ging ik

in 1939 varen bij de Hol-

land-Amerika Lijn. In de

haven van Cuba hoorden

we, op 2 september, dat

de oorlog was uitgebro-

ken. Onze bestemming

was Antwerpen. Begin

oktober werden we bij

de zuidkant van Enge-

land gedwongen door de

Britten om voor anker te

gaan. Men controleerde

op smokkelwaar en ze

vertrouwden de Hollan-

ders niet. Dat kostte veel

tijd, veertig dagen zijn

we vastgehouden, voordat we opdracht kregen om naar

Gravesend op te stomen.” 

Uiteindelijk werd de Spaarndam op 26 november vrijgege-

ven en vertrok bij daglicht naar Antwerpen. Het was slecht

weer. In de monding van de Theems liep het schip op een

magnetische mijn. Meiners: “Ik stond op de brug en hoor-

de een onbeschrijflijke dreun. Door de klap van de explosie

kwam ik op mijn hoofd terecht en m’n reddingsvest was

weg. Gelukkig wist ik dat er op het sloependek reserve-

vesten waren. Het waren eigenlijk meer kurken gordels. Ik

deed er één om en probeerde met een aantal anderen in

een sloep van boord te komen. De sloep raakte echter ver-

keerd te water en we kwamen allemaal in zee terecht. Om-

dat die zee heel ruw was, kon ik niet zien hoe het met de

anderen ging. Een poos dreef ik rond met leerling machi-

nist Sippink, maar we raakten elkaar kwijt. Toen hij aan wal

kwam, rapporteerde hij mij als verdronken, maar ik ben

door een loodskotter van de Engelsen opgepikt en een

nacht in het hospitaal van Sheerness verpleegd. In Londen

Aandacht voor de geschiedenis van het koopvaardijperso-
neel in de oorlog is niet altijd vanzelfsprekend geweest.
Ze hebben gevochten in die oorlog, velen zijn gestorven.
Ze worden als veteraan erkend. Maar het zijn geen mili-
tairen. Om de veteranen uit de koopvaardij te verenigen
en hun belangen te behartigen, is in 1965 de Stichting
Koopvaardijpersoneel 1940-1945 opgericht.

opschrijfboekje van Gerhard
Meiners met data zeereizen.

Aankomst in Rotterdam in 1945



kwamen we elkaar weer te-

gen.” Vijf opvarenden, vier

bemanningsleden en een

passagier, overleefden de

ramp niet. Het ss Spaarn-

dam was het vierde ‘neu-

trale’ slachtoffer.

Voorafgaand aan mei 1940

gingen 12 Nederlandse

schepen verloren.

Terug in Nederland wilde

Meiners toch blijven varen.

Zijn ouders waren daar be-

grijpelijkerwijs niet blij

mee. “Mijn vader ging met

me mee naar het kantoor

van de HAL en vroeg of er

niet iets ‘veiligers’ was.”,

zo vertelt hij. “Zo kwam ik

op het ss Sommelsdijk terecht, een nieuw schip, dat de lijn

Java-New York zou openen. Dan zou ik alleen als gevaarlijk

stuk maar het Kanaal door moeten. Het was een prachtige

reis. Op 10 mei kwamen we in Boston aan. Oorlog. We kon-

den niet meer terug. Dat betekende voor mij uiteindelijk

een reis van vijf en een half jaar.” Meiners, inmiddels ge-
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In april 1957 werd het monument ‘de Boeg’ door prinses Mar-
griet onthuld. Zoals Gerrit Winterswijk, veteraan, het ooit in
Diepgang verwoordde: “Een zeeman die verdrinkt heeft geen aan-
wijsbaar graf. Het monument kan daarvoor dienen. Het is een
heilige plek.”
Zo’n tien jaar geleden moest de Stichting Koopvaardijpersoneel
1940-1945 nog in actie komen om een strandje pal naast ‘de
Boeg’ weg te krijgen en waren er verhitte briefwisselingen met
het gemeentebestuur. Tegenwoordig is de ruimte rond het monu-
ment mooi ingericht en kunnen nabestaanden op een nette manier
hun bloemen neerleggen.
De herdenking is vitaler dan ooit. Sinds een aantal jaren
wordt deze georganiseerd door het kabinet van de burgemeester.
Na een wat stroef begin - want wat wisten ze daar af van de
organisaties en de belangen rond de herdenking - en na in-
grijpen van veteraan Cees Grundel, is er een nieuw cachet ge-
geven aan de herdenking.
Burgemeester Aboutaleb houdt elk jaar een (goede) toespraak en
het leggen van de kransen is strak georganiseerd. Dat doet
recht aan de mensen die tijdens de oorlog hebben moeten varen
en daarbij het leven hebben verloren. Recht aan hun nabe-
staanden. En recht aan degenen die het overleefd hebben en al
heel lang met hun herinneringen hebben moeten leven.

krantenartikel zinken Spaarndam



promoveerd tot vierde stuurman, kwam op het

ss Edam terecht. Dat was varen in konvooi over

de Atlantische Oceaan. Whisky uit Engeland

naar de VS, munitie en ander oorlogsmateriaal

terug. Daarna volgde het troepenschip ss Vo-

lendam. Daarmee voer men tussen Toulon en

Port Said. “Dat was een oude schuit”, zegt Mei-

ners. “Zigzaggend kon de Volendam het kon-

vooi niet eens volgen. Maar ik heb geluk gehad.

Om ons heen werd menig schip tot zinken ge-

bracht. We moesten altijd doorvaren…”

In juli 1945 was het ss Volendam het eerste gro-

te schip dat de Nieuwe Waterweg op voer. Ger-

hard Meiners zelf werd in zijn woonplaats

Utrecht juichend binnen gehaald. Er was echter

nog steeds een vaarplicht; in september moest

hij weer weg.

Hij vertelt dat er bij de HAL bijna geen promo-

tiekansen waren. Inmiddels met de rang van

tweede stuurman, kon Meiners wel bij de Cu-

raçaose Scheepvaart Maatschappij aan de slag.

Binnen vier jaar was hij eerste stuurman. He-

laas werd hij toen afgekeurd vanwege zijn

ogen. Vanaf 1951 werkte Meiners daarom bij de

Shell raffinaderij op Curaçao. Uit volle overtui-

ging zegt hij nu nog steeds, bijna 65 jaar later,

dat hij zeker zou zijn blijven varen als hij niet

zou zijn afgekeurd. Ondanks de ervaringen in

de oorlog was hij zeeman in hart en nieren.

De Tweede Wereldoorlog leverde Gerhard Mei-

ners ook nog ‘oorlogsbuit’ op. In 1941 ontmoet-

te hij in Liverpool bij een dansavond in de

Church hall van de Unitarian Church zijn vrouw

Mary Armitt. Afgelopen januari mocht het echt-

paar vieren dat zij 70 jaar getrouwd zijn.

Helene Perfors
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Gerhard Meiners 

Gerhard Meiners

De herdenking bij de Boeg, bij de Leuve-
haven, Rotterdam 4 mei 2015, 10.45 uur.
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We hebben thuis twee auto’s: de Lakschoen en de Gouden Koets.
De Lakschoen kochten we 15 jaar geleden, het was ons eerste nieuwe autootje.
We reden ermee naar het gemeentehuis om in het huwelijk te treden, we reden er-
mee naar Noorwegen om te gaan skiën. We stopten de maxi cosi en de kinderwa-
gen erin toen we een baby kregen. Maar toen we op vakantie wilden en de baby,
kinderwagen en bagage erin propten, paste de zeeman er niet meer bij. Onze Opel
Agila, model schoenendoos, werd te klein.
Dus schaften we de Gouden Koets aan. Een MPV, met interieur gelijkend op de
cockpit van een vliegtuig. Goudkleurig, Peugeot. Alles past erin en nog veel meer.
De Lakschoen gaf ik aan mijn moeder, zij reed erin tot aan haar dood. Toen heb ik
hem weer opgehaald. Te oud om weg te doen. Een beetje sleets inmiddels, maar
nog steeds rijdend als een zonnetje. Probleemloos rolt ’ie ieder jaar weer door de
keuring, hij kost bijna niets. En wat is zo’n klein autootje handig hè. Keren op de
weg lukt me meestal in één keer. Inparkeren ook, want hij past haaks in het haven-
tje. Ik ben er enorm aan gehecht, hij past mij als een oude, inderdaad, schoen.

Maar bovenal: dit autootje kan ik gewoon niet loslaten. Nou is loslaten ook best
een ding. Ik kan wel vaker niet loslaten. Bijvoorbeeld allerlei overbodige spullen,
maar vol herinneringen. Toen wij onze zolder verbouwden, bracht de zeeman zes
Gouden Koetsen vol van dit soort spullen naar de kringloop en de stort. Ik heb niet
gekeken, hoorde hem steeds de trap op en neer lopen.

De geboorten van de kinderen waren in die zin een ramp, die kon ik ook al niet los-
laten. Ik houd mijn hart vast voor de tijd dat ze de deur uit gaan.
Ons ernstig zieke dochtertje moesten we wel laten gaan. Dat was bijna ondoenlijk

De Lakschoen
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en lukte alleen omdat we zoveel van haar hielden en het beste voor haar wilden. Ook al was
dat iets anders dan wat wij graag wilden.

Nee, dit autootje is een blijvertje. Laatst heb ik een nieuwe radio erin gekregen van de zee-
man. Ik had namelijk geen bandjes meer voor in de cassetterecorder. En heb voor hem
staan stampvoeten of ik, en wanneer dan, een nieuw radiootje in het autootje zou gaan
krijgen.
Dus nu heb ik een over the top bluetooth radio- cd-speler met handsfree bellen. In een auto
waarvan ik de raampjes nog handmatig moet dichtdraaien en de deuren nog allemaal afzon-
derlijk van elkaar op slot moet doen. Met het handvat omhoog de deur sluiten, weet je wel.
Maar hij is van mij en ik laat hem niet los tot hij hier in het parkeerhaventje uit elkaar valt.

Hartelijke groet en een behouden vaart!

Astrid Feitsema
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Milieu

Bij de koopvaardij zijn in de loop der tijd heel wat milieuregels

ingevoerd. Het is alweer lang geleden dat vrijwel alle soorten afval

over boord gekieperd konden worden. Het gebruik van zware

brandstof is aan steeds strengere regels gebonden en enkelwandige

tankers zullen binnen een jaar of vijf zeldzamer zijn dan pandaberen.

Van wieg tot wieg

Innovatief kunnen deze veranderingen niet ge-

noemd worden. De meeste reders lijkt een

goed milieu niet veel te interesseren en veran-

deren pas iets als ze gedwongen worden. Sche-

pen die bijvoorbeeld voortgestuwd worden met

zonne- of windkracht zijn eerder een mikpunt

van spot dan een bron van inspiratie.

Een andere conservatieve bedrijfstak is die van

projektontwikkeling. Bij kantoren en winkelcen-

tra lag jarenlang een grote nadruk op het zo-

veel mogelijk bouwen met zo’n hoog mogelijke

snelheid tegen een zo laag mogelijke prijs. Het

is dan ook geen verrassing dat er nu teveel ge-

bouwen zijn en er geen belegde boterham

meer verdiend kan worden.

Uitzondering op deze regel is Coert Zacharias-

se. Hij brengt nog steeds aannemers, architec-

ten, politici en bedrijven bij elkaar die een

nieuw gebouw willen. Hij organiseert dat ech-

ter op een heel nieuwe manier die ‘cradle to

cradle’ (van wieg tot wieg) genoemd wordt. Dit

principe houdt in dat er geen afval meer wordt

geproduceerd, maar alles wordt hergebruikt.

Met het afval van de gebouwen wordt bijvoor-

beeld een installatie gestookt die niet alleen de

kantoren verwarmt, maar ook een kas waar
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Met een feestelijke dienst in de Dorpskerk van

Oostvoorne werd afgelopen februari Richard 
Kilgour bevestigd als nieuwe algemeen secretaris
van de International Christian Maritime Association

(ICMA). ICMA is het samenwerkingsverband van

de over de hele wereld verspreide zeemansmissies.

De Nederlandse Zeemanscentrale trad op als gast-

vrouw.

De kerk was goed gevuld met de leden van het

Executive Committee (uit o.a. Montreal, Londen,

Rome, Helsinki en Bremen), met betrokkenen uit

de regio en met een grote groep pastores van de

diverse zeemansmissies uit Rotterdam, Antwerpen

en Emden.

Fr. Bruno Ciceri, internationaal directeur van het

Apostolaat ter Zee in het Vaticaan en voorzitter

van de ICMA, bevestigde Kilgour in zijn nieuwe

functie. Richard Kilgour zegt daarover: “De ICMA-

leden houden wereldwijd het welzijnswerk (geeste-

lijke en sociale zorg) voor zeevarenden en vissers

overeind waar het nodig is, ook al staat dat nog al

eens onder druk. In een haven is het vaak een IC-

MA-lid dat eerste aanspreekpunt is voor zeevaren-

den met een probleem. Om dat goed te kunnen

doen moeten de leden onderling hun ‘know how’

en hun mogelijkheden blijven delen. Verder moet

de ICMA zoveel mogelijk samenwerken met de

andere organisaties voor zeemanswelzijn, met als

duidelijke basis de MLC 2006.” Via haar leden re-

presenteert de ICMA 526 zeemanscentra en 927

pastores in 126 landen. Meer informatie is te lezen

op de website www.icma.as

groente wordt verbouwd voor het bedrijfsrestau-

rant. Interessant is ook de werkwijze van bou-

wen. Alles is zo geconstrueerd dat al het ma-

teriaal betrekkelijk eenvoudig opnieuw gebruikt

kan worden als het gebouw is afgeschreven.

In een wereld waar grondstoffen steeds duurder

worden, kwam Zachariasse hierdoor op een heel

ander financieringsmodel. De kostenpost voor

de grondstoffen kon flink omlaag, omdat alle le-

veranciers verplicht worden de materialen weer

terug te nemen als het gebouw door veroude-

ring onbruikbaar zal zijn. Om alles te kunnen re-

cyclen en de gebouwen geen vervuiling te laten

produceren moesten de architect en de bouwers

wel veel eerder met elkaar in gesprek dan ge-

bruikelijk. Tijdens deze gesprekken stond niet

de gebruikelijke vraag centraal naar de laagst

mogelijke prijs voor het ontwerp. Veel belangrij-

ker vond Coert Zachariasse wat een bouwer voor

een bepaald budget kan leveren. Het resultaat is

dat er veel slimmer is gewerkt en veel meer

nieuwe technieken dan gebruikelijk zijn toege-

past.

Iedereen die naar Schiphol gaat kan de resulta-

ten van Zachariasses Deltagroep zien groeien.

Zijn bedrijventerrein is namelijk in Hoofddorp.

Veel bedrijven willen een kantoor huren in de

omgeving die hij inspirerend heeft weten te ma-

ken. Inmiddels is hij in het buitenland vergelijk-

bare parken aan het ontwikkelen.

De vraag of ook schepen op een vergelijkbare

manier gebouwd kunnen worden, laat ik graag

aan Nederlandse reders, scheepsontwerpers en

werven. Het niet geringe financiële succes van

Zachariasse zal hen ongetwijfeld motiveren!

Léon Rasser 

p e t t e rS

Richard Kilgour
Nieuwe secretaris generaal
zeemanskerken



In de Bijbel staat dat hij een

schip bouwde van 300 el

lang. Dat is ruim 200 meter.

In Genesis 6, vers 15 valt te

lezen dat het vaartuig 30 me-

ter breed en 20 meter hoog

is. Een aardig cruiseschip

dus, dat in IJmuiden alleen

nog in de grote sluis past! En

dat in die tijd.

Als Noach en zijn zonen in

Nederland anno 2015 met de
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Ingekort ingezonden artikel

Wereld niet meer te redden
Ark van Noach ver vui l t  hor izon

Iedereen kent toch wel het Bijbelverhaal

van de ark van scheepsbouwer Noach?



klus zouden willen beginnen,

komen er bij de kiellegging

ongetwijfeld al snel klachten

van omwonenden. Er zou

geen bouwvergunning zijn

voor zo’n groot schip. Ambte-

naren komen dan poolshoog-

te nemen en zullen de

conclusie trekken dat het be-

stemmingsplan helemaal

geen scheepswerf toestaat op

deze plek. Een hinderwetver-

gunning aanvragen voor deze

werf is wel het minste wat No-

ach te doen staat.

Bovendien voorzien zij dat er

later een kanaal gegraven zal

moeten worden naar open

water en dat gaat helemaal

tegen het meerjaren-bestem-

mingsplan en Natura 2000 in.

Verzet van de boeren en van

natuurorganisaties ligt voor

de hand. Wees gewaarschuwd

Noach en bedenk dat ook mi-

lieu-activisten in opstand ko-

men, want je haalt bomen om

zonder een kapvergunning!

Want weet je, het materiaal

dat je gebruikt, pijnboomhout

(Genesis 6, vers 14), is een

beschermde soort. 

De bouw zal ernstige vertra-

ging oplopen door deze inci-

denten, maar ik verwacht dat

Noach zal doorzetten. Hij

heeft immers ‘de grote Archi-

tect’ achter zich staan. Dit

neemt niet weg dat als de ark

zijn hoogste punt heeft be-

reikt, de mensen van het na-

burige dorp niet trots zijn dat

iemand uit hun regio dit pres-

teert. Nee, zij protesteren we-

gens horizonvervuiling. 

Niet lang daarna komt er dan

iemand op bezoek vanwege

de Arbo-wetgeving. Deze zal

ongetwijfeld worden gevolgd

door iemand van de milieu-in-

spectie, de vakbond en de

dienst leefomgeving en trans-

port. Als alle punten – waar zij

mee komen – in Diepgang be-

schreven zouden worden,

heeft de redactie jarenlang

meer dan voldoende kopij. 

Als alle inspecties van boven-

staande instanties achter de

rug zijn komt natuurlijk ook

de dierenbescherming in op-

stand. Noach wil allerlei le-

vende wezens mee aan boord

nemen. Bij de opsomming in

Genesis 6, vers 19 worden

ook beschermde diersoorten

genoemd. Wat Noach wil is

dus verboden. Hij kan de die-

ren niet redden van de ver-

drinkingsdood vanwege de

maatregelen die genomen zijn

om hun uitsterven te voorko-

men! 

Hoe kom je trouwens aan

eten voor al die dieren ?

Neem je dat mee ? En wat

dacht je dan van de houd-

baarheidsdatum, zoals be-

schreven in Genesis 6, vers

21? Ook dieren hebben recht

op vers voer! ‘En heeft Noach

wel een mestquotum voor al

die stront? Of gooi je dat zo-

maar overboord? Dat is een

milieudelict hoor! Dat is

slecht voor het milieu. De al-

gengroei op zee en zo.’

Noach wordt er mismoedig

van. Hij is meer tijd kwijt aan

administratie en procedures

dan aan het bouwen van de

ark. En de tijd dringt. Hij heeft

met zoveel tegenslagen te

maken, dat de moed hem in

de schoenen zakt. 

In Genesis 7 heeft Noach

weer een bouwbespreking

met de Architect. Want de ark

is door al deze tegenslagen

nog steeds niet klaar. Het lijkt

wel een overheidsproject. In

de Bijbel in zeemanstaal doet

Noach zijn beklag over al die

regelgeving. “Ach”, zegt de

Architect, “Noach, stop er

maar mee. Waarom zou Ik de

wereld nog laten vergaan? 

De wereld gaat vanzelf ten on-

der aan haar eigen regel-

geving….”

B.Fl.
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Op Facebook en de websites van de Nederlandse Zeemanscentrale en de SPWO
is een vollediger opsomming te lezen van alle zaken waarmee Noach bij de

bouw van zijn schip te maken krijgt. 
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Zeemansvrouwen trekken de aandacht
Op de facebookpagina van Diepgang kreeg Dominee DAG Hoor
een aantal reacties op het verhaal over zijn vader in het verzor-
gingshuis. Het was basic en riep veel herkenning op. ‘De geur
van vroeger’, reageerde één van de lezers op het internet.

‘Zware’ Kees Wiersum vroeg zich af waar hij heen kan gaan in
deze onzekere tijden. Zelfs België wordt lastig. Dan toch maar
Nederland. ‘De realistische en nuchtere blik van een zeeman op
de wereld’, werd digitaal opgemerkt. ‘Het is hier zo slecht nog
niet,’ was een andere reactie uit zijn trouwe schare van lezers.

De meeste aandacht op onze Facebookpagina wordt echter ge-
trokken door de schrijvende zeemansvrouwen. Veel reacties
kwamen er op ‘De ZZZP-er’ van Astrid Feitsema. ‘Dikke 10 voor
alle zelfstandige zeemansvrouwen zonder personeel’. ‘Geld ver-
dienen met je ‘hobby’ is natuurlijk nooit weg’. En mag je een
‘home-manager (ook zonder personeel en 24 uur per dag inzet-
baar)’ ook onder de ZZZP-ers rekenen?

Diepgang blijft natuurlijk aandacht vragen voor de weifelachti-
ge houding van de Nederlandse politiek als het gaat om veilig-
heid en piraterij. Onbegrijpelijk, vinden ook haar lezers. ‘En
dat’, schrijft iemand bij het artikel van Helene Perfors, ‘terwijl
de Nederlandse zeevarende een betere melkkoe is voor onze
schatkist dan in welk land dan ook. Daar moet je dan toch ook
een beetje op passen’. Zo zijn we blij met ons kikkerlandje,
maar is er genoeg om kritisch over te blijven.

Stefan Francke

D i e p g a n g  o p
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Als de benodigde vergunningen rondkomen sluit in mei het
voormalig zeemanshuis aan de Willemskade te Rotterdam haar
deuren. Het Maritiem Hotel wordt overgenomen door het de
STC-Group (zeevaartschool). Het hotel zal gaan dienen als
studentenaccommodatie. Daarmee verdwijnt het laatste
bolwerk van Nederlandse zeemanshuizen in Rotterdam, al
heette het sinds 2013 al geen Zeemanshuis meer. Uit een fusie
van het zeemanshuis Stella Maris (RK) en het protestantse
Tehuis voor Zeelieden aan de Veerhaven, ontstond in 1981 de
Stichting Zeemanshuis Rotterdam (SZR). In de nabijheid van de
Erasmusbrug werd Willemskade nummer 13 hét Zeemanshuis.
Het Apostolaat ter Zee en de Nederlandse Zeemanscentrale
bleven present in het gebouw. Vele tienduizenden zeevarenden
vonden er in de jaren erna onderdak. De SZR beheerde verder
de zeemansclubs ‘de Beer’, ‘Heijplaat’ en – voor een korte
periode – ‘club Maasvlakte’. De afgelopen jaren zijn deze goed
bezochte centra door geldgebrek verdwenen en nu gaat ook
het Maritiem Hotel om financiële redenen dicht. De Stichting
Zeemanshuis Rotterdam blijft wel bestaan en zal zich wellicht
op een nieuwe manier gaan bezig houden met
zeemanswelzijnswerk. De Engelstalige kerkdiensten op zondag
die om 10.30 beginnen en verzorgd worden door het
Apostolaat ter Zee en het Protestants Koopvaardijwerk
Rijnmond, gaan voorlopig gewoon door.

p e t t e rS

Maritiem hotel Rotterdam sluit



De sluiting van het zeemanshuis aa     
is in zekere zin een voorbeeld va    
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     an de Willemskade te Rotterdam
      an een mislukte privatisering.
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Michiel de Ruyter: zeeheld, admiraal, ‘Bestevaer’ en nu ook held op het witte
doek! In Vlissingen ging ik naar een stampvolle bioscoop. De film heeft het voor
Nederlandse begrippen ongekende bedrag van 8 miljoen euro gekost, maar die
zullen gemakkelijk worden terugverdiend, want het is inderdaad een geweldige
productie. Ze konden vroeger ook wel varen! Je zit op het puntje van je stoel als
midden op zee de oorlogsbodems in linie op elkaar afstevenen. Wanneer de hout-
splinters, kanonskogels en lichamen door de lucht vliegen, bevind je je midden in
een zeventiende-eeuwse zeeslag. Daarbij komt de sociale kant van Michiel naar
voren. Hij maakt zich sterk voor goed eten, hogere salarissen en vergoedingen bij
verwondingen, zaken die nog steeds van belang zijn in het leven van elke zeeva-
rende.

Het geheimvan Michielde Ruijter
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e z i e n  e nG

g e h o o r d

Degelijk

hoeft

niet saai

te zijn
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Ik ben iemand die na het kijken van zo’n

historische film nog eens even in de boe-

ken duikt om meer te weten te komen

over de achtergronden en geschiedenis.

Meestal ontdek je dan dat een film nogal

een loopje heeft genomen met de feiten.

Dat is bij Michiel de Ruyter niet anders.

In de film is het bijvoorbeeld een prachtig

moment wanneer de stervende admiraal

Maarten Tromp (Rutger Hauer!) met zijn

laatste woorden Michiel aanwijst als zijn

opvolger. In werkelijkheid kwam De Ruy-

ter nog wel naar het getroffen vlaggen-

schip, maar was Tromp al overleden.

Geeft niet, het gaat om een detail. 

In de film zien we Michiel tijdens de

Tweede Engelse oorlog als een jonge god

aan een touw over de dekken heen zwie-

ren - maar op dat moment is hij al wel 58

jaar oud. In de film zijn de laatste 25 jaar

van zijn leven in elkaar geschoven, terwijl

de kinderen aan het einde nauwelijks ou-

der zijn geworden en zijn vrouw al hele-

maal niet. Bovendien: Anna was Michiels

derde vrouw en had zelf ook al kinderen.

Maar goed, een film moet niet te ingewik-

keld worden. Bovendien blijkt uit de

bronnen dat De Ruyter zeker een echte

family man was. Daarom is ‘Hallo Jumbo’

Frank Lammers toch wel heel goed voor

deze rol gekozen.

Het meest interessant is natuurlijk het

spannende complot dat de film ontvouwt.

Prins Willem III stuurt in 1676 Michiel op

een onmogelijke missie, waarbij hij om

het leven móet komen. Door De Ruyter’s

dood raken de verdeelde Nederlanden

verenigd en dat komt stadhouder Prins

Willem III buitengewoon goed uit. Feit is

dat de Nederlanden in de 17e eeuw

scherp verdeeld waren door de tegenstel-

ling tussen de Staatsgezinden en de

Prinsgezinden. De historische bronnen

geven echter weinig prijs over een schim-

menspel achter de schermen. Een film-

maker heeft natuurlijk veel vrijheid...

’t Blijft een geweldige film. Wat mij echter

vooral opvalt is dat niet de diepere gron-

den achter het succes van De Ruyter wor-

den gepeild: waar kwam zijn

gedrevenheid vandaan? Waarom liet hij

zich telkens weer overhalen naar zee te

gaan? In de film wordt hij door de Prins-

gezinden gedwongen weer te gaan varen.

Anders zou zijn vrouw en kinderen wel

eens wat kunnen overkomen. Maar is dat

de verklaring van zijn beroemde laatste

toespraak tot de Staten Generaal? 

“De Heeren hebben mij niet te verzoe-

ken, maar te gebieden en al wierd mij be-

voolen ’s Lands vlagh op een enkel schip

te voeren, ik zou daarmee t’zee gaan en

daar de Heeren Staten hunne vlag be-

trouwen, zal ik mijn leven waagen.” 

Wat in de film totaal niet aan bod komt is

de religieuze kant van Michiel de Ruyter.

Hij noemt God alleen wanneer hij vloekt.

Maar uit de bronnen komen we te weten

dat, als de Ruyter ’s winters aan de wal

is, hij zich het liefst in zijn Bijbel verdiept.

Op zijn laatste reis leest hij driemaal ach-

ter elkaar ‘Vertroostingen der gelooviger

ziele tegen de verschrickingen des

doots’. 

Michiel de Ruyter was een echte degelij-

ke calvinist. Tegenwoordig is dat een

scheldwoord, maar één van de meest ka-

rakteristieke calvinistische deugden is

plichtsgetrouwheid aan het hogere ge-

zag. 

Voor Michiel waren trouw aan het gezin,

trouw aan de staat en trouw aan God on-

losmakelijk met elkaar verbonden. Dat hij

daarnaast niet vies was van geld verdie-

nen en zorgvuldig zijn kapitaal opbouw-

de, verraadt ook zijn calvinistische (en

D
iepgang



Zeeuwse) wortels. Dominee en koopman

gingen in de Nederlandse geschiedenis

niet voor niets vaak samen. Alleen hebben

de dominees tegenwoordig wat minder te

vertellen.

Met zijn turbulente leven bewijst Michiel

de Ruyter dat degelijk niet saai hoeft te

zijn. Wat een held, wat een film! We zijn na

afloop nog even langs zijn standbeeld gelo-

pen op de Boulevard van Vlissingen. Daar

staat hij nog steeds fier overeind.

Stefan Francke
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Aan boord van schepen maak

ik mij als koopvaardijpredikant

vrij zelden bekend als dominee

van de ‘Protestantse Kerk in

Nederland’. Veel zeevarenden

hebben daar nog nooit van ge-

hoord. Net zoals mijn collegae

overal ter wereld stel ik mij

voor als iemand van de 

‘Seamen’s Mission’. Een ge-

volg van deze manier van in-

troduceren is dat ik wel eens

gevraagd wordt of ik geen ro-

zenkrans bij me heb. Dit ge-

beurde me zo vaak, dat ik

besloot er een paar aan te

schaffen. Door een specialist

heb ik me laten meenemen

naar een winkel vol met

Rooms-katholieke zaken. Bij

de uitgebreide afdeling rozen-

kransen liet ik me uiteindelijk

maar leiden door de prijs.

Enige weken later vroeg een

zeevarende er weer naar. Op-

getogen en enigszins trots liet

ik hem de buit van mijn jacht

zien. De geïnteresseerde koper

zag ik echter zijn best doen de

teleurstelling te verbergen.

Het bleek dat hij een krans wil-

de die hij om zijn nek kon dra-

gen. Hij had gedroomd dat hij

een ongeluk op het dek zou

krijgen en met de rozenkrans

op zijn lichaam kon een moge-

lijke voorspellende werking er-

van ongedaan worden

gemaakt. Ondanks dat we

daarna een interessant ge-

sprek voerden over de angsten

waar een zeevarende mee te

maken heeft en de rol die ver-

trouwen (op God) daarbij

speelt, had ik toch het gevoel

dat ik tekort was geschoten.

Niet lang daarna ruilde ik mijn

R o z e n k r a n s
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voorraad kransen dan ook in

voor exemplaren die om de

nek gedragen kunnen worden.

Een beetje trots op mezelf dat

ik boven mijn eigen protestan-

te traditie durf uit te stijgen

ben ik sindsdien zo nu en dan

iemand van dienst door voor

de kostprijs zo’n rozenkrans-

ketting beschikbaar te stellen.

Onlangs betrapte ik mezelf

ook een beetje op zelfvoldaan-

heid toen een zeevarende mij

vroeg of ik hem kon helpen

met een ‘speciale’ rozenkrans.

De spanning een beetje op-

voerend liet ik hem wat exem-

plaren zien met de toelichting

dat ze om de nek gedragen

kunnen worden en ook geze-

gend zijn door een priester. En

dat alles voor maar 5 dollar!

De zeevarende schudde echter

met zijn hoofd. Met ‘speciaal’

bedoelde hij een rozenkrans

voor in het donker. De exem-

plaren die ik bij me had had-

den geen groene, rode, blauwe

en gele knipperende lichtjes...

Léon Rasser

De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine
kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit

bestaat uit 150 maal (15 x 10) het ‘Wees Gegroet’, afgewisseld,
na ieder ‘tientje’, met een ‘Onze Vader’. De rozenkrans dankt zijn

ontstaan aan zeer verschillende religieuze gebruiken. Eén
daarvan is het herhalend gebed. Dit was populair bij de oude

Egyptische kluizenaars en in oosterse kerken. Ook in
godsdiensten als het hindoeisme, boeddhisme en de islam

bestaat dit gebruik.
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Zeemanshuwelijk
Eén op de drie huwelijken eindigt tegenwoordig in een scheiding en als ik zo om
me heen kijk en hoor, klopt dat aantal nog ook. De laatste maanden is het weer
schering en inslag. Zei pas nog tegen Jan: “Vanaf het moment dat wij verkering
hebben is er geroddel, verbazing en gelach en worden alle vooroordelen
uitgebreid uitgesproken. Maar blijkbaar doen we samen toch iets goed, want we
houden het al een aardig poosje vol!”

Komt het misschien omdat we

een traditioneel huwelijk heb-

ben? 

Dus dat de man werkt en de

vrouw voor de kinderen zorgt.

Zou haast zeggen, duhu, na-

tuurlijk zorg ik voor de kinde-

ren! Wat dan? Als Jan één

papadag zou hebben in de

week duurt een enkele reis

naar huis al langer dan mijn

20-urige werkweek. Verder zijn

we niet traditioneel, want ik

werk! We hebben geen 2, 3

kinderen, geen labrador en

ook geen stationwagon, maar

twee dochters, een kat en een

hatchback. Traditioneel asso-

cieer ik met burgerlijk, dege-

lijk en saai en geloof me, dat

zijn we volgens onze dorpsge-

noten absoluut niet. 

Hebben we dan een modern

huwelijk? Nee, ook niet want

we hebben geen plannen om

te gaan scheiden en dat lijkt

tegenwoordig hip en modern.

En 50 tinten grijs, daar hebben

we ook niets mee. Wij zijn

nogal nuchter en zwart-wit in-

gesteld. Bij een modern gezin

moet je je onderscheiden door

het ontplooien van jezelf en

kinderen zijn daarbij lastig.

Hm... misschien zijn wij toch

een beetje modern, want onze

bloedjes zijn soms behoorlijk

lastig! Ze maken alle clichés

waar, haren trekken, schelden,

borstels kapot slaan op el-

kaars hoofd enz. enz.

En jezelf ontplooien?? Daar

heb ik nog al tijd voor, het is

hier soms net circus Renz. Heb

ooit een moment gedacht dat

ik tijd over had en wilde een

cursus Spaans gaan doen.

Heb het welgeteld vijf weken

volgehouden en de cursus ligt

braaf te wachten tot ik met

pensioen ga. Jammer, modern

zijn we dus ook al niet.

Postmodern dan misschien?

Dat schijnt te betekenen dat

onze kinderen gecompenseerd

worden voor het gemis uit on-

ze eigen jeugd. Ze bijvoor-

beeld overal heenrijden. Ja

(wederom) duhu, we wonen in

een gat en mijn ouders had-

den vroeger geen auto. Qua

vakanties kwam ik zelf nooit

verder dan de bergen. Dankzij

Jan wil ik overal heen (oké, be-

halve naar de bergen) als het

maar aan zee ligt. 

Zowel Jan als ik komen uit een

bijzonder gezin. Jan heeft als

kind al over de wereld gezwor-

ven met een baggerende va-

der en een moeder die van de

andere kant van de wereld

kwam. En ik … laat ik het er op

houden dat het bij mij 180 gra-

den anders was en ik amper

de flat van mijn ouders uit-

kwam. Dus kunnen we niks

verzinnen wat wij allebei ge-

mist zouden hebben en heb-

ben dus niks om te compen-

seren.



Maar wat voor gezin hebben

wij nu zelf? In ieder geval een

bijzonder gezin. Een zelfstan-

dig gezin. Ondernemend. 

Eigenzinnig. Gezellig. Het lijkt

wel een zeemansgezin! 

Daarom heb ik overigens ooit

eens tegen Jan gezegd: “schei-

den, dat is voor ons helemaal

niet handig! Allereerst kost

het je veel te veel aan alimen-

tatie en ten tweede, je zult

toch af en toe naar Nederland

moeten komen om je kinderen

te zien. Wat moet je dan, een

paar weken in een hotel? 

Dat is natuurlijk geen optie.

Dus mocht je me beu zijn, dan

doe je die paar weken dat je

thuis bent maar alsof ...”

Joke van den Dool
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Half januari kwam het Algemeen Dagblad ineens
met het bericht: ‘Kabinet drukt beveiliger op sche-
pen door.’ Minister Schultz van Haegen (Verkeer)
bevestigt: ‘dat haar collega Opstelten (Veiligheid
en Justitie) werkt aan het omstreden voorstel.’
Zowel Schultz als Hennis (Defensie) zijn voor.
Hoera, drie van de verantwoordelijke ministers
voor dit dossier zijn bezig. Gaat er nu eindelijk
iets gebeuren? Het artikel in het AD bracht in ie-
der geval wel de vaste Kamercommissie in bewe-
ging; ze vroeg de ministers om voor 6 februari te
reageren betreffende de stand van zaken in dit
dossier. Inmiddels is bekend dat de ministers be-
gin april met een beleidsstandpunt komen. Een
beleidsstandpunt waarop dan later weer het
wetsvoorstel gebaseerd moet worden. Men is in-
middels al weer een jaar bezig.

Het is een bekend verhaal: in april 2014 schoot
de PvdA het wetsvoorstel af. Dat gebeurde toen
met steun van SP, CDA en D’66. In december
nog heeft Kamerlid Günal-Gezer gezegd dat het

standpunt van haar partij onveranderd is. Het ge-
weldsmonopolie moet bij de staat liggen. Maar
het CDA heeft de deur weer op een kiertje ge-
zet. CDA-er Raymond Knops zegt dat ze eerder
kanttekeningen hebben gezet bij het voorstel,
maar in zijn voor een goed debat op basis van
een goed stuk. Dus wellicht zit daar wat ruimte.
Dat is echter niet voldoende voor een meerder-
heid in de Kamer. Daarvoor zal ook D’66 mee
moeten doen. Er wordt druk gelobbyd om dat
voor elkaar te krijgen.

Mijn kanttekening: een goed stuk is niet alleen be-
langrijk zodat er op die basis een goed debat kan
plaatsvinden. Zodat de partijen die nu twijfelen
voor kunnen stemmen. Een goed stuk is basis
voor goed beleid. En goed beleid, dat verdienen
zeevarenden, thuisfront en reders, die nu al jaren
een speelbal zijn van de politiek.

Helene Perfors

Stand van zaken Nederlandse politiek
p e t t e rS

Private beveiligers aan boord



Professor Ganzevoort
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Ruard Ganzevoort is lid van de Eerste Kamer voor
Groen Links. Verder helpt hij als psychisch hulpverlener
slachtoffers van geweld.  Als professor aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam heeft hij veel kennis over de
rol die godsdienst daarbij speelt. Hij heeft vele tientallen
onderzoeken bestudeerd, die de samenhang proberen
op te sporen. In zijn onlangs verschenen boekje ‘Trauma,
geweld en religie’ wijst hij erop dat het verband tussen
deze zaken nog niet voldoende onderzocht is.



Dat godsdienst en geweld met elkaar te maken

hebben is voor hem boven elke twijfel verhe-

ven. Bijvoorbeeld omdat binnen kerkmuren zó-

veel seksueel geweld plaatsgevonden heeft,

dat bisdommen failliet dreigen te gaan aan de

schadevergoedingen die zij moeten betalen aan

hun slachtoffers. Verder noemt hij de kruistoch-

ten. Die zijn volgens hem enigszins vergelijk-

baar met de aanslagen die de laatste tijd

gepleegd worden, omdat beide plegers van ge-

weld een hemelse beloning voor hun marte-

laarsdood verwachten.

Er zijn kerkleiders die beweren dat het volgens

de bijbel alleen maar te doen is om liefde, ver-

zoening en vrede. Dit klopt niet. Zo wijst Ganze-

voort op Amerikaanse christenen die een

dermate groot bezwaar hebben tegen abortus-

klinieken, dat zij er grof geweld tegen gebrui-

ken. Evenmin geldt voor hindoes dat zij zich

altijd vredelievend opstellen. In India zijn er na-

melijk mensen die de godsdienst als reden aan-

voeren om moslims aan te vallen. Ook kunnen

bepaalde aanhangers van het joodse geloof ge-

noemd worden. Zionisten schuwen geen enkel

middel om over stukken Palestijns land te heer-

sen en beroepen zich daarbij op religieuze tek-

sten.

De professor wijst erop dat in vrijwel alle reli-

gies verhalen centraal staan, waar veel geweld

aan de orde is. Het gaat misschien wel net zo

vaak over vrede en liefde als over wraak en

haat. Wetenschappelijk is echter wel vastge-

steld dat godsdienst slachtoffers van geweld

kan helpen. Een kanttekening hierbij is dat niet

iedereen er baat bij heeft. Tegelijkertijd zijn er

echter ook geen ‘niet godsdienstige manieren’

om leed te verwerken die iedereen tot steun

zijn.

Gezien de ellende die religieus geweld met zich

meebrengt, is het verleidelijk om je er niet mee

bezig te houden. Dat vindt de professor echter

geen goed idee. Het punt is namelijk dat dege-

nen die geweld plegen vanuit een religieuze op-

vatting, niet zijn aan te spreken en te begrijpen

zonder godsdienst erbij te betrekken. Zo is het

bijvoorbeeld interessant om te weten dat in

godsdienst de vraag tussen goed (God) en

kwaad (duivel) centraal staat. Wanneer mensen

menen te weten wat goed is, wijzen zij vervol-

gens snel het kwade af. Dan is het nog maar

een kleine stap om degenen die zich ermee in-

laten met allerlei middelen te gaan bestrijden.

Persoonlijk wil ik hierbij opmerken dat dit lang

niet altijd zo gaat.  

Professor Ganzevoort pleit voor het modernise-

ren van godsdiensten. Zij moeten stoppen met

het idee dat zij de waarheid in pacht hebben

(red. tot zover ze dit al deden) en de daarbij be-

horende zoektocht naar macht. Hij ziet liever

dat zij zich nadrukkelijker gaan bezighouden

met levenswijsheid. De boodschap van geloof,

hoop en liefde moet uitgedragen worden, waar-

bij niemand wordt veroordeeld. Ook moet men

zich daarbij niet uitsluitend richten op teksten

uit heilige boeken. 

Als voorbeeld van dit laatste noemt hij het num-

mer ‘Zij gelooft in mij’ van André Hazes. Het is

een lied waar we volgens hem blij mee moeten

zijn, omdat er woorden gezongen worden die

op een eigentijdse manier duidelijk maken wat

geloof, hoop en liefde in de praktijk kunnen be-

tekenen. Het zou wat hem betreft dan ook in

kerken gezongen moeten worden.

Sommige mensen twijfelen of dit laatste wel

zo’n goed idee is, maar het is duidelijk dat er

creativiteit nodig is om mensen de weg naar ge-

loof, hoop en liefde te laten vinden.

Léon Rasser
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“Ik geloof nooit dat Adam
en Eva Chinezen zijn
geweest”, merkt een
machinist op een
kraanponton bij de koffie
op. “Hoezo?”, vraag ik.
“Nou, dan hadden ze vast
en zeker die slang
opgegeten”, luidt het
antwoord, waarop wij
allen in luid lachen
uitbarsten. Zo kan de
Bijbel aan boord ook ter
sprake komen.

Maar humor en religie lijken
elkaar vaak moeilijk te verdra-
gen. Grappen over religieuze

zaken worden door sommige
gelovigen gauw als godslas-
terlijk ervaren. De moord op
de makers van het satirische
blad Charlie Hebdo in Parijs
werd door veel moslims van-
zelfsprekend afgekeurd. Tege-
lijkertijd werd er ook flink
gedemonstreerd tegen het
uitkomen van het nieuwe
nummer met afbeeldingen
van de Profeet. Zelf ben ik
niet super streng opgevoed,
maar in mijn jeugd mocht er
toch een tijdlang niet naar
‘Koot en Bie’ worden gekeken.
Voor de jongere generatie: dat
waren satirische programma-

makers, die onder andere met
hun typetjes ‘De Positivo’s’ re-
ligie op de hak namen. ‘Onze
God is de beste’ was één van
hun kritische hits.

Verdraagt geloof dan geen
humor? Theoloog Frans Bos-
man schreef er een boekje
over: God houdt wel van een
geintje. Een kleine theologie
van de humor. Hij vraagt zich
allereerst af waarom mensen
zo van grappen houden. Er
zijn verschillende theorieën
over. Een belangrijk verschil is
of we lachen uit leedvermaak
of dat de grap meer bedoeld

e z i e n  e nG

g e l e z e n

GOD HOUDT WEL VAN 
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is als (zelf)relativering. Uitla-
chen komt voort uit de eerste
bron. Volgens Bosman wil de-
ze vorm van humor in feite de
eigen superioriteit bevesti-
gen: wat ben jij toch een
stumper en wat ben ik toch
goed!
In humor kan het echter ook
gaan om (zelf)relativering. Zo
hadden de koningen een nar
aan het hof om tegengelui-
den een kans te geven, zonder
dat die een bedreiging vorm-
den. Anders zou de macht van
de koning wel eens topzwaar
worden. Het probleem is nu
dat gelovigen grappen over

geloofszaken vaak alleen kun-
nen ervaren als ‘uitlachen’.
Daardoor voelen ze zich direct
aangevallen. Terwijl humor
juist kan helpen om wat ont-
spanning te vinden in onze
toch al zo serieuze wereld. 

Aan boord merk ik hoe humor
kan zorgen voor opluchting.
Overdag liep het even niet zo
goed tussen brug en machi-
nekamer, ’s avonds wordt de
lucht met gelach geklaard. El-
kaar even lekker beledigen,
schept een enorme band als
je het niet te serieus neemt.
Of als na een ernstige ge-

beurtenis op een schip de eer-
ste moppen over het gebeu-
ren worden verteld, weet ik
als pastor dat het de goede
kant op gaat. De zwaarte gaat
eraf. De zwarte bladzijde is
niet meer alles beheersend.

Frank Bosman gaat als theo-
loog nog een stap verder. In
Christendom/Jodendom/Is-
lam mag God niet worden af-
gebeeld. Eigenlijk helpt
humor daarbij, zegt Bosman.
Want grappen zorgen ervoor,
dat wij onze eigen voorstellin-
gen van God niet absoluut
maken. Ook Jezus was niet

D
iepgang
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Het lied van het water

O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond’looz oceaan,
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee,
voor hen die zijn in nood op zee!

(Gezang 467 uit Liedboek voor de Kerken, eerste strofe)

Dit gezang uit het Liedboek voor de Kerken (1973) werd niet opgenomen in het
nieuwe liedboek dat sinds 2013 in veel kerken in Nederland wordt gebruikt. 
Dankzij een stickeractie van de Nederlandse Zeemanscentrale heeft gezang 467
toch in veel liedboeken een plek gekregen. Meer dan 7000 mensen uit diverse
kerken in Nederland hebben tot nu toe een stickervel met de liedtekst
opgevraagd en deze achter in het liedboek geplakt.
De stickeractie loopt nog steeds. U kunt de stickers kosteloos bestellen door een
mail te sturen aan: contact@nederlandsezeemanscentrale.nl.

p e t t e rS

wars van provoceren en
schoppen tegen heilige huis-
jes. Bovendien - en dat is Bos-
mans meest verregaande
gedachte - lijkt het soms wel
of God zelf een komisch spel
met mens en wereld speelt,
een soort van goddelijk ‘kieke-
boe’: de ene keer laat Hij zich
zien, maar dan verstopt Hij
zich weer.

Ik vind dat laatste wel een
moeilijke gedachte, maar ver-
der kan ik mij wel vinden in
Bosmans pleidooi voor het sa-
mengaan van humor en reli-
gie. We moeten als mens om
onszelf en al ons feilbaar ge-
stumper vooral kunnen la-

chen. Gelovigen moeten zich
niet te snel aangevallen voe-
len. Een beetje zelfrelativering
kan geen kwaad.

In zijn boek vertelt Bosman
een mooi verhaal, dat geba-
seerd is op een Middeleeuwse
legende. Op een goede dag
besluit Moeder Maria met het
kind Jezus een klooster te be-
zoeken. De monniken waren
zeer vereerd en wilden hun
beste beentje voorzetten. De
één na de ander liet zien hoe
goed ze in hun vak waren: als
ambachtsman, als geleerde,
als kunstenaar. Helemaal aan
het einde van de rij stond een
monnik die eigenlijk niets

kon. Men wilde hem al over-
slaan, maar Maria bleef bij
hem staan. Toen deed de
monnik het enige dat hij ooit
had geleerd: hij pakte een
paar sinaasappelen en begon
te jongleren (want hij kwam
uit een circusfamilie). Voor
het eerst lachte het kindje Je-
zus. Hij keek vol bewondering
naar de monnik en klapte in
zijn handjes. Maria overhan-
digde deze monnik haar kind.
Hij was de enige die het kind-
je even mocht vasthouden.
Want hij kon Jezus laten la-
chen.

Stefan Francke

STICKERACTIE VOOR LIED VAN HET WATER GROOT SUCCES
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Zeewiersum

De Russen moeten gaan
12 Augustus 2015, ergens op de

Indische Oceaan. Als gewoonlijk kom

ik boven op de brug om zeven uur

en tref daar de eerste stuurman aan

met een zeer zorgelijk gezicht. “De

oorlog in Oekraïne is geëscaleerd!”

roept hij, “Russische militairen zijn

openlijk in oorlog met de

Oekraïners. Ook zijn er Russische

troepen samengetrokken langs de

Poolse grens!”

Dus toch, denk ik, wat iedereen al maanden

dacht is nu werkelijkheid. Ik lees een extra

nieuwsuitzending die via internet is binnenge-

komen. Het is erger dan ik verwachtte. Barack

Obama heeft, bij wijze van reactie, Oekraïne

toegezegd om nu eindelijk werk te maken van

de verscheping van zware wapens inclusief ge-

vechtsvliegtuigen, ter ondersteuning. Hij kan

niet anders, zo laat een woordvoerder weten.

Maar er is nog meer.

China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd

zich niet te bemoeien met Europese zaken,

Duitsland mobiliseert de zogenaamde flits-

macht, waar ook Nederland deel van uitmaakt.

Er zijn onbevestigde berichten dat in het hoge

noorden van Finland aanslagen zijn gepleegd

op een tweetal militaire bases, door wie is on-

bekend. Talloze schendingen van het Europese

luchtruim worden gemeld en...
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“Mijn God”, zucht ik, “dat gaat de verkeerde

kant op...” Mijn stem sterft weg wanneer de

Hwtk bovenkomt, een Rus. Hij ziet onze ge-

zichten en trekt de juiste conclusie. “Het is

mis, nietwaar? Maar wij hebben een schip te

besturen; laten we ons verder geen zorgen

maken.” Met een vreemde mengeling van

opluchting en bezorgdheid neem ik de wacht

over.

De komende dagen worden we overspoeld

door steeds slechter wordende berichten: de

Oekraïne wordt overlopen door Russische

troepen, de eerste zware Amerikaanse wa-

pens worden daar ingezet. China trekt een

troepenmacht samen; – het zou slechts gaan

om oefeningen –, Australië achtervolgt een

geheimzinnige onderzeeër, in het Midden

Oosten is Hezbollah in de grensstreek slaags

geraakt met het Israëlische leger en ook Iran

maakt aanstalten het leger in hoogste staat

van paraatheid te brengen.

18 Augustus 2015, aankomst Port

Hedland. Zojuist zijn we afgemeerd en een

ongewoon grote ploeg douane en immigratie

is aan boord gekomen. Het valt direct op dat

iedereen zwaar bewapend is. Al gauw blijkt

waarom.

“Heeft u Russen onder uw bemanning, kapi-

tein?” Het blijkt dat op een Pools schip de

deels Russische bemanning het commando

heeft overgenomen en nu met schip en gijze-

laars onderweg is naar Vladivostok, gescha-

duwd door Japanse marineschepen. De

Russen bij ons aan boord mogen niet de wal

op; zwaar bewapende militairen houden bij

de gangway de wacht.
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19 Augustus 2015, Port Hedland.
Rusland is Polen binnengevallen. De

Nederlandse regering vaardigt per direct een

decreet uit dat het Nederlandse werkgevers

niet langer toegestaan is werknemers met

een Russisch paspoort in hoge functies in

dienst te hebben. Daar vallen ook de

officieren bij ons aan boord onder. Veel

schepen worden door de marine gevorderd

om oorlogsgoederen te vervoeren. Andere

schepen van Nederlandse rederijen liggen

stil omdat de gehele bemanning Russisch is,

vaak al jaren in dienst bij de rederij, maar

plotseling zijn het vijanden...

Is bovenstaande fictie of kan het werkelijk-

heid worden? Wanneer het conflict in de 

Oekraïne uit de hand loopt, hoe moeten we

dan omgaan met de duizenden Russen die

inmiddels de Nederlandse koopvaardijsche-

pen bemannen? Hoe om te gaan met een

Russische kapitein als jezelf als enige Neder-

lander op een schip met Nederlandse vlag

vaart? Waar ligt de loyaliteit bij Russische be-

manningsleden, bij het thuisfront of toch bij

de gages, in dollars betaald? Kan de Neder-

landse koopvaardij nog wel bestaan zonder

deze Russen? En kan de koopvaardij eventu-

ele oorlogstaken nog wel aan? En misschien

de lastigste vraag van allemaal: mogen we,

nu het nog niet zo ver is, überhaupt wel deze

vragen stellen? Of moeten we hier nu juist

over nadenken?

De tijd zal het leren.

Kees Wiersum
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Gisteren regende het hard en ik moest nog wat administratie doen. Dat zeg ik

tegen mijn vrouw als ik even alleen wil zijn. Ik heb een kamer op de eerste ver-

dieping, klein maar gezellig, rommelig maar ik weet alles te vinden. Daar sor-

teer ik dan wat spullen, gooi papier weg dat al jaren in een bakje ligt en betaal

de hoogst noodzakelijke rekeningen.

Er staat ook een oude TV. Soms zet ik die aan

voor achtergrond of voor wat afleiding. Gisteren

klikte ik hem ook aan, net voor het avondeten en

kwam terecht bij een programma over jonge

mensen. Geen gehandicapte mensen, of met een

vreselijke ziekte, ook niet over jongeren die uit

de kast wilden komen. Gewoon over jonge kinde-

ren die een wens hadden.

De hoofdpersoon was 12 jaar en kon zeer goed elektrisch gitaar spelen, iets

lang haar en hij heette Ted. En zijn wens was om met zijn favoriete rockband

mee te spelen tijdens een concert. Er werd geoefend, het podium werd be-

zocht. Toestemming van zijn ouders gekregen, de leden van de band waren ont-

zettend lief voor hem en spraken af welke solo hij zou spelen in welk nummer.

Vlak voor hij op moest had de verslaggever nog een verrassing in zijn kleedka-

mer: zijn vader - die in Turkije zat voor zijn werk - was ingevlogen. Ted was ont-

roerd en ging even tegen zijn vader aan staan.

De band was al aan het spelen en het 9000 koppige publiek in de Ahoy ging

helemaal uit zijn dak. Voor het volgende nummer kwam Ted de stage op, zware

rock sound, heavy drums en basgitaren op de achtergrond. Toen de leadzanger

Ted aankondigde en vertelde wat er ging gebeuren ging er een enorm gejuich

door de zaal heen. Halverwege het nummer ging Ted naar voren en speelde zijn

solo. Ik krijg niet gauw kippenvel van televisie, maar wat was dit mooi, een in-

tens blije Ted die een waanzinnige solo speelde. Niet alleen de zaal steeg op...

“We gaan eten, kom je ook?” riep mijn vrouw. Voordat ik naar beneden liep heb

ik mijn tranen afgeveegd. Zo erg was de achterstallige administratie nu ook

weer niet.

Dominee D.A.G. Hoor

Z A P
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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
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