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Van de redactie In dit nummer

In principe schrijven we in Diep-
gang niet over zeilschepen maar
als de Halve Maen naar Nederland
komt moet er een uitzondering ge-
maakt worden. En het verhaal van
een Noord-Hollandse zeezeiler die
zich inzet voor het milieu in de 
Filippijnen is ook de aandacht
waard. Zou deze interesse te maken
hebben met Sail Amsterdam 2015
deze zomer? Of is het om tegen-
wicht te bieden aan de steeds gro-
tere rol die computers, intelligente
telefoons en internet in de zeevaart
spelen? 

Natuurlijk is het nostalgisch ge-
droom bij zeilschepen en het ‘frea-
ken’ met toetsenbord en scherm
een vorm van luxe gedrag. Het zijn
niet de dominees van Diepgang
maar Kees Wiersum en Astrid 
Feitsema die ons bij de les houden.
Hun schrijven past bij het betoog
dat professor Borgman hield bij het
jubileum van de Stichting Pastoraat
Werkers Overzee. Hij moedigt het
aan dat in een blad als Diepgang
van alles aan de orde gesteld
wordt.  

Hopelijk heeft dit alles tot een le-
zenswaardig blad geleid.
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Het is een fantastisch gezicht: een
lange windmolenpaal die vanaf
een jack-up-vessel de zeebodem
wordt ingeheid. Een tijdje terug
mocht ik meevaren met zo’n
schip. Het was aan het werk bij
het windmolenpark voor de kust
van IJmuiden. De paal die in de
bodem gaat, steekt nog net uit bo-
ven het wateroppervlak en wordt
van een platform voorzien. Daar
wordt een paal bovenop gezet
waarna er de kop met de windmo-
len op wordt gemonteerd.
De Nederlandse overheid wil dat
in 2020 meer dan 14% van de
energie duurzaam is. Daar spelen
windmolens op het land, maar
vooral ook in zee een belangrijke
rol in. De offshore bedrijven doen
goede zaken. Windenergie zet
mensen aan het werk.

Als ik als pastor op het dek naar
die molens sta te kijken, zie ik
niet alleen een fantastisch (en
duur) stukje techniek. Ik moet ook
denken aan het Pinksterfeest, het
meest onbekende feest in de chris-
telijke traditie. In de Bijbel wordt
het verhaal verteld van de volge-
lingen van Jezus die na Zijn laat-
ste afscheid bij elkaar zitten in
een huis. Ineens waait er een
wind door het huis heen en zijn er
vuurvlammen te zien boven de
hoofden van Jezus’ volgelingen.
Het zijn tekens van Gods kracht in
hun midden. In klassieke taal:
Gods Heilige Geest daalde op hen
neer. Hoe dat allemaal precies is
gegaan, weet ik niet – ik ben er
ook niet bij geweest – maar dat
verhaal van die wind boeit mij
wel.

Windenergie
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In een (gortdroog) wetenschappelijk
artikel over het Pinksterverhaal las
ik ooit als verklaring voor het woord
‘wind’: energiegeladen beweging van
de lucht. Een prachtige omschrijving,
die eigenlijk precies de kern samen-
vat van waar het bij het Pinkster-
feest om gaat. Pinksteren zou je ‘het
feest van de windenergie’ kunnen
noemen. In dat huis waar de volge-
lingen van Jezus zich achter gesloten
deuren hebben teruggetrokken,
waait een frisse wind.

In de Bijbel staat er voor ‘wind’ het-
zelfde woord als voor ‘adem’. Als je
ademt, waait het door je lichaam
heen. Door te ademen komt in het li-
chaam de energiehuishouding op

gang. Als een baby wordt geboren, is
zo’n beetje het eerste waar de dok-
ter en de hele verplegende staf
eromheen naar staat te kijken: gaat
de baby ademen? Komt dit mensen-
leven op gang? Ik voel het ook bij
een strandwandeling: als je longen
zich vullen met frisse zeelucht. Je
bent je heel erg bewust dat je
ademt. Je voelt intens dat je leeft!
Veel religieuzer kan een ervaring
niet worden.

Als ik die windmolens op zee zie,
moet ik dus denken aan ‘wind’ en
‘adem’. En ik krijg vanzelf nog meer
associaties. Ik moet denken aan de

onuitputtelijkheid van windenergie.
Wind is een onuitputtelijke bron –
stellen we ons ook niet zoiets bij
God voor? Windenergie maakt je ook
afhankelijk: er moet wel wind staan,
anders draaien die molens niet. Zo
zit heel het leven in elkaar. Je hebt
niet altijd de controle. Soms word je
daar keihard mee geconfronteerd.
Maar afhankelijkheid kan ook een
positieve kracht zijn.

Lichte materialen zijn nodig, willen
windmolens werken. Soms moet je
als mens kunnen loslaten, moet je
het niet te zwaar maken. Bij mij
moet er af en toe wat ballast over-
boord om verder te kunnen. 
Windenergie is ook een kwestie van
het kiezen van de juiste richting. 
Dat weet iedere zeiler. Zo zijn ook de
koppen op de windmolens draaibaar.
De kunst is om de wind op te van-
gen en niet alle kanten op te bewe-
gen. In mijn dagelijkse leven is dat
niet anders. Windenergie is 
bovendien ‘kinetische’ energie, dat
wil zeggen: als er geen beweging is,
is er geen energie. Vastgeroest raken
is dodelijk voor een mens.

Als ik naar een windmolen kijk,
denk ik dus niet direct aan wat hij
gekost heeft of moet opbrengen.
Voor mij staan die draaiende wieken
allereerst symbool voor wat geloven
is: de windrichting in je leven ont-
dekken, je laten meevoeren op de
adem, ja, van God. Je vrij kunnen
voelen. Energie halen uit een onuit-
puttelijke bron. Geloof heeft voor
mij alles te maken met in beweging
zijn.

Stefan FranckeD
ie

pg
an

g
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Woorden tot zegen*

Voor een ieder die
van boord gaat

*Een bewerking van de woorden van pastor Toon van de Sande welke hij sprak tijdens het
50-jarig jubileum van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee.

Ga naar elkaar, n
aar je

kinderen, je moeder, je

familie, je oma, je

vrienden, je colle
ga’s en

praat met elkaar ... 

Vertel elkaar 100
1 verhalen,

ook over jezelf... 

naar schepen en projecten waar dan ook in de wereld. Wees wijs en alert in julliewerk, trouw in tijden vanroutine, beslis snelwanneer actie nodig is,wees moedig in tijden vancrisis…

zijn ogen en oren wijd open te houden

en naar de wereld te kijken door de ogen

van de mensen in nood. Dan zie je de
echte wereld pas. 

Open ook je hart. He
b dat lef in je donde

r! 
Gebruik je hersens,werk samen en handelwijs en veilig! Gebruik de energie v

an je hart, de energi
e

van het gevoel.

Doet dit alles in Gods Naam. 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen

Voor een ieder dievan huis gaat

Iedereen wordt gevraagd

En daarna:

Voor een aantal lezers:
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Interview met Joep Athmer, voorzitter SPWO

Meer dan zand alleen 
De mens achter de waterbouwer
Het was in de jaren ’60, een tijd van expan-
sie voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Steeds meer Nederlanders zaten in het bui-
tenland. Toen kregen de dominees van
Sliedrecht een brief. De secretaris van ‘Kerk
Overzee’, P.L. Schram, was in Lagos op be-
zoek geweest bij Nederlandse families. Hij
vroeg aandacht voor de baggeraars onder
hen: konden de predikende heren uit het
baggerdorp dat geven?
De kerken – en ook de bedrijven – voelden
zich aangesproken. En zo begon het bag-
gerpastoraat, 50 jaar geleden, met de ‘In-
terkerkelijke Commissie voor Geestelijke
Verzorging van Werknemers in de Bagger-
bedrijven’. Ds. Rinus Grashoff (oud-redac-
tielid van Diepgang) ging op bezoek bij de
werkers in het buitenland. En overal, bij ie-
der pastoraal bezoek, ging het om mensen
en hun ervaringen. Om bijvoorbeeld span-
ningen, wisselend succes in het werk. Om
lange werktijden, discussies over werk en
loon. Gemis van vrouw en kinderen, van fa-
milie. De andere culturen, waarmee je te
maken krijgt in je werk. Nog steeds is de
pastor een gesprekspartner, iemand die te-
gelijk buitenstaander én medestander is.
Ondersteund door een heel aantal bedrij-
ven en instanties in de waterbouw. Vanaf
1978 heeft het de naam ‘Stichting Pastoraat
Werkers Overzee’. Op dit moment werkt
Stefan Francke als baggerdominee.

Niet een kunstje gaan doen
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‘Wereldwijd werken Nederlandse bedrijven
aan projecten in de waterbouw: bagger en
offshore verschaffen veel werk aan
werknemers van allerlei nationaliteiten. In
deze wereld van grote economische
belangen en technische mogelijkheden blijft
aandacht voor de mens te midden van al
het werk een belangrijk gegeven.’

Deze quote uit het jaarverslag 2014 van de Stichting Pastoraat

Werkers Overzee (SPWO) is Joep Athmer op het lijf geschreven.

Als voorzitter van de stichting en area director Offshore bij Van

Oord is Athmer al vele jaren betrokken bij het ‘baggerpastoraat’. 

Ter gelegenheid van 50 jaar SPWO gaat Diepgang bij hem langs.

    
    

         
    

      
     
      
       

     
     

      
  

      
      

      
   

     
    

       
       

      
     

      
     
       
      
        
     
    

     
      
      

     
   

Joep Athmer: “Het uit-

gangspunt van de SPWO

is dat de mens achter de

waterbouwer belangrijk is.

Maar dan begin je pas,

want het is steeds zoeken

naar balans. Tussen aan-

dacht voor het individu en

de belangen van de be-

drijven. Tussen onmeetba-

re ontmoetingen en

processen en structuren.”

Joep Athmer voelt zich op

zijn plek, zowel bij de 

SPWO als bij Van Oord.

Het bijt elkaar niet. Hoe-

wel een groot bedrijf – er

werken meer dan 5000

mensen bij Van Oord –

vindt hij dat er aandacht

is voor die balans. En voor

de SPWO. De ondersteu-

ning van veel andere wa-

terbouwbedrijven voor de

stichting geeft aan dat

ook daar die aandacht is.

De aandacht is, naast ba-

lans, een begrip dat in het

interview telkens weer te-

rugkomt. Met aandacht en

zorg is de SPWO in de ja-

ren ’60 van de vorige

eeuw begonnen. De laat-

ste jaren zijn daar de bij-

zondere bezoekreizen van

de pastor, bijvoorbeeld na

een ongeluk, bijgekomen.

Je zou bijna kunnen zeg-

gen dat deze reizen de 

SPWO meer bestaansrecht

hebben gegeven. Het ef-

fect van dit soort pasto-

raat is namelijk goed te

meten. Binnen de SPWO



gaan er nu stemmen op om

niet de fout te maken ‘een

kunstje te doen’. Het gaat dan

te veel lijken op je target ha-

len, of je KPI (Keep Performan-

ce Indicator). Joep Athmer

vindt dat het in het baggerpas-

toraat allereerst moet gaan om

presentie, er gewoon zijn. De

`baggerdominee` komt aan

boord. Als er een goed ge-

sprek ontstaat, prachtig. En is

er geen gesprek, ook goed.

Uiteraard is het goed om te

weten waarom je dingen doet.

Dus moet de werkwijze in pro-

cedures gevat worden, de re-

sultaten in documenten

neergelegd. Zodat je in de we-

reld van grote economische

belangen kan laten zien dat de

softe kant belangrijk is. Maar

dat vaste ook weer niet teveel.

Ook dat moet in balans in zijn.

Dit werk bestaat nu 50 jaar.

Zitten de mensen aan boord

nog op de SPWO te wachten,

gezien het feit dat ze in no ti-

me contact met thuis hebben

via Skype of sociale media?

Joep Athmer: “Er zijn twee din-

gen. We moeten blijven probe-

ren met mensen te praten,

echt te praten. Want dat werkt.

Verder moeten we de slag ma-

ken naar iedereen aan boord.

Het zijn niet alleen de Neder-

landers meer, het moet inter-

nationaler. Dat betekent een

andere cultuur binnen de

stichting. Het ‘Sliedrechtse

model’, de Nederlandse domi-

nee in het buitenland, veran-

dert.” 

Maar dat is niet het enige. De
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Het is steeds zoeken naar balans. Tussen
aandacht voor het individu en de

belangen van de bedrijven.



contacten worden vluchtiger,

men gaat steeds vaker met

verlof. Joep Athmer stelt zelf:

“Moet je dan nog een pastor

hebben? Een neutrale vertrou-

wenspersoon zou ook kunnen

op deze plek.” Waarop hij on-

middellijk laat volgen dat hij

denkt dat een pastor hier juist

nodig is. Geloof is voor veel

mensen een aanknopingspunt.

Het is een ‘marker’, waar ze

dingen aan op kunnen hangen.

Een pastor is door het ambt

(en het ambtsgeheim) daarop

aanspreekbaar. Als mensen

een wit boordje of een kruisje

zien, weten ze dat ze hun hart

kunnen luchten.

En in een moeilijke situatie

staat een pastor zelf ook ster-

ker. Het geloof is een extra di-

mensie, pastor zijn geeft een

extra dimensie, die je niet

vindt bij een maatschappelijk

werker. Dus het lijkt nog de

beste optie.

Je ziet de afgelopen jaren wel

een verschuiving van ‘type

pastor’. Het is niet meer de do-

minee van vijftig jaar geleden,

die bij zijn schaapjes in de ver-

re buitenlanden op bezoek

gaat. Joep Athmer: “Nu is ge-

loof meer contact hebben met.

Mensen kunnen hun gevoelens

delen, spreken over dingen

waarmee ze bezig zijn. Kerk is

zo niet het instituut, kerk is

dan belangstelling, een per-

soonlijke betrokkenheid met

diepgang. Als SPWO kijk je dan

naar geestelijke zorg voor

mensen met bijvoorbeeld zorg

om hun werk, of om hun gezin.

In de praktijk schuift het werk

van de pastor wat op naar het

gebied van de personeelsdien-

sten. Dat moet niet allemaal

verschrikkelijk gekaderd wor-

den, maar gewoon in samen-

werking met de bedrijven. Wat

wel belangrijk blijft: de dialoog

moet aan boord gehouden

worden, daar moet naar elkaar

geluisterd worden.

Wel moet er meer tijd komen

voor de projecten zelf. Nu zijn

het voor 80% de schepen,

waar baggerdominee Stefan

Francke heen gaat. Het zou bij-

voorbeeld ook goed zijn de ge-

zinnen in het buitenland erbij

te betrekken. Want ook het

thuisfront is van belang.”

Uitdagingen genoeg voor de

SPWO, stelt Joep Athmer. Hoe

gaat men bijvoorbeeld om met

andere religies? Er komen bij

de bedrijven steeds meer mos-

lims. De wereld om ons heen

verandert, moeten wij mee ver-

anderen? Dat geldt ook voor

de enorm toegenomen com-

municatiemogelijkheden. Hoe

maak je daar gebruik van?

Waarbij Joep Athmer onmiddel-

lijk de kanttekening maakt:

“Ondanks Skype, videoconfe-

rentie, sociale media et cetera,

blijft het heen en weer vliegen

belangrijk. Dat is een must! Als

je elkaar echt wilt ontmoeten,

moet je elkaar zien!” En dus

vliegt de pastor als het nodig

is voor een gesprek naar de

andere kant van de wereld.

Athmer: “Want het gaat om de

ontmoeting. Om zien, presen-

tie, gesprek, diepgang, aanwe-

zigheid.”

Het werk bestaat nu 50 jaar.

Volgens Joep Athmer is de

kracht van de SPWO dat het in

de wereld staat, heel prak-

tisch. “Maar maak het niet te

breed”, zegt hij, “small is

beautiful. Dus niet te veel pas-

tores, want dan krijg je weer

een instituut. Je moet nog

steeds de vraag krijgen: Wan-

neer komt de baggerdominee

weer?”

Hij is positief over de voort-

gang en over de manier waar-

op de waterbouwbedrijven de

stichting steunen. Zo kan men

verantwoord doorgaan. Ook

Joep Athmer wil nog wel even

door. Op de vraag wat nu voor

hem het allerleukste is aan de

SPWO zegt hij: “Het gevoel dat

je zonder in de spotlights te

staan bijdraagt aan het welzijn

van mensen die ver weg zijn.

En ik op een andere manier

naar het werk kan kijken. Pure

ontspanning!”

Helene Perfors
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‘Als je elkaar echt wil ontmoeten, moet je
elkaar zien!’
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Onze tante Sietske emi-
greerde meer dan honderd
jaar geleden naar Amerika.
Ze was toen 18 jaar oud en
haar verloofde was al een
jaar eerder vertrokken. Hij
vond werk als fabrieksarbei-
der en kon zo Sietskes
overtocht betalen. 
Ik vraag me vaak af wat
haar bezielde om zo jong
huis en haard te verlaten.
Haar moeder ziek van ver-
driet achterlatend, omdat
het duidelijk was dat ze el-
kaar niet weer zouden zien.
Naar een ver land vertrek-
ken, waar je bijna niets van
weet, terwijl je zelfs nog
nooit van het Friese kleige-
bied bent weg geweest. 

Toen ik 18 was ging ik een HBO opleiding doen en maakte me druk over mijn zaterdagbaan-
tje bij de drogisterij. En naar welke kroeg ik ’s avonds zou gaan. Tante Sietske niet. Zij ging
het geluk zoeken. 

Tante Sietske vertrok niet alleen. Ze vertrok in een periode dat er alleen al tienduizend Frie-
zen emigreerden. En die maakten op hun beurt deel uit van een massale Europese emigratie.
Hupsakee, allemaal met de boot naar Amerika. Komt dit je bekend voor? 
Mij wel, ik moet almaar aan dit verhaal denken als er van die afschuwelijke beelden langsko-
men op de tv over grote groepen bootvluchtelingen. ‘Gelukszoekers’ worden ze minachtend
genoemd. Ik krijg er kromme tenen van.

Een paspoort had tante Sietske niet nodig. Wel moest ze getrouwd zijn voor ze aan wal
stapte in Amerika. Dus trouwde ze met haar verloofde op de loopplank van het schip. 
Ze had de oversteek gemaakt met een schip van de Nederlands-Amerikaanse Stoomschip
Maatschappij (NASM), een voorloper van de Holland Amerika Lijn (HAL). De NASM verdien-
de veel geld aan de enorme stroom emigranten, dankbaar gebruik makend van de goede be-
richten vanuit Amerika. Ze hadden zelfs lokale reisbureaus overal in het land. 
De reis met het stoomschip was zwaar en zeer oncomfortabel. Er reisden soms per schip
wel duizend emigranten van allerlei nationaliteiten, verdeeld over drie klassen. Zo’n dertig

Tante Sietske zoekt het geluk
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mensen reisden eerste klas. De rest laat zich raden, in de derde klas moet het vreselijk zijn
geweest.

Maar waarom vertrok tante Sietske? 
Het antwoord is als volgt; de grote armoede en geen vooruitzicht op enige verbetering was
de hoofdreden. Neem daarnaast de dreigende dienstplicht van haar verloofde en de onvrijheid
van het geloof dat ze aanhing. En in Amerika was het beter. Zeiden ze!
Tante Sietske zocht het geluk in Amerika. Of eigenlijk zocht ze gewoon een leven, want wat
zijn nou gelukszoekers? Dat zijn de mensen die emigreren uit ontevredenheid over onze re-
geltjeszucht, of op zoek zijn naar een
warmer klimaat, of omdat ze ergens
een bed and breakfast willen opzet-
ten in een bouwval en hun dromen
willen gaan waarmaken. Dat is heel
wat anders dan vluchten voor armoe-
de, onveiligheid, corruptie of oorlog.
Want dat is de reden van vertrek
van de huidige stroom bootvluchtelin-
gen. Een oplossing voor deze ramp is
bepaald niet eenvoudig, maar het be-
grijpen van de situatie is een goede
start. En dankzij tante Sietske (de
zuster van mijn overgrootmoeder),
snap ik het.

Een behouden vaart toegewenst door  

Astrid Feitsema
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De Stichting Pastoraat Werkers Overzee vierde op 4 juni 2015 haar
50 jarig jubileum in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Centraal
daarbij stond de vraag wat een dominee of priester nou eigenlijk 
precies komt doen aan boord. Professor Erik Borgman waarschuwde
de aanwezige geestelijken en hun bestuurders om het niet te zoeken

Jubileum SPWO
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in specialisatie, maar als representant van de kerk zich met van alles
en nog wat te bemoeien. Ook andere sprekers spraken de hoop uit
dat de bij waterbouwers actieve stichting zich de komende 50 jaar
minder bescheiden zal opstellen. Zandkunstenaar Gert van de Vijver
liet met beelden dingen zien waar woorden tekort schieten. 

Foto’s Angelique Heijnen
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Maritiem Pastoraat in de praktijk

Suezkanaal wordt vergroot
Tussen moskee  en  d isco  lounge

Reeds in de oudheid werden er in Egypte megaprojecten gerealiseerd: de

piramides, de sfinx, de grote tempels van Luxor en Karnak, de vuurtoren

van Alexandrië. De toeristische folders staan er vol mee. Maar het zijn

Nederlandse baggeraars die nu meewerken aan een megaklus, die gerust

kan worden toegevoegd aan het rijtje Egyptische wereldwonderen.



Het Suezkanaal wordt uitgebreid over een leng-

te van 50 kilometer. Ruim 35 kilometer van de-

ze ‘bypass’ wordt voor rekening genomen door

een baggercombinatie van de twee grote Ne-

derlandse baggerbedrijven Boskalis en Van

Oord, met het Belgische Jan de Nul en het Ara-

bische NMDC. Eind 2014 werd het project toe-

gekend. Men is toen direct met het karwei

begonnen en op 1 augustus 2015 moet het

klaar zijn. Niet voor niets heeft de baggercom-

binatie zichzelf de naam ‘Challenge Consorti-

um’ gegeven.

Als waterbouwpastor mocht ik een bezoek

brengen aan dit project. Dan weet je niet wat je

ziet: zover als je kunt kijken zijn midden in de

woestijn cutterzuigers bezig. Per dag wordt er

meer dan 1 miljoen kuub zand weggebaggerd.

Dat staat gelijk aan wat zo'n 50.000 zandwa-

gens op één dag kunnen verplaatsen. Of je

kunt meer dan 90 voetbalvelden met een laag

van één meter zand bedekken. Er wordt dus

hard gewerkt in de woestijn. Overigens ook

door het Egyptische leger, dat in korte tijd in de

woestijn een sleuf tot de waterlijn heeft uitge-

graven. Hoe ze het in de oudheid voor elkaar

kregen al dat zand en steen te verplaatsen, is

nog steeds een raadsel …

Welke zeevarende heeft niet moet wachten,

voordat het schip door het Suezkanaal mocht

varen? De bedoeling is dat de aanleg van een

extra stuk kanaal de wachttijden aanmerkelijk

gaat verkorten. Het aantal schepen moet op die

manier bijna verdubbelen: van 49 schepen per

dag naar 97 schepen. Er worden nieuwe tun-

nels onder het kanaal doorgegraven en het is

ook de bedoeling op een opgespoten stuk een

nieuwe stad te laten verrijzen. Dat alles moet

zorgen voor een impuls in de Egyptische econo-

mie, waardoor de enorme kosten van dit pro-

ject kunnen worden terugverdiend.

De omstandigheden op het werk zijn niet ge-

makkelijk. De tijdsdruk is groot en er was nau-

welijks voorbereidingstijd om alle faciliteiten

op en rondom het werk te regelen. Organisato-

risch wordt het uiterste van mensen gevergd.

Voor alle werkers is de woestijn letterlijk en fi-

guurlijk dichtbij.

Aan de rand van het kanaal vallen me twee

nieuwe gebouwen midden in het zand op, die

ook prima passen in de Egyptische traditie van

megaprojecten. Het ene is al klaar. Mij werd

verteld dat dit de residentie van generaal Sisi

is, waar hij tijdens zijn inspecties van het pro-

ject kan verblijven. Het andere gebouw is nog

niet af, maar er is al te zien dat het een moskee

wordt. Zo komen politiek en religie hier letter-

lijk dichtbij elkaar te liggen. 

Waarschijnlijk zal het nog wel even duren voor-

dat hier een kerk gebouwd gaat worden. Geluk-

kig kon ik wel een dienst organiseren in de

‘disco lounge’ van het cruiseschip, dat dienst

deed als één van de accommodatieboten op

het project. Zo’n lounge bleek een prima plaats

om God te ontmoeten.

Stefan Francke
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Hoewel bellen over het

internet vaak nog geen cent

per minuut kost en

familiefoto’s niet meer

afgedrukt en opgestuurd

hoeven te worden, is het maar

de vraag of de portemonnee

van ‘Jan de Zeeman’ dikker is

geworden. De wonderlijke

economische wet ‘ieder

aanbod schept zijn eigen

vraag’ blijkt in dit geval zonder

enige twijfel op te gaan.

Scheepshandelaren beleven

gouden tijden met de verkoop

van mobiele telefoons, tablets,

laptops en Simkaartjes.

Drie nieuwe ontwikkelingen

zouden echter wel degelijk

kunnen zorgen voor wat meer

geld voor de familie thuis. Zo

zijn de oprichters van Skype

bezig met een nieuw bedrijf

dat Transferwise heet. Waar zij

eerder de grote en machtige

telefoonbedrijven de loef af-

staken hebben zij nu de ban-

ken in het vizier. Die verdienen

enorme hoeveelheden geld

met de provisie op wisselkoer-

sen. Wie dollars naar euro’s,

roepia’s of peso’s wisselt is zo

maar 5% van zijn zuurverdien-

de geld kwijt. Wie via de on-

langs gelanceerde website van

Tansferwise zijn geld ver-

stuurt, betaalt aanzienlijk min-

der. Een interessante vraag

hierbij is natuurlijk of bijvoor-

beeld bemanningskantoren of

reders de verleiding kunnen

weerstaan de lagere kosten

niet door te berekenen, waar-

door het netto loon niet hoger

wordt.

Iets anders waar een zeeva-

rende gedwongen is veel te

veel voor te betalen, is het ge-

bruik van zijn mobiele telefoon

buiten het land waar het abon-

nement of prepaid-sim kaartje

is gekocht. In plaats van 1 cent

per minuut wordt het rustig 75

cent per minuut enin plats van

0,1 cent per Megabyte inter-

netgebruik is het 49 cent. De-

ze gigantische verschillen zijn

een vetpot voor bedrijven als

KPN, Vodafone en T-Mobile.

Het internetbedrijf Google wil

binnen afzienbare termijn met

een eigen systeem komen

waarmee je in elk land voor

een redelijke prijs kunt telefo-

neren en het internet kunt ge-

bruiken.

Ook niet onbelangrijk is het

bedrijf uber. Als je via hun

website een taxi besteld is het

al snel de helft goedkoper dan

‘ouderwetse’ taxi. Probleem is

alleen dat je nergens kan kla-

gen als er iets mis gaat. Maar

die mogelijkheden zijn voor

zeevarenden sowieso al be-

perkt.

Samenvattend kan gezegd

worden dat de veranderingen

vanwege de komst van het in-

ternet nog volop bezig zijn!

Léon Rasser

Internet schept steeds meer mogelijkheden

Transferwise en Google roaming

Het internet heeft het
leven van zeevarenden

fors veranderd.
Programma’s en

applicaties als Viber, Skype,
WhatsApp, YouTube en
Facebook hebben het

leven aan boord en aan de
wal dichter bij elkaar

gebracht.
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Vakantie
Ben zo blij, nog 4 weken, 3 dagen en 7 uur, dan heb ik eindelijk vakantie!

Ben er ook zo ontzettend aan toe, echt niet normaal, ben helemaal kapot.

Bovenstaand hoor ik regelmatig op kantoor. Die 40 uur werken is, als ik het

zo hoor, echt niet vol te houden. De koffiepauze om 10.00 en 15.00 uur plus

de lunchpauze van een half uur, die moeten er echt zijn anders is het geen

doen.

De meest fantastische bestemmingen vlogen me sinds januari om de oren.

Helaas blijft het bij velen voor dromen en inmiddels zijn de uiteindelijke be-

stemmingen minder exotisch dan destijds aangekondigd werden.

Deze maand voel ik me vrij op mijn gemak bij deze gesprekken. Statistisch

gezien staat met de auto naar Frankrijk al jaren met stip op nummer 1 en

ook ik ben daar schuldig aan. Mijn excuses.

Helaas is het ontspannen gevoel ook weer vrij snel verdwenen want ga ik

dan alleen met de dochters? Zonder man? Het is bewonderenswaardig dat ik

dat durf. Op de één of andere manier lukt het me nog steeds niet ze te over-

tuigen dat de weg toch echt niet ophoudt bij Hazeldonk. En dat ik geen

Frans spreek en daar toch heen ga … nou, petje af!

Zodra het toch weer over vakantie eilanden gaat voel ik me nog kleiner wor-

den. Griekenland, Canarische Eilanden, de Balearen. Voor mijn idee heb ik

ze wel gezien maar ook dat vinden ze maar raar want er zijn er toch nog veel

meer te ontdekken? Klopt, maar daar hebben zij andere beelden bij dan ik.

Ons puberbloedje heeft dezelfde bloedgroep als haar vader. Frankrijk is pri-

ma, anderhalve week gaat net. Ze gaat liever naar haar vader en of ik haar

op de terugweg niet ‘ff’ in Parijs op het vliegtuig kan zetten naar Azië? Na-

tuurlijk schat, geen probleem, we komen er toch langs.

Ik word al moe als ik aan bovenstaand denk. De stress vooraf. De zorgen als

ze onderweg is, dat kind ... 

Nummer twee heeft mijn bloedgroep. Weggaan is hartstikke leuk maar al

dat gedoe wat er aan vooraf gaat, dat is niks voor ons. Gelukkig hebben we

nog 7 weken, 5 dagen en 21 uur om ons voor te bereiden en enthousiast te

worden.

Joke van den Dool



Dat het christelijk geloof en de      
samengaan blijkt uit deze  
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     e zeevaart op tal van manieren 
    Braziliaanse architectuur.
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Computertechnologie is nog steeds in ontwikkeling.

Volgens de Amerikaanse journalist Steve Lohr is het einde

ervan nog niet in zicht. Hij verwacht dat er in de toekomst

slimmer gewerkt gaat worden. Dit op basis van het

systematisch zoeken in de enorme berg van gegevens, die

onder andere sensoren, streepjescodes, camera’s en

menselijke uitingen op programma’s als Facebook, Google

en Twitter genereren.

Het nieuwegoud
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Spitten in een berg van gegevens
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Om de verandering te beschrijven geeft Lohr in

zijn boek ‘Big Data’ voorbeelden van bedrijven

die voorop lopen. Eén daarvan is McKesson,

dat apothekers bevoorraadt. Door heel nauw-

keurig te analyseren welk product wanneer en

in welke hoeveelheid besteld wordt, kon er

voor een miljard dollar minder aan voorraad

aangehouden worden, terwijl men tegelijkertijd

minder ‘nee’ hoefde te verkopen. Om dit te

kunnen bereiken bleken behalve sterke compu-

ters ook zogenaamde algoritmes nodig. Deze

laatste zijn computerprogramma’s, die de speld

in de hooiberg van gegevens van het bedrijf

kunnen vinden. Zo konden computerspecialis-

ten bepalen wanneer het beste welke vervoer-

middelen gebruikt moet worden. De ene keer

een schip, de andere keer een vracht- of bestel-

auto en vaker dan verwacht ook het vracht-

vliegtuig. Meten is weten en daarom bleek er

fors bespaard te kunnen worden op dat wat

‘voor de zekerheid’ gedaan werd.

Steve Lohr verwacht verder dat er steeds meer

met sensoren gewerkt gaat worden. Deze me-

ten bijvoorbeeld de temperatuur, windrichting,

stroming, golfslag en dergelijken. En nadat op

de brug een koers is ingevoerd in de GPS en er

een internetverbinding is met de weersver-

wachting, wordt de daarvoor aangepaste

scheepsmotor gestookt met een perfect meng-

sel van brandstof en lucht. De slijtage van de

motor wordt door andere sensoren precies bij-

gehouden en naar de onderhoudsmonteurs ge-

stuurd. Zij zullen aan boord steeds minder voor

verrassingen komen te staan. Doordat men

steeds beter weet wat er binnen in een motor

gebeurt, kan men ook veel gerichter preventief

onderhoud plegen en meer betrouwbare moto-

ren ontwerpen.

De gegevens die niet door machines, maar

door mensen geproduceerd worden, zijn een

stuk lastiger voor de computernerds. Allereerst

zijn er nogal wat mensen die de zaak niet ver-

trouwen en daarom computers zo terughou-

dend mogelijk gebruiken. Het idee dat een stel

op geld beluste Amerikanen precies wil weten

hoe oud je bent, waar en met wie je woont en

bent en wat je koopt, maakt immers achter-

dochtig. Lohr verwacht dat uiteindelijk veruit

de meeste mensen het op een gegeven mo-

ment wel gemakkelijk gaan vinden dat de com-

puter je beter kent dan jij jezelf. Daarbij moet

je bedenken dat hele rijke Amerikanen een

‘personal shopper’ in dienst hebben, die pre-

cies datgene voor ze koopt dat ze nodig heb-

ben of bij hun past. Dat is heel wat anders dan

de producten waar verkopers de meeste winst

mee maken en je handig naartoe praten. Door

psychologische kennis te verbinden met de

sporen die je op het internet nalaat, kan ieder-

een van advies op maat worden voorzien. De

verwachting is dat iedereen over 10 jaar over

een zo’n digitale assistent zal kunnen beschik-

ken. In de film ‘Her’ van regisseur Spike Jonze

wordt hier een beeld van gegeven.

Dat het nu nog niet zover is blijkt wel uit de ad-

vertenties ‘op maat’ die op het computer-

scherm verschijnen als programma’s als Google

of Facebook gebruikt worden. Zo valt me per-
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Stichting Koopvaardijpersoneel ’40 - ’45 viert 
50 jarig jubileum

Het heeft lang geduurd voordat er erkenning kwam voor de belangrijke
bijdrage van de koopvaardij aan de strijd tijdens de tweede wereldoorlog. 
De stichting die de belangen behartigt voor de zeevarenden die hun leven
hebben moeten wagen, werd pas in 1965 opgericht. Dit feit zal ondermeer
herdacht worden op 25 augustus, wanneer met nog in leven zijnde veteranen
een boottocht door de Rotterdamse haven wordt gemaakt. Op het moment
van schrijven zijn er nog wat plaatsen aan boord beschikbaar. Meevaren kost
€ 29,50, waarbij men ook gebruik kan maken van het buffet (inclusief
consumpties). 

Het bestuur van de stichting wil dan ook mensen die zich verbonden voelen
met de veteranen van harte uitnodigen hierover contact op te nemen met
haar secretaris:

Marja Tromp, Meeuwensingel 114, 3121 XN Schiedam 
Tel.: 010 - 247 05 70 
E-mail: marja.tromp@planet.nl 

p e t t e rS

Vaartocht in Rotterdamse haven

soonlijk op dat ik vaak advertenties zie van iets

dat ik net op het internet aangeschaft heb en

daarom helemaal niet meer van plan ben te ko-

pen. In Amerika zijn de bedrijven die gegevens

over personen verzamelen en verkopen, ver-

plicht deze te laten zien aan de personen waar

het om gaat. Journalist Steve Ohr nam de proef

op de som en het bleek dat er tal van belangrij-

ke zaken onjuist waren.

Ohr vergelijkt dit met de boekdrukkunst. De

nieuwe techniek werd door idealisten ontwik-

keld om Bijbels te verspreiden. Daarnaast wer-

den in het begin vooral politieke pamfletten en

porno gedrukt. Pas later, toen alles goed werk-

te, ontstonden er hoogstaande zaken als we-

tenschappelijke tijdschriften en literatuur.

Bij de mensen die zich bezighouden met het

ontwikkelen van programma’s, waarmee grote

bergen gegevens ontsloten kunnen worden, be-

gint zich ook een groep mensen te vormen, die

zich niet langer willen inzetten voor adverten-

tieverkoop of financiële producten, waar ban-

ken hun winsten mee kunnen opschroeven. Zij

zijn bezig in ziekenhuizen en willen dokters hel-

pen de juiste gegevens te halen uit de enorme

berg informatie die medische meetapparatuur

aanlevert. Zo wordt de computer weer gebruikt

zoals deze oorspronkelijk bedoeld is. Om de

gehele mensheid te helpen. Het zal ook heel

wat nieuwe werkgelegenheid opleveren. Heel

wat mensen kunnen niet wachten tot ontwikke-

lingen tot resultaten gaan leiden en daar ben ik

er één van!

Léon Rasser
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Deze keer gaat het in de rubriek gezondheid

over een ernstige kwaal die al sinds

mensenheugenis voorkomt bij zeelieden en

hun thuisfront.

Het is een ziekte die in de laatste fase van een

term opspeelt. De symptomen keren elke keer

terug maar zijn, net als bij zeeziekte, aan wal

vrij snel over. 

Enkele symptomen zijn:

• Een onrustig lijf

• Een ‘vol’ hoofd

• Warme en koude rillingen

• Concentratieverlies

• Last van het geheugen / 

Moeite met dingen onthouden

• Weinig tot geen eetlust

• Gewichtsverlies

• Emotioneel

Juiste medicatie is voor deze kwaal, na vele ja-

ren onderzoek, helaas nog niet gevonden.

Wel zijn er diverse tips om zo goed mogelijk

met de kwaal om te gaan en de pijn te door-

staan.

Denk hierbij voor de heren aan:

• Hard werken

• Zorgen dat je overdracht in orde is

• Je hut op tijd bikken

• Drie dagen van te voren de baard trimmen 

of scheren

Voor de dames:

• Het gebruiken en snuiven van 

schoonmaakmiddelen

• Het huis aan kant

• Nieuwe kleren aanschaffen

• Naar de kapper

• Agenda leegmaken voor de komende 

weken

• De wekker op tijd zetten zodat je bijtijds 

op Schiphol of kade staat

Wij begrijpen dat bovenstaand niet eenvoudig

is gezien de lichamelijke staat waarin u ver-

keert maar toch wensen wij u het allerbeste

toe, hopen op een snelle genezing en wensen u

alvast een goed verlof!

Gezondheid

Fauces       
Febris
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De Halve Maen in Nederland
Om half zes ben ik ter plaatse.

Met m’n camera in de hand

spring ik de auto uit. De rust

mag dan wel zijn weergekeerd,

alleen ben ik niet. De vrouw

begrijpt er niets van. Ze meen-

de dat de VOC-replica nieuw

was. Gebouwd in de VS vóór

Nederland. De oude man be-

weert iets anders. Vier jaar ge-

leden al is ze gebouwd. Door

óns en nu krijgen we haar te-

rug. Ik schud het hoofd. Tij-

dens de cacaoreis van

Takoradi naar Albany had ik

het scheepje van heel nabij ge-

zien. Op de Hudson. Vanaf de

Looiersgracht. In 2000.

Gehaast loop ik door. De ver-

warring verbaast me niet. De

eerste replica was wel degelijk

in Nederland gebouwd. Een

cadeau voor de VS. In 1909.

Exact driehonderd jaar na die

historische reis van de Halve

Maen. Geen noordoostelijke

doorvaart dus, wel een heel

mooi stukje Amerika. Nieuw

Nederland en Nieuw Amster-

dam waren het gevolg ge-

weest. Ineens was het drama

daar. Een brand legde de repli-

ca in de as. Veel later pas werd

er een tweede gebouwd. Nu

wél in de VS. Vanaf 1989 voe-

ren talrijke schoolklassen met

haar mee. Op de oude Noort

Rivier leerden ze over de

‘Dutch’. Over koopmanschap,

vrijheid en religieuze verdraag-

zaamheid. Dát wist ik. Haarfijn

Replica te zien bij Sail Amsterdam

Op donderdagochtend 23
april is het druk in IJmuiden.
Om elf uur precies komen
de kranen van de Traveller
in beweging. Met twee
hijsbanden om de romp
komt ze omhoog. Een klein
uur later ligt de notedop te
water. Na het starten van
de motor gaat ze er
vandoor en meert even
verderop. Praten de
toeschouwers nog wat na,
de persmensen wachten
niet langer. De deadline van
krant en televisie moet
gehaald worden.

 



had de Hudson-pilot het me

uitgelegd. Maar toch, niet alles

snap ik. Dan ligt de Traveller

voor me. Wellicht weten ze het

daar.

In de messroom schud ik kapi-

tein Geenjaar de hand. “Ga zit-

ten,” lacht hij. Grijpend naar

z’n tabak vuur ik mijn vragen

op hem af. “Vijf jaar in bruik-

leen,” luidt het. Het antwoord

op vraag twee kent hij ook:

“Hoorn ... omdat het begin

2016 precies 400 jaar geleden

is dat die Kaap gerond werd.”

Binnen een minuut is het plaat-

je rond. Alhoewel, Geenjaar

heeft nog een nieuwtje. Ze

doet mee. Met Sail Amsterdam.

Straks in augustus. Als m’n kop

koffie leeg is stap ik op. 

Terug bij de auto spits ik de

oren. Een ander gezelschap,

een andere discussie. De échte

zou in 1618 gezonken zijn. Bij

Batavia. 

Geen idee of het klopt ...

Leo Bersee
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Kapitein Geenjaar

Kerkdienst Sail Amsterdam
Vanwege de bijzondere sfeer komen naar kerkdiensten
die gehouden worden in zeemanshuizen ook wel eens
mensen van de wal. Als de gevallenen op zee herdacht
worden, reizen sommige bezoekers vele tientallen
kilometers naar een kerk om erbij te zijn. 

Op 23 augustus, tijdens Sail Amsterdam, zal er D.V. een
dienst plaatsvinden, waar ook iets te merken is van de bij-
zondere band tussen zeevaart en kerk. Op het helikopterdek
van Zr. Ms. de Ruyter zal van 11.15 uur tot 12.15 uur een
dienst plaatsvinden, waarbij het Katwijks Christelijk Man-
nenkoor Jubilate en het koperkwintet van de Koninklijke 
Marine de muzikale omlijsting zullen verzorgen. Evenals in
veel zeemanshuizen zal er de nadruk gelegd worden op de
overeenkomsten van verschillende godsdiensten en de een-
heid van God. Hiertoe zullen geestelijk verzorgers van de Ko-
ninklijke Marine, die een diversiteit van godsdienstige
stromingen vertegenwoordigen, het woord voeren onder de
noemer: van gouden verleden naar gouden toekomst. Ook
een voorganger van de Nederlandse Zeemanscentrale levert
een bijdrage. 
Een ieder die dit aanspreekt is van harte welkom de dienst
bij te wonen en na afloop koffie te drinken en cake te eten!
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In de zeevaart wordt vaak recht voor zijn raap gecommuniceerd.

Nederlanders hebben in het buitenland helemaal een naam opgebouwd,

wat betreft het rechtstreeks duidelijk maken wat er aan de hand is. 

Alleen Denen worden beschouwd als nog lomper. 

Binnen Nederland geldt Noord-Holland als de provincie waar mensen wel

erg direct zeggen wat er aan de hand is. 



In de Filippijnen hoort het uiterst omzichtig kri-

tiek geven en slecht nieuws melden bij het cul-

turele erfgoed. Het hoort zó bij hun manier van

doen, dat ze nog niet eens op het idee geko-

men zijn om er subsidie voor aan te vragen bij

de Verenigde Naties. Dit terwijl er op kosten

van de internationale gemeenschap tal van

baantjes gecreëerd zouden kunnen worden,

waarbij niet gewerkt hoeft te worden. En die

zijn overal populair!

Interessant is natuurlijk wat er gebeurt wan-

neer een zeevarende uit Noord-Holland in de Fi-

lipijnen neerstrijkt. Zeezeiler en oud-marineman

Kees Koornstra besloot enige jaren geleden om

zich in Puerto Galera te vestigen. Te midden van

de prachtige groene heuvels, vlakbij het strand

met wit zand, bouwde hij van zijn spaarcenten

een resort. 

Zijn verwachting dat vele toeristen de weg naar

zijn resort zouden vinden, werd behoorlijk ge-

temperd toen hij een wandeling langs het

strand maakte. Daar bleken plastic zakken met

afval een resort voor een grote hoeveelheid

wormen te vormen. Koornstra maakte er foto’s

van en plaatste die op het internet. Op zijn

Facebook pagina schreef hij bij de foto’s dat de

vervuiling kwam, omdat de vuilnisophaaldienst

zijn werk niet deed. Ook vroeg hij zich af waar-

om de gezondheidsdienst niks ondernam. Ver-

der gaf hij het strand een andere naam, waaruit

bleek hoe vies het daar is.

Burgemeester Christopher A. Dolor was niet

blij. Hij verklaarde Koornstra tot ‘persona non

grata’, wat zoveel betekent als dat hij moet ver-

trekken. Uit het feit dat de stranden inmiddels

een stuk schoner zijn, blijkt dat het hem vooral

gaat op de manier waarop de kritiek is gege-

ven.

Inmiddels wordt op Filipijnse wijze bekeken of

Koornstra daadwerkelijk zijn biezen moet pak-

ken. Het hoofd van de plaatselijke VVV, Romeo

Roxas, pleit voor een diepgaand onderzoek,

waarin ook de verdiensten van Koornstra voor

de gemeenschap zouden moeten worden be-

trokken. De Vereniging van eigenaars van re-

sorts vindt dit ook wel een goed idee. 

Op het belang van dit onderzoek hameren ze

niet al teveel. De burgemeester heeft namelijk

nog geen datum genoemd waarop Koornstra

daadwerkelijk ‘non grata’ is. En op zijn Face-

bookpagina zijn de foto’s niet meer te zien …

Léon Rasser
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Als je op zoek bent naar een
geschikte locatie voor een huwelijks-
dienst en je vader voorzitter is
geweest van de Kapiteinsvereniging,
kom je zomaar uit op een zeemans-
huis. 
Op de door Sophie de Kort
gemaakte foto zijn Mirjam en Koos
Goris vlak na de zegening van hun
huwelijk te zien in het Seamen’s
Centre Amsterdam.

p e t t e rS

Trouwen in het zeemanshuis

foto Sophie de Kort
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“Kom nou, schat! Ik heb de scheepshoorn al gehoord, ze gaan ver-

trekken! We moeten aan boord!”

“Ja, ja! Waar heb ik mijn creditcard gelaten?”

“Je hebt hem net nog gebruikt, Stuart, heb je ‘m niet in je borst-

zakje gestoken?”

“O ja, gelukkig, ik was al bang dat die vent van daarnet, die tegen

mij aanbotste, hem gerold had.”

“Ja, je kunt hier niemand vertrouwen. Kom, nog even bij Armani

naar binnen en dan snel terug aan boord!”

Het stel, Amerikaans, vermogend, in de tweede helft van de zestig,

haasten zich door het pittoreske hoofdstraatje in Charlotte Amalie,

Virgin Islands, vol winkeltjes met dure spullen. 

Nog een half uur, dan op naar het volgende eiland.

Vierduizend mijl oostelijker zit een kind van

acht dicht tegen haar moeder aan. 

“Wanneer zijn we er?”

“Het duurt niet lang meer. Misschien zijn we

er morgen al. Ga maar slapen.”

“Ik kan niet slapen. Het is veel te druk. De mo-

tor maakt teveel lawaai. Als we er zijn, mag ik

Zeewiersum

Bestemming: Middellandse  
Uit een maritiem blad:
Cruise sector in de lift.

Op Facebook (door een ex-zeevarende
gepost): ‘Niet aan boord nemen die gasten!
Water geven en laten dobberen!’‘Mijn
cliënt is door het ongeval
getraumatiseerd en heeft inkomsten
gemist ...’
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dan weer naar school?” “Ja, dan ga je weer naar school, net als

vroeger, weet je nog?”

Het meisje glimlacht wanneer ze terugdenkt aan die tijd die nu zo

lang geleden lijkt. Ze sluit haar ogen, maar slapen kan ze niet. Er

steekt een krachtige wind op en het schip begint te rollen.

“Zo,” zucht de stuurman, “dat was de laatste.”

Ik kijk op mijn horloge. Half één, de nieuwe dag is alweer begon-

nen. Morgen maar verder met zeevasten besluit ik. Aan dek staan

zeven peperdure jachten te glimmen. De eigena-

ren hebben besloten dat, nu het orkaanseizoen

in de Cariben gaat beginnen, het voordeliger is

om hun dure jachten naar de Middellandse Zee

te verschepen. Scheelt toch al gauw tienduizen-

den dollars; de verzekering tijdens de orkaan-

maanden is erg duur.

Aan de bar in de VIP lounge aan boord van het

luxe cruiseschip bestelt Stuart Wally een dubbele

whisky, met ijs.

“Wist je dat er vandaag een ongeluk is gebeurd?”

D
iepgang

   Zee

Uit de krant: Ongeval met klimmuur
eerder voorgekomen. Het ongeval aan
boord van het cruiseschip Esmeralda,
waarbij een passagier gewond raakte,
staat niet op zichtzelf. Het blijkt dat op
veel cruiseschepen de voorzieningen
zoals klimmuren en waterglijbanen niet
op orde zijn. Advocatenkantoor Benson
& Benson, gespecialiseerd in
letselschade, deelt desgevraagd mee
dat het gaat om tientallen gevallen per
jaar.

Op Twitter:
‘Scheelt weer
zevenhonderd
uitkeringen!’
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vraagt hij aan zijn vrouw.

“Wat, hier aan boord?” schrikt ze.

“Ja, vanmiddag, net nadat we vertrokken waren is er een man

van de klimmuur gevallen. Hij heeft zijn enkel gebroken.”

“Wat vreselijk, op cruise en dan overkomt je dat!” ze nipt van

haar paarsrode drankje, acht dollar vijfenzeventig, en zucht.

“Zeg, Stuart, drink je niet teveel? Dat is, geloof ik, al je vierde ...”

Stuart kijkt zijn vrouw geringschattend aan, trekt één wenkbrauw

op en neemt een grote slok.

“Mam, mag ik wat drinken, ik heb zo’n dorst!”

“Sorry, schat, we moeten echt zuinig zijn met

ons water. Straks als we aan land zijn mag je

zoveel water als je op kan.”

De vrouw houdt een petfles tegen het schaar-

se licht; een bodempje smoezelig water is al-

les wat er over is.

Plotseling klinkt er geschreeuw. Ergens aan

dek ontstaat tumult. Een aantal bebaarde jon-

ge mannen hebben het zo te zien aan de stok

gekregen met een andere groep mannen. De-

ze zijn duidelijk in de minderheid en deinzen

angstig terug.

De vrouw maakt zich zo klein mogelijk en

hoopt niet op te vallen. 

“Als je aan de profeet komt, kom je aan mij!”

schreeuwt een man. Hij grijpt, nu geholpen

door anderen, één van de mannen uit het angstige groepje. Er

vallen een paar rake klappen. 

“Vuile Christenhonden!” Meerdere mannen bemoeien zich nu

met de ruzie.

Of het nu komt omdat het gammele schip steeds meer gaat slin-

geren op een toenemende dei-

ning of dat het opzet is, kan de

vrouw niet zien. Maar plotse-

ling een schreeuw.

“Man over boord!”

Dan slaat de vlam in de pan.

Uit de krant: Gewonde passagier klaagt cruisemaatschappij Carnival Cruises
aan. Na een val van de klimmuur aan boord van het cruiseschip Esmeralda eist
de advocaat van de passagier anderhalf miljoen dollar schadevergoeding. ‘De
zekeringlijnen waren ondeugdelijk aangebracht en toezicht op de klimmers
ontbrak’ aldus advocaat Benson.
‘Mijn cliënt is door het ongeval getraumatiseerd en heeft inkomsten gemist ...’

Op Facebook wordt een foto gepost van het dode
lichaam van een meisje dat in de Middellandse
zee drijft. Bijschrift: hoe oud zou dit meisje zijn?

Uit de krant: Steeds meer
gruwelijke details bekend van
drama op de Middellandse zee.
In totaal 750 mensen zijn
omgekomen nadat hun wrakkige
schip plotseling is vergaan. Vlak
voordat het schip verging heeft er
aan boord zeer waarschijnlijk nog
een drama plaatsgevonden. Uit
getuigenverklaringen blijkt dat
vlak voor het zinken van het schip
twee groepen vluchtelingen
slaags zijn geraakt. Een aantal
mensen is koelbloedig vermoord.
Onder hen Koptische Christenen
die door moslims niet aan boord
geduld werden. De regering van
Italië ...
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“Heb je dat gelezen?” vraagt de stuurman. “Hier, er staat dat re-

derijen er op voorbereid moeten zijn om in de Middellandse zee

vluchtelingen te helpen die op wrakken ronddobberen. Dat ze

kunnen worden gevraagd hulp te verlenen.”

Ik frons mijn wenkbrauwen. Is het niet al eeuwen gewoon dat

een zeeman mensen in nood helpt? Zeker als ze in nood zijn op

zee? Moet daar een instantie de rederijen aan helpen herinne-

ren? 

En hoe komt het dat schijnbaar veel schepen gewoon

doorvaren? 

Ik zucht en speur de zee af.

Kees Wiersum

Uit de krant: Opnieuw drama op de Middellandse Zee. Zeker zevenhonderd
mensen, maar zeer waarschijnlijk meer, zijn in de nacht van 18 op 19 april
omgekomen toen hun schip kapseisde in plotseling opkomend slecht weer. Er
zouden mogelijk duizend vluchtelingen aan boord zijn geweest. Het schip werd
vlak voor het kapseizen verlaten door de bemanning in de enige reddingboot.
Er gaan geruchten dat tijdens een ruzie één, maar mogelijk meerdere
vluchtelingen overboord zijn gegooid. Er zijn vijf overlevenden aangehouden.
Onder de geborgen doden bevonden zich veel vrouwen en kinderen ...

Op Twitter: ‘Alleen maar jonge kerels die naar Europa
“vluchten”. Waar zijn de bejaarden, vrouwen en
kinderen?’

In 2014 vluchtten 219.000 mensen van
oorlogsgebieden over de Middellandse
Zee naar Europa. 3500 Verdronken,
hoewel dit aantal in werkelijkheid vele
malen hoger ligt.
Dit jaar, de eerste vier maanden, staken al
35.000 mensen over; 1800 kwamen om.
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Het heeft iets van ‘aapjes kij-

ken’ maar zo zie ik dat niet.

Begin dit jaar ben ik naar de

gevangenis, Sarita Colonia in

Callao geweest. Deze bevindt

zich een gevaarlijke buurt en

is bereikbaar met een minibus-

je (een soort particulier open-

baar vervoer). Menige

taxichauffeur weigert de rit te

maken naar Callao maar uit-

eindelijk ben ik op weg naar

de mannengevangenis.

Het is heel wat gedoe om de

gevangenis binnen te komen

maar na veel bureaucratie en

gepraat mag ik zowaar voor-

aan in de rij van bezoekers

staan onder de brandende zon

(om 8.30 uur ’s ochtends). De

Eigen schuld, dikke 
Mijn Peruaanse echtgenote heeft vroeger bij een

gevangenis gewerkt. Als wij op reis gaan naar

haar thuisland ben ik door haar contacten in

staat Nederlandse gevangen in de stad Santa

Monica te bezoeken. De gevangen krijgen bijna

nooit bezoek; behalve de ambassade één keer in

de drie maanden en wat kerkelijke organisaties,

zoals Epafras* komt er eigenlijk niemand. Dus

dacht ik maar een keer langs te gaan en het

bleek dat dat zeer gewaardeerd wordt.

*Stichting Epafras: http://www.epafras.nl/
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gevangenis is gebouwd voor

800 man maar naar verluidt

verblijven er 4000 gedetineer-

den. Bij het binnenkomen van

de gevangenis stonden mijn

beide armen in een mum van

tijd vol met stempels, werd

mijn paspoort ingenomen en

al mijn spullen (4 paar sport-

schoenen, kranten, stroopwa-

fels, zeep en tandpasta)

grondig doorzocht. De veters

moesten uit de schoenen ge-

haald worden. Waarom? Voor

het voorkomen van suïcide po-

gingen zal het niet zijn; ieder-

een binnen loopt met veters in

zijn schoenen. 

De bewaakster had wellicht

gehoopt dat ik zou betalen om

de veters te laten zitten.

Eenmaal binnen kwam een ge-

detineerde naar mij toe en was

bereid (tegen betaling) mij

naar het paviljoen van ‘los Ho-

landeses’ te brengen. Het pa-

viljoen waar de Nederlanders

opgesloten zitten, is gebouwd

voor tachtig gevangenen, maar

telt er 272. Rene, Erwin en nog

drie andere jongens waren ver-

rast door het spontane bezoek

uit Nederland. De naam van

Rene had ik gevonden op de

website van stichting Epafras*,

zodoende had ik een naam om

de gevangenis binnen te ko-

men.

De mannen die ik sprak gaven

toe dat zij een stommiteit be-

gaan hadden. Van Erwin zijn

ouders, hoorde ik later dat hij

erin geluisd is. “We zijn stom

geweest,” zei een breedge-

schouderde Amsterdammer,

van wie ik de naam vergeten

ben, “en nu moeten we op de

blaren zitten”. Maar de om-

standigheden zijn ronduit

slecht en middeleeuws. Er is

slechts twee keer per dag een

uur water beschikbaar.

Het eten is smerig. Voor alles

moet betaald worden. Voor

een matras, voor drinkwater,

voor eten. Daar komt bij de

enorme corruptie onder de be-

wakers (in de volksmond de

INPE**-ratten). ’s Avonds

wordt iedereen ingesloten, lig-

gen de gangen vol met men-

sen die overal slapen en moet

er per persoon 1 Sol (€ 0,30)

aan bewakers betaald worden.

Wie niet betaalt, heeft het la-

ter erg moeilijk. Een van de

jongens vertelt mij dat wan-

neer je ’s nachts een aanval

van diarree krijgt je maar moet

zien hoe je het redt. Het con-

stante geschreeuw van men-

sen die het psychisch niet

meer trekken maakt het ver-

blijf nog erger. Overleven en

gezond blijven is het devies.

Peru is vergeven van de drugs.

90% van de gedetineerden in

Callao zitten er voor drugsver-

grijpen. De overheid (politie,

leger, marine, de politiek) zit

op een of andere manier in de

drugshandel. Geldt dan voor

de schlemielen die tegen de

lamp lopen op het vliegveld

zitten in Callo ‘Eigen schuld,

dikke bult’?

Volgens mij kan iedereen ooit

eens in aanraking komen met

‘vrouwe justitie’ waar ook in

de wereld. Een Nederlander is

immers vastgezet in Thailand

omdat hij geen geldige ver-

blijfspapieren heeft. Een toe-

rist in Athene belandt na een

verkeersongeval waarbij ie-

mand is doodgegaan in de cel.

En wie kent er niet het verhaal

van de kapitein van een schip

die na een scheepsramp werd

opgesloten? Hier heb ik een

onverlaat voor me die om zijn

financiële problemen op te los-

sen gauw even naar Peru

vliegt. ‘Eigen schuld, dikke

bult’?

De doelstellingen voor een ge-

vangenisstraf zijn naar mijn

mening: genoegdoening, pre-

ventie, veiligheid en resociali-

satie. Door alleen te straffen

komt er alleen maar iets van

de eerste doelstelling terecht.

In Nederland wordt het ontne-

men van iemand zijn vrijheid

gezien als een zware straf (als

vergelding) op zich. De zware

gevangenisomstandigheden

als extra vergeldingen in Peru

laat zien dat een mensenleven

daar minder waard is. ‘Eigen

schuld, dikke bult’? Na twee

uur binnen zijn geweest stond

ik droevig gestemd en ont-

hutst weer buiten.

Jos Hilberding

   bult
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a n  d e  g r o n dA

Een goede vriend van me was een paar
maanden geleden met zijn familie een
weekendje naar Maastricht. Maastricht is
een mooie, gezellige en oude stad, waar het
goed vertoeven is. Maar het leek hem een
goed idee om ook iets anders te doen dan
shoppen, wandelen, drinken en eten. Dus
had hij een spreekster uitgenodigd, die voor
zijn hele familie een praatje hield. Hij ver-
telde mij recentelijk – op een verjaardag –
welke indruk die lezing op hem gemaakt
had. 
Iedereen had een uur lang heel stil en aan-
dachtig zitten luisteren, er werd niet stie-
kem op schermpjes gekeken. De spreekster
sprak over het vertrouwen in mensen, over
haar jeugd, hoe je moet geloven in jezelf en
anderen. De rol die haar vader speelde in
haar leven. Ook over de rol in het tv-pro-
gramma ‘De Reünie’ en wat sport voor haar
betekende. Hoe de studie gegaan was en
wat de ambities waren. Een verhaal van ver-
wondering en bewondering, mag ook in de-
ze tijd, toch? Er zijn soms verhalen die je
raken, die je meer doen dan emotie alleen.
Waar je van stil zit en stil van wordt.
Die spreekster is Esther Crombag, haar boek
heet ‘Blind Vertrouwen’. Hoe figuurlijk let-
terlijk kan worden, maar ook andersom ...

Dominee D.A.G. Hoor

Vertrouwen
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Adressen maritieme pastores

Nederlandse Zeemanscentrale

MOERDIJK

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

ROTTERDAM

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

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

AMSTERDAM

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

GRONINGEN

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

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

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

De foto op de omslag is gemaakt door 
Tiago dos Santos
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