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Regelmatig staan er in de zeevaart gerelateerde

vakliteratuur artikelen over de regeldruk. Hoe de

afgelopen decennia meer en meer regels en

controlelijsten hun intrede hebben gedaan op de

werkvloer. De discussie in al die artikelen gaat over

de vraag of deze regels de veiligheid bevorderen of

juist de zeevarende afhouden van de kerntaken en het

logisch denken.

Regel-matig
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Goed zeemanschap wordt vervangen
door ‘Risk-Assessments’ waarin de
term goed zeemanschap niet eens
mag voorkomen. Het gaat om harde,
controleerbare feiten. Zelfs het on-
voorziene moet afgedekt worden. En
als er dan toch een calamiteit plaats-
vindt dan weerklinkt direct de roep
om nieuwe regels.

Was de Titanic maar nooit vergaan!
Hiermee wil ik niet zeggen dat bij-
voorbeeld de Solas geen positieve in-
vloed heeft gehad op het welzijn op
zee. Het is een van de pijlers gewor-
den onder onze veiligheid. Daarente-
gen: tijdens het invullen van een
checklist kan er geen uitkijk gehou-
den worden. Het invullen van het
brandstofjournaal voor de SECA
vraagt ook aandacht die niet besteed
kan worden aan het verzorgen van de
machine.

Na de schepping van hemel en aarde
werd het eerste gebod al opgelegd. In
de Hof van Eden, nog voor de eerste
zonde begaan was, moest de mens er
al aan: “van de boom der kennis van
goed en kwaad zult gij niet eten”. Na-
dat de serpent gesproken had, over-
traden de man en vrouw deze regel
en deden zich tegoed aan de vrucht
van de boom des levens. Daarop volgt
een hele opsomming van Gij zult ...
(Genesis 3). Ook werden er cherubs
aangesteld ter bewaking.

Na deze eerste regels volgden er
meer. We kennen de Tien Geboden als
bekendste, maar ook het boek Leviti-
cus staat er vol mee. In het Nieuwe
Testament onderricht Christus de
apostelen (en daarmee al zijn volge-
lingen) over de leefregels. Veel, heel

veel wetten en regels zijn tot ons ge-
komen.

Als Nederlander worden we geacht de
Nederlandse wet te kennen. Als chris-
ten dien ik de wetten uit de bijbel na
te leven. Als zeeman komen er nog
vele bij. Je ziet soms door de bomen
het bos niet meer. Voor een Farizeeër
was dat aanleiding om aan Jezus te
vragen wat nu het grootste gebod
was. Hierop sprak Jezus: “Gij zult de
Here, uw God, liefhebben met geheel
uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand”. Direct daarop
volgt een tweede: “Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf” (Matteüs 22:34-
40).

Geeft dit een matiging van de andere
wetsregels? Nee, want aan bovenge-
noemde hangt heel de wet en de pro-
feten. Door het verstrijken van de tijd
moeten ze wel in een ander perspec-
tief gezien worden. De basis blijft dat
ze dienen als reinheid en omgangsre-
gels om te functioneren in een harmo-
nieuze samenleving. De regels voor de
zeevaart kennen mijns inziens ook ge-
dateerde regels. Die zouden in aantal
gematigd mogen en kunnen worden. 

Men vraagt mij wel eens als zeeman
zijnde wat mijn taak is aan boord.
Steevast antwoord ik: “het belangrijk-
ste is droge voeten houden”. Het
tweede daaraan gelijkluidend: “zorg
dat je collega droge voeten houdt”.
Welbeschouwd hangt aan deze gul-
den regel de gehele Solas en zeevaart-
wetgeving.

Een behouden vaart toegewenst.
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Sailing (Gavin Sutherland) 
Rod Stewart 1975, vertaald door Jan Rot, 

Hijs de zeilen, hijs de zeilen
Reis terug, keer het tij

Hijs de zeilen, heimwee leidt me
Eenmaal bij je, ben ik vrij

Spreid de vleugels, spreid de vleugels
Vliegensvlug dichterbij

Spreid de vleugels, splijt de wolken
Eenmaal bij je, ben ik vrij

Hoor je mij al, hoor je mij al
Door het duister, door de rook
Tot ik neerval, ik blijf proberen

Ik kom bij je, hoe dan ook

Hoor je mij al, hoor je mij al
Door het duister, ver vandaan
Tot ik neerval, ik blijf proberen

Ik kom bij je, hoe dan ook

Hijs de zeilen, hijs de zeilen
Reis terug, keer het tij

Hijs de zeilen, heimwee leidt me
Eenmaal bij je, ben ik vrij

Oh Heer, eenmaal bij je, ben ik vrij
Oh Heer, eenmaal bij je, ben ik vrij

Oh Heer, eenmaal bij je, ben ik vrij, oh Heer



Op het moment dat ik dit arti-

kel schrijf, is net bekend ge-

worden dat de hoogste

Amerikaanse rechters besloten

hebben dat homo’s en lesbien-

nes met elkaar mogen trou-

wen. Dit blijkt voor een aantal

collegae en zeevarenden aan-

leiding om in chocoladeletters

bijbelcitaten (Romeinen 1:25 -

28, Leviticus 18:22, Leviticus

20: 13) te plaatsen waaruit zou

moeten blijken dat de rechters

onjuist besloten hebben. De

meest opvallende bewering is

misschien wel dat God ‘Adam

en Eva’ en niet ‘Adam en Ste-

fan’ zou hebben geschapen.

Bij deze berichten gaat men

echter voorbij aan het werk

dat de Amerikaanse rechters

hebben gedaan. Dat is de hu-

welijkswet toetsen aan de

grondwet van de Verenigd Sta-
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Regels en regeltjes
Om met mijn tijd mee te gaan doe ik mee aan

Facebook. Net zoals veel andere gebruikers ben

ik voorzichtig met het publiceren van gegevens

over familie en vrienden en gebruik ik het

voornamelijk om te communiceren met

dominees in andere havens en niet in de laatste

plaats met Filippijnse zeevarenden.



ten. Wanneer bij de berichten

op Facebook ook de bijbelse

‘grondwet’ zou worden toege-

past (alleen God liefhebben en

de naaste als jezelf, Matteüs

22:36 - 40), zou er waarschijn-

lijk een minder felle toon zijn

aangeslagen.

Een grondwet is ontstaan toen

mensen regels gingen opstel-

len. Op een gegeven moment

bleek dat het ene regeltje met

het andere in tegenspraak

kwam. De grondwet biedt dan

uitsluitsel welke regel de be-

langrijkste is.

Dat betekent dat het goed om-

gaan met verschillende regels

minstens zo moeilijk is als het

opstellen ervan. In de joodse

en christelijke traditie hebben

mensen die dit kunnen (rabbij-

nen, de paus) dan ook een ho-

ge status. In een uitzonderlijk

geval is hun status nog hoger

dan de teksten waar de regels

in staan (Jezus Christus).

Niet alleen in de bijbels staan

regels. Voor het leven en wer-

ken aan boord worden ook re-

gels opgesteld. Erg veel regels

zelf. Het is dan ook niet verba-

zingwekkend dat die regelma-

tig met elkaar in tegenspraak

zijn. Zo klaagde onlangs een

zeevarende over het uitgebrei-

de formulier dat ingevuld

moest worden om het welzijn

aan boord te garanderen. De

tijd die dit met zich meebracht

had naar zijn mening beter be-

steed kunnen worden aan pau-

ze. Gebrek aan rust is immers

een van de grootste proble-

men aan boord en een belang-

rijke reden waarom het niet

altijd zo goed gesteld is met

het welzijn aan boord.

Uit dit voorbeeld blijkt duide-

lijk dat het doel van de regels,

daar waar het werkelijk om

gaat, uit het oog is verloren.

Dat het gaat om het goede le-

ven voor iedereen. Het nastre-

ven van het goede kan

beschouwd worden als grond-

wet. Minder goede regels zijn

daarmee in tegenspraak.

Kwalitatief mindere regels wor-

den vaak opgesteld als men-

sen geen overzicht hebben en

het (koste wat het kost) toch

willen hebben. Gezien de af-

stand van de schepen tot de

wal is dat ook een beetje te

begrijpen. Zeker als je bedenkt

dat bemanningsleden vaak

verschillende culturele achter-

gronden hebben.

Mensen die geen overzicht

hebben besluiten vaak eenzij-

dig bepaalde deelbelangen te

gaan verdedigen. Zo kunnen

kapiteins of kantoormensen

soms feller (en ten koste van

zichzelf ) voor de belangen van

een reder of klant opkomen

dan dat de reder zelf vraagt.

Tot welke onverhoopte situ-

aties zo’n overdreven loyaliteit

kan leiden is te snappen als je

kijkt naar de mensen die op

een keiharde manier menen

loononderhandelingen te moe-

ten voeren. Zullen er, als het

gaat zoals zij willen, nog wel

olietankers varen? Bij hele la-
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ge lonen kan immers bijna nie-

mand meer een auto betalen.

En wat er moet er gebeuren

met die containers vol mobiele

telefoons als die niet meer

voor het thuisfront gekocht

kunnen worden? Een veel min-

der grappig voorbeeld vormen

de mensen die overspannen

thuis zitten omdat ze zichzelf

hebben laten opjagen. Zij zijn

nu maar weinig productief ter-

wijl men het tegenovergestel-

de beoogde.

In situaties van onzekerheid

en angst is het dus niet ver-

standig de aandacht te vesti-

gen op een deelbelang. Het

ligt meer voor de hand een

blik te werpen op de geschie-

denis. Onzekere situaties heb-

ben zich immers vaker voor

gedaan. 

In de westerse cultuur speelde

de bijbel vele eeuwen lang een

grote rol in tijden en situaties

van onzekerheid. Er is geble-

ken dat de grondwet die daar-

in staat prima voldoet.

Dat mannen alleen met vrou-

wen mogen trouwen en vice

versa is overzichtelijk. Dat alle

mensen die elkaar daadwerke-

lijk liefhebben en voornemens

zijn in een duurzame relatie

een gezamenlijk huishouden

te voeren willen trouwen, is

misschien even wennen. Dat

niet uit elk huwelijk kinderen

komen, weten we allang. Dat

we kunnen omgaan met onbe-

kende zaken door het goede

voor een ieder na te streven,

mogen we als een beproefde

en zelfs heilige wet beschou-

wen.  

Hopelijk zal dit nooit worden

vergeten.

Ds Léon Rasser
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Er zijn heel wat mensen waarvan je wenst dat
ze wat minder eigenwijs zijn. Sommigen zijn het
echter op zo’n manier dat het juist leuk is. Meta
Bison is zo iemand. Met een voor haar leeftijd
opvallend onbevangen blik stapt ze op dingen af
die haar interesseren en schrijft daar makkelijk
te lezen boekjes over.

Het leven van zeevarenden valt ook onder haar
belangstelling. Ze heeft er met twintig
gesproken en zag als rode draad dat ‘de zee flirt
en de zee eist’. Toen ik het boekje in handen
kreeg was ik bang dat er niks in zou staan dat ik
nog niet eerder had gehoord. Bij het lezen
ervan bleek dit echter niet het geval te zijn.
Nog inspirerender is het om te vernemen hoe
iemand met een onbevangen blik de verhalen
lichtvoetig verwoordt. Dat ze allemaal uit de
oude doos zijn hindert niets. De fantasievolle
illustraties complementeren het geheel.

Lezers die op zoek zijn naar een cadeautje
voor de feestdagen of zichzelf 128 pagina’s
lees- en kijkplezier gunnen, zijn van harte
aanbevolen mevrouw Bison op te bellen (0251
22 67 35). 
Tegen de kostprijs van 25 euro wordt het
boekje toegestuurd.

De zee flirt
p e t t e rS



Nou klagen zeevarenden best graag, maar de

zogenaamde ‘administratieve last’ is de laatste

jaren inderdaad bepaald niet afgenomen. On-

danks alle beloften van overheden om de regel-

druk te verminderen. Bij velen bestaat de

indruk zelfs dat wet- en regelgeving die er is

om een veilig schip te varen en de bemanning

fit en tevreden te houden, door al de rapporten

die ingevuld moeten worden averechts werkt.

De administratie neemt zoveel tijd in beslag,

dat effe dat broodnodige tukkie doen er niet bij

is. 

Of erger: dat er zoveel regels en protocollen

zijn dat juist daardoor de veiligheid in het ge-

ding komt. Lijstjes worden domweg afgevinkt,

want daarmee is aan de verplichting voldaan.

En het geheel van de zaak wordt uit het oog

verloren. Met alle nare gevolgen die dat kan

hebben. 

Het valt natuurlijk te bezien of deze indruk juist

is. Daarom kwam bij de redactie van Diepgang

de vraag op: “Is er niet een of andere bobo die

daar iets verstandigs over heeft opgemerkt?”

Of iets correcter geformuleerd: “Is er enig on-

derzoek gedaan of en hoe de regelgeving –

bedoeld om de maritieme industrie te structu-

reren en veilig te laten zijn – dat door zijn aard

(en omvang) soms juist hindert en beperkt?”

Met daarnaast een lijntje naar de sociale kant:

er zijn welzijnsregels, maar perken die door

hun overmaat dat welzijn juist niet in (zoals

een verplichte cursus om je sociale competen-

ties te ontwikkelen die kostbare tijd van je ver-

lof afsnoept)? Kortom, de consequenties van

regelgeving en administratieve druk aan boord.

Dus ga ik aan de slag met deze vragen. Eerst

op internet; maar wat ik ook googel, geen bobo

te vinden die hierover iets heeft gezegd, ver-

standig of niet. 

Dan maar via een meer officiële kant. Ik bel de

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met
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Houd moed zeevarenden,er is hoop!

De last van
regelgeving

In de top tien van klachten aan boord scoort het papierwerk, samen met

uiteraard het eten en de relatie met kantoor, heel hoog.



mijn vraag en word keurig teruggebeld. Pieter

Oost van het ILT vindt onze vraag een hele inte-

ressante, maar weet van geen specifiek onder-

zoek dat hierover gaat. Dat zeevarenden door

alle regelbomen het bos niet meer zien, is voor

hem zeer herkenbaar. Hij vertelt me dat de ILT

de náleving van wet- en regelgeving bewaakt

en stimuleert, maar daarnaast ook beleidsad-

viezen geeft aan de wetgever. Dus door zoveel

mogelijk input uit de praktijk tot een goede,

werkbare regelgeving te komen. Zelf is hij be-

trokken geweest bij de invoering van de MLC

2006 in Nederland.

Maar werkbare regelgeving en de MLC, hoe

nuttig ook, brengen hun eigen administratieve

rompslomp mee. En die is groter geworden.

Ook het beleid van de ILT om de toezichtlast te

beperken – rederijen die zich goed gedragen,

worden minder vaak geïnspecteerd – betekent

niet dat er minder papierwerk is. 

Op mijn wat gekscherende vraag of ze aan

boord dan maar een administratie van te veel

administratieve last moeten gaan bijhouden

komt een serieus antwoord: “Veel van de

scheepvaartwetgeving komt voort uit interna-

tionale verdragen. Daar moet dan de input wor-

den geleverd. Misschien is een zwartboek wel

een idee, als het voorbeelden zou geven van

regels die overbodig zijn, of tegenstrijdig.” Als

ik meer wil weten over eventueel onderzoek

zou ik volgens Pieter Oost de Algemene Reken-

kamer eens moeten bellen.

De Algemene Rekenkamer controleert onder

andere of het Rijk beleid uitvoert zoals het de

bedoeling was. Men kijkt dan tevens naar de

doelmatigheid. Communicatiemeneer Jo Stijns

vindt onze vraag ook interessant. Of het is on-

derzocht weet hij niet, zelf heeft de Rekenka-

mer dat in ieder geval niet gedaan. Dat er wat

gedaan moet worden aan de vele regels is dui-

delijk, zo zegt ook hij, want waar er drie ge-

schrapt worden komen er tien bij. De politiek is

zich daar ook zeer van bewust. Maar het kri-

tisch kijken naar de administratieve lasten zit

vaak op de financiële kant en minder op de

welzijnsbeleving. Hij raadt me aan om contact

op te nemen met Actal, weer een ander over-

heidsorgaan. Tjonge, er gaat hier een wereld

voor me open…

De volgende dag kan ik bellen met Marcel Kie-

viet, medewerker bij Actal oftewel het Advies-

college Toetsing Regeldruk. Dit adviesorgaan

kijkt naar nieuwe wet- en regelgeving en licht

bepaalde sectoren door op regeldruk. Actal ad-

viseert niet alleen de overheid, men gaat ook in

op signalen van burgers en ondernemers. De

zogenaamde ‘Q-factor’ is daarbij belangrijk:

hoe meer mensen door regeldruk worden ge-

raakt, hoe eerder er naar gekeken wordt. 
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Weer wordt enthousiast op onze vraagstelling

ingegaan, maar ook hier is het antwoord: er is

geen onderzoek naar gedaan. Geen gemakkelij-

ke antwoorden dus op waarschijnlijk toch een

serieus probleem in de zeevaart. Kennelijk

moeten we de suggestie van Pieter Oost van

het ILT overnemen en (tijdelijk) de administra-

tieve last verhogen door een administratie bij

te houden van het teveel aan administratie.

(Volgt u het nog?) Want meten is weten.

Actal is kennelijk de organisatie waar we dan

moeten zijn. Ze doen onderzoek op onderwerp

of sector, maar ook hoe regelgeving uitpakt

voor gewone burgers, bedrijven en professio-

nals. Marcel Kieviet vat het probleem nog maar

eens samen: “Over het algemeen is het zo dat

we in Nederland een risico zien en denken dat

op te lossen met plannen en protocollen. De

vraag is of dat werkt. Alles moet namelijk ook

gecontroleerd worden, wat weer de druk ver-

hoogt en soms absoluut niet effectief is. Verder

vindt de overheid dat de veiligheid gewaar-

borgd moet zijn. Voor alle dingen! Daardoor

wordt het steeds complexer.”

Hij vertelt dat dit soms tot werkelijk krankzinni-

ge wetgeving leidt. Dat wisten we al, daar be-

gonnen we mee. Maar het is goed te horen dat

er in ieder geval iemand is die er naar kan kij-

ken.

Van de reflex dingen ‘op te lossen’ met regelge-

ving moeten we af. Kieviet: “Er zou een andere

weg kunnen zijn dan regelgeving en wellicht

leiden tot een ander resultaat. De eerste vraag

die je moet stellen is: Is wet- en regelgeving

nou het juiste instrument of is een andere kijk

meer geëigend en meer passend? Misschien

moet men overgaan tot faciliteren in plaats van

opleggen en controleren. Want mogen we ook

niet wat meer vertrouwen op het veilig hande-

len van mensen? De meeste mensen gaan toch

uit van een fatsoenlijk werkgeverschap en fat-

soenlijk werken? Het is de vraag of je de rest

met wet- en regelgeving moet opleggen, een

goed gesprek kan waarschijnlijk beter helpen.”

Hij voegt daaraan toe: “Het betekent niet dat je

van alle administratie af moet. Maar ook hier is

de vraag: is het nodig en juist en zo ja, hoeveel

dan? Met een kanon op een mug schieten heeft

geen zin. En als regelgeving alleen maar ‘wen-

selijk’ is, zou je je nog eens achter je oor moe-

ten krabben of het wel moet. Want

‘voor-je-weet-maar-nooit’ heeft de tendens erg

uit te dijen.” 

Dus er is hoop voor zeevarenden. Al zal de ‘be-

wijslast’ bij hen liggen en moeten ze aan boord

zelf aangeven waar de regeldruk zó belastend

wordt dat veiligheid en welzijn bedreigd wor-

den. En moeten we kennelijk zo lang met z’n al-

len aan de bel blijven hangen dat de Q-factor

gehaald wordt en het een zaak van iedereen

wordt.

Helene Perfors
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De regels bij ons thuis zijn, als ik er goed over nadenk,

vooral van praktische aard: schoenen uit bij de voordeur,

jas aan de kapstok en handen wassen na het plassen. 

“Ik weet nog wel een regel”, mompelt mijn man achter zijn

Fiscalert, “de vrouw heeft altijd gelijk”. 

Ons voortuintje lijkt een zootje ongeregeld. Een zandbak met toebehoren, Tonka auto’s,
een wildgroei aan paardenbloemen tussen de tegels, terwijl de plantjes uitgedroogd in
scheve potjes staan. Mijn gepensioneerde buurman heeft zijn heg flink hoog laten groeien.
De bulderende buurman aan de andere kant trouwens ook, nu ik erover nadenk. Maar
schijn bedriegt. 
Want net als mijn man houd ik niet van bende in huis. De regel is dat we allemaal mee-
helpen want het is ons feestje. De jongens helpen dus ook
mee; zo ruimt de jongste de tafel mee af
en de oudste kan al veel meer. (En nee,
het gaat allemaal niet als vanzelfspre-
kend. Don’t worry.)
Een hele duidelijke regel betreft het ge-
bruik van vieze woorden en scheldwoor-
den. Die mogen echt niet in huis. De
uitspraak ‘Kwalitatief Uitermate Teleurstel-
lende moeder’ is helemaal een no- go area
en kost onze jongste nog wel eens een
avond voorlezen uit ‘Pluk van de Petteflet’. 
Net als het van tafel gooien van vieze groen-
ten. Mag ook al niet, al kook ik vrij waarde-
loos. Mijn vriendin (ook zeemansvrouw, maar
dan uit Zeeland) heeft hier dan weer een goede
regel voor: “Aangebrand of nog niet gaar; mon-
den dicht en eten maar.” 
Dan heb ik nog een regel voor de zeeman en zijn
vrouw: wees er zeker van dat je niet door je kin-
deren tegen elkaar wordt uitgespeeld, gebruik de-
zelfde regels. Wat moeder niet goed vindt, moet
vader dus ook afkeuren. En andersom. Kom je met

Huishoudelijk reglement
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verlof en krijg je een vraag van je kind, zonder dat je weet wat er ondertussen allemaal is
afgesproken, roep even richting het wasmachinehok: “Wat heb jij hierover gezegd?” Kleine
moeite toch?
Ik heb nog even gegoogeld op ‘regels’. De politie zegt er het volgende van: “Zonder wet- en
regelgeving geen structuur. Ook is het dan niet duidelijk wat je rechten en plichten zijn ten
opzichte van elkaar.”
Ik probeer me voor te stellen wat er gebeurt als ik geen regels stel. Zou het werkelijk een
puinhoop worden of zou het best meevallen? En nu ik er over nadenk; voor Pluk van de
Petteflet wordt helemaal niets geregeld. Het gaat hem allemaal prima af. En hij heeft ook nog
eens een eigen kraanwagentje. Maar dat is niets vergeleken bij Zeilmeisje Laura Dekkers, zij
had al op jonge leeftijd een eigen zeiljacht. Haar ouders regelden dat, verder hielden ze zich
niet zo aan regels.
Dan ben ik nu wel klaar met ons huishoudelijk reglement. Gezien de aard van dit blad wil ik
veel liever een paar goede leefregels meegeven. Vroeger stonden leefregels vooral op perka-
ment en later ook op tegeltjes. Maar tegenwoordig koop je ze op canvas of op steigerhout.
En die hang je dan op in je huis. Heb je al eentje hangen? Nee? Ik doe hierbij twee leefre-
gels. Een praktische en een theoretische, want er zijn natuurlijk geen twee zeemannen het-
zelfde. En bij de samenstelling ervan kregen mijn man en ik daverende ruzie, maar toch het is
misschien wel iets voor aan jouw muur. 
“Nog een regel”, mompelt de man achter de krant, “de man heeft altijd het laatste woord:
“Ja vrouw.””

Vriendelijke groet 

Astrid Feitsema
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In de Verenigde Staten beten

eerdere presidenten als Richard

Nixon en Bill Clinton hun tanden

stuk op de invoering van een

zorgverzekeringswet. 

President Obama is het nu gelukt

om die zorgverzekering in te

voeren. 

De “Patient Protection and Affordable Care

Act’ is inmiddels bekend als Obamacare. De

wet, die stapsgewijs in werking zal treden, be-

helst onder andere de verplichting voor iedere

Amerikaan om een zorgverzekering af te slui-

ten. En een onvoorwaardelijke acceptatieplicht

voor zorgverzekeraars. Naar verluidt is er met

een schuin oog naar de Zorgverzekeringswet

in Nederland gekeken.

Als je gebruik maakt van zorg zul je in Neder-

land in heel veel gevallen niet zelf je spaargeld

hoeven gebruiken om de rekening te betalen.

Tot aan Obamacare kon een zorgverzekeraar in

Amerika iemand die ziek werd, laten vallen als

een baksteen. Veel Amerikanen zijn namelijk

verzekerd via hun werkgever. 

De premies voor een zorgverzekering zijn be-

hoorlijk hoog. Als een werkgever de werkne-

mer via een collectief verzekert, is dat

goedkoper. Als je daarbij optelt dat de rechten

van werknemers bij ziekte niet erg goed be-

schermd zijn, kun je je misschien voorstellen

dat een zieke werknemer ontslagen kan wor-

den door de werkgever. Het gevolg daarvan is

dat de zorgverzekering stopt als de premies

niet betaald worden. Een zorgverzekering was

vóór Obamacare dus geen garantie dat je, als

je ziek werd en medicijnen nodig had, deze

GezondheidYes we care



ook voor de rest van je leven vergoed kreeg.

Vanaf 2014 is dat door Obamacare wel gere-

geld. Alle Amerikanen moeten immers een

zorgverzekering hebben.

In de VS waren tot voor kort ongeveer 50 mil-

joen mensen onverzekerd. Overigens zullen er

na de invoering van Obamacare nog steeds 30

miljoen onverzekerden zijn.

In Nederland heeft de invoering van de Zorg-

verzekeringswet in 2006 er voor gezorgd dat

iedere ingezetene verplicht verzekerd is met

een basisverzekering. Ook zeevarenden met

een Nederlandse arbeidsovereenkomst en

woonachtig in een verdragsland zijn in princi-

pe verzekerd. 

De bedoeling van Obamacare is dat een ieder

in de VS verplicht verzekerd is. De oppositie in

de politiek heeft zich hier sterk tegen verzet.

Men vond het indruisen tegen de keuzevrij-

heid, omdat Amerikanen na het invoeren van

de wet verplicht zijn een zorgverzekering te

nemen. En daarmee worden beperkt in hun

keuzevrijheid. Het hebben van keuzevrijheid is

voor Amerikanen namelijk heel belangrijk.

Voorts werd naar voren gebracht dat de nieu-

we wet teveel kosten met zich zou meebren-

gen en dat de overheid zich niet in de vrije

markt hoort te mengen.

Eén woord wordt door de oppositie vermeden:

solidariteit. Onze eigen zorgverzekeringswet is

gebaseerd op het solidariteits-

principe. We betalen allemaal een premie voor

de basisverzekering; jong, oud, ziek of gezond

zijn van rechtswege verzekerd. In het vocabu-

laire in de VS komt ‘solidariteit’ niet voor. Het

is ieder voor zich.

Moge de ‘Obamacare zorgverzekering’ leiden

tot minder armoede en ongelijkheid in de VS.

Zodat er met recht gezegd kan worden: 

“Yes we Care”.

Jos Hilberding

15

D
iepgang



Nee, dit wordt niet het zoveelste hilarische

verhaal over een geslaagde doopceremonie.

Maar na dit feest werd ik eventjes geplaagd

door een licht schuldgevoel omdat ik niet ze-

ker weet of ik mij aan de regels heb gehou-

den.

In Nederland begon, net na mijn vertrek naar

mijn schip, alweer de discussie over Zwarte

Piet (mijn excuses als het woord Zwarte Piet

inmiddels een scheldwoord is geworden, ik

kan het niet helemaal volgen hier op zee).

Wel zwart geschminkt of niet, discriminatie of

niet, je begrijpt waar ik heen wil; ik vraag me

af: kan dat nog wel, anno 2015, zo’n Neptu-

nusfeest?

Mogen we nog wel leerlingen ontgroenen, al

is het gebruik van kombuisafval bij mij aan

boord verboden? Krijg ik niet achteraf last
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Neptunus en
Zwarte Piet

Er loopt aan boord plotseling een

aantal leerlingen rond met

kaalgeschoren hoofd. 

Niet verwonderlijk, want gisteren

kregen we hoog bezoek: van

niemand minder dan Neptunus 

en Amalia.



met de kinderbescherming?

Word ik niet opgewacht in de

volgende haven door woeden-

de moeders die foto’s hebben

gezien op Facebook van hun

kroost, kaalgeknipt en vastge-

ketend aan een schandpaal? 

En wat te denken van Amalia,

de vrouw van Neptunus. Zij is

natuurlijk, volgens de traditie

en laat ik het netjes houden,

een vrouw van bedenkelijke

zeden. Met rigging boots aan

en mannelijke trekken. Kunnen

die arme kinderzieltjes daar

wel tegen?

Is het nog wel te verkopen om

een doopceremonie gewoon

op donderdag, een werkdag,

te houden? Krijg ik daar geen

gelazer mee? Bijvoorbeeld van

een stropdas die vindt dat we

minstens 14 uur per dag moe-

ten werken (liefst meer)?

Mag de kok wel goede etens-

waren verspillen zoals een ont-

bijtkoek voor de vervaardiging

van een koninklijke bolus, te

gebruiken om de dopelingen

mee in te smeren? (Vies? Het

is maar ontbijtkoek hoor!)

En die barbecue na afloop: is

dat niet brandgevaarlijk?

Wordt er niet teveel bier ge-

dronken door de leerlingen?

(Alcohol tast de hersenen

aan!) Kan de eerste stuurman

zijn tijd niet beter gebruiken

door het onderhoud aan het

schip beter te plannen in

plaats van uren te besteden

aan het maken van certifica-

ten?

Is er wel een Risk Assessment

gemaakt, is er een Hot Work

Permit getekend (barbecue!)

wordt de Alcohol Policy wel

gevolgd, gaat er geen afval

overboord, heeft Neptunus wel

veiligheidsschoenen aan, is er

een Toolbox Meeting gehou-

den, wordt de wachtofficier

niet teveel afgeleid, steken de

leerlingen hier wel iets van op,

loopt de tondeuse niet vast in

het haar van de leerlingen,

is…???

Hou toch op! Als ik na afloop

die glunderende (kaalgepluk-

te) koppen van de leerlingen

zie die trots hun certificaat

omhooghouden denk ik: dit

mag niet verloren gaan. En zo

is het!   

Zwar(t)e Kees
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Veiligheid gaat voor alles. Dat vraagt om een strakke handhaving.
Dat bleek maar weer eens eerder dit jaar, toen er een
containerschip vastliep vlak voor de dijk van Vlissingen. Geen
groot drama, het schip kon dezelfde dag nog worden vlot
getrokken. Een docent van zeevaartschool ‘De Ruyter’ besloot er
een praktijkles van te maken en wilde met zijn klas gaan kijken op
de dijk. Maar daar werden ze tegengehouden door stoere
politiemensen: veel te groot risico, misschien was er wel
gevaarlijke lading aan boord! Zouden dezelfde politiemensen
beseft hebben dat deze leerlingen al heel snel als stagiair slechts
tientallen meters verder op dezelfde schepen met dezelfde lading
langs varen? De praktijkles moest noodgedwongen, maar wél zo
veilig, binnen de muren van het schoolgebouw worden
afgesloten.

Gevaarlijk
p e t t e rS
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Het lezen van

een boek doet 

inmiddels bijna

net zo ouder-

wets aan als de

kleding van deze

zeevarende.

19



De foto is helaas niet
zo goed gelukt, maar ik
zag toch echt een
zeeschildpad aan de
kant van Porto de Acu,
Brazilië. Hij zwom er in
zijn eentje rond. Een
vaste gast, zo vertelden
de baggeraars, die daar
bezig waren een
nieuwe haven aan te
leggen. Vlakbij het jetty-
ponton knabbelde hij
onder water aan het
zeegras dat op de
stenen groeide. Ik
besloot hem de naam
Pepé te geven.

Ik heb een zwak voor schild-

padden. Dat zal wel komen

omdat, toen ik nog kind was,

mijn vader op zijn schip land-

schildpadden vervoerde uit

Griekenland. Die waren be-

doeld als huisdier op de Engel-

se markt en stonden in grote

rieten manden aan dek. Na-

tuurlijk ontsnapten er wel eens

een paar en zodoende had ik

als kind - net als de kinderen

van de overige bemanningsle-

den - landschildpadden thuis.

Die leven inmiddels niet meer.

Wel leven nog de waterschild-

padden (met van die rode

wangen) die ik kreeg toen ik in

de brugklas zat. Die zijn nu al

35 jaar oud en lijken voorlopig

nog langer mee te kunnen. Ik

heet daarbij met mijn doop-

naam Stoffel. Dat maakt het

verhaal over mijn schildpad-

denliefde wel compleet.

Vroeger waren baggeraars blij

met een schildpad in het beun.

Daar wist de kok wel raad mee

en ‘s avonds stond er dan

schilpaddensoep op het menu.

Dat waren ook de tijden dat

men geen probleem had met

de opdracht een heel atol weg

te baggeren. Naar de effecten

van ‘overflow’ en ‘spill’ werd

toen ook nog niet zo nauwkeu-

rig gekeken. De natuur kon

zichzelf wel herstellen, zo was

de gedachte. Maakte de ha-

ring in de Zuiderzee ook niet

plaats voor paling in het Ijssel-

meer? Zo werd er gerede-

neerd.

Maar tegenwoordig overheerst

het besef dat niet alles vanzelf

herstelt. Zeeschildpadden heb-

ben het al moeilijk genoeg hun

miljoenen oude plaats in de

moderne wereld te behouden.

Overmatige jacht, het verdwij-

nen van legstranden en vervui-

ling hebben de populatie flink

uitgedund. We moeten zuinig

zijn op de exemplaren die er

nog over zijn. Daarom waren

er op het project Port de Acu

‘turtle watches’ aanwezig aan

boord. Aan de pijpen zaten

achter de zuigkop kettingen

bevestigd, die de schildpad-

den aan het schrikken maken

zodat ze ver bij het baggerma-

terieel vandaan blijven. Als het

moet, kan het project vanwege

de schildpadden worden stil

gelegd.

Ik snap best dat het op de

schepen wel eens overdreven

wordt gevonden of lastig ge-

doe, al die maatregelen en re-

gels. Ik weet ook dat milieu

het vooral goed doet voor de

PR van een bedrijf. Maar alleen

al vanwege die schildpadden

ben ik toch wel blij met de ge-

groeide aandacht voor natuur-

bescherming. 

Waarom Pepé dan toch maar

in zijn eentje rondzwom? Waar

waren dan al zijn andere colle-

ga’s in de haven gebleven?

Hun afwezigheid had echter

niets te maken met het bag-

gerproject, maar met het sim-

pele feit dat het hartje winter

was. Dan bevinden de meeste

zeeschildpadden zich midden

op de oceaan. Ze komen al-

leen naar de wal toe in de zo-

mer. Behalve zo’n eigenwijze

Pepé dan, die graag zeewier

lust van door Nederlandse

baggeraars gestorte stenen.

Stoffel N.D. Francken
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Milieu

Pepé
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Enkele reacties op de artikelen uit het vorige nummer:

De vakantie-items in de vorige Diepgang mochten op Facebook op
ruime belangstelling rekenen. ‘Fauces febris’ – die bijzondere kwaal
die vooral voorafgaande aan een verlof opspeelt – wordt breed her-
kend. “Al een tijdje last van, vrees dat het nog 46 uur gaat duren,”
schrijft Ellen. Gaby merkt op: “Wat fijn dat deze kwaal nu eindelijk
eens erkend wordt! Bedankt voor de tips.” Meeleven is er met Joke,
die lijdt aan vakantiestress. “Zou ze Hazeldonk al zijn gepasseerd?”

Vluchtelingen zijn duidelijk niet op vakantie. Kees Wiersum schreef
een treffend artikel ‘Bestemming: Middellandse Zee’ waarbij de grote
tegenstellingen in onze wereld nog eens duidelijk voelbaar worden.
Het werd niet voor niets verschillende malen gedeeld. 

“Ontroerend mooi hoe jij dit verwoordt,” merkt Gaby op bij het arti-
kel van Astrid Feitsma over haar tante Sietske. Die ging haar geluk
jaren geleden in Amerika zoeken. Sietse schrijft: “Ik ben ook een
Sietske, voel me verbonden met de drang naar autonomie, de ruimte
om mijn avontuur te mogen kiezen. Ik accepteer alles wat daar bij
hoort! En voel me dankbaar dat voor mij in deze tijd, dit niet bete-
kent dat ik mijn leven moet inzetten. Dank voor je inspiratie.”

“Church in the Disco lounge - I tend to like that idea”, schrijft Hans
onder een ander artikel op onze FB-pagina. Wie vindt het nog meer
een goed idee? Als er genoeg ‘likes’ komen hoeft het sluiten van kerk-
gebouwen niet voor grote problemen te gaan zorgen. 

Stefan Francke

D i e pg ang  o p



Nu paus Franciscus de leiding heeft gekregen over de Rooms-katholieke

Kerk probeert hij een hoop dingen te veranderen. Terwijl de meeste

journalisten voornamelijk interesse hebben in zijn standpunt over

homoseksualiteit en de bestrijding van de corruptie in het Vaticaan, gaat

zijn aandacht voornamelijk uit naar het verbeteren van het leven van

mensen die arm zijn. Miljarden mensen hebben het op dit moment niet al

te best. De paus is erg bezorgd dat de verandering van het klimaat hun

situatie nog meer gaat verslechteren.
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Kerkelijk nieuws belicht

Paus Franciscus
en Naomie Klein
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Het (met de klimaatverandering samenhan-

gend) toenemend aantal orkanen laat al zien

dat alleen rijkere mensen zich snel en gemak-

kelijk in veiligheid kunnen brengen. Dit is nog

maar het begin. Als er niks gedaan wordt aan

de uitstoot van CO2 is het te verwachten dat

bijvoorbeeld grote gebieden rond de Sahara

niet meer geschikt zijn voor landbouw omdat

het daar te heet is geworden. Een ander voor-

beeld is Bangladesh. Dat zal overstromen door

de stijging van de zeespiegel, evenals een hoop

eilanden in de Stille Oceaan. Hongersnoden en

vluchtelingen zijn alleen al hierom in grote hoe-

veelheden te verwachten. In veel meer delen

van de wereld zal de kwaliteit van het leven van

mensen gaan afnemen door hitte en slechte

oogsten.

Ondanks dat bijna niemand hier op zit te wach-

ten, wordt er weinig tot niets ondernomen om

de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met

name politici doen niet waarvoor ze zijn aange-

nomen: namelijk afspraken maken hoe alles te

regelen. Dit betekent dat het initiatief van bui-

ten de gevestigde orde moet worden genomen.

Iemand die dat gedaan heeft is de Canadese

journaliste Naomie Klein. Na eerder het succes-

volle boek ‘No Logo’ schreef deze jodin een an-

der goed verkopend boek genaamd ‘No Time’.

Dit gaat over klimaatverandering. 

Haar dikke boeken vallen op omdat er zeer

grondig wetenschappelijk werk voor verricht is.

Uit haar messcherpe analyses blijkt dat er een

aantal zaken radicaal moet veranderen. Kolen-

centrales moeten bijvoorbeeld gesloten wor-

den. Ze neemt het politieke leiders bijzonder

kwalijk dat zij wel zeggen dat het moet gebeu-

ren, maar dat het zogenaamd ‘praktisch’ niet

mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de lage kwali-

teit scheepsbrandstof. Die is zo vervuilend dat

alle zeeschepen meer verontreinigen dan alle

auto’s op de aarde. De kosten voor het trans-

port zullen maar nauwelijks hoger worden als

er schonere brandstof wordt gebruikt. Wanneer

iemand strengere regels voor schonere lucht

voorstelt wordt er subtiel (maar volkomen ten

onrechte) gesuggereerd dat iedereen dan terug

moet naar de schrale levensstijl van de jaren 50

in Nederland. En aangezien niemand dit wil, ge-

beurt er niets tegen.

Weer een ander sterk voorbeeld is de enorme

consumptie van vlees. De mest van de dieren

produceert enorme hoeveelheden CO2. Voor

het veevoer worden oerwouden gekapt. Veel

westerse mensen kampen met overgewicht.

Toch is er bijna geen politieke leider die iets wil

doen tegen de doorgeschoten consumptie van

vlees.

Klein laat zich niet gek maken en stelt onder

andere dat de miljardenwinsten van oliemaat-

schappijen onmiddellijk moeten worden inge-

zet om duurzame energie op te wekken. Zoals

dat bijvoorbeeld al in Duitsland grootschalig

gebeurt, met zonnepanelen en windmolens. 

Bij dit laatste moet niet vergeten worden dat

het een stuk meer voldoening geeft om mee te



werken aan een project voor windmolens op

zee, dan grote mijnbouwmachines van China

naar Australië te varen waardoor de natuur

daar een maanlandschap wordt.

Ondanks dat Naomie Klein geen lid is van de

Rooms-katholieke Kerk, werd ze uitgenodigd

om met paus Franciscus en kardinaal Peter

Turkson van gedachten te wisselen over het be-

langrijkste probleem waar de mensheid voor

staat. Ze voelde zich enorm vereerd en is van

harte op de uitnodiging ingegaan. Turkson en

Franciscus waren benieuwd wat ze vond van

een encycliek die ze hebben geschreven over

het klimaat. Een encycliek is een uitgebreide

brief die de paus schrijft om de mening van de

Rooms-katholieke Kerk bekend te maken.

Het is opvallend dat de leider van een kerk met

meer dan een miljard leden ervoor kiest om de

samenwerking te zoeken. Wetenschappers, jo-

den en vrouwen zijn in de geschiedenis van het

Vaticaan lange tijd minder serieus genomen.

Tegelijkertijd is het niet vreemd dat iemand die

zich Franciscus laat noemen, zo goed kan op-

schieten met iemand die tegen het veranderen

van het klimaat is. Degene naar wie de paus

zich heeft laten vernoemen, Franciscus van As-

sisi, was een groot liefhebber van de natuur. Hij

schreef een zeer bekend geworden lied waarin

de zon en wind als broers en zussen van de

mensen worden beschreven. Zowel Klein als

paus Franciscus vinden het van groot belang

dat mensen meer met, en minder tegen de hui-

dige natuur werken.

Franciscus van Assisi was iemand die het aan-

vankelijk heel belangrijk vond om met geld te

kunnen smijten. Later zag hij in hoe onzinnig

en onbevredigend deze levensstijl is. In de boe-

ken van Naomie Klein wordt ook aandacht be-

steed aan de misvatting dat economische groei

en veel consumeren, het goede leven betekent.

Dit neemt overigens niet weg dat de verkoop

van haar boeken mevrouw Klein geen windei-

eren hebben gelegd.

Eind dit jaar komen de belangrijkste politieke

leiders bijeen in Parijs om weer eens te probe-

ren tot afspraken te komen. Om het klimaat

van de wereld voor de mens wat meer leefbaar

te houden. Daarbij is de verwachting dat zij pas

daadkrachtig zullen zijn als de publieke opinie

daartoe aanleiding geeft. Zolang het veel men-

sen niet interesseert is er weinig te verwach-

ten. 

Dit artikel heeft de bedoeling uw opinie te

beïnvloeden. Als dit gelukt is, is de kans op

succes in Parijs iets groter. De conferentie in

Parijs is voor de zeeman natuurlijk pas echt ge-

slaagd als ze het leven aan boord wat betreft

milieuregels wat makkelijker weten te maken.

Léon Rasser
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In 1955 traden dominee Rinus Grashoff
en zijn echtgenote Hillie Grashoff van
Vulpen in het huwelijk én werd Rinus in
het ambt van predikant bevestigd. Dit jaar
is er dus een 60-jarig dubbeljubileum te
vieren! Rinus Grashoff begon in 1965
vanuit zijn derde gemeente Sliedrecht
baggeraars in het buitenland te bezoeken.
Dit werk vormde de start van wat later de
Stichting Pastoraat Werkers Overzee zou
gaan heten. Wij wensen hen veel geluk!Dubbeljubileum

p e t t e rS
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In een zeemansgezin

moeten er wel regels

zijn. Onze bloedjes heb-

ben beide een sterk ka-

rakter, dus bij ons thuis

zijn die regels extra no-

dig, anders maken zij de

dienst uit en één kapi-

tein in dit gezin lijkt me

wel voldoende.

Ik ben vooral gek op ou-

derwetse regels. Voor

het eten handen wassen.

Fris gedoucht en met de

tanden gepoetst naar

bed. Spreken met twee

woorden, alstublieft,

dank u wel, enzovoort.

Volgens mijn dochters is

het heel goed dat er re-

gels in dit gezin zijn,

maar ze zijn ook van me-

ning dat moeders de

grootste overtreder is.

Daar ben ik het uiteraard

niet mee eens. Want re-

gel 1 is dat mama sim-

pelweg altijd gelijk heeft!

In de auto is er regelma-

tig discussie, want ook

daar schijn ik de regels

te overtreden. “Mam, je

reed door rood!” “Niet,

toen ik keek, was hij nog

oranje!” Volgens de

bloedjes rijd ik ook altijd

te hard, maar kan ik het

helpen dat ik door ou-

derdom de borden niet

meer kan lezen?

Wij hadden ooit een ‘an-

tivloekpot’. Voor elk lelijk

woord moest er betaald

worden. Mijn dochters

zijn nogal gek op geld,

dus ik hoopte dat dit

werkte om het schelden

af te leren. Na een week

heb ik de pot maar weg-

gehaald, het kostte míj

te veel geld …

Wat betreft te laat thuis-

komen ben ik ook duide-

lijk. We spreken niet voor

niets een tijd af, dus je

zorgt gewoon dat je op

tijd bent. En hoe? Dat

zoek je zelf maar uit. En

ik? Ik krijg chronisch van

nummer 1 op mijn kop

omdat ik altijd te laat

ben.

Nu de bloedjes groter

worden, worden de dis-

cussies dat ook. 

Dankzij WhatsApp en

met maar vijf uur tijds-

verschil is het ook heel

eenvoudig papa erbij te

betrekken. Er is niets zo

grappig als hem dingen

te vragen en mama daar-

mee voor het blok te zet-

ten. Maar helaas voor

hen …

Geen reactie zo leuk als:

“Zie jij je vader ergens?

Nee? Dan geldt dus ge-

woon regel 1!”

Joke van den Dool

Regel 11

Regels, ik ben er gek op. 

Het verzinnen, het vasthouden

aan, en … ook het overtreden

ervan.
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Zaken als fatigue, een slechte conditie (zowel

fysiek als mentaal), stress en nog zo wat din-

gen kunnen zeevarenden lelijk dwarszitten in

hun dagelijks leven. Nog afgezien van het feit

dat het aan boord niet echt gezellig is als jij of

je collega er aan lijdt, het kan ook het verschil

maken tussen een veilige overtocht of een

groot ongeluk. De meeste incidenten op zee

worden immers veroorzaakt door een ‘human

error’.

De Sailors’ Society, een internationale club die

zeevarenden en hun families ondersteunt,

komt nu met een trainingsprogramma voor zee-

varenden dat deze zaken wil aanpakken: 

‘Wellness at Sea’.

Het idee kwam voort uit een rondetafelgesprek

in Hongkong waarbij diverse sleutelfiguren in

de maritieme industrie hun bezorgdheid uit-

spraken over welzijn aan boord. En vooral het

directe effect dat gebrek aan welzijn heeft op

de veiligheid, maar ook op bijvoorbeeld de be-

slissing om te stoppen met varen. Dus heeft de

Sailors’ Society met een aantal deskundigen dit

programma ontwikkeld om zeevarenden te trai-

nen.

Het trainingsprogramma bekijkt het zeemans-

welzijn in een soort ‘schijf van vijf’. De schijf

wordt onderverdeeld in je sociaal, emotioneel,

fysiek, intellectueel en spiritueel goed voelen.

In het partje fysieke welzijn staan uiteraard za-

ken als goed voedsel, een goede hygiëne en

mondverzorging. Maar ook wordt als essentieel

voor het deel sociale welzijn de communicatie

genoemd, conflictbeheersing op de werkvloer

en de relatie met het thuisfront. En hoewel er

direct ‘optional’ bij staat – ze willen tenslotte

niet moralistisch zijn – hoort ruimte voor spiri-

tualiteit ook in het rijtje. Alle vijf de aspecten

vormen één geheel en beïnvloeden elkaar (ho-

listisch).

Projectmanager Johan Smith gaat de cursus 

geven op vijf internationale locaties. Hij zegt:

“Wellness at Sea wil proactief zeevarenden

trainen op gebieden die altijd zijn vergeten. 

Het introduceert het idee dat, wil je in staat zijn

een schip van A naar B te varen, je ook culture-

le competentie, emotionele intelligentie, socia-

le vaardigheden en spiritueel welzijn nodig

hebt.  

Volgens de Sailors’ Society is het een verande-

ring in de manier waarop de maritieme indus-

trie tegen welzijnsissues aankijkt. Door op

mensen te focussen in plaats van op proble-

men.

Het is een mooi initiatief. Men geeft een 

degelijk overzicht van de zaken die welzijn aan

boord beïnvloeden. En het kan niet te vaak ge-

zegd worden: goed welzijn aan boord is uitein-

Programma 
‘Wellnessat Sea’

Gezondheid
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delijk goed voor iedereen. Mooi dat de ‘sleutel-

figuren in de maritieme industrie’ dit nu ook

zien. 

Tegelijkertijd is het een enorme open deur: ook

zonder trainingsprogramma stelt iedere zeeva-

rende dat met minder werkdruk, minder saai

papierwerk en overal een lekkere vlotte Wi-Fi

het leven aan boord een stuk beter uit te hou-

den is. Waardoor er ook minder ongelukken te

verwachten zijn.

Nog ernstiger vind ik dat het lijkt of dit pro-

gramma – voor de zoveelste keer – de last bij

de zeevarenden legt. Zij moeten getraind wor-

den in deze competenties. Zij moeten mentale

problemen bij hun collega’s herkennen. Zij

moeten ongeveer als topsporter gaan leven Zij

moeten dit niet 10 jaar, maar 30 jaar volhouden

en dat alles voor een modaal salaris. Geen kri-

tisch woord over vakbonden die niet veel voor

elkaar krijgen op Wi-Fi-gebied. Of over

scheepseigenaren die volop racen naar de bo-

dem van de ideale kwaliteit voor de laagste

prijs. Als de randvoorwaarden niet geregeld

zijn, dan is ook dit trainingsprogramma ge-

doemd een zachte dood te sterven.

Helene Perfors

Mensen die van gezelligheid en harmonie houden, proberen de
gespreksonderwerpen godsdienst en politiek te vermijden. Aan boord van
schepen, waar bemanningsleden uit verschillende landen met elkaar werken
en wonen, zijn de onderwerpen vrijwel taboe. Als dominee vind ik dat
jammer. Zelf stel ik, alleen al door mijn aanwezigheid, godsdienst natuurlijk

wel aan de orde. Zo sprak ik afgelopen week een Engelse stuurman die zich verwonderde
over de vele religieuze afbeeldingen in de hutten van de Filippijnse matrozen en kok. Daaruit
vloeide een gesprek voort over afhankelijkheid, kwetsbaarheid en vergeving. Het gesprek
eindigde zodanig dat hij besloot ook zijn hut met een religieuze afbeelding te decoreren. Deze
kon ik hem nog geven ook.
Een paar dagen later sprak ik een Russische kapitein en kregen we het over de Oekraïne. Hij
betoogde fel tegen de Verenigde Staten en de volgzame houding van Europese regeringen.
Na met interesse zijn visie te hebben vernomen, kon ik hem ook wijzen op het belang om
niet nodeloos te provoceren. Dit lukte wonderwel.
Gemotiveerd geraakt om geen kans voorbij te laten om niet alleen godsdienst maar ook
politiek aan de orde te stellen, sprak ik een Aziatische matroos. Hij leek voor beide zaken
geen interesse te hebben. Voorzichtig boog hij het gesprek naar de problemen met zijn
computer en vroeg om hulp. Toen ik er na 20 minuten in geslaagd was het programma
‘skype’ op zijn laptop weer te laten functioneren begon de man over God te getuigen. Hij had
zo verlangd om zijn familie op het beeldscherm te zien dat hij al meer dan drie weken aan
het bidden was dat iemand zou komen om hem te helpen. Zijn gebed was verhoord!
Naast godsdienst en politiek is voor mij dus ook het onderwerp computers geen taboe.

Léon Rasser

Geloof, politiek en computers
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Mijn eerste monsterboekje had in de donker-

blauwe plastic kaft een rechthoekig venstertje.

Hierdoorheen kon je eenvoudig de naam van

de eigenaar van het boekje aflezen zonder het

boekje te openen. Zeevarenden die al wat lan-

ger voeren, hadden een oudere versie met een

linnen, lichtgroene kaft, zonder venstertje. 

De ambtenaar van aanmonstering is iets uit de

vorige eeuw en met het verdwijnen van deze

functie is flink de klad gekomen in het zee-

mansboekje. Kreeg je vroeger nog een boekje

voor het leven, of in ieder geval tot het volge-

schreven was, nu lijkt het wel of er iedere paar

jaar een nieuwe versie uitkomt. Na het licht-

groene, linnen boekje kwam mijn plastic don-

kerblauwe met handig venstertje. Bij de

volgende uitgave was het venstertje in de kaft

wegbezuinigd. Daardoor moest de kapitein, die

nu zelf de bemanning moest monsteren, in de

weer met een lettertang. De namen werden op

de kaft geplakt. Zo kon je toch nog snel ie-

mands monsterboekje vinden zonder het te

moeten doorbladeren.

Het daaropvolgende exemplaar was lichter

blauw van kleur. Vervolgens kreeg het boekje

weer een facelift: het wapen van Nederland

werd vervangen door een cirkelvormig merkje

Zeewiersum

Iedere zeeman heeft een

monsterboekje. Het monster-

boekje – waarin genoteerd wordt

op welke dag je aan- en

afmonstert en waar dat is – werd

destijds uitgevonden om de

ambtenaar van aanmonstering

werk te verschaffen. Deze

voorname heer schreef

hoogstpersoonlijk in het boekje

dat de schepeling, officieel, was

aangemonsterd.

Monsterboekje
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waarop staat: ‘Inspectie leefomgeving en trans-

port’. 

En nu de laatste versie. Ditmaal heeft men bij

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Huh? Wat hebben die er nu weer mee te ma-

ken?) gedacht: “Het moet drastisch anders!”

Het boekje is nu van ‘portrait’ naar ‘landscape’

omgezet. Het waarom blijkt wanneer je het

openslaat. Plotseling moeten alle scheepsge-

gevens ingevuld worden. IMO-nummer,

scheepstype, voortstuwing, bruto tonnage en

nog veel meer.

Omdat het boekje zelfs in ‘landscape format’

niet voldoende ruimte biedt voor al deze over-

bodige onzin, heeft men naar een oude ambte-

narentruc gegrepen: codes!

Op de laatste twee pagina’s wordt uitgelegd

hoe deze te gebruiken. Bij ‘soort schip’ staat

een rijtje waar je uit kan kiezen. Zo kun je te-

genwoordig op een, en ik schrijf het letterlijk

over, GT = Vloeibare Gastanker varen. Jawel,

met spatie, dus een tanker die je op kunt dwei-

len!

Wie verzint deze tekst? En wie vermeldt bij het

kopje ‘voortstuwing’ dat een schip uitgerust

kan zijn met een ‘D = inwendige verbrandings-

motor’? Bestaan er ook uitwendige verbran-

dingsmotoren? 

Gelukkig is er één ding door de jaren nog het-

zelfde gebleven: je mag het boekje nog steeds

niet vouwen.

Kees Wiersum
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e z i e n  e nG

g e l e z e n

Het is niet eenvoudig om
mens te zijn. Het lijkt wel of onze wereld

steeds ingewikkelder wordt. Informatisering, globalisering, individualisering,

automatisering; veel mensen hebben moeite om het tempo bij te houden.

Aan de ene kant gaan we als moderne mensen moeiteloos mee met de

modernste trends. We facebooken en whats-appen er lustig op los, vliegen

gerust een paar duizend kilometer om op vakantie te gaan en draaien voor

een exotisch gerecht uit onze eigen oven onze hand niet om. 
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Anderzijds roept die oude ja-

ger-verzamelaar van de Afri-

kaanse savanne diep van

binnen in ons, dat het voor

vandaag eigenlijk allemaal wel

genoeg is. Samen genieten

van een mooie zonsondergang

in de eigen tuin geeft opperste

vervulling. In zijn geweldige

boek ‘Sapiens. Een kleine ge-

schiedenis van de mensheid’,

vertelt Yuval Noah Harari, hoe

die spanning tussen de moder-

ne hoogtechnologische mens

en die oude jager-verzamelaar

diep in ons is ontstaan.

Sapiens is op dit moment de

meest succesvolle diersoort

op onze planeet te noemen.

Maar dat is niet altijd zo ge-

weest. Ooit begon het met ver-

schillende mensensoorten.

Sapiens was er één van, en de

Neanderthaler een andere.

Hoe kon het dat alleen wij zijn

overgebleven? Harari beschrijft

hoe drie revoluties ons hebben

gevormd tot de mens die we

nu zijn. 

Van de cognitieve revolutie

van 70.000 jaar geleden weten

we niet zo heel veel, behalve

dat er toen iets met onze her-

senen is gebeurd. Als mens

zijn we toen in staat geraakt

om abstract te denken en te

spreken. Daardoor was het

mogelijk om met veel meer

mensen samen te werken dan

tot dan toe het geval was.

Apen komen niet verder dan

een groep van maximaal 100,

maar mensen kunnen veel gro-

tere groepen vormen en zijn

daardoor onverslaanbaar. Dit

kan dankzij het vermogen om

bepaalde zaken te verbeelden.

Harari geeft het voorbeeld van

‘Peugeot’. Peugeot op zich be-

staat niet, je kunt het merk

niet vastpakken. Het bestaat

in de hoofden van duizenden

mensen die daardoor iets met

elkaar hebben. Ander voor-

beeld: zet 1000 chimpansees

bij elkaar op een plein voor

een kerk en je hebt chaos. Zet

1000 mensen bij elkaar op dat-

zelfde plein en je hebt een

openluchtmis.

Een tweede belangrijke revo-

lutie ziet Harari zo’n 10.000

jaar geleden plaatsvinden: de

agrarische revolutie. In plaats

van te jagen en te verzamelen

ging Sapiens gewassen ver-

bouwen. Doordat er zodoende

veel meer voedsel beschikbaar

kwam, kon de mensheid zich

fors uitbreiden. Biologisch ge-

zien was dit succesvol, maar

de vraag is of de boerenmens

wel zoveel gelukkiger was dan

de jager. Op het land moet

hard worden gewerkt en het

werk is nooit klaar. Bovendien

maakt een agrarisch leven de

mens kwetsbaar: een oogst

kan mislukken of worden ge-

stolen. 

Een derde wissel gaat volgens

Harari zo’n 500 jaar geleden

om. Met de opkomst van de

moderne wetenschap is de

technologische vooruitgang

enorm. De westerse mens gaat

op ontdekkingsreis (scheep-

vaart speelt daarin een crucia-

le rol!) en onderwerpt in feite

heel de wereld aan zijn voeten.

Ook de niet-westerse culturen

nemen de wetenschappelijke

levenshouding over. Daardoor

staat tegenwoordig alles met

elkaar in verband. Harari

noemt dit de ‘éénwording van

de mensheid’.

Zoals gezegd: het succes van

Sapiens begint bij diens ver-

beeldingskracht. Daardoor is

het mogelijk geld uit te vin-

den, imperiums te stichten en

mensen door religieuze denk-

beelden te verenigen, ook al

kennen ze elkaar helemaal

niet. Maar waar eindigt dit?

Harari sluit aan het einde van

zijn boek niet uit dat we aan

de vooravond van een nieuwe

revolutie staan, waarbij Sa-

piens door evolueert tot een

ander wezen. Zijn kritische

vraag is echter of we door alle

eeuwen heen veel gelukkiger

zijn geworden. Hij betwijfelt

dat. Het niveau van welvaart

en welzijn is op wereldschaal

nog nooit zo hoog geweest.

Maar tegelijkertijd lijkt het ver-

lies van oude sociale verban-

den voor Sapiens het

toegenomen geluksgevoel

weer af te breken. Want fami-

lie en groepsgevoel zitten diep

bij ons ingeprent. De slotvraag

luidt dus: zijn we nu nog wel

mens?

Bij mij roept dit gevoel van

onthand zijn wel herkenning

op. Je ziet het in bedrijven ge-

beuren. Zolang iedereen el-

kaar kent, is er sprake van

zeer directe betrokkenheid.

Maar voorbij een kritische

grens wordt de betrokkenheid

ineens abstract. Fusies kosten

niet alleen veel moeite omdat

verschillende bedrijfsculturen
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aan elkaar moeten wennen.

Het is ook vaak een kwestie

van schaalgrootte. Werkne-

mers voelen zich nu eenmaal

anders bij een kleiner bedrijf.

Dat zit gewoon in onze herse-

nen.

Daarom kan een gemeenschap

aan boord ook als een tweede

thuis voelen. Zolang het ten-

minste om een overzichtelijk

aantal mensen gaat. Zodra er

op een offshore vessel een

paar honderd man rondlopen,

worden de relaties zuiver pro-

fessioneel. Maar dan voelen

mensen zich ook anders en

krijgt ‘sociaal leven’ een heel

andere betekenis. De roman-

tiek van het varen is misschien

ook te begrijpen door onze tijd

op de savanne: een uitgestrek-

te vlakte, waar je je eenzaam

kunt voelen maar ook één met

alles.

Religie is volgens Harari een

hele belangrijke kracht in de

samenleving die mensen ver-

bindt en motiveert. Het over-

heersende geloof in onze

hedendaagse westerse samen-

leving karakteriseert hij als ‘li-

beraal humanisme’. We zijn

humanist, omdat we er in feite

vanuit gaan dat de mens het

belangrijkste wezen is op onze

planeet en alles en iedereen

daaraan ondergeschikt is. We

zijn liberaal, omdat we geloven

dat de vrijheid van het individu

het beste het welzijn van de

mens garandeert.

Maar, zo vraagt Harari, waar-

aan ontleent de mens deze

speciale status? En hoe gaan

we om met de wereld als Sa-

piens zo in het centrum staat?

Het liberale humanisme heeft

volgens hem geen antwoord

op de ongelijke verdeling van

de welvaart, de uitputting van

de aarde en de vernietiging

van een groot deel van het an-

dere leven op onze planeet.

Qua religie voelt Harari zich

daarom het meest thuis bij het

boeddhisme. Dat leert ons on-

ze verlangens los te laten en

rust te vinden. De moderne

mens strijdt dan niet meer met

de oude jager-verzamelaar in

ons, ze sluiten samen vrede.

Met deze analyse stelt Harari

indringende vragen bij de

waarde van mijn eigen christe-

lijke traditie. Daarbij is het

idee dat we als mens ‘geroe-

pen’ zijn. In de oude verhalen

van de Bijbel is de mens een

‘project’ van God, dat dreigt te

mislukken omdat het mis lijkt

te gaan op relationeel vlak. Als

mensen niet weten lief te heb-

ben, gaat het mis. Daarbij vor-

men liefde voor jezelf en voor

je medemens, liefde voor wat

je doet en liefde voor God ver-

schillende kanten van dezelfde

zaak.

Het verlangen naar rust wil ik

graag leren van het boeddhis-

me, maar de nadruk op liefde

is volgens mij de gave van het

christendom aan de mensheid

(ik weet ook dat er in de afge-

lopen 2000 jaar talloze ont-

sporingen zijn geweest). Ik

geloof dat Sapiens dit soort

fundamentele noties heeft

meegekregen om door het le-

ven heen te navigeren, als een

soort kompas, dat naast alle

nieuwe uitvindingen nog

steeds wel naar het Noorden

blijft wijzen. Weliswaar hebben

satellieten en GPS het kompas

aan boord vervangen, maar sa-

tellieten hebben niet het eeu-

wige leven en GPS is gevoelig

voor hackers. De Noordpool

blijft in alles een zeer betrouw-

baar baken.

Stefan Francke

Huval Noah Harari, Sapiens. Een
kleine geschiedenis van de mens-
heid.
Uitgeverij Thomas Rap, 464 pagi-
na’s, 15 euro
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Elk jaar komt hij weer, uitge-

breid op TV, maar heel soms

live in ons kikkerlandje. Dit

jaar was Utrecht de gelukkige

en was een stad met de Dom

als symbool de rest te slim af.

Het was een waar volksfeest

en dan zie je dat we gewoon

een leuk volk zijn waar gezel-

ligheid uitgevonden is. Na de

proloog ging het door naar

het symbool van ons land,

Zeeland. Schitterende beel-

den met als finish een kering

die vloed en eb tracht te be-

heersen.

Dat het over fietsen gaat zal

u, de trouwe lezer van deze

column, onderhand wel dui-

delijk zijn. Tenslotte zijn we

een fietsnatie, we hebben er

gemiddeld bijna twee en zijn

sterren in het fietsen tegen de

wind in: the Dutch mountains.

En welk volk heeft uitdrukkin-

gen als “ga toch fietsen” of

“wat heb ik nu aan mijn fiets

hangen”? Dat zou in bijvoor-

beeld het Engels niet echt

klinken, zoiets als “what is

now hanging on my bike”?

Fout toch?

Twee jaar geleden – het (goe-

de) wielerboek Mont Ventoux

was nog niet geschreven –

nam ik tijdens onze vakantie

in de Franse Alpen een dagje

vrij. De rest van de familie wil-

de spannende dingen doen en

trok een canyon in. Ik ging

fietsen.

Na een klein uurtje toeren,

vlak voor het plaatsje La Gra-

ve, zag ik in een flits een bord

aan mijn rechterhand: Col du

Galibier. Een bergpas die in

de Tour mythische vormen

aangenomen heeft. En daar

wilde ik onderdeel van gaan

uitmaken. Het eerste stuk was

steil, maar ging nog goed. Al-

lengs werd het steiler, smaller

en hoger. Zelfs ik die regelma-

tig in hogere sferen verkeer,

begon het ook figuurlijk be-

nauwd te krijgen. In een soort

trance ben ik doorgegaan,

blijven trappen en regelmatig

drinkend. Wat was ik blij toen

ik boven was! Ik had geen

kracht meer om op mijn be-

nen te staan en was hanging

on my bike. 

Daar heb ik een uur zitten ge-

nieten van de wereld, mooi,

erg mooi. De afdaling ging

een stuk sneller, is nog meer

opletten. Toen ik beneden in

het dal aankwam, stond de fa-

milie al te wachten. 

Gezellig! Samen zijn we in de

auto verder gereden, terug

naar het hotel. In een speciaal

rekje was mijn fiets hanging

on my car.

Dominee D.A.G. Hoor

Lars, 

het kaarsje is opgestoken...

Hanging 
on 
my 

bike
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Koopvaardijdiensten 
november 2015

Iedereen die zich verbonden voelt met de zee is in november 2015 van harte
welkom bij de onderstaande diensten:

Borkumweg 2
Datum: Zondag 15 november
Aanvang: 16.00 uur
Voorganger: Pastor S. Standhardt
Met medewerking van Muziekvereniging CBS  Bierum-Spijk o.l.v. Simon Visser.

Aelbrechtskolk 20
Datum: Zondag 8 november
Aanvang: 14.30 uur
Voorgangers: ds. H.M. Perfors en dhr. R. van Lent
Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor Hosanna
uit Gouda o.l.v. André Vis, organist Gerard van der Zijden.

Kanaalstraat 250 (nabij de sluizen)
Datum: Zondag 15 november
Aanvang: 15.30 uur
Voorgangers: pastor H. Münch en ds. L.J. Rasser 
Muzikale medewerking wordt verleend door het Katwijks Chr. Mannenkoor ‘Ju-
bilate’ o.l.v. Aldert Fuldner.

Midlumerlaan 24
Datum: Zondag 22 november
aanvang: 15.00 uur 
Voorganger: Aalmoezenier G.J. Jorissen
Muzikale medewerking wordt verleend door het zeemanskoor ‘de Skúmkoppen’
o.l.v. Egbert Scheffer, organist D. Huurman

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

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

Zeemanshuis in de Eemshaven

Pelgrimvaderskerk te Rotterdam/Delftshaven

Nieuwe Kerk, IJmuiden

Gereformeerde kerk, Harlingen
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Adressen maritieme pastores

Nederlandse Zeemanscentrale

MOERDIJK

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

ROTTERDAM

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

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

AMSTERDAM

Ds. Léon Rasser
Veembroederhof 164
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