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Beste mensen aan boord en thuis, 
 
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 
voornamelijk niet in de laatste plaats Filippijnse zeevarenden. 
 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is net bekend geworden dat de hoogste 
Amerikaanse rechters besloten hebben dat homo’s en lesbiennes met elkaar mogen 
trouwen. Dit blijkt voor een aantal collegae en zeevarenden aanleiding 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 Stefan’ zou hebben geschapen. 
 
Bij deze berichten gaat men echter voorbij aan het werk dat de Amerikaanse rechters 
hebben gedaan. Dat is de  huwelijkswet toetsen aan de grondwet van de Verenigd 
Staten. Wanneer bij de berichten op Facebook ook de  bijbelse ‘grondwet’ zou worden 
toegepast (alleen God liefhebben en de naaste als jezelf, Matteüs 22:36 - 40), zou er 
waarschijnlijk een minder felle toon zijn aangeslagen. 
 
Een grondwet is ontstaan toen mensen regels gingen opstellen.  
Op een gegeven moment bleek dat het ene regeltje met het andere in tegenspraak 
kwam. De grondwet biedt dan uitsluitsel welke regel de belangrijkste is. 
 
Dat betekent dat het goed omgaan met verschillende regels minstens zo moeilijk is als 
het opstellen ervan.  In de Joodse en Christelijke traditie hebben mensen die dit kunnen 
(rabbijnen, de Paus) dan ook een hoge 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 werken aan boord worden ook 
regels opgesteld. Erg veel regels zelf. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat die 
regelmatig met elkaar in tegenspraak zijn. Zo klaagde onlangs een zeevarende over het 
uitgebreide formulier dat ingevuld moest worden om het welzijn aan boord te 
garanderen. De tijd die dit met zich meebracht had naar zijn mening beter besteed 
kunnen worden aan pauze.  



Om ons werk ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren, zijn bijvoorbeeld nalatenschappen erg belangrijk voor 
ons. Giften zijn fiscaal aftrekbaar: ANBI nummer 0025.34.976 

Bankrelatie NZC:NL72 INGB 0000 1440 030 
 

Gebrek aan rust is immers een van de grootste problemen aan boord en een belangrijke 
reden waarom het niet altijd zo goed gesteld is met het welzijn aan boord. 
 
Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het doel van de regels, daar waar het werkelijk om 
gaat, uit het oog is verloren. Dat het gaat om het goede leven voor iedereen.  
Het nastreven van het goede kan beschouwd worden als grondwet. Minder goede regels 
zijn daarmee in tegenspraak.  
 
Kwalitatief mindere regels worden vaak opgesteld wanneer mensen geen overzicht 
hebben en het (koste wat het kost) toch willen hebben. Gezien de afstand van de 
schepen tot de wal is dat ook een beetje te begrijpen. Zeker als je bedenkt dat 
bemanningsleden vaak verschillende culturele achtergronden hebben. 
 
Mensen die geen overzicht hebben besluiten vaak eenzijdig 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 situaties zo'n overdreven loyaliteit kan leiden is te snappen als je 
kijkt naar de mensen die op een keiharde manier menen loononderhandelingen te 
moeten voeren. Zullen er, als het gaat zoals zij willen,  nog wel olietankers varen?  
Bij hele lage lonen kan immers bijna niemand 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 minder grappig voorbeeld vormen de mensen die 
overspannen thuis zitten omdat ze zichzelf hebben laten opjagen.  
Zij zijn nu maar weinig productief terwijl men het tegenovergestelde beoogde. 
 
In situaties van onzekerheid en angst is het dus niet verstandig de aandacht te vestigen 
op een deelbelang. Het ligt meer voor de hand een blik te werpen op de geschiedenis. 
Onzekere  situaties hebben 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 gebleken dat de grondwet die daarin staat prima 
voldoet. 
 
Dat mannen alleen met vrouwen mogen trouwen en vice versa is overzichtelijk.  
Dat alle mensen die elkaar daadwerkelijk 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 onbekende zaken door het goede voor een ieder na te streven mogen we 
als een beproefde en zelfs heilige wet beschouwen.   
 
Hopelijk zal dit nooit worden vergeten. 
 
Ds Leon Rasser 
 
l.rasser@pkn.nl 
 
 


