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Van de redactie In dit nummer

Met kerst gaan veel mensen lekker
eten. Het is iets dat bijna elke dag
aangenaam is om te doen. Met
kerst zoeken mensen elkaar op.
Hoewel het soms te plichtmatig is,
is het vaak gezellig en kijk je al
weer snel uit naar de volgende keer.
Met kerst beginnen op het
Noordelijk halfrond de dagen weer
te lengen en de zon weer meer
kracht te krijgen. Het is iets waar
bijna ieder mens, die dit opmerkt,
zich over verheugt.

Met kerst wordt ook de geboorte
van Jezus Christus gevierd. Zijn
komst heeft iets te maken met
vrede op aarde. Vrede op aarde
heeft te maken met vrede in jezelf.
En bijvoorbeeld ook in je familie en
op je werk. De vrede bewaren is
vaak taai en weerbarstig. Daarbij
moet ook nog eens opgelet worden
dat het niet om de lieve vrede gaat.
Dit alles maakt kerstmis ook een
weerbarstig feest. 

In deze Diepgang hopen we zó over
kerst te schrijven, dat het bijdraagt
aan een geslaagd kerstfeest. En
natuurlijk ook aan een gezegend,
vredevol 2016.  
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Wie regelmatig een shantykoor

hoort kan ongetwijfeld

meezingen met ‘Het kleine café

aan de haven’. Het lied van Vader

Abraham dat in allerlei

toonaarden en taal wordt

gezongen. 

Bij onze oosterburen - die wel van wat gezel-

ligs houden met hun altijd van die overdadig

gedecoreerde schlagerfestivals - zelfs door

sterren als Peter Alexander en Engelbert

Humperdinck. De krant ‘Die Zeit’ noemde het

ooit een ‘Lobgesang kleinbürgerlicher Gemüt-

lichkeit’. Nou, dat behoeft geen vertaling. De

spruitjesgeur walmt er voor mij sowieso van-

af.

Want je bent een fan of je haat het, er is geen

tussenweg. Zelf heb ik vooral een hekel aan

het: ‘en tevree!’ dat de zaal dan achter het

betreffende zinnetje aan blèrt. Hoezo tevree,

als havendominee hoor ik het toch nét even

Het kleine café
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te vaak. Om het op z’n Rotterdams te zeggen:

pleurt op met dat liedje!

Waarom ik het dan toch in mijn kerstmeditatie

gebruik? Dat komt door de burgemeester van

Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Iemand voor wie

ik bewondering heb en die ieder jaar een fan-

tastische speech bij de herdenking bij de Boeg

houdt. Iemand die de mooiste Arabische verzen

uit z’n mouw schudt. En deze man zei in een tv-

programma dat hij ‘Het kleine café’ prachtig

vindt, mooie poëzie. Dat was totaal onverwacht

en het zette me aan het denken. Want eigenlijk

geneer ik me voor dat brokje Nederlandse ‘cul-

tuur’. 

Volgens Aboutaleb zit het geheim in het refrein:

‘Daar in het kleine café aan de haven / daar

zijn de mensen gelijk en tevree / Daar in dat

kleine café aan de haven / daar telt je geld, of

wie je bent, niet meer mee.’ Kleinheid, gelijk-

heid, gewoonheid, volgens Aboutaleb zijn dat

positieve steekwoorden voor Nederland.

Zo had ik het nog nooit bekeken, maar ik ben

dan ook geen import-Nederlander. Iedereen ge-

lijk en tevree, het maakt niet uit hoeveel geld je

hebt, of wat voor status je op moet houden. Als

dominee hierover doordenkend, klinkt er bijna

iets bijbels in mee, zoals het boek Jesaja, waar

wordt beschreven dat een wolf gaat liggen

naast een lammetje. Dat een panter samen met

een geitje slaapt. (Jes. 11) Een plek waar ieder-

een er mag zijn. Wie je bent, wat je gedaan

hebt, het maakt allemaal niet uit. Je bent wel-

kom, ‘ja, het is daar een heel goed café’.

En zo doormijmerend, het wordt tenslotte weer

kerst, kom ik terecht bij dat bonte gezelschap

dat zich ruim 2000 jaar geleden in een stal in

Bethlehem verzamelde. Een groep herders,

laag opgeleide en laag betaalde mannen, van

wie vaak werd aangenomen dat het criminelen

waren. Verder hoogstwaarschijnlijk mensen van

de straat, die kwamen kijken wat er aan de

hand was. Natuurlijk de os en de ezel. En die

stinkend rijke wijzen die later op bezoek kwa-

men met hun dure geschenken. Maar ook daar

is iedereen gelijk en tevree. Want ze komen bij

dat kind, een hulpeloos en weerloos kind, maar

een kind met wie het licht is gekomen. Het

mooie is dat het niet beperkt blijft tot die ene

keer daar, bij Bethlehem. 

Wat de herders overkomt, wat de wijzen over-

komt, dat kan ook voor ons telkens weer wer-

kelijkheid worden. Elke keer als wij ons welkom

mogen weten. Als wij anderen welkom mogen

heten. Zonder poeha. Zoals in het liedje staat:

‘Op een plek waar een mens, méns mag zijn,

rijk of arm, ’t is daar warm’. Het kleine café in

Bethlehem.

Sentimenteel? Zeker. Kleinburgerlijke gemoe-

delijkheid? Ongetwijfeld. Maar ik ben om, laat

dat liedje maar weer horen. En ik wens ieder-

een een kerstfeest toe, zoals de mensen in het

kleine café (dat eind december ongetwijfeld

overdadig is versierd) dat vieren. 

Gelukkige kerstdagen!

Helene Perfors
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Kom dit jaar met kerstmis bij mij

Ik geef echt geen bal om kerstmis
Eén ding waar ik maar van droom

Geef geen zak om kerstcadeautjes bij zo’n gare dennenboom
Evengoed heb ik een wens uit het hart van mens tot mens

Zie je mij graag blij? Kom dit jaar met kerstmis bij mij.

Ik geef echt geen bal om kerstmis
Een ding waar ik maar van droom

Geef geen zak om kerstcadeautjes bij zo’n gare dennenboom
Zie je mij een sok ophouden voor kabouter Wattenbaard?

Wat ze door de schoorsteen gooien kan zo in de open haard
Evengoed heb ik een wens uit het hart van mens tot mens
Zie je mij graag blij? Kom dit jaar met kerstmis bij mij!

Ik doe haast geen bal met kerstmis, niks kalkoen of krentenbrood
Blijf gewoon twee dagen zitten onder de mistletoe

Kerstinkopen laat maar lopen, goede wijn behoeft geen krans
Alle kaarsen afgedropen, sterrengloed geen schijn van kans

Kerstmis raak ik in een dip zonder liefde in de krib
Gabriel opzij, jij ja, kom dit jaar met kerstmis bij mij

Oh jij, ja

Duizend lichtjes branden onzichtbaar om me heen
Ieder koor van knapen gaat door merg en been

Laat alle mensen zingen, laat al die klokjes klingen
Mensen alsjeblieft, breng de blijde boodschap bij

Alsjeblieft, breng mijn engel bij mij

Ik wil bijna niks met kerstmis, maar behoud nog goede hoop
Dat mijn engel deze kerstmis zo bij mij naar binnen loopt

En we kruipen bij elkaar, minstens tot het nieuwe jaar
Zie je mij graag blij? Kom dit jaar met kerst dan bij mij

Ooh, jij ja

All I want for Christmas is you (Mariah Carey/Walter Afanasieff, 1994)
Vertaling Jan Rot
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Ik heb niet zoveel met kerst-

verhalen schrijven. Waarom

zou je, alleen maar omdat het

december wordt schrijven over

vrede, engelen, de os en de

ezel, goede doelen en meer

aardser zaken als kerstmaaltij-

den of wintersportvakanties? 

In plaats daarvan vraag ik me

af hoe de kerst gevierd gaat

worden door veel mensen die

tijdens mijn verlof uitdrukkelijk

in het nieuws kwamen.

Hoe zal die tandarts uit 

Amerika, je weet wel, die de

beroemde leeuw Cecil uit Zim-

babwe doodde, zijn kerst vie-

ren? Met (zelf gedode)

kalkoenen? Toastend met een

goede wijn, terwijl de kop van

leeuw Cecil boven de open

haard met dode ogen toekijkt?

Hoe viert Poetin zijn kerst? Zou

hij stilstaan bij alle ellende die

de bombardementen aanrich-

ten in Syrië? Zou hij zijn troe-

pen en vliegtuigen opdracht

geven geen bommen te gooien

op 25 december? Zou hij aan

het hoofd van de rijkelijk ge-

dekte kersttafel zitten en voor-

dat de gemarineerde eland

wordt aangesneden, eerst

even stilstaan bij de nabe-

staanden van de MH17?

Niet dat hij er ook maar iets

mee te maken had, maar toch

...

Zal Erdogan vrolijke kerstkaar-

ten schrijven aan goede be-

kenden, zoals Merkel en

Cameron (fijne kerstdagen en

graag volgend jaar een lid-

maatschap van de EU)? 

Zeewiersum

Nog een paar weken en mijn verlof is voorbij: er moet weer gevaren

worden. Eén maand voor de kerst. Daardoor zal ik dit artikeltje pas aan

boord teruglezen in het kerstnummer van de Diepgang. 

Kerst vieren



Vakbonden blijken tandeloos wat betreft
het bepleiten van wifi-voorzieningen in de
haven. Scheepsagenten zien de verkoop van
simkaartjes voor internet nogal eens als een
manier om privé makkelijk flink wat bij te
verdienen. Slechts weinig reders zijn bereid hun
bemanning van een ruime hoeveelheid data te
voorzien, waarmee het internet kan worden
afgestruind.

In de zeemanshuizen is gratis wifi echter meer
regel dan een uitzondering. Om nog beter aan
de enorme surfbehoefte te voldoen, heeft de
zeemansclub van Melbourne nu zelfs wifi in het
busje aangelegd. In andere zeemanshuizen
wordt overwogen dit voorbeeld na te volgen.

Wifi in de bus
p e t t e rS
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Oh, nee, natuurlijk niet. Erdo-

gan is moslim en zal geen

kerst vieren. Hij heeft het te

druk met het opzetten van zijn

eigen dictatuur.

Zal er in het geboorteland van

Jezus vrede zijn of zal het Is-

raëlisch leger voor de tiende

keer in een jaar tijd dat Be-

doeïenendorp plat buldoze-

ren? Zullen de Palestijnen de

stenen voor één dag laten lig-

gen en hun zelfgemaakte ra-

ketten in de verborgen

opbergplaatsen laten rusten?

En dan dichter bij huis.

Hoe viert een hooligan kerst?

Hoe viert een lid van de NVU

kerst? Eerst even een bijeen-

komst verstoren en dan aan de

dis? Uiteraard een bijeen-

komst over vluchtelingen,

want dat zijn toch de mensen

die de westerse waarden (zo-

als kerstmis) bedreigen? Dat

zijn de moslims die Europa ko-

men ‘verislamiseren’ en onze

banen jatten. Zouden deze rel-

schoppers werkelijk één hap

of één glas wijn minder gebrui-

ken tijdens de kersttijd, omdat

de vluchtelingen zo veeleisend

zijn? Zouden ze nu net alle-

maal zijn ontslagen door de

komst van de asielzoekers? 

En hoe gaan de tienduizenden

vluchtelingen, die nog niet in

een AZC of vluchtelingenkamp

zitten, om met de kerst? Er zit-

ten immers ook christenen

tussen. 

En hoe zal Wilders de kerst

doorbrengen? Zal hij een

kerstviering bijwonen van de

PVV die in het teken staat van

‘minder Marokkanen’? Zal hij

(samen met zijn buitenlandse

vrouw) het glas heffen en een

kerstwens uitspreken (‘vrede,

maar wel aan eigen volk

eerst!’)?

Ik weet het niet. Wat ik wel

weet is dat ik straks met Filip-

pijnen, Russen en Nederlan-

ders kerst op zee zal vieren. En

dat we daar wat van gaan ma-

ken, ongeacht of we moeten

werken, in zwaar weer zitten of

andere ongemakken ondervin-

den, die het varen nou een-

maal meebrengt. 

Een goede en vredige kerst be-

gint gelukkig bij jezelf. 

Kees Wiersum
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Als zeemansvrouw heb ik gedurende het gehele jaar die

ene vraag ergens in mijn achterhoofd. Weet je wel, die van:

‘Vier ik dit jaar kerst met of zonder zeeman?’  

Dit jaar wordt het er dus eentje zonder. Hij viert kerst tussen de windmolens en
de jongens (5 en 11) en ik vieren kerst met z’n drieën. Bam!

Trouwens, Sinterklaas viert hij ook al niet mee. Kortom: het wordt een pittige de-
cembermaand.
December zou het trouwens echt stukken beter doen, als het nou eens ging
sneeuwen. Een mooie, witte kerst. En verder met veel kinderen op sleetjes, kerst-
koren die kerstliederen zingen, iedereen bij elkaar en vrede overal. Precies zoals
in de liedjes op Sky Radio en in de films op tv. Zelfs Sinterklaas staat vaak af-
gebeeld in een besneeuwd, Hollands landschap en die is hier al in november! 

Ieder jaar ben ik weer zo ontzettend teleurgesteld! Waarom is de werkelijkheid zo
anders? Het is hier nooit een sfeervolle, witte kerst. Het regent vooral en wij zit-
ten binnen voor de tv (keizerin Sissi van Oostenrijk te kijken) met lappen kunst-
matige sneeuw in de vensterbank. 
De verhouding tussen de jongens wordt gedurende de dag steeds een beetje grim-
miger. Eventjes naar buiten vinden ze meestal niet een goed idee, tot ik brul dat
ze nu toch echt hun regenlaarzen aan moeten trekken en dat we gewoon gaan!
Of iets van die strekking. 

Kerstmis
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Voor beide jongens staan de regenlaarzen al klaar. De oudste zoon heeft weer
nieuwe,  want hij groeit hard. Het te kleine paar laarzen is nog als nieuw. Maat 39.
Ik vraag me af wie ik er blij mee zal maken. Misschien onze nieuwe buren? Ja, we
hebben ook nog nieuwe buren. 

Omdat het elders op de wereld met de vrede nog steeds niet zo wil lukken, hebben
wij 600 nieuwe buren gekregen. Voornamelijk alleenstaande Syrische mannen. Is
de gemiddelde Syrische man net zo groot als de gemiddelde Hollandse man, of is hij
een slagje kleiner? En kan hij iets met laarsmaat 39? Al die vragen! Ik weet de
antwoorden niet.

Mijn 600 nieuwe buren wonen samen in de grote hal, waar de start van de 16e
Elfstedentocht al jaren niet plaatsvindt. Ze wonen er maar tijdelijk. En dan worden
ze weer naar een andere hal  gebracht in een andere plaats. En daarna wéér naar
een andere. 
Op deze manier kun je als vluchteling niet aarden. Niet in onze wijk, maar ook niet
ergens anders. En dat is ook precies de bedoeling. Je kunt pas aarden wanneer ie-
mand bepaalt dat je ergens mag blijven, of niet. Als je niet mag blijven, dan was je
in ieder geval ook niet geaard en kun je heel gemakkelijk weer vertrekken.  

Laat ik de laarzen gewoon maar gaan brengen. Er zijn
ook vrouwen en kinderen. Ik  kan ook best een paar
warme truien brengen, mijn jongens hebben al lang weer
een maat groter. 

Ik ga stamppot maken met de kerst. En als we die op
hebben dan zingen we van Vrede op Aarde. 
We steken een kaarsje aan ter herinnering aan diege-
nen die we moeten missen. Daarna start ik de vaat-
wasser en onze glasvezelkabel op en vervolgens hebben
wij een volledige videotheek tot onze beschikking.
Daarmee moet het zeker lukken om een verregende
kerst zonder zeeman te overleven. 

En op 30 december, dan zijn we allemaal thuis en begint het verlof. 
Met vrijheid gaan wij het nieuwe jaar in! 

Ik wens je alle goeds voor de feestdagen en een behouden

vaart in het nieuwe jaar. 

Een warme groet van 
Astrid Feitsema
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Boottocht met veteranen

Dat is dan wel wat laat. Volgens mijn beperkte

zeemanskennis wordt koffie tijdens ‘pikheet’

als ‘walslurp’ precies om 10 uur geserveerd

en meteen genuttigd.

Lijn 7. 

Bij het station, midden op straat waar ook

trams overheen ‘dartelen’ staat een heer. Uit

Utrecht, naar later bleek. Hij was even de weg

kwijt. Een groepje, allemaal in ‘pak’, loopt al

richting de ‘Smaragd’. Wij volgen hen. Wij ko-

men uit op een schip dat deint maar dat hoort

zo, dat schept vreugde.

Er zijn flink wat echtgenotes, die de oud-zeeva-

renden bijstaan op deze dag vol herinneringen,

vol emoties. Ze zoeken hun eigen hoekje, hun

eigen tafeltje.

Aan de voet van de beroemde Rotterdamse Erasmusbrug vindt een reünie

plaats aan boord van de ‘Smaragd’ vanwege het 50-jarig bestaan van de

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. De afvaart is om 11 uur met

koffie of thee.

Herdenken in de gordel van Smaragd



Er wordt gezoend. Als er stoom uit het schip

komt, varen we over Rotterdams baren, met

circa 80 personen uit 30 windrichtingen.

De groep is gerekruteerd uit verschillende

disciplines, want ook zeevarenden zijn ster-

felijk. Van sommige groepen, zoals degenen

die in oorlogstijd gevaren hebben, is er nog

maar één overlevende.

Zeevarenden zijn net mensen. Zodra ze Sail

Amsterdam afsloten wilden ze de gastvrij-

heid van Rotterdam proeven. Als we langs de

schepen varen, die in het dok liggen, begint

het grote overhoren. 

Dan komen ook de verhalen los. Dan eindigt

elk gesprek met een wapenfeit. “We zijn er-

felijk besmet, maar wel heerlijk besmet.”

“Met 8 jaar mocht ik al – onder begeleiding –

varen!”

De stemming aan boord is prima, de herken-

ning, het verwennen (er wordt onbeperkt

drank geschonken en men hoeft er niet voor

naar de bar, er is een heerlijk buffet), het he-

le dagje uit is bijzonder geslaagd. Emoties,

bijna tranen, onderstrepen het belang van

dit weerzien.

Om 15.45 uur vindt de debarkering plaats.

Dat klinkt chic maar de mensen van de ‘Sma-

ragd’ vinden het genoeg geweest en laten

ons achter op dezelfde kade waar het avon-

tuur begon. “Tot volgend jaar, dezelfde plek

en hetzelfde tafeltje.”

Wellicht heb ik lezers teleurgesteld met dit

verslag maar schrijven over technische za-

ken, over afstanden en carrières is voor an-

deren weggelegd. Dan blijft er voor mij de

saamhorigheid, het onderling vertrouwen, de

liefde voor het schip, het water en op af-

stand: het thuisfront.

Meta Bison
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Interview

Riechard Becker heeft
scherp oog voor trends
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De stagiaires die ik aan boord

spreek, zijn lovend over hem:

Riechard Becker, docent in de

baggervakken aan het

Scheepvaart- en Transport

College (STC) in Rotterdam.

Reden genoeg om hem eens op

te zoeken voor een gesprek. Dat

vindt plaats op de negende

verdieping van het grote STC-

gebouw aan de Lloydstraat. Het

is te merken dat Riechard een

benaderbare docent is: geregeld

steekt een leerling zijn hoofd

om de hoek met een vraag of

een opdracht die klaar is. Ik ben

nieuwsgierig naar Riechards

leven in de bagger en zijn

ervaringen in het

baggeronderwijs.

‘Ik wilde als kleine jongen al naar de bag-

gerschool in Delfzijl. Waar dat precies door

komt weet ik niet. Ik had geen familie in de

bagger of zo. Ik was wel hele dagen bezig

met wroeten in de modder. Toen ik twaalf

was bouwde ik met een wasmachinepomp-

je een eigen zuigertje. Maar van mijn ou-

ders mocht ik niet naar de LBO opleiding in

Delfzijl. Ik moest eerst de MAVO doen.

Daarna kwam het er toch van op MBO ni-

veau. Op het internaat. Om de week naar

huis. Maar ik was in 3 jaar klaar en ging

toen aan het werk.’ 

Riechard Becker begint als pijpenman op

de hoppers. Daarna werkt hij op een cutter

en ander materieel. Begin jaren ’80 gaat

het echter slecht in de bagger en is er geen

werk meer. Hij gaat een jaar varen als ma-

troos op een coaster en vervolgens terug

naar school. Na het behalen van zijn diplo-

ma voor stuurman op de grote handels-

vaart, komt hij weer op een coaster terecht.

Totdat zijn vrouw zegt dat het mooi is ge-

weest en hij aan de wal moet komen wer-

ken. Hij gaat vervolgens bij het

Havenbedrijf Rotterdam aan de slag. Daar

bekleedt hij verschillende functies die alles

te maken hebben met het baggerwerk in de

haven. Tot 2013. Na conflicten op de afde-

ling krijgt Riechard een burn-out en komt

een aantal maanden thuis te zitten. 

Wat doet dat met een mens? Hoe ben je
daarmee omgegaan?

‘Je hebt nergens meer zin in. Je zit alleen

maar. Mijn dochter heeft me toen gered. Zij

heeft me gedwongen de woonkamer op te

Opleiding tot baggermeester bestaat
over 10 jaar niet meer
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gaan knappen. Op een gegeven moment

had ze de helft van het behang eraf getrok-

ken en de behangrollen klaargezet. Toen

moest ik wel. Vanaf dat moment ging het

beter. Ik laat het nu nooit meer zover ko-

men. Ik zeg hoe ik erover denk en praat

erover. Mensen denken altijd dat bagge-

raars een grote mond hebben – en dat is

ook wel zo. Maar ze hebben ook een klein

hartje.’ 

Wanneer Riechard terug keert naar zijn

werk, blijkt zijn functie te zijn verdwenen en

komt hij op straat te staan. ‘Dan val je in

een zwart gat. Je gaat solliciteren, maar met

je 49 jaar ben je te oud, te duur en te erva-

ren. Dat knaagt aan je zelfvertrouwen.’ Plot-

seling komt echter via een recruitment

bureau het onderwijs in zicht: docent bag-

gervakken aan het STC in Rotterdam. 

Dan sta je ineens voor de klas. 

‘Ik wilde eerst eens een beeld krijgen: wat

zijn dat voor gasten? Het bleek een gemê-

leerd gezelschap. Jongens die een goed

beeld hebben van wat de bagger is, maar

ook een deel niet. En dan heb je erbij, van

wie je denkt: wat doe jij hier? Maar als

school mogen we niemand weigeren. We la-

ten mensen makkelijk binnen.’ 

Té makkelijk? 

‘Er zit een spanning tussen wat de water-

bouwbranche wil en de opleiding. De bran-

che zegt: wij willen goede opgeleide

mensen en méér daarvan. Wij hebben ons

best gedaan meer mensen af te leveren.

Maar nu blijkt dat er niet genoeg stage-

plaatsen zijn. Ik zit nog met 5 jongens en 5

oud-leerlingen, die ik niet kan plaatsen.’ 

Vroeger waren er genoeg stageplaatsen, nu
niet meer. Hoe komt dat? 

‘Veel bedrijven willen alleen nog HBO-ers.

Ergens snap ik dat wel. Het type schip ver-

andert. De tijd van de ‘klassieke’ cutters als

de Castor en de Taurus II is straks voorbij.

Nu heb je de zelfvarende cutters als de

Athena of de d’Artagnan. Dat vraagt om

een ander type mens: niet meer op een vas-

te locatie - maar het ene moment ben je ka-

pitein, het andere moment ben je weer

schipper. Als opleiding moeten wij daarop

inspelen, onze eisen bijstellen. We kunnen

eigenlijk niet meer zeggen: we weten niet

of het gaat lukken, maar we gaan het toch

met jou proberen. De techniek verandert zo

snel. We zullen dus tegen bepaalde jongens

moeten zeggen: sorry, maar de bedrijven

zullen jullie niet meer aannemen.’ 

Hoe zit het dan met de verschillende partij-
en als de Vereniging van Waterbouwers of
de bedrijven?

‘Dat vind ik moeilijk te zeggen. De Vereni-

ging van Waterbouwers, de bedrijven én wij

als STC hebben allemaal verschillende pet-

ten en belangen. Het is natuurlijk zo dat

heel de maatschappij verandert. Achter de

kassa in de supermarkt moet je tegenwoor-

dig ook HAVO hebben. Ik denk dat het ni-

veau van de middelbare school is gedaald.

Ik heb het meegemaakt dat een jongen 3 +

2 moest intypen op zijn rekenmachine.* Als

opleiding moeten we echter wel bieden

waar de bedrijven om vragen. Ik zie de op-

leiding tot baggermeester over 10 jaar niet

meer bestaan. Alleen nog voor bagger-

stuurman en –machinist.’ 



De baggerbedrijven hebben ook stagiaires
uit het buitenland, bijv. uit de Baltische sta-
ten. Zijn dat concurrenten voor de Neder-
landse leerlingen?

‘Ja, dat is een lastig punt. De vraag is natuur-

lijk waarom je als bedrijf buitenlandse werk-

nemers aanneemt. Gaat het alleen om de

prijs of ook om de kwaliteit? Een schip behe-

ren is een heel complex gebeuren. Neem bij-

voorbeeld de goedkope Chinese onderdelen.

Vaak blijkt goedkoop duurkoop te zijn. Kwa-

liteit betaalt zichzelf terug. Bovendien: aan

werklozen heb je ook niets. De bedrijven

hebben daar wel een verantwoordelijkheid

in.’ ‘Nederlanders zijn goed in zelf doen, cre-

atief zijn. Daar moeten we een voorsprong in

zien te houden. Ik probeer mijn leerlingen

daarom vanaf het eerste begin zelf projecten

te laten doen.’ Becker houdt een verslag om-

hoog van een proef met afschuivend zand:

‘Ik zeg: ga het maar eens uitvogelen. Als ik

dan zie wat ik terugkrijg, als ze hun best

hebben gedaan - daar word ik vrolijk van.’

Zelf is Becker op een gegeven moment naar

de wal gekomen. 

Krijg je jongeren nog zover om maanden in
het buitenland te werken?

‘Baggeren is een manier van leven. Ik pro-

beer leerlingen goed voor te bereiden op

hun stage. Toch zie je er soms ineens één

uitvallen, van wie je het helemaal niet ver-

wacht. Tegenwoordig is er internet. Dat

maakt de afstanden tot thuis veel korter,

maar het risico van invloed buitenaf veel

groter. Vroeger had je geen keus, dan bleef

je aan boord. Nu is het makkelijker om van

boord te gaan als je heimwee hebt. We pro-

beren daarom ook afspraken te maken met

vaders en moeders. De laatsten zijn vaak de

‘zwakke schakel’.’ Becker vervolgt: ‘Voor mij

gaat het om de instelling waarmee je aan

boord gaat. Het internaat had vroeger een

goede functie. Daar waren regels. Dan leerde

je op een kleine oppervlakte met elkaar om

te gaan. De mentaliteit is veranderd. Vroeger

was het meer ‘wij’, nu is het meer ‘ik’. Je

kunt dat betreuren, maar ik probeer er wat

aan te doen. Ik probeer de jongens bij te

brengen dat je het aan boord sámen moet

doen. Als de jongens bijvoorbeeld terug ko-

men van stage, gaan de stuurmannen en de

machinisten als aparte groepjes bij elkaar

zitten. Dan geef ik ze een opdracht dat ze

weer door elkaar moeten gaan zitten.’

Tenslotte, als je een verlanglijstje zou mogen
inleveren bij de bedrijven, wat zou daar dan
op staan?

‘Ik wil weten waar we aan toe zijn. Wat voor

type mens willen jullie dat we aanleveren?

Zorg alsjeblieft dat er voldoende stageplek-

ken zijn. En zorg vooral voor duidelijkheid:

als er meer hoogopgeleiden moeten komen,

dan zij dat zo.’

Stefan Francke
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Wie: Riechard Becker, 50 jaar
Wat: docent baggervakken aan het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam (STC)
Waar: woont in de Hoeksche Waard; is getrouwd en heeft een dochter van 23 jaar.

*Noot van de redactie: Het optellen van 3 en 2 wordt in Nederland op de basisschool geleerd.
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Dominee Piet Schelling is ie-

mand die de bijbel grondig,

van kaft tot kaft, bestudeert.

Zo kwam hij verhalen tegen

die op het eerste gezicht hele-

maal niet het goede leven be-

schrijven. In Genesis 19: 30 -

38 staat bijvoorbeeld beschre-

ven dat twee zussen hun vader

dronken voeren, geslachtsge-

meenschap met hem hebben

en een kind van hem baren.

Op een dag wilden de leden

van de kerk van dominee

Schelling dat hij een preek

over deze tekst zou houden.

Hij is toen gaan onderzoeken

welke betekenis dit verhaal

zou kunnen hebben. 

Hij kwam er op uit dat de zus-

sen heel graag kinderen wil-

den en het ook door vrijwel

iedereen van hen verwacht

werd om zich voort te planten.

Al is het maar om iemand te

hebben die voor ze zal zorgen

als ze oud zijn. Door omstan-

digheden zagen de zussen hun

vader als enige manier. Geen

Vreemde en bizarre bijbelver-
halen.Bijna iedereen weet dat de bijbel een boek is dat kan helpen

om goed te leven. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er leefre-

gels in staan (zoals bijvoorbeeld niet jaloers zijn maar voor elkaar proberen

te leven) en verhalen over mensen die voorbeeldig hebben geleefd.

Prostitutie, geweld en incest
e z i e n  e nG

g e l e z e n
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onbelangrijk detail is dat hun

kinderen uiteindelijk voorou-

ders van Jezus Christus bleken

te zijn. Zonder hun daad had

was hij er nooit geweest. 

Uit een wanhoopsdaad is uit-

eindelijk dus iets goeds ont-

staan dat zelfs beslissend

blijkt te zijn voor de kwaliteit

van leven. Zo worden althans

het leven en de leer van Jezus

Christus door zijn volgelingen

gezien. En zelfs als je je daar

niet toe rekent, dan nog kun je

je voorstellen dat nood wetten

breekt en het resultaat daar-

van helemaal niet zo beroerd

blijkt te zijn. 

De andere JC (Johan Cruyff )

beschrijft dit inzicht in andere

woorden: ‘Ieder nadeel heb

zijn voordeel’. Zo verklaart hij

bijvoorbeeld dat een team dat

door een rode kaart nog maar

met 10 mensen speelt en ach-

ter staat, niet meer twijfelt of

er achterin 1 op 1 gespeeld

moet worden. Juist omdat men

niet langer twijfelt, wordt er

gewonnen en blijkt de rode

kaart achteraf een zegen te

zijn geweest. 

Voor wie het bovenstaand ge-

deelte allemaal wat te snel

gaat heeft dominee Schelling

zijn preek omgewerkt tot een

goed te volgen artikel. Zijn be-

toog heeft dezelfde opbouw

als een speelfilm uit Holly-

wood. Er is een hoofdrolspeler

die zich in moeilijkheden be-

vindt (door een moeilijke bij-

beltekst aan de orde te

stellen) en zich daar knap uit-

redt. Het artikel staat in een

boekje waarin hij nog tien an-

dere ‘lastige bijbelverhalen’

behandelt.

Bij het lezen blijkt dat hij niet

bij elk lastig en bizar bijbelver-

haal een spannende uitleg

heeft. Zo staan er in de bijbel

heel wat teksten die de lezer

aansporen zijn/haar kinderen

te slaan. Dit is vandaag de dag

in Nederland niet alleen verbo-

den, iedereen is zelfs verplicht

te melden dat zoiets gebeurt,

zodra men er weet van heeft.

Dominee Schelling zegt daar-

over dat deze teksten niet in

onze cultuur passen en hij het

met de strekking van de voor-

schriften wel eens is. Maar wie

is dat niet? Het is niet nodig

om de bijbel te lezen of naar

de kerk te gaan om te horen

dat het niet goed is om kinde-

ren te verwennen of ze met

weinig aandacht te laten op-

groeien. 

Persoonlijk vind ik het van do-

minee Schelling een sterke zet

om zich niet tussen de regels

door als bewonderenswaardi-

ge uitlegger te presenteren. Zo

wordt het boekje als het leven

zelf. Soms verrassend, inspire-

rend en verheffend, maar toch

minstens zo vaak voorspelbaar

en weerbarstig. Daarbij kan

opgemerkt worden dat hoe ie-

mand zich tot de bijbelse ver-

halen verhoudt, lijkt op hoe

iemand tegen het aardse leven

aankijkt. 

Dominee Schelling roept zijn

lezers op om het nadenken

over het goede leven niet al-

leen te doen. Zijn boekje is

vooral bedoeld om een ge-

sprek op gang te brengen. In

heel wat kerken worden dan

ook bijeenkomsten georgani-

seerd waar men wekelijks een

hoofdstuk van zijn boek be-

spreekt. Aan boord zal dit op

deze manier waarschijnlijk niet

of maar zelden gebeuren. 

Dit neemt niet weg dat ik elke

lezer van Diepgang aanraad

zijn boekje te lezen. Onderwer-

pen als geweld, prostitutie en

oorlog worden immers op elk

schip aan de orde gesteld en

daar valt meer over op te mer-

ken dan op nu.nl of bij DWDD

gebeurt. Daarnaast bevat het

boek een interessant slot-

hoofdstuk waarin de betekenis

van het ‘duivelse getal’ 666

wordt uitgelegd!

Léon Rasser
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Sinds 3 oktober beschikt de haven va     
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      an Harlingen over een zeemanshuis!
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Victoriaans polderen 
De meeste zeevarenden komen uit de Filippijnen, de grootste havens

bevinden zich in China en alle internationale regelgeving voor de

koopvaardij wordt in het Zwitserse Genève opgesteld. 

Toch bevinden zich het hoofdkantoor van de scheepsvakbonden

(International Transport Federation / ITF), het secretariaat van de verenigde

zeemanshuizen en zeemansmissies, (International Christian Maritime

Association / ICMA) en een federatie van reders (International  Shipping

Federation / ISF) zich ‘of all places’ in Londen.

Roger Harris

Britse moraalridders ten strijde
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Voormalig koopvaardijpredikant Berend van

Dijken heeft ooit het kantoor van de ICMA van

Londen naar Rotterdam verhuisd. Ondanks de

lagere kosten en een betere bereikbaarheid

wist zijn opvolger niet hoe snel het kantoor

weer terug naar Londen moest. 

Dat men zich daar als ‘Charity’ kon registreren

zou unieke voordelen hebben. Ook vindt men

het belangrijk om weer in de buurt te zitten van

de vakbond en verenigde scheepseigenaren

van het ‘old boys’ netwerk.

Teneinde van Londen de hoofdstad van het zee-

manswelzijn te maken, is er ook een netwerk

opgericht, waarin alle partijen proberen samen

te werken. Bewezen succesvolle projecten, als

de 24 uur telefonische hulplijn voor zeevaren-

den (00800 73232737), hulp aan slachtoffers

van piraterij en de uitgave van een boekje met

de adressen van alle zeemanshuizen in de we-

reld, heeft men inmiddels naar zich toegetrok-

ken. 

Het netwerk wordt ISWAN genoemd, Interna-

tional Seafarers Welfare and Assistance Net-

work. Uiteraard staat dit netwerk ook op

Facebook. Ooit heb ik mij wat gedachteloos om

beleefdheidsredenen aangemeld als vriend. 

Erg zorgvuldig wordt er met mij niet omgegaan.

Sindsdien word ik almaar opgeroepen om op

tal van exotische plaatsen ter wereld conferen-

ties bij te wonen. Het is mij daarbij totaal niet

duidelijk waarom ik daar heen moet en waar ik

de tijd en het geld vandaan moet halen om dit

te doen. 

Onder de vriendelijke leiding van ISWAN-leider

Roger Harris hebben de representanten van

vakbond, reders en zeemansmissies ook een

top-10 van manieren opgesteld, waarop zeeva-

renden hun vermoeidheid te lijf kunnen gaan. 

Zo'n lijstje doet het namelijk goed op Face-

book. 

Vol trots en enthousiasme nodigde mijn vriend

Roger me dan ook uit zijn resultaat van een

middagje polderen te gaan lezen. 

Bij het lezen blijkt dat de werkgevers hun za-

ken goed voor elkaar hebben bij ISWAN. Zeeva-

renden wordt namelijk aangeraden gezonder te

gaan eten, meer te bewegen, beter met elkaar

te communiceren etc. etc. Opvallend is dat zee-

varenden niet de suggestie gedaan wordt om

de politiek, werkgever of zelfs maar de vak-

bond te benaderen, wanneer het werk niet vol

te houden is. 

De laatste tip op de lijst van ISWAN is een heel

opvallende. Men wordt geadviseerd niet naar

porno te kijken. Over de ‘nadelen’ van porno

kijken is namelijk helemaal niet zoveel bekend.

Het meest belangrijke is dat het zoals alcohol,

gokken of geld verwerven, verslavend kan wer-

ken. Bij mijn bezoeken aan bemanningen van

schepen merk ik dat het ontmoedigen van het

gebruik van porno maar weinig oplevert.

Bij het lezen van dit advies krijg ik dan ook een

wat ongemakkelijk gevoel. De organisatie waar

ik voor werk, de Protestantse Kerk in Neder-

land, is lid van ICMA. ICMA doet weer mee met

ISWAN dus in zekere zin komt deze tip ook van



mij. Daarbij maak ik deel uit van een cul-

tuur, waarbij het belangrijk is dat je zegt

wat je doet en doet wat je zegt.

Dit betekent niet dat normen en waarden

nooit aan de orde komen in mijn gesprek-

ken. Filippijnse zeevarenden noemen in dit

verband vaak de burgermeester van Davao. 

Enigszins vergelijkbaar met Singapore, be-

stuurt hij zijn stad met harde hand en is er

bijvoorbeeld geen uitgespuugd kauwgum-

metje op de openbare weg te vinden. Aan

de prostitutie heeft hij echter geen einde

gemaakt, omdat hij de mensen die daarin

werkzaam zijn geen alternatief kan bieden.

De meeste zeevarenden vinden dit beleid

logisch en trekken het op geen enkele ma-

nier in twijfel. Dit is voor hen in zekere zin

te vergelijken met het kijken naar porno op

het moment dat er geen alternatieven be-

schikbaar zijn om seksualiteit te beleven.

Zeevarenden twijfelen echter wel eens aan

hun reders. Zij vragen zich af of het verwer-

ven van geld voor hen een verslaving is ge-

worden, waardoor zij geen goede

werkgevers (meer) zijn. Een lijst van 10 tips

hoe zij nog beter het leven op zee zouden

moeten volhouden bevestigt ook het beeld

van reders als ‘rupsje nooit genoeg’. 

Hoewel ik zelf niet iemand ben die heel erg

trots is op Nederland en mijn bezoeken aan

010 zo kort mogelijk houd, vind ik het jam-

mer dat het hoofdkantoor van de ICMA zich

niet meer in Rotterdam bevindt. De kwali-

teit waarom deze stad bekend staat, het

waarderen dat iemand zegt waarop het

staat en wat er daadwerkelijk aan de hand

is, wordt in Londen node gemist. 

Dat lijkt me voor zeevarenden niet alleen

een spijtige zaak, maar ook niet bij hen

passen.

Léon Rasser  
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Facebook biedt troost  
In een onlangs verschenen onderzoek naar internet aan boord blijkt dat
72% van de bemanning Facebook als het meest populaire sociale
medium ziet. Meer dan 77% van alle zeevarenden heeft een
smartphone. Een groot deel daarvan heeft ook nog een ander digitaal
apparaat mee aan boord. In 2015 werd er voor het eerst meer naar huis
gebeld via het internet dan met een telefoon(kaart).

Diepgang is ook actief op Facebook. Ons vorige nummer over regels
werd gelukkig goed ontvangen. Naar aanleiding van de bescherming
van schildpad Pépe werd opgemerkt: "Ben blij dat we deze regels
hebben. Vaak zijn er teveel regels, maar voor de dieren kunnen er niet
genoeg zijn."
Astrid schreef over het geregelde en soms ook vooral ongeregelde leven
bij haar thuis. Ze vindt steun bij Betty: "Voor een kwalitatief uitermate
teleurstellende moeder doe je het zo gek nog niet." En Carina schrijft:
"Je doet het goed hoor. De kids zien er weldoorvoed uit, ze zitten in de
kleren, zijn welbespraakt, gevoelig voor anders problemen en ga zo nog
maar even door. In een huis vol liefde." Zo kan Facebook ook een
medium van troost zijn.

Dan moet je natuurlijk wel toegang tot het internet hebben. In het
eerder genoemde onderzoek zijn ook cijfers te vinden over de
toegankelijkheid van internet aan boord. Op meer dan de helft van de
schepen is toegang tot elke vorm van communicatie een probleem
("weinig" of "nooit"). Minder dan de helft van de schepen heeft volledig
internet (dus niet alleen e-mail) aan boord - met als gunstige
uitzonderingen: passagiersschepen, offshore en autoschepen. Op dit
punt moet dus nog heel wat worden geregeld. Het "Crew Connectivity
2015 Survey Report 2" kan worden gedownload op
www.seafarerswelfare.org. 

Mensen zonder internet moeten het doen met de
samenvatting die u zojuist heeft gelezen. 

Stefan Francke

D i e p g a n g  o p
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Dankbaar werk
Radarweg Amsterdam. 

Het is winter, december. 

De lucht is grijs, de wind is schraal en het is koud. 

Het verschil tussen buiten en binnen is groot. 

Wie het Seamen's Centre binnenstapt voelt het gelijk. 

De sfeer is een warme en de kachel brandt. 

De kerstboom trekt de aandacht. 

De lampjes doen de ballen oplichten. 

Gouden ballen, zilveren ballen, rode ballen. 

De ruimte onder de boom is leeg, nóg wel.



De rust buiten is bedrieglijk. 

De laatste maand van het

jaar is de drukste. En we

mogen dan wel op schema

liggen, er valt nog veel te

doen. Etenswaren inkopen

bij de Hanos, telefoonkaar-

ten bijbestellen en ook de

kerstkaarten voor relaties en

sponsoren zijn nog niet ge-

schreven. Gelukkig staan we

er niet alleen voor. 

De dozen vol met kerstpre-

sentjes neemt havendomi-

nee Leon Rasser voor z'n

rekening. Pakpapier, plak-

band en scharen liggen er-

naast. Hij en de zijnen zijn er

wel even zoet mee. En dat

terwijl de havendominee het

drukker heeft dan ooit. 

Hij gaat van schip naar

schip, belt, regelt en is druk

doende met de voorberei-

dingen van kerstavond. Hoe

de dienst verlopen zal weet

hij alleen. 

Wij wachten af. 

Wat is z'n thema dit jaar, wie

is de gastspreker, zit er een

zingende zeeman in de zaal

én... zijn ze ingenomen met

de pakjes onder de boom?

Op vrijdag 26 december

2014 kwam een mail binnen.

Mooie woorden, vertrouwde

woorden. Nu eens niet uit-

gesproken, maar uitgetypt.

De Filippijnse zeeman

schreef dit: 

'On behalf of Stenstraum,

this is 3/off Gumacal. I

would like to extend my 

heartfelt gratitude for the

Christmas present you gave

to us. Christmas is all about

family and loved ones. 

Giving us the opportunity to

connect with our family me-

ans a lot to us. All the sacri-

fices that we bring are worth

sacrificing because of them.

Trough your institution you

have bridged the gap be-

tween us all. Thank you very

much! 

Merry Christmas and a Hap-

py New Year.' 

Leo Bersee
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Kerst vieren en kerstcadeaus
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Onderzoek toont aan 
6.42 tevreden

Zo moeilijk is het toch allemaal niet. Eigenlijk kun je zo wel

bedenken wat een zeevarende nodig heeft om redelijk gelukkig

zijn werk te doen. Met een behoorlijk salaris, goede sfeer aan

boord en mogelijkheden voor een goed contact met thuis, kom je

al een heel eind. Voeg daarbij de optie om af en toe aan de wal te

kunnen gaan en vergeet goed eten niet: dan heb je het meeste wel

te pakken.
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Maar tegenwoordig worden

uitgebreide onderzoeken los-

gelaten op het geluk van de

zeeman. 

De zeevaartindustrie heeft ook

het toverwoord ontdekt, dat al

jaren aan de wal populair is in

managementkringen: tevre-
denheidsonderzoek. Een tevre-

den medewerker presteert

beter, is de gedachte en betere

prestaties zijn goed voor het

bedrijf. Dus is het manage-

ment er alles aan gelegen goe-

de cijfers te kunnen

presenteren op dit gebied.

De KHV Mediagroup heeft een

onafhankelijk tevredenheids-

onderzoek gehouden onder

zeevarenden: de Crewtoo 
Seafarers Happiness Index. 

In dit onderzoek wordt precies

gemeten waar we het hierbo-

ven over hebben gehad, plus

vragen over je ontwikkelings-

mogelijkheden als zeeman en

de werkdruk. Hoeveel zeeva-

renden aan dit onderzoek heb-

ben meegedaan vermeldt het

rapport niet. Maar de antwoor-

den komen in ieder geval uit

meer dan 50 landen. Naar ver-

houding hebben veel kapiteins

de vragenlijst ingevuld. In hoe-

verre dat de cijfers zou kunnen

beïnvloeden, staat niet in het

rapport.

Het algemene tevredenheids-

cijfer van de zeevarenden

komt uit op 6.42 op een schaal

van 1 tot 10. Een heel gemid-

deld cijfer dus. Dat is niet zo

verbazingwekkend als je de

rest van de cijfers bekijkt. Die

bevinden zich allemaal rond

de 6.5. 

Er is een uitschieter naar be-

neden als het gaat om de wel-

zijnsfaciliteiten aan de wal

(5.68) en een uitschieter naar

boven voor saamhorigheid met

de collega´s aan boord (7.16).

Wat moet je met deze cijfers?

Het zijn allemaal gemiddelden

en een 6.42 betekent dat er

ongetwijfeld zeevarenden zijn

die heel tevreden zullen zijn.

Maar daar staan vervolgens

zeevarenden tegenover die

zich heel ontevreden voelen.

Je kunt er dus alle kanten mee

op. En dat gebeurt dan ook.

Vakbonden wijzen erop dat

een zesje maar net voldoende

is en dat er dus nog heel veel

verbeterd moet worden. Terwijl

de International Shipping Fe-

deration (ISF) al heeft aange-

geven dat het juist op de

grond van de cijfers met het

maritieme welzijn wel goed zit.

Het wordt een beetje: glas

halfvol / halfleeg.

Verraderlijker is echter dat een

index stijgers en dalers ver-

toont. De Crewtoo Index laat

ten opzichte van een half jaar

geleden een 0.2 stijging zien

in het algemene geluksgevoel

van de zeeman. Dat is fijn, zou

je kunnen zeggen, het gaat de

goede kant op. Maar een ge-

middelde stijging hoeft natuur-

lijk niet te betekenen dat er op

alle gebied vooruitgang is ge-

boekt. Dat zie je ook in de in-

dex: sterker nog, op sommige

terreinen is er juist achteruit-

gang geboekt. De pijnpunten

D
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blijven gewoon staan: bij veel schepen

geen of nauwelijks wifi, in veel havens

problemen met de shoreleave, toegeno-

men werkdruk met alle papierwerk en te

weinig bemanning. Daarnaast kan een

kleine stijging in de index op een bepaald

punt ook makkelijk worden uitgelegd als:

‘Zie je wel, we hebben dit item getackled.

Nou er verder niet meer over zeuren.´ 

Tevredenheidsonderzoeken lijken soms

een poging om vooral te laten zien dat er

toch van alles wordt ondernomen op wel-

zijnsgebied. Bovendien wordt op een ge-

geven moment vervolgens het bekende

argument uit de kast gehaald: de mensen

kiezen er toch zelf voor? Ze worden niet

gedwongen om te gaan varen. Niet zeu-

ren dus. En zo wordt de bal heen en weer

gespeeld tussen de bedrijven en de ha-

vens. Wat zou er gebeuren als we eens

een ontevredenheidsonderzoek zouden

houden? 

Maar laten we ook eerlijk zijn en de hand

in eigen boezem steken. De laatste vraag

in de Happiness Index betreft de voorzie-

ningen in de havens (‘welfare facilities’).

Er is veel waardering voor de Zeemans-

huizen. Maar er is ook kritiek: ze zijn

soms niet aantrekkelijk en eigentijds ge-

noeg. Op dat punt kunnen zeemanswel-

zijnsorganisaties en kerken zeker niet

tevreden achterover leunen.

Stefan Francke
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piness

Varenden- en 
domineesgeluk

p e t t e rS

Uit Nederlands onderzoek is gebleken (o.a.

door Joyce van Leeuwen van de Erasmus

Universiteit in 2011) dat de categorie

‘bestuurders en technici van zeevaart- en

luchtvaartschepen’ bovenaan staat als beroep

met het gemiddeld grootste geluk. 

Dat gemiddelde geluk neemt wat af naarmate

er meer thuiswonende kinderen zijn

(gezinssituatie) en het wat minder betaald

wordt (slechte carrièrekansen). 

Mocht u dus op een gegeven moment toch

besluiten wat anders te zoeken dan is er goed

nieuws. 

Een Amerikaanse studie (CCM Benchmark)

heeft onlangs een lijst samengesteld van

beroepen waarvan je het meest gelukkig wordt. 

De wat verrassende uitkomst is: wordt

dominee of priester. 

Met stip op nummer 1. Mocht u dat een iets té

radicale stap vinden, brandweerman (3) en

kunstenaar (5) scoren ook goed. Veel geluk!

Helene Perfors



Ik was onder de indruk van al-

les. Alles leek zo groot en on-

werkelijk. De Spido vond ik

geweldig, want die leerden mij

nog meer dan waar ik van had

kunnen dromen. Ze lieten mij

de andere kant zien. Ik voelde

mij een gluurder in de wereld

van Jan. 

Gelukkig probeerde de beman-

ning mij altijd op mijn gemak

te stellen en kwamen met al-

lerlei kreten en scheepstaal,

waarvan ik werkelijk geen idee
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Niet-topless zonnen op de brugvleugel

Meevaren
De eerste keren aan boord waren voor mij een

hele happening. 

Ik was jong, verlegen en bleu. De schepen op de

Merwede vond ik gigantisch! Geloof dat ik wit

weg trok toen ik aan Jan vroeg: ‘Wat ligt daar nu

voor een parlevinker langszij’ en zijn antwoord

was: ‘Dit zijn nu die grote jongens, die jij op de

Singel voorbij ziet gaan’. Oeps…
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Waar een 
dominee op
lijkt

Maritiem pastoraat in de praktijk

Als ik me bij mijn scheepsbezoeken

voorstel als een vertegenwoordiger

van de zeemansmissie, willen

zeevarenden geregeld wat meer

over me weten. 

had van wat ze nu bedoelden.

Welke kleur pendek ik droeg,

of we samen de kooi nog in-

doken, of ik wat voorgaats

wilde halen, enzovoort. De

spreekwoorden waren ook

prachtig, onbekend en nieuw

voor mij. ‘Een vrouw en een

kip zijn de pest op een schip’

en ‘rooie vrouwen en krim-

pende winden zijn niet te ver-

trouwen’! Deze clown Bassie

heeft zich nog nooit zo wel-

kom gevoeld. 

Ik kwam er al snel achter dat

er een bepaalde pikorde

heerst aan boord, waar ook ik

me aan zou moeten houden

en dat er voor vrouwen toch

andere regels gelden aan

boord. Nu vond ik het niet-

topless zonnen op de brug-

vleugel overigens vrij logisch.

De matrozen moesten best

aan mij wennen,  want hoezo

help je met afruimen?

In de mess eten aan een be-

paalde tafel, daar moest ik

wel aan wennen. Zeker toen

manlief hoger kwam in rang

en de plaatsen aan tafel weer

anders moesten, zeker als ik

aanschoof. Verschrikkelijk heb

ik dat altijd gevonden. Ik ben

een Bourgondiër en heb het

liefst het hele spul bij elkaar. 

In de begintijd zat ik huilend

in het busje, wat mij van

boord naar de parkeerplaats

bracht. Snapte niet dat vrou-

wen hard lachend en zwaai-

end afscheid namen. Maar het

is helemaal goed gekomen

met mij. Ik houd heel veel van

Jan. Ik geniet als hij thuis-

komt, maar soms geniet ik

nog meer als hij vertrekt. 

En de Spido… dat is lang zo

leuk niet meer als vroeger. 

Joke van den Dool



31

D
iepgang

Als ze vragen of ik een priester ben, zeg ik dat

ik er als dominee op lijk, maar het niet hele-

maal ben omdat ik ook mag trouwen. Inmiddels

heb ik afgeleerd om te zeggen dat ik protestant

ben, omdat ik dan onmiddellijk in verband ge-

bracht wordt met de verplichte afdracht van

10% van het inkomen aan de kerk, slecht

spreek over homoseksuele mensen en het ver-

bied om alcohol te drinken en sigaretten te ro-

ken. Als koopvaardijpredikant namens de

Protestantse Kerk in Nederland heb ik veel ge-

matigder standpunten, waardoor ik me maar

als ‘min of meer protestant’ omschrijf.

Meestal wordt er genoegen genomen met mijn

antwoorden, maar op een dag vroeg mij ie-

mand het naadje van de kous. 

Het was aangenaam en interessant om met de-

ze vragen bezig te zijn, maar helaas werd ons

gesprek onderbroken door de kapitein van het

schip. Hij wilde graag een simkaartje bij mij ko-

pen voor zijn mobiele telefoon. Toen hij dit ge-

daan had pakten we gelukkig de draad van het

gesprek weer op, maar al snel werd opnieuw

het gesprek verstoord. Ditmaal door de ste-

ward die ook naar huis wilde bellen. Aangezien

ik de kaartjes zonder winstoogmerk meeneem,

verkocht ik hem er een voor de helft van de

prijs die ik de kapitein had laten betalen. “U

doet net zoals de prostituees in Brazilië

meneer”, zei hij verrast. “Daar vragen ze de ka-

pitein wel 600 dollar en mij maar 50.”

Dit kon ik natuurlijk op geen enkele manier

ontkennen, maar als iemand me weer eens

vraagt wat voor vertegenwoordiger van de zee-

mansmissie ik nou precies ben, weet ik nog

niet of ik mijn duidelijke overeenkomst met

sensuele Braziliaanse dames zal vertellen.

Léon Rasser 
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Ooit wilde in Hanoi het toenmalige

Franse gezag wat doen aan het

rattenprobleem in de stad. Besloten

werd een premie uit te delen voor

iedere dode rat die kon worden

overhandigd. Na een half jaar bleek

dat het aantal ratten in de stad was

verviervoudigd. Wat was het geval?

Men was ratten gaan kweken om

meer premies op te kunnen strijken.

In dit voorbeeld is sprake van een zogenaamde

‘perverse prikkel’. Hierbij gaat het om prikkels

die precies het omgekeerde bereiken van wat

ze beogen. 

Een meer recent voorbeeld: internationaal

heeft men afgesproken de uitstoot van uitlaat-

gassen terug brengen. Veel regeringen beslo-

ten daarom autofabrikanten die uitstootzuinige

auto’s maken, te belonen met een lagere belas-

ting op de aanschafprijs. Deze prikkel van een

lagere belasting leidde echter tot onbedoelde

effecten. Zo ging Volkswagen zijn auto’s niet

schoner maken. Maar om de auto goedkoper te

maken, paste het de software aan, die de uit-

stoot meet. 

Als het om milieubeleid gaat, zijn er meer per-

verse prikkels te bedenken. Bekend zijn de

enorme investeringen in afvalscheiding. Men

denkt zo het milieu te sparen, terwijl vaak blijkt

dat aan het einde van het hele traject het afval

gewoon weer bij elkaar komt. Of het dure afval

wordt gedumpt in landen waar men het minder

nauw neemt met de regels. Sinds 2015 mogen

in de zogenaamde ‘emission controlled area’s’

(ECA’s) schepen alleen nog maar met schonere

brandstof (maximaal 0,1% zwavel) varen. Een

maatregel die goed voor het milieu wil zijn. Een

ongewenst bij-effect is echter dat schepen,

voordat ze het ECA-gebied invaren, nog even

een extra rondje maken om hun minder schone

brandstof op te stoken. Dan hoeft die niet te-

gen dure kosten uit de bunkers te worden weg-

gepompt.

Perverse prikkels zijn er in verschillende soor-

ten en maten. Vaak leiden ze tot één van de

volgende drie effecten, die de goede bedoelin-

gen van de oorspronkelijke maatregel perverte-

ren:

1. Meer papier-effect - perverse prikkels lei-

den vaak tot meer regels en bureaucratie. In de

wereld van de offshore ligt de lat op gebied van

milieu en veiligheid heel hoog, maar hebben de

administratieve lasten een soms bijna absurde

vorm aangenomen. Dit leidt bij bemanningen

vaak tot het gevoel dat het belangrijker is om

de papieren op orde te hebben, dan daadwer-

kelijk te kijken naar veiligheid of milieu. Waar

ligt de grens? Zo werd bij een HSE-bezoek op

een Nederlands schip gerapporteerd, dat bij ie-

der stopcontact stickers geplakt moesten wor-

den met ‘220 V’ erop. Wat is dan de volgende

Perverse
prikkels
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stap? Waarschuwen dat je je schoenveters niet

te strak moet strikken, anders raken je voeten

bekneld?

2. Incident-effect - perverse prikkels kunnen

een angstcultuur in de hand werken. Men

wordt bang om fouten te maken. Een kleine

misstap kan grote gevolgen hebben, want de

belangen zijn groot. Als een klein olielek een

enorme toestand aan papierwerk, rapportages,

mensen aan boord en wat al nog meer tot ge-

volg heeft, wordt de verleiding groot het inci-

dent te verdoezelen. En dat was juist niet de

bedoeling! Alle moeilijke regels rond het afzet-

ten van opgepikte vluchtelingen op zee vormen

voor sommige schepen de perverse prikkel om

een zinkend bootje vol vluchtelingen voorbij te

varen.

3. Melkkoe-effect - van perverse prikkels kan

een behoorlijke marktwerking uitgaan. Er zijn

altijd mensen of bedrijven die handig inspelen

op de maatregelen die worden opgelegd. Be-

rucht zijn de diploma's en certificaten op mi-

lieu- en veiligheidsgebied, die tegenwoordig in

de map moeten zitten. In veel gevallen moeten

bemanningsleden de cursussen ook nog op ei-

gen kosten volgen! Als milieubewust bedrijf

kun je jezelf in positieve zin onderscheiden van

andere bedrijven. Dan is het noodzakelijk dat jij

iets meer hebt bedacht op milieugebied dan je

concurrenten (bijvoorbeeld een certificaat dat

de lucht in de accommodatie bij jou volgens al-

lerlei normen schoon genoemd kan worden).

En zo wordt er tegen elkaar op geboden. Uit-

eindelijk wordt het natuurlijk allemaal onbe-

taalbaar.

Perverse prikkels vinden we vooral terug op

terreinen die we heel belangrijk vinden: zorg,

veiligheid, milieu, bankwezen, school en we-

tenschap. We willen dat we het in onze maat-

schappij op deze gebieden goed voor elkaar

hebben. Daar vormt de zeevaart geen uitzonde-

ring op. Maar we lijken soms te vergeten, dat

regels en geld niet altijd de beste middelen zijn

om mensen aan te sturen. Op deze terreinen

speelt de ethiek vanouds een belangrijke rol.

Mensen worden niet alleen gemotiveerd door

geld of door regels. Goed handelen heeft ook

alles te maken met vertrouwen, de juiste instel-

ling en karakter. Die moeten groeien in een

mensenleven. 

Perverse prikkels doen een beroep op de lage-

re instincten van een mens en schatten de

mens in feite veel te laag in. Als je volwassen

mensen als kinderen behandelt, gaan ze zich er

vanzelf ook naar gedragen. Het lijkt me belang-

rijk dat overheden en bedrijven méér mens in

hun werknemers willen blijven zien en hen ook

zo benaderen. 

Een menselijke maat blijft van groot belang.

Hoe groter de afstand tot de top, des te groter

is het gevaar dat op lagere niveaus de goede

bedoeling van bepaalde regels wordt ‘verge-

ten’. 

Hoe anoniemer de leidinggevenden, des te

sneller worden bepaalde maatregelen geper-

verteerd, want men voelt de zin er niet van. 

‘Regelgever’ en ‘regelvolger’ moeten elkaar wel

kunnen blijven begrijpen.

Stefan Francke
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Voor mijn werk reis ik
veel de wereld over en
dan heb ik zo nu en
dan tijd om ook even
de toerist uit te
hangen. 

Dan ga ik vaak op zoek naar

plekken die met geloof te ma-

ken hebben. Ik gebruik be-

wust niet ... HET geloof ...

omdat er veel plekken op aar-

de zijn waar geloof veel meer

is dan een instituut of een re-

ligie. Geloven in iets wat min-

der aards is, is van alle tijden

en kent – gelukkig – vele vor-

men. Zoveel mensen, zoveel

rassen, zoveel geloven. Eigen-

lijk is er net zo veel geloof als

er mensen zijn, want iedereen

gelooft wel in iets. Daar valt in

mijn optiek – helaas voor ve-

len – niet onder het geloof dat

de nieuwe iPhone 6 beter is

dan de oude ...!

Ik bezoek dus wel vaak plek-

ken of gebouwen waar men

een ander geloof aanhangt.

En gelukkig kan dat steeds

makkelijker en steeds meer

met begrip. En of het nu de

Sultan Qaboes moskee in

Muscat, Oman, de Winchester

Cathedral in Engeland is of de

grote Boeddha bij het Po Lin

klooster op Lantau eiland,

Hong Kong, het beeld begint

steeds meer diffuus of over-

eenkomstig te worden. Na-

tuurlijk is het prachtig dat alle

schatten, gebouwen en sym-

boliek beschikbaar zijn voor

het grote publiek. Natuurlijk

is het fantastisch als je thuis

komt en je hebt een sleutel-

hanger, nee nog erger, een

koffiemok kunnen kopen van

de favoriete heilige of god.

Dan is je bezoek nog de ‘sleu-

tel’ geweest tot of drink je da-

gelijks uit iets waar je in

gelooft. Dat laatste zal trou-

wens wel meevallen, want

mijn mok van de heilige 

Bartholomeus wordt gebruikt

als pennenbakje.

Maar wat niet fantastisch is,

is dat onze plekken van bezin-

ning, van bidden en aanbid-

den, van reflectie en stilte

verworden zijn in toeristi-

sche – vaak ook nog goedko-

pe – trekpleisters, die zeker

niet bezocht worden voor een

moment van rust. Kwetteren-

de toeristen, snel een foto,

vaak geen idee waar ze zijn of

waarom een beeld, moskee of

kerk daar staat. Als je naar

Rome gaat of Parijs, een kerk

bezoeken hoort erbij ... Zo nu

en dan zie ik nog mensen die

bidden in een kerk, of een

rondje lopen om Boeddha,

knielen in een tempel. Een

kleine minderheid, die vaak in

de weg gelopen wordt door

horden toeristen die het

woord respect niet eens kun-

nen spellen en in Hawaï-

shirts, korte broek en

sandalen met witte sokken

rondbanjeren.

Het optreden van Jezus in de

Tempel, het verjagen van de

kooplui ... Herkenbaar!

Een medepriester verwoordde

het treffend tijdens een be-

zoek aan een grote tempel in

Thailand: “Laten ze maar Dis-

neyworld op de buitenkant

plakken, dan kan Donald

Duck ook binnenkomen ...”

Dominee D.A.G. Hoor

Disney
De verwelkoming van     Donald Duck

a n  d e  g r o n dA
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Adressen maritieme pastores

Nederlandse Zeemanscentrale

MOERDIJK

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

ROTTERDAM

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

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

AMSTERDAM

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

GRONINGEN

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

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

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