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Een terugblik

Scheepsbezoek en communicatie
De eerste behoefte van een zeevarende in de haven is als 
van ouds contact met thuis. Op zee was er tot in de jaren 
‘90 de mogelijkheid om via de radio verbinding te maken 
met een kuststation dat het gesprek doorverbond naar een 
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Diaconaal werker met pensioen

Na dertig jaar diaconaal werk voor zeevarenden van alle nationaliteiten is de diaconaal wer-
ker van het Havenproject, de heer Rijk van Lent  per 1 april j.l. met prepensioen gegaan.  In 
deze periode bezocht hij meer dan tienduizend schepen en maakte hij een veelvoud hiervan 
aan contacten met zeevarenden. 
De inhoudelijke kant van de scheepsbezoeken is door de jaren heen veranderd. 

telefoonnummer. Radio Scheveningen is het bekende voor-
beeld voor de Nederlandse koopvaardij. Waarschijnlijk had 
iedere zeevarende natie wel zo’n faciliteit.  Voorwaarde was 
dan wel dat het thuisfront over een bedrade telefoon kon 
beschikken. Zeevarenden uit landen als India, Myamar, Fil-
ipijnen, China, Afrika en Oost-Europa hadden vaak geen 
telefoon. Niet altijd wegens armoede, maar vooral, door het 
ontbreken van een netwerk. Alles ging dan per brief. De 
koksmaat legde de ingekomen post voor een ieder op zijn 
vaste plek aan tafel. Tijdens de koffie of een andere pauze 
snelde de bemanning naar de eetruimte om met de post naar 
haar hut te gaan. Van trouwe briefschrijfsters/vers moesten 
de brieven eerst op datum worden gelegd om de verhalen 
chronologisch te kunnen lezen. Geschreven brieven tijdens 
de reis werden afgegeven aan de scheepvaartagent of aan 
de ‘zeemanspastor’, die de voorkeur had. Hij deed namelijk 
de brieven nog dezelfde dag op de ‘Bus’. 
Aan boord was de diaconaal werker praatpaal. 
Met het einde van het monopolie van telefoonaanbieders 
kwamen nieuwe aanbieders op het openbare netwerk.  De 
internationale communicatie kwam in een stroomversnel-
ling, zeker met de opkomst van de mobiele telefonie. 
De diaconaal werker faciliteerde de communicatie met mo-
biele leentelefoons en telefoonkaarten met speciale inbel-
nummers en codes. In het begin moest er nog uitleg ge-
geven worden over het gebruik van de mobiele telefoon. 
Een jaar later had iedereen er zelf een en waren de mobiele 
netwerken in de landen van herlomst uitgerold. Het was het 
einde van het brieventijdperk.
De ontwikkelingen gingen en gaan door. Mobiele telefo-
nie werd mobiel internet met de mogelijkheid van lage 
tarieven of zelfs gratis om te communiceren met familie 
en vrienden. Ook bieden steeds meer rederijen gratis of 
betaalde satelietcommunicatie  voor op zee en in de haven. 
Pauzes en vrijetijd zijn afhankelijk van de tijdzone ‘facetime’ 
geworden. De rol van de diaconaal werker op dit gebied is 
geminimaliseerd.

Schepen aan de ketting
Scheepsbezoeken werden echt diaconaal als de beman-
ning in de problemen geraakte. In de jaren ‘90 gingen 
vele staatsrederijen failliet. De bemanning en leveranci-
ers kregen niet betaald en een deurwaarder legde beslag. 
Vele schepen kwamen aan de ketting in de Rotterdamse 
haven, omdat een gerechtelijke procedure hier snel is. 
De diaconaal werker  bemoedigde de opvarenden en legde 
keer op keer uit wat er precies gaande was en hoe om te 
gaan met de informatie van de rederij. Het gebeurt zelden 
dat een rederij mededeelt failliet te gaan en de beman-
ning aanraadt contact te zoeken met een vakbond. Vaak 
moest er aktie worden ondernomen om de bemanning 
een menswaardig verblijf te geven. Drinkwater en voed-
sel, warme kleding, communicatie faciliteit en een uitje zijn 
voorbeelden van behoeften waarvoor de diaconaal werker 
actievoerde. Soms was het alleen maar bemiddeling, een 
hulpvraag neerleggen bij een diaconie,  maar soms ook 
een lokale kerkelijke inzamelingsactie.
Met het in werking treden van het internationaal maritiem 
arbeidsverdrag in 2013 en 2017 zijn de problemen voor 
de bemanning bij een faillissement  grotendeels voorbij. 
De diaconaal werker moest helaas constateren dat vele 
zeevarenden nog steeds niet goed weten hoe dat verdrag 
in de praktijk werkt. Tijdens scheepsbezoeken is vaak 
aandacht besteed aan dat verdrag.
 
 

Zes maanden onzekerheid door beslag
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Twee dagen ziekenhuis en vijf dagen hotel

Ziekenbezoek
Belangrijk was en is het bezoek aan zieke zeevarenden. 
Het voormalige Havenziekenhuis in Rotterdam was het 
centrum voor spoedeisende hulp aan en opnames van 
zeevarenden. Ziekenbezoek bij mensen die geen bezoek 
krijgen en soms voor lange tijd opgenomen zijn, is ieder 
blijk van aandacht van harte welkom. Het verblijf in een 
ziekenhuis is makkelijker als een diagnose wordt gesteld 
met een behandelplan met een vermoedelijke datum van 
ontslag. Maar wat als een diagnose op zich laat wachten? 
Dat kan een week duren als een kweek moet worden ge-
maakt, maak ook zes maanden. Dit overkwam een Geor-
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gier. Hij kreeg uiteindelijk autoimmuunziekte als diagnose. 
Omdat een zeevarende meestal van niemand anders be-
zoek krijgt dan de diaconaal werker komen ook onderwer-
pen aan de orde die normaal gesproken worden gedeeld 
met familie en vrienden. Praktische zaken als artikelen 
voor persoonlijke verzorging, wassen van kleding en en-
tertainment klinken banaal, maar vormen een basisbe-
hoefte en als patiënt-op-bed ben je afhankelijk van derden 
om er in te kunnen voorzien.   Als buitenlandse patiënt, 
vaak voor de eerste keer in een ziekenhuis is het even 
wennen aan het reilen en zeilen op een afdeling. De diaco-
naal werker maakte de zeevarenden wegwijs in de mo-
gelijkheden in de verzorging en de maaltijden. Ook was hij 
klankbord voor de patiënt om mee te denken over wat de 
dokter allemaal had verteld. Vaak kon hij onduidelijkheden 
en wensen overbrengen aan de verpleging.   
Opmerkelijk bij een eerste ziekenbezoek was de blik van 
verrassing bij de zeevarende. Hij verwacht een vertegen-
woordiger van de rederij, maar niemand van een “Seafar-
ers Mission”. Met een open en respectvolle houding was 
hij welkom bij mensen van alle nationaliteiten en religies. 
Bijbel en gebed waren dikwijls waardevolle middelen voor 
troost en bemoediging, ook voor niet-christenen. 

Ongevallen
Bijzondere bezoeken werden afgelegd aan zeevarenden die door een 
ongeval in één van de Rotterdamse ziekenhuizen waren opgenomen.  
Soms verblijven zij maanden in een ziekenhuis en hotel alvorens 
naar huis te kunnen. In geëigende gevallen kon de diaconaal werker        
bemiddelen in het verkrijgen van juridische bijstand voor het verhaal 
van letsel en inkomensschade. 

Medische ontwikkelingen 
In de afgelopen 30 jaar is er veel gebeurd op medisch 
gebied. Nieuwe medicijnen kunnen vaak een operatie 
voorkomen en vele operaties kunnen als ‘Kijkoperatie’ 
worden uitgevoerd. Voor de patiënt betekent dit vooral 
minder dagen in het ziekenhuis. Een blinde darmoperatie 
is van een weekopname veranderd in een dagbehan-
deling. Met zulke snelle omlooptijden is het moeilijk ge-
worden een zieke te bezoeken. Ook in de landen van her-
komst van zeevarenden is de medische zorg verbeterd. 
Als een medische behandeling niet accuut nodig is, gaan 
zeevarenden naar huis om aldaar de behandeling te krij-
gen. 


