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Zoals gewoonlijk bevat 'Zeewaarts' een bloemlezing van het werk 
van de stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC).  

Jubileum

Dit jaar mag de NZC haar 125 jarig jubileum vieren. Enerzijds hoopt het 
bestuur van de stichting dat het op een dag niet meer nodig is dat zij 
‘helpt waar geen helper is’. Anderzijds is het bestuur dankbaar dat dit 
werk al zolang gedaan kan worden. Ook hoopt het bestuur dat de dona-
teurs bij dit kroonjaar de mensen op zee opnieuw niet in de steek zullen 
laten. Het geld wordt immers goed besteed. Dit valt te lezen op de website
van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Hiermee voldoen wij aan de re-
gels die gelden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Rondvaart

Het werk van de stichting wordt voor een belangrijk deel gedaan door vrij-
willigers. Om hen dit jubileumjaar eens goed in het zonnetje te zetten or-
ganiseert de NZC een rondvaart door de haven van Amsterdam. Gezien de
grote hoeveelheid aanmeldingen kan nu al gesproken worden van een 
groot succes.



Film

Op dit moment wordt er gewerkt aan een film gemaakt over het ‘zee-
manslied’ (O eeuwige Vader sterk in macht). 
Niet alleen zal te zien zijn dat dit lied binnen alle geledingen van de organi-
satie bekend is, maar ook op tal van manieren verbonden is met emotio-
nele momenten in het persoonlijke leven van zeevarenden en hun familie. 
De keuze om een film over dit lied te maken is niet vreemd. Het motto van
de NZC ‘in dienst van de zeevarende’ komt immers in grote mate overeen 
met de laatste zin van de eerste drie coupletten van het lied: ‘voor hen die
zijn in nood op zee’. De film zal gebruikt worden in dit bijzondere jaar en in
ieder geval op internet te zien zijn. Ook lokale, regionale en landelijke om-
roepen worden benaderd voor het vertonen ervan.

Symposium
 
In november organiseert de NZC in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven 
een symposium over het welzijn van zeevarenden, in het bijzonder over
pesten en intimidatie aan boord. De praktijk heeft uitgewezen dat het van 
groot belang is dat er meer aandacht voor dit onderwerp komt.  
Niet alleen stoppen zeevarenden onnodig met varen om die reden, som-
migen zien zelfs geen andere uitweg dan over boord te springen. 



De NZC ziet het als haar opdracht iets aan 
deze problematiek te doen. Dit in het kader 
van wereldwijde wetgeving die ook voor 
Nederlandse overheid van kracht is. 

Koopvaardijpredikant Helene Perfors 
vraagt overigens bij haar gastlessen op 
de zeevaartscholen al de aandacht voor 
deze problematiek.

Zeemanshuizen

Hoewel in Harlingen er nog altijd op regelmatige wijze schepen worden 
bezocht, heeft men door gebrek aan bezoekers het zeemanshuis moeten 
sluiten. Het zeemanshuis in Amsterdam heeft echter te maken met bedui-
dend hoger aantal bezoekers dan de afgelopen jaren. In het zeemanscen-
trum in de Eemshaven wordt er zelfs een grote tent opgezet om alle zee-
varenden te kunnen ontvangen. 
Het zeemanshuis in Oostvoorne 'The Bridge' heeft ook ruimte tekort en 
wil meer avonden opengaan zodra er genoeg vrijwilligers zijn. 
In de zeemanshuizen in Schiedam, Vlissingen en de Moerdijk gaat het 
werk gestaag door.



Schepen aan de ketting

Helaas neemt het aantal schepen aan de ketting in de Nederlandse havens
weer toe. Bijzonder schrijnend was de situatie op de Sea Pioneer in de ha-
ven van Amsterdam. Niet alleen werd het loon niet uitbetaald, er was ook 
een tekort aan brandstof, water en proviand. De kapitein van het schip 
bleek niet in staat adequaat leiding te geven in deze moeilijke omstandig-
heden. Medewerkers van de NZC hebben een belangrijke rol kunnen spe-
len bij tal van acties die op touw zijn gezet om de opvarenden te helpen. 
De situatie is inmiddels achter de rug.

In de haven van Rotterdam liggen meerdere schepen aan de ketting. 
Diaconaal werker Rijk van Lent van het aan de NZC verbonden Diakonaal 
Havenproject Rotterdam staat de bemanningen op een professionele wij-
ze bij in hun moeilijke omstandigheden.

Herdenkingen

Ook in 2018 is de NZC weer betrokken bij de herdenkingen van zeevaren-
den die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid en de welvaart in Ne-
derland.



Behalve de jaarlijkse herdenkingsdiensten in november is de stichting ook 
betrokken bij herdenkingen die op 4 mei gehouden worden. 
Dankzij de vele contacten was dit jaar op 4 mei bij omroep Max aandacht 
voor de belangrijke rol die zeevarenden bij de bevrijding van Nederland 
hebben gespeeld.

Piraterij

De zee is lang niet overal veilig en dat betekent dat ook Nederlandse ge-
zinnen in spanning zitten wanneer een familielid door een piratengebied 
vaart. 
De NZC heeft nadrukkelijk lobbywerk gedaan voor het toestaan van priva-
te beveiligers aan boord van koopvaardijschepen. Het ziet er nu naar uit 
dat het benaderen van politici zin heeft gehad en dat men in de Tweede 
en Eerste Kamer akkoord gaat met deze belangrijke wetswijziging, die kan 
leiden tot meer veiligheid van zeevarenden.

Pastoraat

Vrijwel elke dag gaan medewerkers van de stichting de haven in om zeeva-
renden aan boord van schepen te bezoeken. Zij luisteren naar de verhalen 
die hun toevertrouwd worden en geven de mensen aan boord de gelegen-
heid hun hart te luchten. Dit belangrijke werk gebeurt in stilte en buiten 
het zicht van vrijwel iedereen. 



Het zag er even naar uit dat in Vlissingen dit werk zou stoppen, maar 
mede dankzij de NZC is er weer een pastor actief in dit gebied. 
Voor de komende jaren zijn er vooral zorgen voor de havens aan de 
IJmond en Rijnmond. 
Ook hier probeert de NZC zowel voor als achter de schermen pal te staan 
voor de zeevarenden en bijvoorbeeld kerkgenootschappen te motiveren 
een oog te blijven houden voor ‘hen die zijn in nood op zee’.

Donateurschap

Hierbij willen we onze donateurs van harte bedanken voor hun bijdragen!
Zonder donateurs wordt het moeilijk voor de NZC om het hoofd boven 
water te houden. 
Mocht u nog geen donateur zijn dan vragen we u dringend om ons te gaan
steunen door een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer: 
IBAN NL 72 INGB 0000 1440 30 ten name van de Zeemanscentrale.



Bescherming Persoonsgegevens    

De NZC en de AVG

Op 25 mei 2018 trad de AVG in wer
king –  de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.
Ook de Nederlandse Zeevarenden 
Centrale (NZC) is deze Europese 
wetgeving van toepassing.

Deze wet verplicht organisaties om personen, waarvan gegevens in de ad-
ministratie zijn opgenomen, daarover te informeren. Ook zijn die organisa-
ties verplicht om aan te geven dat gegevens verwijderd kunnen worden 
door dat in een brief of een e-mail aan te geven. 

U ontvangt 'Zeewaarts',  de nieuwsbrief van de stichting Nederlandse Zee-
varenden Centrale. 
U heeft dat verzocht of er mee ingestemd deze te (blijven) ontvangen, 
daarom staan uw gegevens in de administratie van de NZC en op de ver-
zendlijst voor 'Zeewaarts'.

Het bestuur van de NZC hecht zeer aan de contacten met u en waardeert 
uw ondersteuning enorm; zonder uw steun zou het werk niet gedaan kun-
nen worden.
Wij zullen voortgaan met het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Deze 
gegevens zullen niet geruild, verkocht of gedeeld worden met een derde 
partij zonder uw voorafgaande toestemming. Ook worden de gegevens 
bewaard en beveiligd zoals op basis van de wet verlangd mag worden.

De NZC wil u graag 'Zeewaarts' blijven toesturen om u op de hoogte te 
houden en vanwege uw betrokkenheid bij het wel en wee van zeevaren-
den. 
Als u nog steeds onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hoeft u niets te doen.
Als u echter wil, dat uw gegevens uit onze verzendlijst worden verwijderd, 
wilt u dan a.u.b. het volgende formulier invullen en naar ons terug sturen.



Uitschrijfformulier

Aan: Nederlandse Zeevarenden Centrale
Stationsstraat 112
3881 AG Putten 

E-mail:  contact@nederlandsezeemanscentrale.nl
 

Verwijder mijn gegevens uit uw administratie:

Naam

Adres

Datum Handtekening

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

U hoeft dit formulier niet terug te sturen als u 'Zeewaarts' 
wilt blijven ontvangen.


