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Valt er nog iets toe te voegen aan alle berichten over COVID 19? Als redactie van Diepgang 
denken we dat dit zo is. En valt er nog iets te berichten over de gevallenen op zee? Het 
antwoord is eenvoudig. Deze mensen mogen nooit vergeten worden. Hetzelfde geldt voor 
dat wonderbaarlijke verhaal van Pasen. We hopen dat het u iets zegt. Als redactie proberen 
we er iets voor te zeggen. Hopelijk heeft dit alles iets lezenswaardig opgeleverd. 
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REPUTATIE

Het hebben van een goede reputatie is op 

weinig plekken zo belangrijk als aan boord. 

Iemand die fouten maakt kan immers de 

veiligheid in gevaar brengen en de rederij 

op hoge kosten jagen. Tegelijkertijd 

wisselt een bemanning nogal eens van 

samenstelling. 

Niet voor niets wordt er aan het einde 

van een reis voor elke zeevarende een 

conduitestaat opgemaakt. 

 MED
ITATIE



Rederijen en overheden 
leggen steeds meer nadruk 
op het voorkomen van fouten. 
Een bekend voorbeeld is het 
alcoholverbod. Verder kun je 
denken aan de toename van 
posters met waarschuwingen 
en dreigementen. Daarnaast 
wordt alles wat (bijna) misgaat 
tot op de bodem uitgezocht. 
De uitkomst is voorspelbaar. Er 
komen regels bij en er worden 
inspecteurs aangesteld die ze 
gaan controleren.
Een onbedoeld gevolg van alle 
maatregelen is dat een zeeva-
rende die een fout maakt een 

overdreven schuldgevoel krijgt 
en zich meer schaamt dan no-
dig is. Veel ongelukken hebben 
immers meer dan één oorzaak. 
Denk maar aan werkdruk, 
vermoeidheid of domme pech 
door samenloop van omstan-
digheden. Het uitsluiten van 
ongelukken lukt eigenlijk alleen 
maar op papier. Vanachter een 
bureau, vergadertafel of tijdens 
een flitsende presentatie.
De vele veiligheidsmaatregelen 
wekken de suggestie dat alleen 
domme, ongedisciplineerde 
mensen fouten maken. Eigenlijk 
weet iedereen wel dat het niet 

waar is. Wanneer er iets is mis-
gegaan wordt dit niet zo snel 
hardop gezegd. De opluchting 
dat je niet zelf verantwoordelijk 
wordt gehouden voor wat er 
fout ging is vaak groter. Het is 
verleidelijk om de hoofdschul-
dige alle schuld in de schoenen 
te schuiven. Deze kan zich niet 
verweren.
Bij ongelukken aan boord 
met dodelijke afloop word ik 
als havendominee gevraagd 
een kerkdienst aan boord te 
houden. Daarbij maak ik ge-
bruik van eeuwenoude teksten 
waarbij geprobeerd wordt de 
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overledene recht te doen. Als 
het lukt, krijgen degenen die 
de dienst bijwonen een beeld 
van de persoon die zoveel meer 
was dan de fout die gemaakt 
is. Voor zover daarvan al sprake 
was.
Vaak volg ik aan boord ook een 
voorschrift van zo’n tweedui-
zend jaar oud. Het delen van 
brood en wijn met alle aan-
wezigen. Het staat bekend als 
‘avondmaal’, ‘eucharistie’ of 
‘communie’. Het valt terug te 
voeren op de bijbel. Daarin valt 
te lezen dat brood en wijn sym-
bool staan voor het lichaam en 

bloed van Jezus Christus. 
Het verhaal gaat dat Jezus 
zo rond het jaar 40 geheel 
onschuldig ter dood is veroor-
deeld. Heel bijzonder daarbij is 
dat hij er nadrukkelijk op wees 
dat hij niets fout had gedaan 
maar toch zijn straf accepteer-
de. Hij wilde met zijn dood 
bereiken dat niemand anders 
de schuld zou krijgen van wat 
fout is gegaan. 
Jezus Christus heeft zijn volge-
lingen gevraagd de herinnering 
aan het offeren van zijn lichaam 
en bloed levend te houden. Hij 
vroeg ze om bij de gelegenhe-

den waarop ze dit doen brood 
te eten en dit te beschouwen 
als zijn lichaam. En wijn te drin-
ken en dit op te vatten als zijn 
bloed. Deze traditie wordt al 
vele jaren doorgegeven omdat 
blijkt dat als je dit oprecht en 
met heel je wezen doet, je er-
vaart dat je zonden je daadwer-
kelijk vergeven worden.
Het delen van brood en wijn 
moet steeds worden herhaald. 
Er worden immers elke keer 
weer fouten gemaakt. Jezus 
moet elke keer weer worden 
aangewezen als zondebok.
Het herdenken van het doden 
van Jezus getuigt hiermee 
van een diepe wijsheid en een 
belangrijk inzicht. Het voor-
komt immers dat mensen de 
schuld geven aan anderen die 
dit niet helemaal verdienen. 
En het voorkomt dat mensen 
zich teveel schamen voor de 
fouten waarbij ze een rol heb-
ben gespeeld. Brood en wijn 
mogen worden gedeeld zodat 
niemand langer verlamd is van 
schaamte, verblind van woede 
of bevangen door angst. Uitein-
delijk is het opmaken van de 
conduitestaat immers niet iets 
wat mensen onderling perfect 
kunnen doen. Het eindoordeel 
kan maar beter worden over-
gelaten aan de grote kapitein 
hierboven.

Léon Rasser 
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Wetenschapper wordt katholiek
In Nederland heeft de kerk een beetje het imago van een 

achterhaald instituut. Dat heeft voor een deel te maken met de 
vraag hoe het leven op aarde is ontstaan. In de bijbel staat dat God 
dit in zes dagen heeft gedaan. Verder staat er ook nog dat de aarde 
plat is en er nooit dinosauriërs hebben rondgelopen. Dit is in strijd 
met de wetenschap. Die heeft de evolutietheorie opgesteld. In het 
kort komt deze theorie erop neer dat het leven op aarde stap voor 
stap is ontstaan en nog altijd verandert. Succesvolle levensvormen 
weten zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 
De evolutietheorie is zeer aannemelijk. De kerk lijkt een oubollig 

instituut. 
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De Franse wetenschapper René Girard is 
vanwege zijn grondige bestudering van de 
evolutie  juist lid geworden van een kerk. Het 
scheppingsverhaal vat hij niet op als een be-
schrijving van de geschiedenis. Hij weet dat 
de bijbel uit een verzameling boeken bestaat 
met verhalen en voorschriften die in de loop 
van duizenden jaren zijn opgesteld. Hij ziet 
in die boeken het menselijk denken op een 
steeds hoger niveau komen. Het meest on-
der de indruk is hij dan ook over de nieuwste 
bijbelboeken. Daarin wordt het leven en 
sterven van Jezus Christus beschreven. 

Voor Girard staat vast dat de mens vanwege 
zijn intelligentie een succesvolle levensvorm 
op aarde is. Beter dan dieren kan hij zijn 
verlangen uitstellen. Een mens kan zijn rust 
bewaren als zijn wensen niet onmiddellijk 
in vervulling gaan. Hij kan ook nadenken 
over wat hij wil. Het menselijk denken over 
wensen staat ook niet stil. Het boekt vooruit-
gang. Het evolueert.

Zo zijn mensen er bijvoorbeeld achter geko-
men dat ze elkaar opjagen in de dingen die 
ze willen hebben. Het bekende voorbeeld 
is dat als iemand in de straat een mooie 
auto heeft, zijn buren ook een andere bolide 
willen hebben. Mensen doen elkaar na. 
Girard ontdekte dat er nog iets aan de hand 
is: degene die iets heeft, krijgt een extra goed 
gevoel over zich als hij merkt dat andere 
mensen het ook willen hebben. Mensen 
maken elkaar daarom expres jaloers. Zo ge-

R e n é  G i r a r d

Wetenschapper wordt katholiek
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nieten ze meer van hun bezit. 
Het willen van dezelfde dingen 
geeft mensen natuurlijk niet 
alleen plezier. Het kan ook ru-
zie opleveren. Als twee of meer 
mensen iets willen, terwijl er 
maar één van is, leidt dat zelfs 
geregeld tot geweld. Achteraf 
heeft men daar weer spijt van. 
Girard denkt dat de mensheid 
daarom op zoek ging naar een 
manier om elkaar niet meer te 
lijf te gaan. 
Men kwam erachter dat de 
onderlinge rivaliteit bestre-
den kan worden door samen 
een hekel te hebben aan een 
iemand. Een zondebok. Deze 
wordt de schuld gegeven 
van alles wat fout gaat. Het 

verdrijven of doden van die 
zondebok geeft een geweldige 
opluchting aan de groep die 
dat gelukt is. Iedereen is dan 
blij en tevreden.
De mensheid ontdekte dat het 
effect van het offeren van een 
zondebok groter is wanneer 
dit met een ceremonie ge-
beurt. Door op een mooie plek 
samen te komen, er muziek bij 
te maken en naar een mooie 
toespraak te luisteren. Dit 
ritueel werkt zo sterk dat je het 
idee kunt krijgen een opper-
wezen tevreden te stellen. In 
ruil voor het offer heerst er 
vrede in de groep.
Sinds de ontdekking van dit 
‘mechanisme’ wordt er dan 

ook heel wat af geofferd. In 
het verleden werden bij de 
ceremonies zelfs kinderen 
gebruikt. Gelukkig kwam men 
er achter dat een deel van de 
oogst of een geldbedrag ook 
prima zijn om de eenheid te 
bewerkstelligen. Feit is wel dat 
het ritueel altijd maar tijdelijk 
werkt. 
Jezus Christus was iemand die 
het offeren op een nog hoger 
plan bracht. Hij wierp zichzelf 
op als offer voor de gehele 
mensheid. In plaats van steeds 
maar opnieuw te offeren gaf 
hij zijn volgelingen de op-
dracht zijn lijden en sterven 
(als zondebok) te herdenken. 
Dit kan in kerkdiensten maar 
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dat hoeft niet per se. Het kan 
overal waar twee of meer men-
sen bij elkaar komen.
Voor Girard is het een uitge-
maakte zaak dat de mens moet 
offeren om de eenheid te be-
waren. En dat dit elke keer weer 
moet gebeuren. Er is niemand 
die zoiets niet nodig heeft. Zelfs 
niet als je begrijpt dat het een 
ritueel is. 
René Girard werd daarom lid 
van de Rooms-Katholieke Kerk. 
Hij wil zelf niet steeds nieuwe 
zondebokken slachten. Het le-
vend houden van de herinnering 
aan Jezus ziet hij als de kroon 
van de menselijke evolutie.
 

Léon Rasser 

Anti-piraterijwet
De Wet ter Bescherming Koopvaardij gaat waarschijnlijk 

pas in op 1 januari 2022. Dat is notabene drie jaar 
nadat de wet is aagenomen in de Tweede Kamer! De 

redersvereniging is al sinds juli vorig jaar ‘boos’, de 
Vereniging Maritiem Gezinskontakt ‘bezorgd’ en de 

Nederlandse Zeevarendencentrale ‘teleurgesteld’. Dat 
maakt helaas maar weinig indruk.

Ondertussen belooft de aanvoer van nieuwe 
parlementariërs niet veel goeds. In het verkiezingsdebat 

dat de redersvereniging organiseerde, bleek zelfs een 
aantal politici tegen de wet te zijn. Ouwe-koeien-uit-
de-sloot-argumenten werden van stal gehaald. Het is 

schokkend hoe weinig kennis van zaken men heeft. En 
met de toenemende piraterijproblemen, bijvoorbeeld in 
de Golf van Guinee, stapelen de argumenten voor zelfs 

uitbreiding van de wet zich eigenlijk alleen maar op. 

Zucht ….

Helene Perfors

Piraterij
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Over modern bijgeloofOver modern bijgeloof

Geen rode kool op 
maandag

Geen rode kool op 
maandag

Het doden van een albatros 
is een doodzonde

Het doden van een albatros 
is een doodzonde
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Over modern bijgeloofOver modern bijgeloof

Geen rode kool op 
maandag

Geen rode kool op 
maandag

Al eeuwen lang komen zeevarenden met verschijnselen in aanraking, 
waar ze niet zomaar een verklaring voor hebben. Dus is het leven op 
zee doortrokken van geloof en bijgeloof. Tatoeages zouden een zekere 
bescherming kunnen bieden, scheepsmodellen in de kerk zorgen voor 
betrokkenheid van de Almachtige en de evenaar passeer je niet zonder 
Neptunus eer te bewijzen. 

Geloof en bijgeloof liggen dichtbij elkaar. Religie houdt zich bezig met 
dat domein van onze werkelijkheid waar ons verstand niet bij kan. Het 
onverklaarbare en oncontroleerbare roept gedachten op aan machten 
en krachten die wij niet kunnen beheersen, maar beter te vriend kunnen 
houden. De beroemde godsdienstwetenschapper Rudolph Otto sprak 
hier van het ‘mysterium tremens et fascinans’ – en zo bevatten de zeeën 
en oceanen geheimen die wij wellicht nooit helemaal zullen doorgron-
den. Godsdienst en zeevaart zijn daarom de eeuwen door nauw met 
elkaar verbonden geweest. 

Ik weet nog goed hoe jaren geleden mijn moeder 
geheel verrast reageerde toen ze een keer op 
maandag rode kool had gemaakt. “Hoe kun je dat nou 
doen!,” riep mijn vader, die thuis was met verlof. Als 
coasterkapitein had hij meegemaakt dat, toen de kok 
rode kool op maandag had bereid, een dag later de 
scheepsmotor een black-out kreeg. Dus was dit gerecht 
aan strikte regels gebonden. Ook vandaag nog is het 
in maritieme kringen een bekend gegeven dat rode 
kool op maandag ongeluk brengt. En zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden van bijgeloof waarmee de varende 
wereld is omgeven.

Rechtervoet 
eerst

Rechtervoet 
eerst

Het doden van een albatros 
is een doodzonde

Het doden van een albatros 
is een doodzonde
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Maar hoe zit het dan met het bijgeloof? Bijgeloof is veelmeer een soort 
van rituele bezwering van het onverklaarbare. Vaak groeit zoiets stap 
voor stap. Door de zogenaamde ‘confirmation bias’ (alleen dát valt op, 
wat jouw idee bevestigt) wordt het vanzelf een vast gegeven. Zo kunnen 
voetballers geloven dat het spelen in een bepaalde onderbroek hen 
helpt te winnen. En je zult net zien dat die black-out na het eten van rode 
kool op maandag volgt (terwijl je al die andere black-outs even vergeet). 

Bijgeloof heeft vaak een onschuldig karakter en daarom blijven we er wel 
aan hechten, ook al weten we beter. Terwijl velen kerk en geloof vaarwel 
hebben gezegd, blijven ze wel ‘even afkloppen’ (bij voorkeur op blank 
eikenhout) en zullen ze nooit onder een ladder doorlopen. En sommigen 
stappen nog steeds bewust eerst met de rechtervoet aan dek. Maar als 
ze vandaag een varend schip zonder bemanning tegenkomen, zullen ze 
niet direct meer aan de ‘Vliegende Hollander’ denken. Kans is groot dat 
het hier een experiment met een zelfvarend schip betreft. 

Ik vraag me wel één ding af als het om bijgeloof gaat: misschien weten 
we tegenwoordig wel beter en snappen we heus wel dat veel bijgeloof 
onzin is. Maar zijn er niet veel subtielere vormen van bijgeloof voor in 
de plaats gekomen? Ik denk bijvoorbeeld aan het idee dat de havens 
supergevaarlijk zijn omdat iedere zeevarende wel eens een terrorist zou 
kunnen zijn. Aan dit geloof wordt veel waarde gehecht, anders kan ik 
de soms absurde bezweringen niet verklaren waarmee havens worden 
beveiligd. Het kost mij soms minder moeite iemand in de gevangenis te 
bezoeken dan toegang bij een terminal te krijgen. En het invullen van 
de papieren voor een walbezoek kost soms meer tijd dan het eigenlijke 
walbezoek zelf. 

Als het gaat om veiligheid zijn we heilig overtuigd van controle en het 
papierritueel. Ook hier laat het gezond verstand zich soms moeilijk 
onderscheiden van wat door veel zeevarenden ‘schijnveiligheid’ wordt 
genoemd. Dat er vroeger zonder al die ingewikkelde regels toch ook veel 
goed ging, mag eigenlijk een onverklaarbaar mysterie heten. Zo blijft de 
maritieme wereld in alle opzichten een wonderlijke wereld.

Stefan Francke

Even afkloppen?Even afkloppen?

In een zeeschildpad huist de ziel van een zeevarende.
In een zeeschildpad huist de ziel van een zeevarende.

Vertrek op vrijdag 

brengt ongeluk
Vertrek op vrijdag 

brengt ongeluk
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Nieuw boek over 
maritiem bijgeloof

Het boek ‘Geloof en bijgeloof op zee. Fantastische en 
bizarre vertellingen over de oceaan’ laat uitgebreid 
zien hoe gelovige en bijgelovige zeevarenden 
voortdurend worstelden met de mysteries van 
de zee. Het is geschreven door Graddy Boven, 
conservator van het Marinemuseum in Den Helder. 
Verschillende hoofdstukken zijn gewijd aan Griekse 
mythologie, zeemeerminnen en monsters uit de 
diepzee. Maar daarnaast komen ook bijbelverhalen 
over de zee en de rol van de kerk aan de orde.

Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de rol van de 
scheepspredikant en ziekentrooster. Hij is vanaf de 
17e eeuw een vertrouwde verschijning aan boord, 
met name op de marineschepen. Hij hield diensten, 
zorgde voor de zieken en leidde ook begrafenissen. 
Dat dit werk niet zonder gevaar was, lag niet alleen 
aan de oorlogsomstandigheden waaronder ze hun 
werk moesten doen – maar blijkt ook het feit dat 
sommige bijzonder onpopulaire predikanten op 
onverklaarbare wijze tijdens de reis zijn verdwenen. 
Het boek onderstreept overigens ook het 
hedendaagse belang van geestelijke verzorging aan 
boord, of dat nu vanuit de centra voor zeevarenden 
in de havens gebeurt of door een meevarende 
vertrouwenspersoon.

Op de achterflap: “Wie denkt dat de zee 
tegenwoordig geen geheimen meer heeft, komt 
bedrogen uit. Diep in de zee speelt zich nog steeds 
van alles af. Zaken waarvan de mensheid nooit, 
maar dan ook nooit, weet zal hebben.”

Graddy Boven, Geloof en bijgeloof op zee. 
Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan, 
Walburg Press, november 2019, € 24,99.

Vertrek op vrijdag 

brengt ongeluk
Vertrek op vrijdag 

brengt ongeluk
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Meningenland

We leven in een 

meningenland. 

In de week dat 

ik deze column 

schreef hoorde 

ik bijvoorbeeld: 

“Iedereen 

die ik sprak 

wilde Trump 

stemmen, 

dan kan het 

natuurlijk nooit 

dat Biden wint”.

Of “Corona is zwaar overdre-
ven, het risico besmet te raken 
is veel kleiner dan de overheid 
ons wil doen geloven.” En: “Die 
nieuwe spits van Feyenoord 
kan er helemaal niets van.” De 
hele dag door vindt iedereen 
dat zijn of haar ongezouten 
mening gehoord moet wor-
den. Niet dat die ergens op 
gebaseerd is. Dat hoeft toch 
ook niet?

Zelfs Rijkswaterstaat trekt een 
influencer aan. ‘Ben je een 
dwarskijker en inspirator, kom 
subtiel onze achterban beïn-
vloeden’, zegt de advertentie. 

Even los van de wappies die 
zonder problemen aan die 
omschrijving voldoen, wat 
is het doel hiervan? Ik zie de 
vlogs en tweets al: “Gaaf zeg, 
nieuwe voegovergang op de 
brug #RWS”. Waar zijn de tij-
den dat er gewoon intelligente 
ingenieurs werden aangeno-
men? 

Natuurlijk mag iedereen 
zeggen wat hij of zij wil, maar 
we hebben toch ook gewoon 
het recht dat niet heel serieus 
te nemen? Waar in buurlan-
den de gemiddelde talkshow 
gevuld wordt met intelligente 
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Meningenland

en serieuze professoren en we-
tenschappers worden wij vaak 
afgescheept met artiesten of 
quasi bekende Nederlanders. 
Wat me vooral stoort is dat 
alles om geld lijkt te draaien. 
Leve de fitties en sensatie. 
De likes zijn nodig voor het 
verdienmodel en de waarheid 
lijkt ondergeschikt aan een 
kijkcijfer. Het voelt alsof alles 
steeds extremer moet.

Vinden wij de mensen die de 
nuance aanbrengen niet boei-
end genoeg? Haken wij af als 
iemand wil verbinden in plaats 
van verdelen? Beseffen we wel 

genoeg dat juist die veelzijdig-
heid ons leven mooier maakt? 
Waar vind ik tegenwoordig nog 
een gefundeerde en evenwich-
tige uitleg van de wereldproble-
matieken? Van de Facebooks 
en Twitters hoef ik het niet te 
hebben, die bepalen blijkbaar 
ook zelf wat hun waarheid is 
(om nog maar niet te spreken 
van de invloed van algoritmes, 
die mee bepalen wat jij denkt 
en welke keuzes je maakt zon-
der dat je het door hebt ...). 

Zo met Pasen besef ik dat één 
van de eerste influencers ooit 
met zijn bescheiden aantal 

volgers ook niet erg werd 
gewaardeerd. Jezus Christus 
werd nota bene om zijn vredige 
boodschap en door de mensen 
om hem heen verraden. Het 
houdt mij een spiegel voor.

Ineens dringt tot me door dat 
mijn eigen boosheid niet echt 
meehelpt. Het is moeilijk om 
zonder vooroordelen naar 
anderen te kijken. Hoe ver-
draagzaam ben ik zelf eigenlijk? 
Als iedereen maar net zo is als 
ik, is het allemaal veel makkelij-
ker. Maar ja, dat is dan allemaal 
weer mijn mening ...

De moddergeus



coronastrijd
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Corona – bah! Op het moment dat ik dit schrijf, giet 
het van de regen en kan ik ook nog eens niet naar buiten 
voor een wandeling. Als baggerdominee zou ik het liefst 
gewoon op bezoek gaan bij een schip of op een project, 
maar het is allemaal niet mogelijk. Contacten via een 
beeldscherm halen het niet bij een bak koffie aan boord. 
Maar laat ik stoppen met zeuren. Als ik denk aan de 
zeevarenden die in quarantaine zitten of helemaal niet 
op verlof kunnen, heb ik niets te klagen.

Inmiddels staan we voor de ‘derde golf’. De pandemie wordt 
vergeleken met de zee. Net zomin als je kunt voorkomen dat 
golven aan komen rollen, kun je het virus dus niet compleet 
stoppen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen golfbrekers 
mogelijk zijn. Niet voor niets wordt er gedrongen in de 
vaccinatierij. De eerste golf verloor zijn kracht vooral door de 
zomerse temperaturen, de tweede golf werd afgestopt door de 
lockdownmaatregelen en nu moet de vaccinatie het virus gaan 
tegenhouden.
Maar het vaccineren  van de hele mensheid zal nog wel even 
duren. Ik moet hierbij denken aan het moment dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de invasie in Normandië succesvol was 
afgerond. Iedereen wist toen: Duitsland heeft de strijd verloren. 
In Nederland werd op sommige plekken al feest gevierd. Maar 
in 1944 was de oorlog zeker nog niet afgelopen. De slag om 
de Schelde moest nog volgen, het Ardennenoffensief, de 

Gewonnen maar niet afgelopen
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hongerwinter – donkere hoofdstukken. Zo is door de uitvinding 
van het vaccin de wereldwijde strijd tegen het virus in principe 
wel gewonnen, maar het is zeker nog niet gedaan. 
Het is daarom ook nog steeds belangrijk dat er voor 
zeevarenden een goede regeling wordt getroffen zodat zij 
makkelijker kunnen reizen en aan/van boord kunnen gaan. 
Het blijft onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet geval is.
Wat ik wonderlijk vind: virussen bestaan al miljoenen jaren 
en zijn ondanks hun simpele genetische bouw uiterst effectief 
in hun voortbestaan. Door alle tijdvakken heen hanteren 
virussen dezelfde strategieën en die zijn tamelijk succesvol. 
Ondanks al ons technische vernuft waarmee we virussen op 
termijn kunnen verslaan, blijft gezond verstand het eerste 
wapen waarop we zijn aangewezen: handen wassen en afstand 
houden bij een besmetting. Dat zijn golfbrekers. Maar ja, is 
het niet zo dat bij gewone golven gewoon goed zeemanschap 
ook niet vergeten mag worden, ondanks alle technische 
vooruitgang en controlesystemen?
Ik zie uit naar het moment dat ik gewoon weer op bezoek kan 
op een schip of een project. Vandaag is het in ieder geval een 
lichtpuntje dat het gestopt is met regenen. Kan ik toch nog 
even naar buiten. En morgen weer met frisse moed achter het 
beeldscherm.

Stefan Francke

Gewonnen maar niet afgelopen
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G e e n  o n d e r h a n d s e 
m a a r 

s c h r i f t e l i j k e 
vo l m a c h t

Stemmen voor zeevarenden

De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter 

de rug. Heb je kunnen stemmen? Of zat je aan 

boord? En als je aan boord zat, heb je iemand 

kunnen machtigen om voor je te stemmen?

Hoe moet het dan wel? Het is zoeken met een vergroot-
glas naar geschikte informatie, maar de Rijksover-
heid laat weten dat als je voor je werk naar het buiten-
land bent, je kunt stemmen per schriftelijke volmacht. 
Dit is een volmacht die je lang van te voren kunt 
aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

EEN TIJDJE GELEDEN DEED 

IK MET MIJN MAN MEE AAN 

EEN ONDERZOEK VAN 

CONSERVATOR ANNETTE 

DE WIT VAN HET MARITIEM 

MUSEUM TE ROTTERDAM. 

DAARBIJ KWAM HET 

STEMMEN OOK AAN DE ORDE.  

ANNETTE DE WIT HEEFT ONS 

IN CONTACT GEBRACHT MET 

TWEEDE KAMERLID WYTSKE 

POSTMA. ZIJ BEGRIJPT DE 

MOEILIJKHEDEN. ZE WIL ER 

IETS AAN DOEN. SAMEN MET 

HAAR COLLEGA HARRY VAN 

DER MOLEN. 

De meest gebruikte machtiging is een ONDERHANDSE 
VOLMACHt. Die schrijf je uit op de achterkant van je 
stempas. Deze volmacht is helaas vaak ongeschikt voor 
zeevarenden. De tijd die tussen de bezorging van je stem-
pas en de verkiezingen zit, is maar twee of drie weken. 
Als je een termijn op zee bent, kun je de pas gemakkelijk 
mislopen en je handtekening niet zetten. Maar hoe stem 
je dan wel? Kan het zijn dat een familielid (meestal de 
partner) jouw volmacht, inclusief jouw handtekening, 
zelf invult? Het is goed voor te stellen dat je dat zo doet, 
maar het is ook het plegen van valsheid in geschrifte.

De term ‘schriftelijke volmacht’ is belangrijk. Het is de 
zoekterm die gebruikt moet worden op de website van je 
woonplaats. Toen ik een rondje maakte langs de provinciale 
hoofdsteden zag ik al snel dat er veel verschil is in hoe je die 
volmacht moet aanvragen. Er zijn gemeenten waar je de aan-
vraag geheel online kunt indienen. Maar er zijn er ook waar 
er op de website helemaal niets over te vinden is. Daar tussen-
in zijn er vele wegen die naar Rome leiden, vooral die van het 
zogenaamde L8-formulier. Door dit formulier te downloaden 
en in te vullen/retourneren vraag je je schriftelijke volmacht 
aan. Deze volmacht ligt dan een paar dagen voor de verkie-
zingen op de deurmat van degene die voor jou gaat stemmen.

s t e m m e n
 p e r  b r i e f

NEDERLANDERS DIE 

TIJDENS LANDELIJKE 

VERKIEZINGEN IN 

HET BUITENLAND 

VERBLIJVEN KUNNEN 

PER BRIEF STEMMEN. 

ZE MOETEN WEL EEN 

VAST POSTADRES 

HEBBEN WAAR DE 

STEMDOCUMENTEN 

NAARTOE KUNNEN 

WORDEN GESTUURD.

ZEEVARENDEN KUNNEN 

ER GEEN GEBRUIK 

MAKEN, OP ZEE HEB 

JE IMMERS GEEN 

POSTADRES.

ANNETTE DE WIT

HARRY VAN DER MOLEN

WYTSKE POSTMA
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Stemmen voor zeevarenden

Nog een nadeel: Je bent eerder dan de gemiddel-
de Nederlander bezig met de verkiezingen. Veel 
eerder. Daarom loop je het risico dat de gemeente 
nog niet helemaal klaar is voor je aanvraag. 
Laat je daardoor niet uit het veld slaan!

Op het moment dat ik dit artikel schrijf ben 
ik zelf aan het proberen om met een schrif-
telijke volmacht namens mijn man te gaan 
stemmen. De Tweede Kamerverkiezingen op 
17 maart 2021 zijn de inzet. Hiervoor zat 
mijn zeeman al op 1 november 2020 achter 
de computer. Via de gemeentelijke website pro-
beerde hij mij schriftelijk te machtigen. Helaas 
vond hij nul informatie over dit onderwerp. 
Gelukkig kon je wel via een online contact-
formulier een vraag stellen. Aldus geschiedde. 
Daarna werd het stil, wel drie weken lang. Op 
22 november had hij er genoeg van en bel-
de hij op. Het was even zoeken naar de juiste 
persoon maar uiteindelijk trof hij gelukkig 
iemand die weet wat een L8-formulier is en 
deze naar ons wilde mailen! Wij ontvingen 
een verouderd exemplaar L8-formulier. Dit was 
bedoeld voor een referendum in 2017. Volgens 
de betreffende ambtenaar kon het prima nog 
een stemronde mee. Als we zijn naam op de 
envelop zouden zetten zou het allemaal goed 
komen. Tot op het moment dat ik dit schrijf 
hebben wij niets meer vernomen maar ik ga 
uit van het goede. In de volgende Diepgang zal 
ik melden of het daadwerkelijk is gelukt!

Het voordeel van deze volmacht is dus dat 
je hem al lang voor de verkiezingen kunt 
aanvragen. Het kan dus bijvoorbeeld in je 
verlof. Zo ben je zeker op tijd. Een nadeel van 
de volmacht is dat hij maar één keer geldig is. 
Je moet dus voor iedere verkiezing een nieu-
we aanvraag doen. Dat betekent dat je ieder 
jaar zou moeten nakijken of er verkiezingen 
gepland staan (zie verkiezingskalender van 
de Kiesraad). Daarbij is het koffiedik kijken 
of je dan thuis bent of op zee. Je kunt die vol-
macht daarom maar beter sowieso aanvragen.

@strid

n o ta r i ë l e  vo l m a c h t
HEB JE SAMEN MET JE PARTNER OOIT 
EEN NOTARIËLE VOLMACHT AANGE-
SCHAFT? OP ZICH IS DIT EEN GOED 

IDEE MAAR HET IS GEEN VOLMACHT 
WAARMEE GESTEMD KAN WORDEN. 
ER ZIJN NOTARISSEN DIE ZEGGEN 

DAT HET WEL MAG, MAAR DAAR HEB 
JE NIKS AAN IN HET STEMLOKAAL. 
ELKE NOTARIS ZOU DAAROM MOE-
TEN ADVISEREN OM EEN SCHRIFTE-
LIJKE VOLMACHT AAN TE VRAGEN. 

DIE IS TROUWENS GRATIS.

ANNET KOSTER

h o e  w e r kt  h e t  s t e m m e n  p e r 
s c h r i f t e l i j k e  vo l m a c h t
1 .  ZOEK OP DE WEBSITE VAN JE 

GEMEENTE NAAR ‘SCHRIFTELIJKE 
VOLMACHT’. VOLGENS DE KIESRAAD 

MOET JE VERVOLGENS EEN L8-
FORMULIER INVULLEN, MAAR 

DE INFORMATIE EN MANIER VAN 
AANVRAGEN VERSCHILT VAAK PER 
GEMEENTE. SOMS MOET JE GEWOON 

BELLEN. 2 .  AFHANKELIJK VAN IN WELKE 
GEMEENTE JE WOONT VUL JE ONLINE 

HET HELE FORMULIER IN (WIE JE 
BENT EN WIE JE MACHTIGT EN DE 

LAATSTGENOEMDE VULT OOK ZIJN/
HAAR GEGEVENS IN) OF JE KRIJGT 

PER EMAIL EEN L8-FORMULIER 
TOEGESTUURD DAT JE SAMEN THUIS 
KUNT INVULLEN EN ONDERTEKENEN. 
JE MAILT HET TERUG OF BRENGT HET 
LANGS. DOE DIT UITERLIJK 5 DAGEN 

VOOR DE VERKIEZINGEN.3 .  VERVOLGENS ONTVANGT 
JE PARTNER, OF WIE JE DAN 

OOK GEMACHTIGD HEBT, EEN 
SCHRIFTELIJKE VOLMACHT IN DE 

BUS. DEZE VOLMACHT IS KLAAR. ER 
HOEFT GEEN HANDTEKENING MEER 
OP EN ER HOEFT GEEN KOPIE VAN JE 

PASPOORT MEER BIJ. JE PARTNER KAN 
NU MET DEZE VOLMACHT JOUW STEM 
UITBRENGEN, TEGELIJK MET DE EIGEN 
STEM. MOCHT JE GELUKKIGERWIJZE 

TOCH THUIS ZIJN TIJDENS DE 
VERKIEZINGEN, BLIJF DAN THUIS. JE 
HEBT IEMAND GEMACHTIGD EN DAT 

      KAN NIET WORDEN 
      TERUGGEDRAAID.
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Met toestemming van de nabestaanden 
zijn hier foto’s te zien van medewerkers van 
cruiseschepen die zelf een einde aan hun 
leven hebben gemaakt. Het vele uren per 
dag doorbrengen in een hut zonder ramen, 
zonder een concrete aflossingsdatum en 
zeer gebrekkig internet werd hun teveel. 

Steeds zo’n 45 minuten in de rij staan 
voor een maaltijd is ook geen pretje. Wat 
ook niet helpt is dat de eigenaren van de 
cruiseschepen nu geld verdienen door de 
bar aan boord wijd open te zetten voor de 
personeelsleden. De vraag die geschreven 
staat op het spandoek bij het zwembad 

Geen uitweg
q
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Steeds zo’n 45 minuten in de rij staan 
voor een maaltijd is ook geen pretje. Wat 
ook niet helpt is dat de eigenaren van de 
cruiseschepen nu geld verdienen door de 
bar aan boord wijd open te zetten voor de 
personeelsleden. De vraag die geschreven 
staat op het spandoek bij het zwembad 

komt derhalve niet uit de lucht vallen. 
Specialisten van seafarerhelp.org zitten 
24/7 voor iedere zeevarende klaar die in de 
moeilijkheden zit.

Léon Rasser

Geen uitweg

i
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LOODS EN VISUELE VERHALENVERTELLER Maurice Jacobs
 INTERVIEW

Het volledige plaatje heeft een gezicht.
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Voor de meer dan 17.000 maritieme enthousiastelingen van 
Facebookgroep ‘Havenvrienden Rotterdam’ is op de pagina elke 
dag wel nieuw beeldmateriaal te vinden. Het zijn – vaak hele mooie 
– foto’s van haventerreinen en bruggen, van containerschepen en 
sleepboten of van zomaar een zonsopgang achter een kraan. De 
mensen die ze posten noemen zich visuele verhalenvertellers. In 
deze caleidoscoop van visuele havenverhalen springen de foto’s van 
Maurice Jacobs – Morris – er uit. 

Het volledige plaatje heeft een gezicht.
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Dat de foto’s van Jacobs bijzonder zijn is 
niet alleen omdat hij ze aan boord maakt, 
terwijl het leeuwendeel van de foto’s op 
‘Havenvrienden’ vanaf de wal geschoten 
wordt. Maurice Jacobs is loods, dus je kunt 
verwachten dat hij vanuit een ander gezichts-
punt kan kijken dan de honderden spotters 
en liefhebbers langs de Nieuwe Waterweg. 
Maar ze zijn ook anders omdat op zijn foto’s 
de zeevarenden in de haven centraal staan. 
Hij vindt het leuk om juist de ménsen een 
gezicht te geven.
Hoewel een creatief beroep lokte – Jacobs 
kan leuk tekenen en beide grootvaders 
waren professioneel fotograaf – koos hij 
voor de zeevaartschool. De zee trok en hij 
bedacht praktisch dat je met varen tenminste 
normaal je brood kunt verdienen. Tijdens 
een stage kwam het loodswezen al voorbij en 
na zes jaar grote vaart bij Nedlloyd maakte 
hij de overstap. 
Dat voelde dubbel, zegt Jacobs, want het 
varen over de hele wereld vond hij ook leuk. 
Maar ja, het eerste kind was op komst. En zo 
koos hij als zoveel Nederlandse zeevarenden 
voor een alternatief dichterbij huis. Jacobs: 
“Als loods kan je een gezinsleven hebben 
en toch op zee zijn en met de zeevaart bezig 
zijn.” Missen doet hij de grote vaart soms 
wel. Om de ‘oversteek’,  zoals hij dat noemt, 
om de blik op oneindig, om het op jezelf 
aangewezen zijn. “Maar”, zo constateert hij 
nuchter, “je moet het ook niet romantiseren. 

Aan boord wordt de bemanning kleiner en 
het aantal nationaliteiten groter. Sociaal 
is het niet meer – welk schip heeft er nog 
een barretje? De communicatie met thuis 
mag dan veel beter zijn geworden, maar 
aan boord wordt die uitgehold en mensen 
trekken zich terug in hun hut. Men is lang niet 
altijd geïnteresseerd in elkaar.”
Zowel als zeeman als loods is Maurice 
Jacobs altijd blijven tekenen en fotograferen. 
De publicatie daarvan bleef beperkt tot zijn 
vriendenkring en af en toe eens een foto voor 
het Loodswezen. Hij had niets met sociale 
media. Tot op een gegeven moment een van 
z’n dochters tegen hem zei: “Pa, als je nou 
wilt dat mensen meer naar je foto’s kijken, 
moet je dáár zijn.” Bij de Havenvrienden blijkt 
hij zijn creatieve ei goed kwijt te kunnen. En 
de foto’s die hij plaatst worden gewaardeerd. 
Misschien juist omdat hij als loods een ander 
perspectief kan laten zien dan het gebruike-
lijke. 
Een fotograferende loods dus. Of een lood-
sende fotograaf? Beslist zegt Jacobs hierover 
dat hij aan boord alleen fotografeert als het 
zijn werk als loods niet in de weg staat. Veilig-
heid voor alles. Maar ook dan zijn er genoeg 
momenten waarop hij foto’s kan nemen. Dat 
doet hij met zijn mobieltje, da’s praktisch en 
het gaat bijna ongemerkt. Een grote camera 
vindt hij niet kunnen, want je wilt als loods 
niet het imago van een toerist hebben.
Jacobs: “Je mist met een mobieltje wel wat 
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kwaliteit, maar aan de andere kant: hoe kun 
je anders middenin een werkproces een foto 
maken?”
Eenmaal thuis achter de computer gaat hij aan 
de slag met de beelden.
Met die technische bewerking laat hij als foto-
graaf niet het gewone stoere staal van de ha-
ven, maar juist de mensen naar voren komen. 
Bijvoorbeeld door de focus naar de Filippijnse 
roerganger te laten gaan, maar nog net even te 
laten zien dat deze achter een stuurwiel staat. 
Of door een vervaagd stuk scheepsachtergrond 
weer te geven. Uiteraard, zo zegt Jacobs, vraagt 
hij voor het gebruik toestemming. Het blijkt dat 
de meeste zeevarenden geen enkel bezwaar 
hebben om zo op Facebook geportretteerd te 
worden.
Jacobs: “Ik vind het leuk letterlijk het gezicht 
van zeevarenden te tonen. Om de mensen ach-
ter het werk een podium te geven. Te laten zien 
dat het niet alleen gaat om de kranen en de 
schepen, maar ook om de ‘poppetjes’ erachter, 
van wie het net lijkt of ze er niet toe doen.
Je geeft als loods een opdracht aan de roergan-
ger, maar daar staat ook een mens. En als er 
een fout gemaakt wordt kun je iemand afsnau-
wen, maar er kan ook een reden voor die fout 
zijn.”
Waarschijnlijk omdat er mensen op staan 
roepen zijn foto’s vaak reacties op. Maar Jacobs 
houdt zich afzijdig van enige discussie. Als 
visuele verhalenverteller vindt hij het gewoon 
leuk om een beeld te tonen van zijn werk. En al 

doende misschien de leden van de Facebook-
groep een ander perspectief te geven op die 
mensen die aan de zijlijn staan. En al gaat dat 
niet met professionele apparatuur, dan toch 
met professionele inzet. Jacobs: “Die ene foto 
moet mensen op een bepaalde gedachte bren-
gen. Het gaat om dat ene beeld en dat moet 
gelijk goed zijn.”
Door zijn regelmatig posten op Facebook is 
er wel wat veranderd. Er komt immers direct 
feedback op zijn foto’s. Waar hij voorheen meer 
zei ‘ik zie wel’, is hij nu bewuster bezig met wel-
ke beelden hij plaatst. Een extra drive om ook 
weer eens met wat nieuws te komen.
Voor Jacobs persoonlijk geeft het ook vol-
doening. Hij heeft ooit met overtuiging voor 
een maritieme carrière gekozen. Maar dat op 
deze manier de combi met zijn creatieve poot 
gemaakt kan worden is prachtig. 
Op de vraag of dat gefotografeer hem nog wat 
leert als loods zegt Maurice Jacobs na enig 
nadenken: “Het doet me anders kijken naar de 
wereld om me heen. Een loods komt als outsi-
der in een brugteam, je moet daarmee samen-
werken. Je kijkt en je regisseert. Je bent continu 
de omgeving aan het scannen; wat gebeurt er, 
moet ik ingrijpen, wat doet je schip, wat doet 
een ander schip. Voor mij is, om tot een volledig 
plaatje te komen juist dát plaatje, die plek van 
de bemanning, daarbij aanvullend. Zowel in het 
werk als op de foto.”

Helene Perfors



27



Zeker niet onbelangrijker is de vrijheid om ons te 
mogen verzekeren van goede loon-en arbeids-
voorwaarden en rechtsbijstand. In de praktijk 
betekent dit dat je het recht hebt om lid te wor-
den van een vakbond of deze op te richten. De 
vrijheid van vereniging is zelfs een grondrecht. 
Het is vastgelegd in artikel 8 van de grondwet. 
Iedereen mag bijeenkomen en zich organiseren. 
Twee of meer mensen kunnen een vereniging 
oprichten. Wat de vereniging doet en wat het 
doel is mag zij, op enkele extreme uitzonderin-
gen na, zelf bepalen. Het Amerikaanse Amazon 
wil trouwens een einde maken aan dit recht. Ze 
weerhoudt haar werknemers zich te organiseren 
in een vakbond. Vreemd genoeg zegt Amazon de 
internationale mensenrechten wel te onder-
schrijven.
In 1991 stapte ik in Hoek van Holland aan boord 
van de veerboot ‘Koningin Beatrix’. Daar ging 

ik werken als algemeen passagiersbediende. 
Al gauw werd ik er door collega’s op gewezen 
dat ik maar beter lid kon worden van de AVZ, 
de Algemene Vereniging van Zeelieden. Want 
als je problemen hebt op het werk word je door 
de bond geholpen. En bovendien sluit de bond 
voor ons de CAO af.
Thuis werd er ‘Het Vrije Volk’ gelezen en op ‘de 
rode rozenpartij’ gestemd. Lid worden van een 
vakbond was echter geen vanzelfsprekendheid. 
Dus toen ik me aanmeldde was de AVZ mijn 
eerste kennismaking met de vakbeweging.
Helaas is het lidmaatschap van een vakbond 
tegenwoordig niet meer in. Met name jonge-
ren vragen zich af “wat kost het en wat krijg ik 
ervoor terug?” Nu, met alle tegenspoed van-
wege de coronacrisis, groeit het lidmaatschap 
weer wat bij de vakbonden. Mensen zien in dat 
het verstandig is om je te organiseren met je 
collega’s in de onderneming of in jouw sector. 
De vakbond is een belangrijke tegenhanger van 
de werkgeversorganisatie. Werkgevers hebben 
zich namelijk bijna wel allemaal georganiseerd 
in een vereniging. 
De vakbond is ook een maatschappelijke organi-
satie. Ze zet zich in voor alle werknemers als het 
gaat om ‘werk en inkomen’.
Werk is natuurlijk een heel breed begrip. Het 
bevat tal van onderwerpen zoals onderhandelen 
bij reorganisaties (tegenwoordig actueel in de 

Rijdende rechteR 
vooR noodgevallen

In Nederland zijN wIj privé en col-
lectief verzekerd bIj tegenslagen 
zoals ongewIlde werkloosheid en 
arbeidsoNgeschiktheId. daarnaast 
kunnen we, als de situatie zich 
voordoet, aanspraak maken op voor-
zieningeN zoals pensioen of kinder-
bijslag. ook is er nog de sociale 
zekerheId. hier valt bijvoorbeeld de 
zorgverzekeringswet onder. 

R echtsbijsta ndverzeker ing
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Sinds een tijdje mag het weer: je auto tijde-
lijk laten schorsen bij de RDW. Handig als 
je bolide tijdens je vaarterm al die tijd niet 
rijdt én je een plekje hebt waar hij niet op 
de openbare weg staat. 

Onze bolide mag tijdens de vaarterm van 
zeeman altijd bij onze vaste garagist lo-
geren. Ondertussen wordt dan de APK 
uitgevoerd en krijgt de auto wat extra on-
derhoud.

Na het wegbrengen naar de garage halen 
we de auto tijdelijk uit de verzekering en 
melden hem online af bij de belasting.  
Het bedrag dat je moet betalen voor het 
schorsen is afhankelijk van de leeftijd van 
de auto. Voor een auto die ouder is dan 15 
jaar betaal je rond de 25 euro. Is de auto 
jonger, dan betaal je rond de 75 euro. 
Al met al scheelt dat een flinke slok op de 
bekende borrel. Zeker als je vier maanden 
op zee zit en je niet zo’n lichtgewicht stads-
autootje in je bezit hebt. Bij thuiskomst 
gaat de procedure weer andersom. Wat 
een uitkomst!

Op rdw.nl kun je alle informatie hierover 
makkelijk vinden.

Gaby Niesthoven 

a u t o  s c h o r s e n
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passagiersvaart), veiligheid aan boord ten tijde van 
de coronacrisis, druk uitoefenen om zeevarenden 
van boord te krijgen als hun termijn is afgelopen, 
goed en snel internet aan boord of het kunnen 
schorsen van een kenteken voor de auto.
Inkomen gaat natuurlijk om de pegels. In een goede 
CAO gaat het niet alleen over de gage maar ook 
over een goed pensioen voor later. Een uitkering als 
vangnet en een ziektekostenverzekering (thuis en 
aan boord) mogen ook niet ontbreken. De vakbond 
zet zich in om een goede CAO af te spreken. De leden 
van de vakbond hebben er het laatste woord over.
Maar eerlijk gezegd zijn er ook werknemers die zeg-
gen dat dit allemaal niet nodig is. Sommigen denken 
dat hun rechtsbijstandverzekering voldoende is om 
alle mogelijke problemen het hoofd te bieden. Als 
dat al zo is, zo’n verzekering sluit toch geen CAO af? 
En zorgt die bijstand voor een goede pensioenrege-
ling? Doet  ze mee aan een lobby in Den Haag voor 
beveiliging tegen piraterij? En heeft ze meegeholpen 
bij de jarenlange onderhandelingen voor het MLC-
2006 verdrag? 
Wanneer iemand een beroep doet op de rechtsbij-
standverzekering wordt er nog wel eens verwezen 
naar de kleine letters. Daarmee staat geschreven dat 
ze in veel gevallen niks voor je willen doen. Tsja. Voor 
het geval dat je met je hele hebben en houden op de 
televisie wilt is er altijd nog ‘de Rijdende Rechter’.

jos HilberdINg
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MonuMenten Van De Zee

“He
el v

eel 
mense

n hebb
en geen idee”

Nederland kent vele 
grote en kleine maritieme 
monumenten. Sommige 
staan op prominente 
plaatsen, andere zijn 
zo weggestopt dat ze 
nauwelijks te vinden zijn. 
In de serie ‘Monumenten 
van de Zee’ staat Diepgang 
stil bij een aantal van deze 
gedenkplaatsen.
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Bijna aan het einde van de beroemde 
boulevard in Vlissingen bevindt zich een 
monument, waarvan velen niet wisten dat 
het eerbetoon is – aan de opvarenden van 
Nederlandse koopvaardijschepen in de Tweede 
Wereldoorlog. Maar inmiddels is dat veranderd 
doordat er bij het monument ieder jaar een 
herdenking plaatsvindt. Hiervoor heeft Peter 
Brounts gezorgd, oud-zeeloods en oud-student 
van de nabijgelegen zeevaartschool van 
Vlissingen. Ik ontmoet hem op een winterse 
dag bij het monument.

“He
el v

eel 
mense

n hebb
en geen idee”

Koopvaardijmonument

Vlissingen
Koopvaardijmonument 

Vlissingen
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“Het kunstwerk heeft een hele zwerftocht 
achter de rug,” vertelt Peter. “Oorspronke-
lijk is het door kunstenaar Wessel Couzijn 
ontworpen als herdenkingsmonument voor 
de stad Rotterdam. In 1951 werd daarvoor 
een prijsvraag uitgeschreven. Die werd echter 
gewonnen door ‘De Boeg’. Toen wilde Vlissin-
gen het kunstwerk van Couzijn wel hebben 
op huurbasis. Dat huren werd op een gegeven 
moment te duur en toen heeft men besloten 
het te kopen. Dat werd nog een hele rel, want 
de Vlissingse kunstwereld wilde veel liever 
plaatselijke kunstenaars steunen.  Daarna 
heeft het op verschillende plaatsen in de stad 
gestaan en uiteindelijk is het hier op de Boule-
vard Evertsen terechtgekomen, waar er ook 
nog mee geschoven is.”
Maar nu heeft het monument dan toch een 
vaste plaats. Het kunstwerk bestaat uit vier 
onregelmatige schijven die lijken op golven. 
Door deze schijven heen steken drie masten 
omhoog. Daardoor wordt het beeld opge-

roepen van gezonken schepen: de vernieti-
ging van Nederlandse koopvaardijschepen, 
waarbij 3500 zeelieden het leven lieten. Maar 
je kunt in de schijven ook wolken zien, waarbij 
de masten raken aan de hemel. Een soort 
teken van troost bij alle verlies aan levens.
“Oorspronkelijk zou het kunstwerk worden 
uitgevoerd in brons,” legt Peter uit, “maar de 
bronsgieterij leek een uitvoering in staal beter 
en dat is het dan ook uiteindelijk geworden. 
Hierdoor weerspiegelt de zon in het monu-
ment en dat maakt het alleen maar mooier. Er 
schijnt licht door het verdriet heen.” 
Op 28 oktober 2017 vond bij het monument 
de eerste grote herdenking aan de gebeur-
tenissen uit de Tweede Wereldoorlog plaats. 
Voor deze datum werd gekozen omdat de 
Duitsers op 4 november 1944 op Walche-
ren capituleerden. Er werden 18 kransen 
neergelegd vanuit verschillende maritieme 
organisaties en bedrijven. Daarnaast werd 
er op de Westerschelde een krans in het 
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water neergelaten vanaf een redeboot – een 
indrukwekkend moment. Vervolgens werden 
er ook woorden gesproken bij de herden-
kingsplaquettes in het oude gebouw van de 
zeevaartschool (tijdens de oorlog verloren 176 
(oud-)leerlingen het leven) en bij de sociëteit 
van het loodswezen. Meer dan honderdvijftig 
mensen woonden de plechtigheid bij  
“Sindsdien is er ieder jaar een herdenking 
geweest,” stelt Peter met voldoening vast, 
“alleen ben ik daar niet nu meer direct bij 
betrokken. De organisatie heb ik in handen 
gegeven van de Stichting Oorlogsjaren. Door 
de herdenkingen is het monument wel gaan 
leven in de Vlissingse gemeenschap. Steeds 
meer mensen spreken mij erop aan. Ook ben 
ik al een paar keer gebeld: of er ook bloemen 
van een uitvaart bij het monument mogen 
worden neergelegd. Natuurlijk mag dat! Vaak 
gaat het dan ook om het overlijden van een 
oud-zeevarende.”
Dat kinderen de golven en masten als een 

klimrek gebruiken, steekt Peter. “Het gaat hier 
wel over het verlies van levens. Misschien kan 
het nog wat beter worden afgebakend, met 
een ketting of een tros bijvoorbeeld.” Met de 
vlaggenmast is hij in ieder geval wel heel blij. 
Onderaan de mast is een verlichting aange-
bracht, die in het donker langs de mast om-
hoog straalt. ‘s Nachts lijkt het wel een vlam. 
En omdat er licht op schijnt, mag de vlag ook 
blijven hangen.”
Terwijl wij staan te praten, zie ik sommige van 
de vele toeristen die Zeeland rijk is, stilstaan 
bij het monument. Ze lezen ook de bijschrif-
ten. “Ik probeer mensen uit te leggen wat het 
allemaal betekent,” besluit Peter. “Heel veel 
mensen hebben geen idee hoe belangrijk het 
werk van zeevarenden is en welke gevaren er 
zijn. Deze provincie leeft van de zee! Daarom 
is het goed om degenen die zijn omgekomen 
te blijven herdenken.”

Stefan Francke
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DE LEGE LANDEN

Ik zit in de trein naar Utrecht
als ik mij plotseling afvraag:

waar is het wonder?
Want alles wat ik zie bestaat zo ontzettend:

struikjes, koetjes, boerderijen,
er is geen speld tussen te krijgen.

Neem nu die haagbeuk:
die staat daar maar

aan de rand van een weiland.
Beetje groen zijn. Beetje groeien.

Het is allemaal zo van deze wereld!

Geef mij a.u.b. een wonder,
een heel klein krasje

in het diamant van de feiten,
een mirakeltje van niets,

er hoeft heus geen engel bij
of donderstem.

Al is het  maar die haagbeuk
die op een mistige ochtend
een beetje is verschoven.

Dan weet ik genoeg.

A. de Roode

HERDENKING GEVALLENEN OP ZEE
Naar alle waarschijnlijkheid vinden er dit jaar geen herdenkingen plaats 

waarbij de aanwezigheid van publiek op prijs wordt gesteld. Dat neemt 
niet weg dat het belangrijk is om stil te staan bij wat er in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd. De Japanners en Duitsers hebben toen 525 

Nederlandse koopvaardijschepen tot zinken gebracht. 3310 Nederlandse 
zeevarenden verloren hun leven bij de strijd tegen het fascisme. Meer 

informatie is te vinden op de website koopvaardijpersoneel1940-1945.nl.   



 MOTIE

Petitie zeemanshuizen
Op 6 oktober 2020  is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de zeemans-
huizen structureel financieel te ondersteunen. De verantwoordelijke minister, Cora van 
Nieuwenhuizen, legde deze motie helaas naast zich neer. Haar argument: Nederland 
heeft inderdaad een zekere verantwoordelijkheid voor zeevarenden, maar dat  bete-
kent niet dat de zeemanshuizen financieel ondersteund moeten worden. Dat moet 
eerst onderzocht worden.

Het lijkt erop dat de soep niet zó heet gegeten wordt. De ambtenaren van Maritieme 
Zaken hebben in het kader van het onderzoek al contact opgenomen met de Neder-
landse Zeevarendencentrale. Het onderzoek wordt nu een ‘Quick Scan’ genoemd.  
Dit betekent wel dubbel werk voor de zeemanshuizen. Ze moeten opnieuw allerlei 
gegevens aanleveren. Het zijn bijna dezelfde als die in de petitie staan die de basis 
vormt van de (aangenomen) motie. Alle recente cijfers en de rapporten liggen voor het 
ministerie dus zo voor het grijpen. Hopelijk geeft de zoveelste huiswerkopdracht voor 
de zeemanshuizen eindelijk de doorslag om de  – terechte –  financiële steun te krijgen 
voor zeevarenden die in een Nederlandse haven even van boord willen. 

Helene Perfors
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De zuurstok
Eigen adres en 

bankbiljet
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Bijna ieder jaar breng ik met 
mijn zeeman een kort bezoek 
aan ons favoriete hotel in 
Burgh-Haamstede. Het is vlakbij 
de mooiste vuurtoren die er in 
onze ogen bestaat. Officieel is 
deze genaamd ‘Westerlicht’, in 
de volksmond is het ‘de Zuur-
stok’! Als ik die vanuit de verte 
zie begint al spontaan mijn 
vakantiegevoel. 

De toren was dringend aan 
onderhoud toe. Het was, en is, 
nogal een karwei om eerst al die 
lagen verf, waar chroom-6 in zit, 
eraf te schrapen. Heel voorzich-
tig moet ervoor gezorgd worden 
dat er geen deeltjes door de 
duinen verspreid worden of 
door argeloze voorbijgangers 
ingeademd. Daarom werd de 
toren goed ingepakt. En zo staat 
die daar al twee jaar. Een tita-
nenklus voor de schilders. De 
strik eromheen ontbreekt maar 
het wordt een verrassing. 

Er is de laatste jaren nogal veel 
over het rood-witte gevaarte 
te doen geweest. De gemeen-
te wilde deze kanjer in het 
‘oorspronkelijke’ flets roestbruin 
met wit. Want in 1937 was dat 
immers de kleur geweest en dat 
stond zo goed in de omgeving. 

Wat is dat toch met dat altijd 
terug willen naar vroeger? En 
hoe vroeger moet vroeger zijn? 
Tussen 1840 en 1937 had de 
toren zelfs helemaal geen kleur. 
In de Tweede Wereldoorlog is 
hij een tijd camouflagegroen 
geweest (in opdracht van de 
bezetter). De ‘nieuwe’ zuurstok-
kleur is er inmiddels alweer zo’n 
70 jaar. 

Toen bekend werd dat roest-
bruin de kleur zou worden, kwa-
men er vanuit alle windstreken 
protesten. Zelfs vanuit het bui-
tenland. Hoezo moest het een 
nieuwe ‘oude’ kleur krijgen? Alle 
winkels daar verkopen zuur-
stokansichtkaarten en andere 
leuke vuurtorenhebbedingetjes. 
Zelfs replica’s op kleine schaal 
met een echt lampje erin! 
Hotels en restaurants hebben 
deze toren in hun logo verwerkt, 
het was de blikvanger èn is het 
visitekaartje van Burgh-Haam-
stede en omgeving. De toren is 
zo beroemd dat die zelfs een 
plaatsje kreeg op het biljet van 
250 gulden. 

De laatste 70 jaar zijn er miljoe-
nen foto’s van gemaakt, vanaf 
het water, vanaf het land. Waar 
je ook keek, de zuurstok stak in 

al zijn kleurrijkheid hoog boven 
alles uit en maakte bewoners, 
toeristen en zeevarenden 
vrolijk. 

En nu is de kogel eindelijk door 
de kerk. Rijkswaterstaat is tot 
de conclusie gekomen dat er 
volgens de vergunning geen 
andere kleur op de vuurtoren 
geschilderd mag worden.
Hadden ze ook eerder kunnen 
bedenken … Of is het gewoon 
een manier om het gemeente-
bestuur met zo min mogelijk 
gezichtsverlies haar onzalige 
plan af te laten blazen?

Hoera, hij krijgt weer de heer-
lijke vertrouwde kleur! En ook 
nog met een milieuvriendelijker 
verfje. Wat zal het een feest wor-
den als de verpakking er weer 
af kan! Want zeg nou zelf, wat is 
een wandeling door de duinen 
van Burgh-Haamstede zonder 
zuurstok? Wat is een vaartocht 
langs Schouwen-Duiveland 
zonder die vrolijkheid? 
Een bankbiljet heeft de toren 
niet meer maar wel zijn eigen 
straatnaam. Het adres? 
Vuurtoren 1, 4328 KG 
Burgh-Haamstede.

Gaby Niesthoven



Een rustige zaterdagavond. Zo-
juist vertrokken uit Canada met 
kalm weer. In Kitimat hebben 
we, ondanks de corona-perike-
len, toch een aflossing gehad. 
En post, waaronder de Schut-
tevaer. Dus nadat ik de derde 
stuurman heb geïnstrueerd en 
me er van vergewist heb dat hij 
alles onder controle heeft, sla 
ik met een gelukzalige zucht de 
krant open. 

Ontspanning ...

Al op pagina twee wordt mijn 
rust wreed verstoord. Links on-
deraan een kop: ‘Minister vraagt 
zich af of er nog behoefte is aan 
zeemanshuizen.’ In kleinere 
letters daarboven: ‘Extra geld 
komt er voorlopig niet.’ Wat is 
dit? Is de minister helemáál gek 
geworden om in tijden dat zee-
lui het toch al moeilijk hebben 
door de coronacrisis, deze vraag 
te stellen? Impulsief grijp ik een 
blocnote en krabbel moeiteloos 
een aantal aantekeningen neer. 
Ik zal haar geheugen eens op-
frissen. Zij, die in een omfloerste 
toespraak ons helden heeft 
genoemd, is nu kennelijk de 
koers kwijt.
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Juist nu
Zeemanshuizen

ZEEWIERSUM

Beste minister, hieronder een aantal voorbeelden waar-
om uw vraag slaat als een kwal op een ankerspil. U dient 
namelijk te weten (ministerie van Transport, toch?) dat 
de laatste jaren een soort van ruil heeft plaatsgevonden 
in de zeevaart. Wacht! Ik zal het uitleggen. Toen ik in 1977 
voor het eerst ging varen lagen de schepen nog wel eens 
een weekendje over in de haven. Dit is ingeruild voor de 
24/7-economie. Daarna dachten reders: nu er dan toch 
continu gewerkt wordt kan die boekenkist en wekelijkse 
DVD-zending ook wel gestopt worden. Maar er kwam 
daarentegen wel internet voor in de plaats. Helaas is dit 
vaak zo traag als dikke str… sorry, Cora, zo traag alsof er, 
bijvoorbeeld, een wet ter bescherming van het koopvaar-
dijpersoneel in piratengebied moet worden aangenomen, 
weet u nog wel? Voorts legden veel rederijen de schepen 
droog want, o jee, die zeelui drinken zó veel: hoe moet 
het dan met het werk? De havens gingen op slot (ISPS) 
waardoor het bijna onmogelijk werd voor familie om aan 
boord te komen. Ja Cora, zeelui hebben soms óók een 
gezin!

Ter compensatie werden de schepen volgestopt met 
technische snufjes aan boord. Die leggen elke stap die 
we doen vast. Het ‘goed zeemanschap’ probeert men 
te vervangen door een computerprogramma op een 
kantoor die het mogelijk maakt dat vanachter een bureau 
uitgeroepen wordt: ‘Moet je kijken waar die kapitein nú 
weer heen vaart!’

Maar het ergste, minister, is wel dat zeelui nagenoeg 
nérgens meer de wal op kunnen, omkomen in het papier-
werk, gek worden van de regeltjes. En u vraagt zich af of 
er nog behoefte is aan zeemanshuizen? Ja, Cora, juist nu!

Kees Wiersum
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Amsterdam Centrum voor zeevarenden 
Radarweg 32 . 1042 AA Amsterdam . Tel. 020 6117 912
Dominee L.J. Rasser . Tel. 020 6690 065 / 06 22 09 03 34 . 
leon.rasser@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Den Helder Centrum voor zeevarenden van de Koninklijke marine
Binnenhaven 76 . 1781 BL Den Helder . Tel. 022 3612 178

Delfzijl / Eemshaven Centrum voor zeevarenden
Borkumweg 2 . 9979 XH Eemshaven . Tel. 059 6516 233
Pastor S. Standhardt . Tel. 050 3127 178 / 06 29 29 69 30 . 
svenserg@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Moerdijk Centrum voor zeevarenden
Sluisweg – Roode Vaart . 4782 PT Moerdijk . Tel. 0168 416 650
Dominee H. van der Ham . Tel. 78 6138 280 / 06 53 59 63 80 . 
hvdham@kpnmail.nl

Rotterdam / Oostvoorne Internationaal centrum voor zeevarenden 
Burgemeester Letteweg 30 . 3233 AG Oostvoorne . Tel. 06 32 27 47 25
Dominee H.M. Perfors . Tel. 0181 416 751 / 06 53 67 92 65 . 
helene.perfors@nederlandsezeevarendencentrale.nl

Rotterdam / Schiedam Centrum voor zeevarenden
Admiraal Trompstraat 1 . Havennummer 562 . 3115 HK Schiedam . Tel. 010 4260 933
Pastor D. Woodward . Tel. 06 13 77 24 64 . dennis.woodward@mtsmail.org

Terneuzen Centrum voor zeevarenden
Westkolkstraat 40 . Havennummer 562 . 4531 AX Terneuzen . Tel. 0115 695 373

Vlissingen Centrum voor zeevarenden
Ritthemsestraat 498 . Havennummer 562 . 4389 PA Ritthem . Tel. 0118 467 063
Dominee P.Handschin . pascal.handschin@mtsmail.org

Wereldwijd
Dominee S.N.D. Francke . Parelduikerhof 8 . 4332 DA Middelburg . 
Tel. 0118 651 888 / 06 37 00 84 32 . waterbouwpastor@gmail.com
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Stichting Pastoraat Werkers Overzee
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
www.spwo.nl

Nederlandse Zeevarendencentrale
Stationsstraat 112
3881 AG Putten
www.nederlandsezeemanscentrale.nl


