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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de 

regelgeving zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 

    
 
Dit is het zesde hoofdstuk uit het onlangs verschenen boek “Geloof en 
bijgeloof. Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan”, door Graddy Boven. 
Het boek is een uitgave van de WalburgPers, en kost € 24,99. 128 pagina’s, ISBN 
9789462494459 
Te bestellen via uw boekhandel of 
via https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494459/geloof-en-bijgeloof-op-zee 
 

 
hoofdstuk 6 kerk, schip en de dood   
 

Wie wil leren 
bidden moet 
naar zee 
gaan. 
George 
Herbert 
(1593-1633)  
 
 
 
 

 
Van een kerk gaat kracht en verbinding uit. Het hele bestaan en 
het ‘Nederlands zijn’ is vanuit de Middeleeuwen tot in de eerste 
helft van de twintigste eeuw doordrenkt met godsdienstige ernst en kerkelijke ijver. De kerk 
is het verzamelpunt voor gezamenlijke steun, verbondenheid, troost en vertrouwen. In 
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tijden van voorspoed speelt de kerk die rol wat minder, maar bij 
tegenspoed des te meer. In geval van noodlot, zwakheid, 
hulpeloosheid en angst zoekt de mens naar saamhorigheid en 
aanmoediging. Mensen hebben dan sterk de behoefte samen te 
praten, te overleggen en bijeen te zijn op zoek naar vertrouwen, 
consensus en troost. Kerk en Bijbel brengen dan vaak uitkomst. 
Allen bijeen in een heilig huis voor een gezamenlijk gebed. De 
invloed van de kerk aan boord van schepen is door de eeuwen 
heen dan ook groot. De bonte verzameling opvarenden hangen 
verschillende geloven aan, laten zich inspireren en putten er kracht 
uit. O God wees mij zondaar genadig! Om op koers te blijven 
hanteren de zeelieden aan boord van de kleine zeevaart naast de 
Bijbel een kompas in de vorm van zeepostillen. De eerste, uit 
1709, draagt de titel De Godvrezende Zeeman of de Nieuwe 

Christelijke Zeevaart geschreven door de handwerksman Nicolaas Simon van Leeuwarden. 
Het boek, dat in 1902 voor het laatst verschijnt en waaruit alles wat naar vermaak neigt is 
verdwenen, borduurt voort op De grote Christelijke Zeevaart (1625) van de Friese dominee 
Adam Westerman. Een omvangrijk werk waaruit vooral aan boord van compagnieschepen 
voorgedragen wordt. In het boek van 
Westerman staan zesentwintig preken, 
zesendertig gebeden en tien liederen 
afgedrukt en kent zeventien edities, 
waarvan de laatste in 1743 is 
verschenen. De Godvrezende Zeeman 
of de Nieuwe Christelijke Zeevaart, 
zeshonderd pagina’s dik, bevat 
speciale preken voor de Christelijke 
feestdagen en aan boord van elk schip 
is met zekerheid een exemplaar te 
vinden. Het boek is, naast de Bijbel en 
enkele theologische publicaties, 
verplichte kost. Opvarenden, voor wie 
De Godvrezende Zeeman of de 
Nieuwe Christelijke Zeevaart te duur 
is, dragen dikwijls gratis uitgedeelde 
psalmenboekjes bij zich. Voor het 
ochtenden avondgebed als opening en 
sluiting van de dag wordt de klok 
geluid.  
Alle opvarenden komen bijeen in de 
kuil van het schip tussen de grote- en 
fokkenmast.  

 

De Godvreezende Zeeman, ofte De Nieuwe 
Christelyke 
Zeevaart, Bestuurd door een Schriftmatige 
Verhandeling, van 
Zes-en-twintig Uytgelesene Schriftuurplaatsen 
door Nicolaas 
Simon van Leeuwarden (1648-1730), 1725. 
Particuliere collectie. 
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Dat is geen ijzeren wet, want als het regent dan blijft iedereen liever droog en gaat de 
dienst niet door. Iedereen dient present te zijn en de provoost let goed op ieders 
aanwezigheid. Niet altijd is een dominee aan boord, maar als die er wel is, leidt hij de dienst 
en gaat in het gebed voor. Bij zijn afwezigheid valt de ziekentrooster, chirurgijn, schipper 
of schrijver in. Zij zijn niet academisch geschoold, maar bezitten wel degelijk kennis van 
theologie en het zingen van psalmen en zijn in staat zieken en stervenden bij te staan. Elke 
dienst is anders en op zondag en donderdag staat het Nieuwe Testament centraal. 
Aanwezigen hangen niet een geloof aan. Alles loopt door elkaar. Van rooms-katholieken, 
lutheranen, doopsgezinden tot remonstranten. En als de dominee of een vervanger de 
dienst voorleest dwalen hun gedachten af. Wat de zeelieden horen interesseert hen niet 
echt en door het geruis van de golven of de harde wind verstaan zij er maar weinig van. 
Ondanks dat velen andere talen spreken, staan zij allen aan dek, stellen het ritueel op prijs 
en putten er troost en inspiratie uit. Aan boord van koopvaarders, walvisvaarders en 
vissersschepen is de bemanning kleiner, toont meer overeenkomsten en zijn de 
commandeur of stuurman verantwoordelijk voor het houden van godsdienstige diensten. 
Edoch arbeid gaat voor godsdienst en als er, op het moment dat het gebed daar is, werk 
aan de winkel is stopt de dienst. Het zingen van psalmen op de knieën vindt dan op een 
later tijdstip plaats. De diensten worden niet geïmproviseerd. Er bestaan wel degelijk 
richtlijnen voor wat er moet worden voorgedragen. In 1602 komt Joris van Spilbergen 
tijdens een reis naar Azië in een vliegende storm terecht. De spiegel van zijn schip gaat 
voor het grootste deel verloren en op zo’n rampzalig moment is de enige uitweg in gebed te 
gaan. Van Spilbergen richt zich tot God om ons met een ootmoedelick bidden tot sterven te 
bereyden ende Godt een selighe Ziele te offeren. De ziekentrooster geeft de 
scheepsjongens lees- en schrijfonderwijs, staat in rang gelijk aan een onderofficier en 
slaapt in de konstabelskamer. De predikant eet aan de kajuitstafel en functioneert op 
officiersniveau. Ziekentroosters of predikanten zijn aangesteld door stadsautoriteiten uit 
wiens haven een schip vertrekt. Daar waar een predikant tijdens de dienst mag 
improviseren, moet een ziekentrooster zich houden aan de teksten uit De Godvrezende 
Zeeman of de Nieuwe Christelijke Zeevaart om verwarring en reden tot aanstoot te 
vermijden. Zo staat in de Openbaring 14:7: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid of meldt 
Psalm 95:5: Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt. Tenslotte Samuel 7:12: Tot 
hiertoe heeft ons de heer geholpen. De zeelieden luisteren aandachtig toe. Zij laten zich 
onderwijzen door een eerbiedwaardig man die uit de Bijbel leest die voor hem ligt. Met de 
ene hand gaat hij met een vinger over een pagina, terwijl zijn andere hand richting de zee 
wijst. Aan boord van oorlogsschepen zijn predikanten veelal niet te vinden. Scheepsvolk op 
oorlogsschepen zijn van een ander slag dan zeelieden op koopvaardijschepen. Veelal 
ruwer, armer en minder gepolijst. Een bemoeizuchtige en dominante predikant wekt irritatie 
op en in dat geval zien dat zij hem liever gaan dan komen. Sommige predikanten zijn 
nadrukkelijk aanwezig. Hij dringt hen zijn geloofsovertuiging geforceerd op en dat kan voor 
kwaad bloed en ongeluk zorgen.  
Er zijn gevallen bekend waarbij predikanten op mysterieuze wijze zijn verdwenen of 
opzettelijk in zee zijn gegooid met een gewisse de dood  
 
Vertrek en terugkomst van de zeeman. Gravure door Jan 
Luyken (1649-1712). Centraal staat de ziekentrooster die 
zeelieden toespreekt. Vreest Godt en geeft hem heerlickheyt. 
Collectie Rijksmuseum. 
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en stranding bevrijd, en ons schip gelukkig weder 
gebracht in ons vaderland. Amen! Het is opvallend 
dat Westerman zich in De grote Christelijke 
Zeevaart zorgen maakt over het bezoek van 
zeelieden aan de dames van lichte zeden en twee 
van de zesentwintig preken besteed aan het 
waarschuwen tegen onzedelijke gedrag. Dat alle 
zeevarende ende reizende Lieden, in vreemde 
Landen, ende op vreemde Havens ende Kusten, 
haar eerlijke ende Godvruchtig dragen ende aan 
stellen moeten. Voor eerst, Onthoudt U van de 
vleselijke begeerlijkheden. Leert derhalve wie gij zou 
mogen zijn U te onthouden van de vleselijke 
zondige lusten hoe schoon ende vermakelijk zij U 
zouden mogen voorkomen ende aanlachen ende 
bijzonder gij zeevarende en reizende Man die buiten 
de oog van uwe Vrienden, Reeders ende bekende 
zijt ende dien duizenden occasie konden voorvallen 
om na de weelde ende dartelheid uw vlees te leven 
stelt een wacht op uwe ziele ende laat uwe zinnen 
niet zijn zo menige schone vensters door welke 
deze kwade begeerlijkheden insluipen. Het geeft 
eens te meer aan hoe groot de bemoeienis van een 
geestelijke aan boord is en dat zijn aanwezigheid 

diep ingrijpt in de ziel van de zeeman. Zelfs zo diep dat het effect daarvan in sommige gevallen 
naar de andere kant doorslaat en de zeeman dus zoals eerder aangegeven overtuigd raakt van de 
gedachte dat een geestelijke daadwerkelijk ongeluk brengt. Op zo’n moment vloeit geloof in 
bijgeloof over en gaat de predikant subiet van boord.  
Aan boord van schepen is het gewoon als gevolg. De Heere onze God, heeft de volheid van de 
Aarde, die doch de zijne is, zowel als de Aarde zelf, aan de inwoners der wereld zo uitgedeeld, dat 
zij malkander van noden hebben: en het ene land met zulken voorraad overvloedig begiftigt, dat het 
zonder zich zelve te benadelen, andere landen en plaatsen, die weder iets anders hebben dat deze 
missen, kunnen mededelen aldus Van Leeuwarden.  
 

En zo zijn er gebeden voor meerdere gelegenheden. Voor kalm en 
rustig weer, storm en onweer, bij algemeen doodsgevaar, na een 
behouden reis, voor de haringvangst, na een verloren zeestrijd en 
het dagelijkse gebed van de zeeman. Zegenrijk en genadig God! Gij 
hebt uwe weldaden weder aan mij groot gemaakt; ruim dankstof 
hebt Gij mij geschonken: geef mij nu ook een dankbaar hart dat voor 
u klopt.  
Op de zee hebt Gij mij bewaard en tegen alle rampen en ongevallen 
beveiligd; mijne gezondheid hebt Gij gespaard, de winden 
dienstbaar gemaakt aan de voorspoed mijner reis; ons schip van 
vijanden, klippen  
 
 
Ter nagedachtenis aan onze belijdenis schepelingen aan boord Hr. Ms. 
schroefstoomschip De Ruyter Curaçao 1892. Belijdenisbeker ter 
herinnering aan de geloofsbelijdenis van schepelingen. Collectie 
Marinemuseum.  
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dat zeelieden dagelijks diensten bijwonen voor psalmgezang en gebed. Zoals gezegd leest de 
predikant, ziekentrooster, kaptein of commandant op zondag en dinsdag een gedeelte uit het 
Nieuwe Testament voor en houdt een preek. In de morgen of avond verzamelde hij de bemanning 
om zich heen, dan sprak hij een gebed of dankzegging uit naar de omstandigheden zulks 
medebrachten, en zondagsmorgens werd er kerk gehouden als het weer dat toeliet met het 
voorlezen van een preek uit De Godsdienstige Zeeman en werd een psalmvers gezongen en verder 
de zondag in gepaste vrolijkheid doorgebracht aldus Willem Ouwehand uit Katwijk in 1850. In de 
Zuidelijke Nederlanden is het gewoon dat er op zondagen een mis wordt voorgedragen tijdens 
welke een priester het gebed opzegt en de bemanning hem antwoordt. In 1909 stelt predikant 
Hendrik Sander Balsem op uitnodiging van de minister van Marine jonkheer Jacob Alexander Roëll 
een boekwerk samen, waarin hij de godsdienstprediking aan boord van de Nederlandse 
oorlogsschepen bijeenbrengt onder de titel Godsdienstige Toespraken. De bundeling is zeer 
gevarieerd. Van toespraken voor de liefde tot God, ouders en kinderen, eerbied voor de doden, 
vrijheid, gelijkheid, geloof, hoop en liefde. Kerk en schip komen nadrukkelijk bijeen in de persoon 
van Sint Nicolaas. Sint Nicolaas, in 270 geboren en in de vierde eeuw op zijn dertigste bisschop van 
Myra, staat bekend als de beschermheilige van alle zeevarenden. Myra is de hoofdstad van Lycië in 
Klein-Azië. Een gebied langs de zuidkust van het huidige Turkije en een provincie van het 
Romeinse Rijk. Tijdens één van zijn pelgrimstochten per schip onderweg naar het Heilige Land, 
waarschuwt Nicolaas de bemanning voor een zware storm die hem in een visioen is aangekondigd. 
Zijn voorspelling dat zij de storm ongedeerd zullen doorstaan komt uit. Zelfs de man die uit de mast 
is gevallen blijft in leven en kan gewoon met zijn werk doorgaan. De faam van Sint Nicolaas is 
gevestigd. Dankzij Nicolaas’ aandacht voor zeelieden, schippers, scheepsbouwers en vissers, gaat 
zijn naam van mond tot mond. In Rusland is zijn afbeelding in elke kerk terug te vinden en hebben 
velen een icoon van Sint Nicolaas aan de muur hangen.  

 
Elke havenstad kent wel een Nicolaaskerk om 
schepen van de ondergang te redden. Sint Nicolaas 
komt vanuit het niets tevoorschijn en laat zeilen 
hoog in de masten strijken. Hij beschermt zeelieden 
tegen demonen en ontfermt zich na hun dood over 
hen. De relieken van Sint Nicolaas bevinden zich in 
de basiliek van Sint Nicolaas in de Zuid-Italiaanse 
stad Bari, waar uit zijn overblijfselen nog steeds 
heilig water druppelt. Oorspronkelijk ligt Sint 
Nicolaas in Myra begraven, maar in 1087 is het daar 
niet veilig. Oprukkende muzelmannen dreigen het 
graf te onteren. Om de relieken veilig te stellen, 
besluiten zee- en kooplieden uit Bari op eigen gezag 
de graftombe te openen om de objecten naar hun 
stad over te brengen. Elk jaar, op 7, 8 en 9 mei, 
vindt in Bari het feest van translatie plaats en wordt 
in de avond van 7 mei een optocht gehouden, die 
het leven van de beschermheilige van de stad in 
beeld brengt. Op 8 mei wordt tijdens een religieus 
feest de dag herdacht waarop het schip met het 
stoffelijk overschot van de heilige in 1087 in Bari 
arriveert. Op 8 mei wordt een beeltenis uit de 
zeventiende eeuw de basiliek uitgedragen dat 
daarna naar de haven gaat om de zee en 
zeevarenden te wijden.  
 

De heilige Nicolaas van Myra. Gemengde techniek op paneel 
door Carlo Crivelli (1430-1493), 1472. Collectie Cleveland 
Museum of Art. 
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De heilige Nicolaas brengt de storm tot bedaren. Olieverf op paneel door Bicci di Lorenzo (1373-1452). Dit 
kleurrijke paneel is een gedeelte van een altaarstuk dat geschilderd werd voor de Florentijnse kerk St. 
Niccolo in Cafaggio die in 1787 werd verwoest. Collectie Ashmolean Museum Oxford. 
 

Het beeld vaart in de middag onder begeleiding in een versierde vissersschuit uit, dobbert 
daar, in gezelschap van oorlogs- en vissersschepen, de hele dag rond en keert na 
zonsondergang vanaf zee naar het centrum terug. Even daarna barst een groots vuurwerk 
los. Op 9 mei is er een pontificale eucharistieviering met als middelpunt het manna wonder. 
Sint Nicolaas draagt ook wel de naam van Nicolaas van Bari of Nicolaas van Patara 
(Demre). Een bijna dagelijkse stroom pelgrims houdt het respect voor de beschermheilige 
van kinderen en zeevarenden in Bari levend. In sommige gevallen slaat de combinatie 
geloof en bijgeloof naar de verkeerde kant door. Goed voorbeeld daarvan is de religieuze 
moord aan boord van de in 1906 gebouwde Katwijker logger KW171 (Noordzee 5). Op 
dinsdag 3 augustus 1915 vertrekt schipper Nicolaas Schipper met de KW171 en twaalf 
bemanningsleden vanuit IJmuiden naar zee. De sfeer is goed. Iedereen heeft er zin in. De 
Eerste Wereldoorlog woedt in alle hevigheid en alhoewel Nederland neutraal is, spoelen 
lijken van opvarenden van getorpedeerde schepen aan op het strand. Mensen uit Katwijk 
zijn zwaar gelovig. Zij leven in een besloten gemeenschap, hangen het strenge 
gereformeerde geloof aan en als er dan met regelmaat lijken aanspoelen dan kondigt dat 
volgens hen de Apocalyps aan. De KW171 vaart richting de Doggersbank. De vis is daar 
talrijk, dus de kans op een goede vangst het grootst. Tot zover alles goed totdat de 
schipper van de KW157 (De Hoop) in IJmuiden binnenloopt en een vreemd verhaal vertelt 
over zijn ontmoeting met de KW171 op volle zee. Hij verhaalt dat enkele bemanningsleden 
aan boord zijn geweest en hem brieven voor het thuisfront hebben overhandigd met de 
boodschap De Here God heeft Katwijk verwoest, we zijn op weg naar Jeruzalem, waar God 
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uit de hemel is neergedaald. Onheilspellend allemaal. Het afscheid is niet hartelijk. Vanaf 
de KW171 roept matroos Arie Vlieland hem toe: Kap je vleet af, weg met alle rotzooi! Denk 
aan Gods gerechtigheid, want je gaat naar de verdoemenis! Kennelijk heeft het strenge 
geloof de overhand op de KW171 gekregen. Geloof, bijgeloof en het isolement op zee 
hebben hun vernietigende werk gedaan.  
Aan boord heeft Arie Vlieland het heft in handen genomen. Een boomlange charismatische 
en sterke man waar niemand omheen kan. Vlieland spreekt de Tale Kanaës, een 
gereformeerde Bijbelse taal, en maakt daarmee diepe indruk op de gelovige bemanning. 
Arie beweert dat hij tekenen van God heeft gekregen. Signalen die opgevolgd moeten 
worden. Zo beweert Vlieland dat hij de Heilige 
Geest in zich voelt en kondigt vier dagen van 
bidden en praten over de Bijbel aan.  
 
Logger vergelijkbaar met de KW171. Pentekening door 
E.W. Petrejus. Uit: Oude zeilschepen en hun modellen. 
Binnenschepen, 
jachten en vissersschepen door E.W. Petrejus 
(Bussum, 1973). 

 
Wat daarna volgt is afschuwelijk. Arie Vlieland 
besluit te gaan moorden. Hij heeft opdracht van 
God gekregen het schip van Satan te reinigen 
en gooit alles overboord waar de duivel in zou 
kunnen schuilen. Zeilen, masten en lijnen gaan 
over de reling. Drie van de bemanningsleden weigeren zich aan te sluiten bij het uitdrijven 
van de duivel en krijgen het daardoor zwaar. Zij moeten uren achtereen dansen en dan 
weer juist niet bewegen en stilstaan. Om gek van te worden. Weigeraar Klaas Kuijt gaat als 
eerste overboord. Volledig in paniek grijpt Klaas een stuk touw vast waaraan hij zich 
vastklampt. Zonder pardon hakt Arie Vlieland zijn handen af, waarna Kuijt gillend in het 
zeewater ten onder gaat. In een andere versie gaat zijn hoofd eraf terwijl de anderen 

psalmen zingen. 
Stuurman Pieter van 
Duijn verzet zich hevig 
terwijl de anderen met 
spaden op hem inslaan 
en ook zijn hoofd gaat er 
af. Schipper Nicolaas de 
Haas sluit zichzelf op in 
zijn hut, maar ook hij redt 
het niet. De Haas wordt 
uit zijn hut gesleept en 
met dissels 
doodgeslagen. Beide 
lijken gaan overboord.  
De verdronken visser. Olieverf 
op doek door Michael Peter 
Ancher (1849-1927), 1915. 
Collectie Skagens Museum. 
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Vergadering in het voorhuis. Houtgravure door Theodor 
Knesing (1840-1910) naar het schilderij van Claus Meyer 
(1856-1919), 1884. Het kerkschip aan het plafond wijst erop dat 
de bijeenkomst in de voorkamer van het huis plaatsvindt en dat 
de heer des huizes banden heeft met de scheepvaart. 
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Op zondag 12 september neemt een Noors stoomschip de zwaar beschadigde KW171 op 
sleeptouw en brengt haar naar de haven van Tyne. De bemanning van de logger zit aan 
elkaar geketend en is krankzinnig geworden. Een bizarre gebeurtenis is ten einde.  
Dat is wat geloof in combinatie met bijgeloof met zeelieden kan doen. Doordrenkt van 
kerkelijke dogma’s drijft het de mens tot bizarre zaken.  
 
Een uitgesproken uiting van bijgeloof is het kerkschip. Nicolaas Witsen heeft het er in zijn 
standaardwerk over de scheepsbouw Aloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier 
al over: Scheepkens te hangen aan balken van Kerken, en huizen, is oulinxs de wijs 
geweest. Aan de zolder van zeker huis hangende…wonder aardigh gemaakt in alle zijne 
deelen, zoo in touw als blookwerk, vorm, mast, beeldtwerk en andere cieraadje. Zeelieden 
getroosten zich grote inspanning God te danken voor een geslaagde zeereis en één van de 
vormen waarin deze dankbaarheid zich uitdrukt is het kerkschip. Vooral na 1600 groeit de 
gewoonte scheepsmodellen aan trekbalken van kerkgebouwen op te hangen. Het is niet 
bekend of kerkschepen het eerste in woonhuizen of kerken hebben gehangen, maar het ligt 
voor de hand dat modellen wegens ruimtegebrek voor het eerst aan het plafond van 
schipperswoningen zijn bevestigd. Hangende aan het plafond beweegt het model heen en 
weer en dat zorgt voor ventilatie in de woonkamer van het voorhuis. Ook bij Nederlands 
grootste zeeheld Michiel Adriaensz. de Ruyter en zijn zoon Engel de Ruyter hangen 
kerkschepen aan de zoldering. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen kerk- en 
votiefschepen.  
 

Het ex-voto. Houtgravure, 
anoniem naar het schilderij 
van Ulysee Butin (1838-1883). 
Uit: Katholieke Illustratie, 
13ste jaargang, no. 14, 1880. 
Particuliere collectie. 

 
Een votiefschip is een 
geschenk dat op grond 
van een gelofte aan een 
heilige of God is 
geschonken, daar waar 
een kerkschip meer als 
sieraad of herinnering in 
een kerk hangt. Het 
plaatsen van een 
‘votiefschip’ vindt dus 
plaats naar aanleiding van 

de inlossing van een eerder gedane belofte met betrekking tot een behouden thuiskomst, 
een rijke vangst of is een tegenprestatie voor een op bovennatuurlijke wijze verkregen 
uitkomst. Met het geven van een model lost de schenker zijn schuld in. Voto betekent dan 
ook: op grond van een gelofte. In Denemarken vindt de overdracht van een model aan de 
kerk plaats middels een speciale kerkdienst. In een muzikale optocht trekken zeelieden 
door de straten en langs de haven van een stad. De loods opent de rij, waarna de 
muziekkapel, het scheepsmodel op een draagbaar, de schenker en modelbouwer volgen. 
Toeschouwers stromen toe terwijl de sierlijke stoet langzaam voorbijtrekt. Aangekomen bij 
de kerk staat de predikant op hen te wachten. Hij heet het gezelschap welkom, waarna de 
loods het model aan hem overdraagt. Hierbij leg ik het commando neer, laat echter de vlag 
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en geus gaan en lever het schip af zonder schrammen en schaarden. De predikant neemt 
het schip in ontvangst en belooft er goed op te zullen passen. In de kerk krijgt het 
scheepsmodel een plek bij het altaar en gaat na de dienst de lucht in.  
 
De rooms-katholieke gelovige doen een gelofte aan een heilige of God. Zeelieden wenden 
zich tot Sint Nicolaas, Sint Odulphus, Sint Anna of Maria, de moeder Gods. Bij vervulling 
van hun gebed, maken zij een bedevaart naar de kerk waar zich het heiligenbeeld bevindt 
en nemen geschenken of offers mee. Zeelieden brengen een model veelal naar een kerk in 
de buurt en dat hoeft niet per definitie een havenstad of langs de kust te zijn, maar kan net 
zo goed in de binnenlanden liggen. Soms wordt een belofte op schrift vastgelegd, maar 
meestal gaat het van mond op mond. In zulke gevallen zijn bemanningsleden aanwezig om 
te getuigen dat de belofte daadwerkelijk is afgelegd. Meerdere keren komt het voor dat de 
schipper niet zelf op bedevaart gaat, maar een representant afvaardigt.  
 
 Het ex-voto. Houtgravure door Bertrant 
Fleuret (1820-1910) naar het schilderij van 
Henri Paul Royer (1869-1938).  
Uit: Katholieke Illustratie, 34ste jaargang, 
no. 38, 1900-1901. Een visser biedt volgens 
de traditie in Bretagne een scheepje aan 
Onze Lieve Vrouw ter Zee naar aanleiding 
van een belofte die hij heeft gedaan. 
Particuliere collectie. 
 

In de beginperiode zijn kleinere 
kerkschepen vaak van zilver 
gemaakt, waarna het grotere 
blokmodel en volledig met spanten 
opgezette houten scheepsmodel 
volgen. In eerste instantie komen 
kerkschepen in vitrines in de kerk 
terecht en verhuizen pas daarna 
naar het plafond. Ook komt het voor 
dat een kerk scheepsmodellen 
verkoopt om onderhoud van het 
kerkgebouw te bekostigen. Kerkschepen komen in hervormde- en gereformeerde kerken 
voor en votiefschepen bevinden zich in rooms katholieke kerken, omdat met het afwijzen 
van de heiligenverering in de zestiende eeuw de praktijk van het votief vervalt. Gilden van 
zeevarenden en binnenschippers brengen scheepsmodellen binnen de kerk en dragen op 
speciale feestdagen kerkschepen met zich mee tijdens een processie. Een voorname 
functie van de kerk is ‘de kerk als algemene ontmoetingsplaats’. In het heilige huis ontmoet 
je je vrienden en kennissen, laat je je kinderen veilig spelen en zijn honden van harte 
welkom. De kerk is de aangewezen plek waar officiële bijeenkomsten van 
overheidsinstellingen en academische plechtigheden plaatsvinden. Kortom het instituut is 
een ontmoetingsplaats waar vele mensen elkaar begroeten en vandaar dat het huis van 
God goed ingericht moet te zijn. Zonder enige twijfel dragen kerkschepen bij aan een 
aantrekkelijk kerkinterieur. Diverse kerken herbergen scheepsmodellen met een bijzonder 
verhaal. Neem het wonderlijcke scheepken van Pieter Claesz. uit Hoorn. Claesz. zit als 
galeislaaf gevangen op een Turks zeeroversschip en weet in 1646 via een primitief bootje 
uit zijn ballingschap te ontsnappen. Na zijn terugkomst krijgt het bootje tot een eeuwige 
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gedachtenis een voorname plaats in de kerk in Hoorn. Het is een model met een 
intrigerend verhaal en dat zorgt er voor dat nog meer mensen naar de kerk komen om, 
terwijl zij naar het model kijken, te luisteren naar het verhaal van het hachelijke avontuur 
van Claesz. Kortom kerkschepen herinneren en eren historische gebeurtenissen. Aan het 
einde van de achttiende eeuw verliest de kerk zijn status als ontmoetingsplek en begint het 
aantal kerkdiensten weer te groeien. Met de introductie van stoomvoortstuwing aan boord 
van schepen neemt het aantal kerkschepen in de negentiende eeuw af. De kerken worden 
kaler en geheel volgens de geest van die tijd viert de soberheid hoogtij. Blijkbaar is er is 
geen plaats meer voor kerksieraden laat staan voor scheepsmodellen. Desondanks is 
menig kerkgebouw nog steeds voorzien van kerkschepen uit de zeventiende en achttiende 
eeuw ter ere van Gods Huys. Hierin is de traditie hardnekkig. Meestal betreft het primitieve 
scheepsmodellen. Gebouwd door zeelieden die zelf op het schip hebben gevaren, maar 
geen specialisten zijn. Zij streven niet naar het perfecte scheepsmodel en vandaar dat de 

modellen vaak op fantasie berusten. Een zeeman maakt het model vanuit eigen 
gezichtspunt. Op een manier zoals hij het schip heeft leren kennen en veelal met behulp 
van een paar mallen en dan ook nog eens op het oog. Dit maakt het unieke modellen, die 
soms de weg naar een museum vinden. In de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar hangt 
een bijzonder kerkschip. In de inventarislijst uit de negentiende eeuw staat het scheepje als 
volgt vermeld: De oorsprong en de bedoeling van dat schip is met geen zekerheid te 

vermelden dan dat het het 
schip van Admiraal de Ruiter 
moet voorstellen, doch andere 
spreken dit tegen en 
vermoeden dat het door een 
burger van Alkmaar alleen als 
een bijzonderheid zou zijn 
geschonken.  
 
Na de glorieuze overwinning 
van de Nederlandse vloot op 
de rivier de Medway richting de 
scheepswerven bij Chatham in 
1667, ontstaat in de kerk in 
Alkmaar de behoefte de 
belangrijke historische 
gebeurtenis te herdenken en 
eren. 
 
 Interieur van de Grote of Sint 
Bavokerk in Haarlem. Olieverf op 
doek door Johannes Bosboom (1817-
1891), 1861. De drie 
scheepsmodellen, die rechts op het 
doek achter elkaar hangen, 
symboliseren de verovering van 
Damiate door kruisvaarders in 
1219. Collectie Rijksmuseum. 
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Kerkschip uit de Grote- of Sint Laurenskerk in 
Alkmaar. 
Collectie Stedelijk Museum Alkmaar. Foto: Joop 
Elsinga. 
 

Op dat moment hangt  er al een model van 
een oorlogsschip en rijpt het idee het  
kerkschip om te bouwen tot 
‘herdenkingsmodel voor de  tocht naar 
Chatham’. De befaamde Alkmaarse schilder  
Caesar van Everdingen krijgt de opdracht 
het model te  verfraaien. Hij gaat aan het 
werk en voorziet de spiegel  van een 
panorama van de stad Alkmaar met zicht op 
de  Sint Laurenskerk, het stadhuis, het Hof 
van Sonoy en de  Friese Buitenpoort. Van 
Everdingen schildert ‘Anno 1667’  op de 
spiegel en op de hekbalk komt ‘De Ruijter is 
mijn  naam’ te staan. Boven de vensters op 
de spiegel sieren vier  uit hout gesneden 
sculpturen van vrouwen. De vrouwen  
symboliseren onkuisheid met hun wulpse 
versierselen,  blote borsten, parels en 
gekruld haar en lichtvaardige- en  kostelijke 
kleding. Een duidelijke verwijzing naar de 
De grote Christelijke Zeevaart.   

 
Spiegel van het kerkschip in de Grote- of Sint 
Laurenskerk in Alkmaar met schilderingen van 
Caesar van Everdingen (1616-1678). Collectie 
Stedelijk Museum Alkmaar. Foto: Joop Elsinga. 

 

Omdat de kerk lange tijd het dagelijks leven 
bepaalt, is de  scheepvaart met geloof 
doordrenkt. De combinatie  kerk,  schip, 
wind en water is dan ook al eeuwen oud. 
Vanaf de  kansel  prediken geestelijken met 
Gods woord tot de gemeente  voor een 
behouden  vaart. Veelal wonen vrouwen,  kinderen en bejaarden de dienst bij. De 
aanwezigheid  van jonge mannen is schaars, omdat velen van hen op  zee zitten om de 
kost te verdienen. Vlak voor hun vertrek  worden zij, onder het uitspreken van gebeden 
voor een  behouden vaart, uitbundig uitgezwaaid. Bij terugkomst  herhaalt dit tafereel zich 
om de veilige terugkomst te vieren.  Vanaf de preekstoel klinken dan de volgende woorden:  
Zegenrijk en genadig God! U heeft uw weldaden weer aan  mij groot gemaakt;  ruime 
dankstof heeft U mij geschonken;  geef  mij nu ook een dankbaar hart dat voor U klopt. Op 
zee heeft U  mij bewaard en tegen alle rampen en ongevallen beveiligd; mijn  gezondheid 
heeft U gespaard, de winden dienstbaar  gemaakt  aan de voorspoed van mijn reis; ons 
schip van vijanden,  klippen  en stranding bevrijd, en ons gelukkig weer teruggebracht  in 
ons vaderland. Neem dus, o God! mijn dankzegging aan, en  doe aan mij boven bidden en 
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denken, om de wil van uw zoon.  Amen!  Nadat de vloot de haven is binnengelopen, gaat 
de bemanning  van boord en geeft meegemaakte belevenissen  door aan iedereen die het 
maar horen wil. Op die manier  voeden zij de mythevorming  en de kersverse verhalen  
leveren geschriften,  schilderijen en sculpturen op.  

Dienst voor zeevarenden in de Nederlands hervormde kerk in Schermerhorn, 1882. Olieverf op doek door 
Herman van der Haar (1867-1938), 1892. Collectie Het Scheepvaartmuseum 

 
De  combinatie geloof en bijgeloof hangt nauw met de kerk samen en tot op de dag van 
vandaag worden gerichte dankzeggingen uitgesproken. Dat gebeurt in de kerken en vanaf 
de kades. God is overal. De combinatie geloof en mens zijn onverbrekelijk met elkaar 
verbonden en die verbondenheid gaat soms ver. Gedreven door angst en eerbied voor de 
zee, hebben kustbewoners de gewoonte de zee te laten wijden. Vooral in de zuidelijke 
Nederlanden is dat een traditie. In Oostende bestaat dat ritueel sinds 1448 en in 
Nieuwpoort vanaf 1486. Tijdens een wijding trekt een grote menigten richting het strand om 
getuige te zijn van de devote festiviteiten. Een statige processie schrijdt door de straten en 
over de dijk, terwijl de zee vol ligt met varende en gepavoiseerde vissersschepen, jachten, 
plezierboten, passagiersschepen en oorlogsbodems. Op het moment dat de priester met 
een monstrans uit naam van Petrus en Paulus de zee zegent, loeien de sirenes. Na de 
ceremonie gaat iedereen naar de markt om goederen te kopen en te eten en te drinken. 
Het feest kan beginnen. Tot aan het begin van de negentiende eeuw monsteren zo nu en 
dan predikanten en zogenaamde ziekentroosters aan boord van schepen. In 1570 zet 
Willem van Oranje de trend door de aanwezigheid van geestelijke verzorgers op de 
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geuzenvloot te bepleiten. Pas na 1620, vooral op de vloten van Michiel Adriaensz. de 
Ruyter en Maarten Harpertsz. Tromp, krijgen predikanten de gelegenheid zich met vallen 
en opstaan het zielenheil van oorlogvoerenden te bekommeren. Robertus Junius de 
Jonghe monstert in augustus 1653 als vrijwillig predikant aan op de vloot van Tromp en 
dwingt privileges af. Hij krijgt een knecht tot zijn beschikking en betrekt een eigen hut om in 
alle rust gebeden voor te bereiden. 
 

 
Kerkdienst voor zeevarenden in Middelburg. Ansichtkaart uitgegeven door uitgeverij Rubens, Middelburg. 
Particuliere collectie. 

zijn beschikking en betrekt een eigen hut om in alle rust gebeden voor te bereiden. Ook 
Michiel de Ruyter is een vroom mens, die veel waarde aan religie hecht. De Ruyter is lid 
van de gereformeerde kerk, bezoekt met regelmaat diensten en is bevriend met de 
predikant Gerard Brandt, die na de dood van De Ruyter een biografie over hem schrijft. De 
Ruyter bidt op gezette tijden en neemt daar de tijd voor.  
 
Geef mij Heer, een deemoedige geest: op dat ik op mijn verheffing niet verhoofvaardig. 
Sterk mij in het bedienen van mijn gewichtige ambt. Verleen mij een heldenhart en laat mij 
zo deerlijk niet sneuvelen, als mijn voorzaat (Jacob van Wassenaar, heer van Obdam). Hij 
verblijft dikwijls op Vlieland en gaat er naar de kerk. In die kerk staat een kerkbank die 
speciaal voor hem is bestemd. Uit dank schenkt De Ruyter een kroonluchter aan het heilige 
Vlielandse huis, die daar nog steeds hangt. En als de zeeheld thuis is verdiept hij zich uren 
achtereen in heilige geschriften en is daar oprecht in geïnteresseerd.  
Dikwijls leest De Ruyter zijn vrouw voor uit de Bijbel of zingt psalmen met haar. De zeeheld 
leeft met mate. Drinkt niet en eet verstandig omdat hij gezond oud wil worden. In 1673, 
tijdens de derde Engelse Oorlog, wenst De Ruyter een predikant aan boord die zijn 
bemanning geestelijk kan vormen. Het vinden van een geschikte kandidaat valt niet mee, 
omdat de vacature niet zonder risico is. Op het moment dat De Ruyter de hoop al heeft 
opgegeven, meldt predikant Theodorus Westhovius zich.  
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Hij heeft gehoord dat de zeeheld een predikant zoekt. Westhovius heeft begrepen dat De 
Ruyter op het punt staat zonder een geestelijke uit te varen, kan dat niet verkroppen en 
solliciteert. Het levert hem een hechte vriendschap met De Ruyter op. In januari 1676, De 
Ruyter bevindt zich in de baai van Milazzo bij Sicilië, bereiken Westhovius brieven waarin te 
lezen staat dat assistentie is gewenst bij het bevrijden van Hongaarse predikanten. In 
Hongarije is de godsdienstvrijheid drastisch ingeperkt en zijn predikanten verplicht het 
katholieke geloof aan te nemen. Achthonderd predikanten willen niet in dat dictaat 
meegaan en worden in 1674 door het gerechtshof van Pozsony (Bratislava) veroordeeld. 
Zij krijgen allen de doodstraf, maar omdat de Rooms-Duitse keizer Leopold I clementie wil 
tonen, stelt hij hen voor een keuze. Zij bekeren zich alsnog tot het katholicisme of moeten 
anders emigreren. Tweeënveertig van hen besluiten het land te verlaten en moeten onder 
begeleiding naar Napels lopen. Onderweg laten drie het leven en komen zesentwintig 
predikanten als slaaf op de galeien terecht. De vlootpredikant brengt De Ruyter op de 
hoogte van de nijpende situatie waarin de Hongaarse predikanten verzeild zijn geraakt en 
nadat de Staten Generaal toestemming heeft gegeven om hen te bevrijden, komt De 
Ruyter subiet in actie.  
 
Op 11 februari verkrijgen de predikanten hun vrijheid en komen ter verwelkoming aan boord 
van de Eendracht. Tijdens de slag bij de Etna raakt Michiel de Ruyter op 22 april 1676 
dodelijk gewond. Hij komt zwaargewond op bed te liggen en blijft tot op het laatst vroom en 
sterk. De Ruyter klaagt niet, bidt veel en heeft grote steun aan zijn vriend Westhovius.  
 
Heer, bewaar ’s Lands vloot, spaar genadiglijk onze officieren, matrozen en soldaten, die 
voor een klein geld zoveel ongemak en gevaar uitstaan. Geef uw kloekmoedigheid en 
kracht; op dat wij onder uw zegen de overwinning mogen wegdragen. Heer, geef nu een 
gewenste uitslag in mijn zwakheid; gelijk gij uw volk gaf toen ik sterk was; op dat het blijkt 
dat wij alles door U doen, en dat gij het alleen doet, zowel door zwakken als kloeken, zowel 
door weinigen als door velen.  
 
Vlak voor zijn pijnlijke dood bidt hij nog eenmaal:  
 
Heer Jezus, gij hebt gezegd dat wij onze zielen met lijdzaamheid moeten bezitten.  
Geef mij Heer het geen gij gebiedt; geef mij de lijdzaamheid tot een sterkte mijner ziel, op 
dat ik mag volstandig blijven tot het einde toe: nadien de lijdzaamheid toch meer overwint 
dan de kracht.  
 
En zo komt een einde aan het leven van een groots, kundig en gelovig mens.  
Volgens De Ruyter is het onmogelijk de zege te behalen zonder goddelijke hulp en heeft 
eerbied voor de dienst en de dienaren van het goddelijke woord. Niet voor niets geeft hij 
twee van zijn dochters toestemming om met predikanten te trouwen. Vanaf 1910 wint het 
beroep van vlootgeestelijke weer aan betekenis. In de lijn van de maatschappelijke 
verzuiling maakt de katholieke- en de protestantse kerk zich sterk het zielenheil van degene 
die in de Koninklijke Marine hun werkkring vinden, te consolideren. Predikanten ontvangen 
hun benoeming via een officierenvereniging of de bisschop van Haarlem. In 1910 en 1914 
treden predikant Cornelis Jacobus Warners en kapelaan Hendrikus Johannes Martinus 
Alink in dienst van de Koninklijke Marine  
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Michiel Adriaensz. de Ruyter 

(1607-1676) leidt een kerkdienst 
aan boord van de Eendracht. 

Lithografie door Carel Christiaan 
Last (1808-1876). Uit: Het leven 

van Michiel Adriaanszoon de 
Ruyter. Uitgave van Gebroeders 

J. en H. van Langenhuysen, 
drukkers en uitgevers (Den Haag, 

1848). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Na de doop. Aquarel op papier door Mari ten Kate (1831-1910). Collectie Rijksmuseum. 

 
Op 28 augustus stelt koningin Wilhelmina bij Koninklijk Besluit vier aalmoezeniers en acht 
veldpredikers aan bij de landmacht. Benoemingen ter zee volgen daarna. De geestelijke 
verzorging burgert snel in en de behoefte aan ondersteuning neemt toe. De geestelijke 



 

18 
 

verzorgers bouwen een vertrouwensrelatie met marinemensen op. Zij ontwikkelen een 
eigen identiteit op hbo of universitair niveau. Kunde is belangrijk. Geestelijke verzorgers, 
zowel protestantse, katholieke als humanistische, dragen bij aan de levensoriëntatie van de 
militair en maken normen en waarden helder. Zij verzorgen sacramentele vieringen zoals 
doop, huwelijk, ziekenzalving en uitvaart, zijn betrokken in de voorbereiding en de nazorg 
en bieden individueel en groepsgewijs ondersteuning. Ook zijn geestelijke verzorgers 
vertrouwenspersonen en is het in acht nemen van het ambtsgeheim bij uitstek de 
toegangsweg tot vertrouwen. Het ambt van vlootpredikant en vlootaalmoezenier wordt op 
20 mei 1921 bij Koninklijk Besluit ingesteld.  
 
De marineleiding beseft dat zielzorg nodig is om ouders te overtuigen dat het leven van hun 
zonen in dienst van de Koninklijke Marine veilig is. Dat vertrouwen is nodig omdat de 
marine als anti-kerkelijk wordt aangemerkt en dat is voor een belangrijk deel aan de 
activiteiten van de socialistische Matrozenbond te wijten. Bovendien maken ouders zich 
zorgen om de verlokkingen in buitenlandse havens en als er geestelijk verzorgers aan 
boord zijn, dan groeit het vertrouwen dat zij de mannen zullen beschermen tegen dat soort 
verleidingen. Kortom vanaf 1921 is het gewoon dat geestelijke verzorgers aan boord zijn 
van oorlogsschepen. Zo vaart pater Alink in 1923 mee met Hr. Ms. Zeeland tijdens welke hij 
een dagboek bijhoudt. Daarnaast oefenen de geestelijke verzorgers hun beroep uit in 
Christelijke Militaire Tehuizen. In 1916 richt Alink de Nederlandsche Rooms-Katholieke 
Vereeniging van Marinepersoneel ‘Sint Christophorus’ op. Deze vereniging wordt in 1933 
verboden na de muiterij aan boord van Hr. Ms. Zeven Provinciën (1933). Dat zint Alink 
allerminst waardoor hij ontslag neemt. Na de Tweede Wereldoorlog, de jaren waarin het 
beroep van geestelijke verzorger aan populariteit wint, stroomt een groot aantal geestelijke 
verzorgers in onder leiding van eigen hoofden van dienst. Een deel is actief tijdens de 
politionele acties in voormalig Nederlands-Indië van 1947 tot 1949.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een kerkdienst nemen matrozen afscheid 
van hun ouders, 26 april 1949. Particuliere 
collectie. 
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Bundel Onze Eredienst afkomstig van Hr. Ms. Naarden, 1953. 
De liederenbundel bevat een kort voorwoord door hoofdvlootpredikant Henk Sillevus Smitt (1897-1975): Dit 
liturgisch handboek ten dienste van de Protestantse geestelijke verzorging van de Koninklijke Marine is in 
overleg met den Hoofd-Vlootpredikant samengesteld door Ds. Hendrik Hasper (1886-1974), aan wien hierbij 
dank wordt gebracht voor zijn arbeid.  
Collectie Marinemuseum. 
 

Ook in conflictsituaties zoals de Koreaoorlog (1950-1953) en de Nieuw-Guinea-crisis (1962) 
zijn varende paters en dominees actief. De dienst geestelijke verzorging is kritisch, volgt 
ethische kwesties zoals kernbewapening met argusogen, werkt intensief samen met 
personeelszorgverleners en is verenigd in een ‘sociale coördinatie commissie’. De dienst 
draagt bij aan de ontkerstening, die resulteert in het afschaffen van de verplichte kerkdienst 
aan boord van schepen. Aan het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw wordt 
dankzij de inspanning van het Humanistisch Verbond alternatieve geestelijke verzorging 
geboden en dat levert een herverdeling van formatieplaatsen op. Daarna breidt de 
Humanistische geestelijke verzorging zich uit en dat gaat ten koste van formatieplaatsen 
voor paters en predikanten. In 1989 begint een periode waarin marinepersoneel niet slechts 
de paraatheid in fictieve conflicten oefent, maar daadwerkelijk wordt ingezet in meerdere 
conflictgebieden zoals de Rode Zee, Perzische Golf, Irak, Cambodja, Joegoslavië, Haïti, 
Bosnië, Afghanistan en Mali.  
Het is dan ook bijna wet dat het belang van de geestelijke verzorging groeit naarmate de 
directe omgeving dreigender wordt. Ook de dienst geestelijke verzorging ondergaat een 
reorganisatie waarbij het aantal formatieplaatsen wordt verkleind en de functies van 
hoofdalmoezenier en hoofdvlootpredikant tot het verleden gaan behoren. Desondanks 
zullen zeemannen en vrouwen, ver van huis en midden op zee, behoefte blijven voelen aan 
een mystiek verbond tussen de plek waar zij zich bevinden en thuis. De meesten hebben 
genoeg aan moderne communicatiemiddelen, maar anderen zullen beter functioneren als 
zij de mogelijkheid hebben aan boord iemand te ontmoeten die hen op zijn of haar menszijn 
aanspreekt, los van hiërarchische verhoudingen of operationele prioriteiten. Zolang alle 
betrokken partijen deze stelling onderschrijven zal de geestelijke verzorging bij de 
Koninklijke Marine standhouden.  

 
Noorse Zeemanskerk in 
Rotterdam. Foto: F. 
Eveleens. 

 
Predikanten of 
pastorale werkers zijn 
aanwezig om 
zeevarenden hun 
hart te laten luchten. 
Een aantal van hen is 
getraind om hulp te 
bieden bij 
traumatische 
situaties, zoals een 
ongeval op het werk 

of het verlies van een dierbare in het thuisland van de zeevarende. Zeelieden kunnen ook 
terecht bij de zeemanshuizen die Nederland rijk is. Dit zijn plaatsen in de haven waar een 
huiskamer wordt geboden aan de zeelieden zodat zij even van boord mogen. Het internet 
zorgt daar voor contact met het thuisfront. In Rotterdam bieden buitenlandse kerkelijke 
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organisaties ondersteuning aan zeelieden die Nederland aandoen en behoefte hebben aan 
een kerkdienst in de eigen taal. Een goed voorbeeld daarvan is de Rotterdamse Noorse 
zeemanskerk. Ook de Denen en de Zweden hebben een kerk in Rotterdam. Bij de 
Koninklijke Marine vaart een geestelijke verzorger maanden mee aan boord en maakt 
volledig deel uit van de bemanning.  
Tot op de dag van vandaag is het vak van geestelijke verzorger weer groeiende binnen de 
krijgsmacht. Er zijn zelfs geestelijke verzorgers die zzp’ers zijn. Een voorbeeld daarvan is 
Tobias Karsten die geestelijke verzorger is bij de Koninklijke Marine. Hij heeft een 
masteropleiding humanistiek gevolgd met als speerpunt zelfonderzoek. Karsten doorloopt 
een militaire basisopleiding van tien weken. Die opleiding is verplicht en draagt bij aan het 
beter begrijpen en aanvoelen van de militaire wereld. Aan boord maakt hij deel uit van een 
groep van tweehonderd militairen die moeten functioneren als een geoliede machine.  
Op het schip houdt Karsten zich veelal bezig met thuissituaties zoals bijvoorbeeld 
problemen in een relatie of een ziek familielid. Voor een geestelijke verzorger is het 
aftasten om de juiste toon te vinden en dikwijls worden zij aangemerkt als pater of hura, 
maar als de geestelijke verzorgers het werk goed uitvoeren, dan worden zij al snel als 
vanzelfsprekend onderdeel van de bemanning.   De geestelijk verzorger organiseert 
bezinningsdiensten. Tijdens die bijeenkomsten is het bedoeling dat iedereen zijn of haar 
zinnen verzet. Voor sommigen betekent het ‘even niet werken’ en ‘afleiding zoeken’. 
Karsten: Die bezinningsdiensten zijn levensbeschouwelijk heel open. Mocht je sterk gelovig 
zijn dan heb je dus een beetje pech. Vanuit mijn humanistische achtergrond doe ik daar 
niet veel mee. Maar stel dat iemand aan boord overlijdt en ik moet een afscheidsritueel 
vormgeven dat bij zijn of haar religie past, dan zou ik dat zeker doen. Daar heb ik passende 
teksten voor bij de hand. Het religieuze inspireert me wel, maar ik herken me meestal niet 
in de georganiseerde religie. Het is niet mijn taal. Ik maak rituelen graag persoonlijk, met 
mijn eigen woorden.  
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Begrafenis aan boord van Hr. Ms. vliegdekschip Karel Doorman van schipper Jan Abspoel op 29 augustus 
1961. Op 26 augustus 1961 vindt tijdens het olie laden op zee een ernstig ongeval plaats. Op de 
onderzeebootjager Hr. Ms. Groningen breekt een kinnebaksblok waardoor de daarin lopende kabel met 
kracht vrij komt uit de scheepskatrol. De kabel raakt de ongelukkige chef d'equipage schipper Jan Abspoel. 
De schipper wordt met spoed per helikopter overgebracht naar de operatiekamer aan boord van Hr. Ms. 
Karel Doorman. Helaas is de medische ingreep niet levensreddend en overlijdt de schipper enkele uren na de 
operatie. Collectie Marinemuseum. 
 

Geestelijke verzorgers spelen in het geval een zeeman op zee sterft een voorname rol. Op 
zee ligt de dood voortdurend op de loer en keert menig zeeman niet naar de thuisbasis 
terug. In eerdere eeuwen heerst er ziekte onder de bemanning waaraan meerderen 
sterven. Zieke opvarenden zitten opeengepakt waardoor besmettelijke ziektes zoals 
vlektyfus om zich heen grijpt. Bijna dagelijks sterven mensen, die snel daarna een 
zeemansgraf krijgen. Op een Groenlandvaarder schieten twee scheepsmakkers onder het 
ijs. Met man en macht proberen bemanningsleden hun kompanen tevergeefs te redden. 
Ook plotselinge windvlagen waardoor het schip onverwachte bewegingen maakt kunnen 
fataal zijn. Als een zeeman tijdens een reis of zeeslag sterft heeft het weinig zin het 
stoffelijk overschot mee naar huis te nemen. Het risico is ook veel te groot omdat een dood 
lichaam ziektes kan verspreiden. Bovendien gelooft de zeeman dat het vervoer van een lijk 
de snelheid uit het schip haalt. Na het overlijden van een bemanningslid gaat het schip met 
gekruiste ra's aan de wind stil liggen als teken van rouw en geldt alle hens aan dek.  
 

 
 
Eén, twee, drie in godsnaam. Lithografie door Carel Christiaan Last (1808-1876), 1861.  
Collectie Marinemuseum 
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De chirurgijn meldt aan de officier, die de wacht heeft, dat er iemand is gestorven en dat de 
dode naar het voordek gebracht moet worden. Daarop vindt de dienst plaats en gaan de 
opvarenden in gebed. Daarna volgt de doodspsalm en luisteren de aanwezigen naar 
passende hoofdstukken uit de Bijbel. Vervolgens dragen de baksmaats het lijk naar een 
poort in de verschansing. Allen nemen de pet af, waarna het ‘Een, twee, drie in godsnaam’ 
volgt en het stoffelijk overschot in zee verdwijnt. Dikwijls komt het overboord geworpen lijk 
in de kaken van de aanwezige haaien die zich de prooi niet laten ontgaan. Tijdens de 
ceremonie hangt de vlag halfstok, die na de plechtigheid met een saluut aan de overledene 
weer in top gaat. Aan boord van Zr. Ms. fregat Rhijn in de Middellandse Zee valt de eerste 
bootsmansmaat Bronhorst in 1839 van de ra op het dek en is op slag dood. Hij is nog geen 
vijfentwintig jaar oud en een van de knapste en vlugste onderofficieren van de Koninklijke 
Marine. Juist die rapheid brengt Bronhorst de dood. Zijn roekeloosheid zorgt voor onheil. 
Als een zeeman vanuit een griezelige hoogte uit de mast valt gaat dat door merg en been. 
Een doffe slag op het dek. De volgende ochtend gaat het stoffelijk overschot plechtig de 
zee in. De hele bemanning, vierhonderd man sterk, staat aan dek. Het état-major in uniform 
is bijeen op het halfdek. Drie keer trekt de stoet met een muziekkorps aan kop het hele 
schip rond. Trommels klinken en de sfeer is bedrukt. Mariniers zijn met geweren bewapend, 
waarna de officier en de adelborst van het piket volgen. Om de dode te eren dragen zij hun 
hoofddeksels niet. Het lijk van Bronhorst is gewikkeld in de Nederlandse vlag en wordt door 
het baksvolk gedragen aan wie hij leiding heeft gegeven. Daarna volgen onderofficieren en 
matrozen. Op het moment dat de stoet voorbijtrekt nemen de officieren hun hoofddeksels af 
en nadat de ronde voor de derde keer is afgelegd, schaart het gezelschap zich rondom de 
plank waarop het lijk ligt. En terwijl de schipper plechtige woorden spreekt, tillen matrozen 
de plank op. Het ‘Een, twee, drie in godsnaam’ klinkt waarna het in stof gewikkelde lijk 
overboord gaat. Om het in de kooi genaaide stoffelijk overschot overboord te krijgen, is het 
verzwaard met kogels als ballast en vandaar dat het weldra in de zeediepte verdwijnt. Kort 
daarop marcheert de wachtparade af. Tijdens een begrafenis op zee wordt Psalm 90 
gezongen. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen. Vlak voordat de gestorvene 
overboord gaat, krijgt hij twee munten op zijn ogen. Geld dat nodig is om de veerman 
Charon te betalen, die hem op weg naar het Schimmenrijk over de Styx zal varen.  
Daar zal de dode zijn eeuwige rust vinden. Aan  boord van de Bounty spreekt kapitein 
William Bligh op  10 oktober 1789 tijdens de begrafenis van bemanningslid  James 
Valentine een tekst uit.  
De gehele bemanning staat  rondom de plank waarop Valentine onder de Britse vlag  ligt 
opgebaard. Bligh schrijft het volgende in zijn journaal:  Vrijdag 10 oktober om half twaalf 
heeft James Valentine  het aardse bestaan verlaten ten gevolge van een ziekte en 
vermoeidheid  na Kaap Hoorn. 
 
Ondanks zijn goede zorgen heeft de  dronken scheepsarts gefaald. ‘Heer, bij U vinden alle 
mannen  genade! Zegen deze wateren en bevrijdt de overledene van zijn  zonden. Geef 
hem eeuwige rust en moge hij rusten in vrede.  Amen!’ Schenk hem aan de zee. Om vier 
uur geven wij Valentine  een fatsoenlijke begrafenis.  
Maar niet elke zeeman krijgt een  zeemansgraf. Vooraanstaande zeehelden worden ter 
aarde  gesteld om er voor te zorgen dat hun heldhaftige ziel over  het volk blijft waken. Zo’n 
begrafenis geeft de bevolking  moed en zorgt voor ongekende solidariteit. De dienst naar  
aanleiding van het overlijden van een officier is uitgebreider.   
 
De overledene ligt ook niet op een plank, maar in een  kist. Zijn bezittingen zijn nauwkeurig 
genoteerd. Indien er  een testament is, gaan de spullen het ruim in om na terugkomst  in 
handen van de rechthebbenden over te gaan. In het geval er geen testament is, gaan de 
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bezittingen voor de  mast bij opbod in de handen van de overige bemanningsleden  over en 
is de opbrengst van de veiling bestemd voor de  nabestaanden thuis.   
 

 
 
Een begrafenis op zee. Houtgravure, anoniem, 19e eeuw. 
Particuliere collectie. 
 

Tot in de twintigste eeuw is een zeemansbegrafenis niet ongebruikelijk. In plechtigheid doet 
de ceremonie aan boord  van een oorlogsschip niet onder voor die aan de wal. 
Tegenwoordig  is het begraven op zee weer populair. Volgens de  Amerikaanse wet moet 
zo’n begrafenis minimaal drie mijl  uit de kust en in minimaal honderdtachtig meter diep 
water plaatsvinden. Zelfs de benodigde hoeveelheid ballast per  kilo lichaamsgewicht en 
hoeveel gaten er in de kist moeten  zitten om te voorkomen dat deze weer boven komt 
drijven,  zijn schriftelijk vastgelegd. In Nederland is een begrafenis  op zee weliswaar niet 
toegestaan, maar wel in Britse wateren ten westen van het eiland Wight en Schotland.  
De kist  mag niet van hardhout zijn, gebruik van plastic, zink of  koper is uit den boze en er 
moeten veertig tot vijftig gaten in zitten. Verstrooiing van as in Nederlandse wateren, 
anderhalve  kilometer uit de kust, is wel toegestaan.   
 

 
Begrafenis van de gesneuvelden gebleven in de strijd op de 

Filipijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto: Barrett 
Gallagher. Een Japans bombardement zorgt voor slachtoffers 

die op 26 november 1944 aan boord van het Amerikaanse 
marineschip Intrepid een begrafenis op zee krijgen. 

Particuliere collectie. 
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Dit was het zesde hoofdstuk uit het onlangs verschenen boek “Geloof en 
bijgeloof. Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan”, door Graddy Boven. 
Het boek is een uitgave van de WalburgPers, en kost € 24,99. 128 pagina’s, ISBN 
9789462494459 
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Te bestellen via uw boekhandel of 
via https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494459/geloof-en-bijgeloof-op-zee 
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