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Als toerist op reis per vrachtschip – het kan. Traveler voer mee met  

de Samskip Express van Rotterdam naar Dublin en weer terug.  

Geen zwembad, geen casino. Wel karaoke op zaterdag en ijs op zondag.  

‘Kijk nou wat voor leven ik leid. Dat is toch niet normaal?’

ALS 
ZEEMAN 

NAAR 
IERLAND

TEKST: ERIC VAN DEN BERG    FOTO’S: SASCHA SCHALKWIJK
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‘GOOD
MORNING,

PASSENGER!’

De les voor landrotten valt verder mee. We mogen veel, zolang 
we maar niet in de weg lopen (‘die trossen zijn loodzwaar en ge-
vaarlijk’). Daarna dicteert Oleksiy het rooster van vandaag, dat 
voor elke dag blijkt te gelden: ontbijt om half acht, koffie om tien 
uur, lunch om twaalf uur, thee om drie uur, en diner om half zes. 
Let wel: ship time! Ook als we in de haven van Dublin of Cork 
liggen, waar het een uur vroeger is, blijven alle messing Datema-
klokken op ‘scheepstijd’ staan, in dit geval de tijd in Rotterdam.

Ik heb dan nog geen flauw vermoeden dat die klokken mijn 
week zullen symboliseren. Dat tijd vloeibaar zal worden. Dat uren 
voorbij zullen kruipen én vliegen – met even praten op de brug, 
even koffiedrinken met de olieman, even liggen in je hut, even dit, 
even dat. Dat je soms niet precies weet wat je de voorgaande uren 
nu helemaal hebt gedaan.

Passagiers
De bemanning is gewend aan meevarende vakantiegangers. De 
reder is blij met de extra inkomsten, zegt kapitein Bock (40), een 
Duitser die al jaren in het Engelse Middlesbrough woont, een man 
die ik hardnekkig ‘kapitein Bock’ blijf noemen, ook al heeft hij 
zijn uniform thuis laten hangen. ‘De meeste passagiers zijn geïn-
teresseerd in de scheepvaart. Meestal mannen. Soms zie je vader 
en zoon samen. Die vinden het geweldig om in de machinekamer 
te kijken. Het zijn net fanatieke vliegtuigspotters, die hebben ook 
een bepaalde gekte over zich,’ vertelt Bock.

Een passagier-zonder-zeebenen heeft zo zijn eigen futiele over-
peinzingen. Daar sta ik dan in een hut die gewoon kamer mag 
heten. Het is mijn onderkomen voor de komende week. Ik zie een 
bed dat ‘kooi’ heet (maar toch gewoon een bed is) en het eerste 
wat in me opkomt: hoe ga ik liggen? Met mijn hoofd richting boeg, 
de vaarrichting, of juist andersom, met mijn voeten naar voren?

 Achteraf zou je zeggen: heb je niets beters om over na te den-
ken? Maar meegaan op een containerschip, naar Dublin en terug 
via Cork en Zeebrugge, maakt je kennelijk een beetje anders. Ik 
mag meedoen met de mannen, een beetje doen als een zeeman. 
Al denk ik niet dat Oleksiy, de tweede officier uit Oekraïne, al 21 
jaar op de vaart, ooit zo twijfelend voor zijn bed heeft gestaan. Of 
dat voor Donald, een matroos uit de Filippijnen die zijn vrouw en 
kind al acht maanden niet heeft gezien, de grootste zorg is of er 
warm water uit de douche komt. (Ja, hij werkt zelfs beter dan op 
twee hoog in Amsterdam.)

Het is dus wat onwennig, aan het begin van een ‘cargo holiday’, 
zoals de reis is verkocht. Nog voor het vertrek vanaf kade 2750 in 
de Beatrixhaven van Rotterdam heb ik al wat dingen in mijn oren 
kunnen knopen – laat dat maar aan Oleksiy Bogoslavets over. 
‘Moet je goed luisteren,’ zegt hij grijnzend in spionage- 
film-Engels, ‘This is a ship. Not a boat. Boat is for fun.’ Ik zeg dus 
geen ‘boot’ meer tegen de Samskip Express – 141 meter lang, 22 
meter breed, 9322 ton zwaar – maar schip. En boten zijn voor-taan 
die kleine dingen die wat ronddobberen.

Van links naar rechts: kok rodriques schotelt de bemanning drie keer per dag een voedzame maaltijd voor; ‘Die trossen zijn loodzwaar en gevaar- 

lijk,’ waarschuwt tweede officier Oleksiy; elke vrijdagavond vertrekt de Samskip Express uit de Beatrixhaven van Rotterdam. Rechts: journalist 

Eric stapt aan boord. Vorige pagina’s: even koffiedrinken, even lezen, even dit, even dat. Op zee is tijd vloeibaar.
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Niet echt mijn profiel, zo weet de hele bemanning nog voordat 
we goed en wel de Nieuwe Waterweg uit zijn. Ik weet wat het 
betekent als we 17 knopen varen (17 zeemijlen per uur), maar 
verder ben ik het grote jochie dat alles maar blijft vragen. Ik in-
formeer in de stuurhut, als de automatische piloot het schip be-
stuurt en Oleksiy koffie zet, naar de klokjes, metertjes en scher-
men; de volgende ochtend kijk ik ernaar alsof ik degene ben die 
ze in de gaten moet houden. Dan zie ik zelf welke boot voor ons 
vaart (Oleksiy: ‘Schip!’) en blader ik wat in de Admiralty Sailing 
Directions, een boekwerk met foto’s van herkenningspunten van 
alle havens. Al zegt Oleksiy dat hij bij helder weer genoeg heeft 
aan de sterren.

We varen langs de beroemde krijtrotsen bij Dover, maar dat 
moeten we maar aannemen, want we zien ze niet omdat het zicht 
maar een paar mijl is. We varen over de Kanaaltunnel, en het 
bewijs daarvan kunnen we uiteraard enkel op de kaart zien. Alles 
blijft min of meer eender, ’s ochtends bij Oleksiy, ’s middags na de 
wisseling van de wacht met de eerste officier, Alejandro Arevalo 
(39) uit de Filippijnen. Steeds de grote leegte recht vooruit, met op 
de voorgrond dat mozaïek van 236 kleurige containers. Samskip 
staat er in grote letters op, of Geest, of Coolboxx. Ik ben benieuwd 
wat we vervoeren. Alejandro: ‘Geen idee. Een container kan hele-
maal vol zitten met cornflakes, met whisky, of met babyvoedsel of 
computers. We hebben daar een lijst van, maar daar kijken we 
nooit op. Dat is meer iets voor de douane. Soms weten we enkel 
het gewicht. Alleen als er iets brandbaars of explosiefs in zit, willen 
we het weten.’

Containers zijn containers, het maakt niet uit. Als de juiste 128 
er maar af gaan in Dublin. Net als vorige week, net als volgende 
week. Op het ritme van de messing klokken. Elke vrijdagavond 
laat vertrekt de Samskip Express uit Rotterdam, vaart dan ander-
halve dag onder Engeland door, via de Keltische Zee en de Ierse 
Zee naar Dublin, op zondagavond door naar Cork, dan weer an-
derhalve dag naar Zeebrugge, voor het laatste stukje terug naar 
Rotterdam. Vanaf daar begint nog op dezelfde dag alles weer van 
voren af aan. Oleksiy: ‘Maak me midden in de nacht wakker, en 
ik weet zonder te kijken precies waar ik ben.’ Regelmaat beheerst 
het leven aan boord. In de mess raakt de kok in de war als ik op de 

– kennelijk – verkeerde stoel ga zitten. Horst, de eerste boordwerk-
tuigkundige, zit naast de kapitein, Oleksiy zit altijd naast Pavel, de 
tweede machineman, en Alejandro zit liever bij de andere Filip-
pijnen in de eetruimte voor het lagere personeel. Vrijdag staat vis 
op het menu, zaterdag soep, zondag steak met ijs toe – nog zo’n 
vast patroon. De kapitein: ‘Je hebt vastigheid nodig. En regels. Zo 
gaat dat op een schip.’

Varen is gewoon je werk doen, zo lijkt het. Je dienst draaien, 
eten, slapen, koffiedrinken, uitrusten. Zo kan het dus gebeuren 
dat je tussen ontbijt en koffie, of tussen lunch en thee, uren nie-
mand ziet in eetruimte, kombuis, of in de gangen naar de hutten. 
Dan oogt het leefgedeelte van het schip binnen als een soort drij-
vend prefab kantoor van zeven verdiepingen: clean, strak, op het 
saaie af. Niemand op het captain deck (de kapitein slaapt) en ook 
op mijn eigen officer deck is weinig te beleven; ik ruik sigaretten, 
wat betekent dat mijn buurman, Horst, in zijn hut is. 

Horst Hafemann, een 52-jarige Duitser, is een zwaarlijvige man. 
Hij beweegt niet veel, buiten de route tussen machinekamer, of-
ficiersmess en hut, maar probeert af en toe een dieet. Wat vooral 
inhoudt dat hij een (extra) worst of stuk vlees van kok Rodriques 
overslaat. Rodriques José (54) uit Portugal, al 33 jaar aan het va-
ren, schudt af en toe zorgelijk zijn hoofd. En dan lacht hij weer. Als 
ik ’s ochtends bij het ontbijt verschijn, is zijn begroeting steevast: 
‘Good morning, passenger!’ Dan schenkt hij de koffie in. Oleksiy, 
de Oekraïner, is zijn grote kameraad en helpt hem af en toe met 
het afruimen. Ze hebben elkaar gezworen dat als een van hen de 
loterij wint, de ander een miljoen krijgt.

Bemanning
Beetje bij beetje leer je de mannen kennen. Het zijn geen praters. 
Het is ook geen vaste groep, de bemanning wisselt voortdurend. 
Een paar maanden op dit schip, een half jaar op dat – zo gaat dat 
aan één stuk door. De agent, een uitzendbureau voor zeelieden, 
bepaalt. We tellen twaalf hoofden: twee Duitsers (de kapitein en 
de eerste machineman), een Oekraïner (de tweede stuurman), een 
Rus (de tweede machineman), een Portugees (de kok), en zeven 
Filippijnen (de eerste stuurman, de olieman, twee volmatrozen en 
drie matrozen). Donald Caga (24), die als ‘gewone’ matroos 

schoonmaak- en onderhoudswerk doet en meedraait in het laden 
en lossen, verwoordt het: ‘Ik vraag nooit persoonlijke dingen. Ik 
weet van iedereen de voornaam en achternaam, en dat vind ik 
gewoon genoeg.’

Toch houden ze ook van gezelligheid samen, althans de Filip-
pino's. Die doen aan karaoke, en dus is zaterdagavond, elke  
zaterdagavond, karaokeavond. Op de bank voor de gemeenschap-
pelijke tv, midden op zee, ergens op het Engelse Kanaal. Dat had 
ik niet zien aankomen, maar ik doe mee. En Sascha ook, de foto-
graaf, vooral tot grote vreugde van olieman Gaspar, die na een 
paar Beck’s biertjes – 50 cent per stuk, taxfree aan boord – wel 
weer eens met een vrouw wil dansen. Alejandro kiest voor ‘Africa’ 
van Toto, Ariel is tevreden met zijn vertolking van ‘Midnight Blue’ 
van E.L.O. (‘I see the lonely road that leads so far away…’) en doet 
die gewoon twee keer, en ik krijg ‘Bridge over Troubled Water’ van 
Simon & Garfunkel in mijn maag gesplitst. Ik kom niet zo hoog 
als Art, dat is jammer, maar het ijs is gebroken. Het extra kratje 

bier dat wij doneren helpt ook. Iedereen juicht voor iedereen.
Ik besef: dit is de reis. Zingen alsof je Michael Jackson zelf bent, 

de restjes worst en ananas uit de koelkast opeten, en een biertje 
voor je nieuwe vrienden openmaken. Het hangen, het voetbal kij-
ken op de Astra-satellietzender, en die maaltijd, altijd weer met 
veel vlees, je weet het, maar het is en blijft een houvast. Wakker 
worden met dat ononderbroken, sonore geluid van de motor daar 
een verdieping of zes lager; alsof er een beest in een kooi zit dat we 
ergens gaan afleveren.

Het varen zelf is de reis. Turen of je de P&O-ferry al in de verte 
voor je ziet, of de monding van de Liffey, waar Dublin begint. Dit 
keer is het binnenkomen, binnenglijden, in de stad belangrijker 
dan de stad zelf. Die 120 meter hoge naald in het centrum, The 
Spire, doemt op, en dat is nu een baken. De mannen van de Sams-
kip kennen Dublin of Cork amper, ook al waren ze hier vorige 
week en al die weken daarvoor ook al. Dus wij gaan op zondag-
middag zonder de mannen naar O’Donoghue’s, hun favoriet, 

Aankomst in de haven 

van Zeebrugge.
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het geld. Sparen. Hij verdient als eerste stuurman 5600 dollar per 
maand, een onhaalbaar inkomen in de Filippijnen; de matrozen 
verdienen zo’n 1500 dollar, toch nog pakweg vier keer zoveel  
als ze thuis zouden kunnen vangen. Alejandro: ‘Weet je waar ik 
naar verlang? Naar een kantoorbaan. Gewoon om zes uur naar 
huis in mijn auto, tv-kijken, slapen, en de volgende dag weer  
naar mijn werk.’

Waar is de zeemansromantiek? Er zijn geen zuippartijen, geen 
stoere praat. De mannen, sommigen twee koppen kleiner dan ik, 
missen hun vrouw en kinderen. Ik heb op het hele schip slechts 
één pin-up gezien, beneden in de machinekamer. Op zoek naar 
ach-vroeger-verhalen kom ik op dinsdagochtend uit bij loods 
David, die aan boord is gekomen om samen met kapitein Bock 
de Samskip de haven van Cork binnen te leiden. ‘De tijden zijn 
zó veranderd. Alles is veel groter, professioneler, strakker. Tien, 
vijftien jaar geleden kon je in de haven alle mogelijke drank en 
drugs kopen. Dan moest je vlak voor vertrek nog alle mannen uit 
de pub halen.’

Hij en Bock kennen elkaar al jaren, wekelijks zitten ze naast 
elkaar op de brug. Ze lachen om vroeger (‘Toen waren vrouwen 
mooi, nu klagen ze alleen nog maar’) terwijl we de laatste twaalf 
mijl naar Cork afleggen. We varen langs Cobh, voorheen Queens- 
town, de laatste haven van de Titanic op 11 april 1912, vier dagen 
voordat het schip zou vergaan. Ik zie naast de lange kade het 
voormalige kantoor van rederij White Star Line, eigenaar van de 
Titanic. Het doet nu dienst als de Titanic Bar.

want in die pub komen nog wel eens zeelieden. Met een veiligheid-
shesje aan en helm op de haven uit, daarna vinden we langs de 
Liffey een lift. We drinken een pint, besluiten vlakbij Trinity Col-
lege Japans te gaan eten. Even een andere wereld, even iets anders 
dan de keuken van Rodriques. We zouden de hele nacht weg kun-
nen blijven – het vertrek is pas morgenmiddag – maar toch gaan 
we na een paar uur terug. Het gevoel dat we een hoop aan het mis-
sen zijn daar aan boord.

 
Zeemansromantiek
We weten natuurlijk beter. Op zee, in de haven, het maakt niet 
uit. De mannen zijn allemaal aan boord gebleven. Werken, rus-
ten, en eindelijk de kans om te skypen met thuis. Geen liefjes in 
elke haven, verzekert Oleksiy plechtig. ‘Ik heb twee vriendinnen, 
en dat zijn mijn vrouw en mijn dochter.’ Hij ziet ze slechts een 
paar maanden per jaar. De dagen dat hij geen internetverbinding 
heeft, of als hij in zijn eentje boven aan het roer zit, luistert  
hij naar luisterboeken. Klassiekers doet hij, op alfabet. Hij is bij 
de L van Lermontov, de 19e-eeuwse Russische schrijver. Toch  
zou hij geen ander leven kiezen: ‘Liever dit dan een baan als  
mijnwerker, honderden meters onder de grond. Wat zie je daar?  
Niks. Kolen. Hier zie ik alles: dolfijnen, walvissen, drijvend ijs  
bij Groenland.’  

Alejandro vertelt: ‘Kijk nou wat voor een leven ik leid. Dat is 
toch niet normaal? Ik heb thuis een vrouw en twee kinderen. Nog 
vijf jaar, hooguit, en dan hou ik ermee op.’ Waar hij het voor doet: 

IK BESEF:
HET VAREN ZELF 

IS DE REIS

Van links naar rechts: laden en lossen in de haven van Dublin; een reddingsboei; O’Donoghue’s is populair onder zeelieden: de uitgelezen plek voor 

een pint op de vrije avond in Dublin. Rechts: tweede stuurman Oleksiy Bogoslavets.
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Dan schakelt loods David weer over op de Samskip. Het schip 
moet 180 graden draaien, en ruimte is er nauwelijks. Dat gaat wel 
even duren. Ik schenk nog een kop koffie in, en ga even op bed 
liggen. Tot nu toe heb ik twee nachten niet echt goed geslapen, al 
beginnen de deining en het geronk benedendeks te wennen.

Ik wil straks wel scherp zijn: we gaan in de haven de reddings-
boot testen. Een grote oranje capsule die achterop het schip is 
bevestigd. Het ding wordt op rails gekatapulteerd, komt na een 
vrije val van zo’n tien meter in het water terecht, en gaat dan even 
kopje onder. Zes mannen, allemaal ingegespt, joelen, het is net een 
kermisrit – en ik lach voorzichtigjes mee. Duimen omhoog. Eerst 
karaoke, nu dit. ‘Was je niet bang?’ grinnikt Oleksiy ’s avonds. Hij 
loopt naar de koelkast. ‘Wil je ook een biertje?’

Dek
Ik wen. Zij wennen. Ze kijken niet meer op als ik weer eens over 
het dek rondloop op niks af, misschien enkel voor wat frisse lucht. 
Zo’n stille verstandhouding dat het oké is. Weinig woorden. Soms 
komen er niet enkel antwoorden maar ook vragen terug. ‘Woon 
je in Amsterdam?’ ‘Wat betaal je eigenlijk voor zo’n reis?’ Ze geven 
ook tips. De belangrijkste: van Cork moet je niet veel verwachten, 
temeer omdat het dinsdagmiddag is. Verder dan een wandelinge-
tje door de stad komen we niet. Hadden we nu toch maar gekozen 
voor een ritje naar de bekende Jameson-distilleerderij. Maar de 
boot wacht. Vanavond naar Zeebrugge. Anderhalve dag op zee. 
En daar lonkt een strand-wandeling naar Blankenberge. Niets 

voor de mannen. Dat hebben ze ‘vroeger’ weleens gedaan, en ze 
blijven liever aan boord. Ik ga ze begrijpen – een beetje dan.

Op de laatste avond, net vertrokken uit Zeebrugge, loop ik nog 
even naar de kombuis beneden. Er is niemand; aan tafel eet ik een 
boterham met kaas. Donald loopt binnen, haalt wat rijst en vlees 
uit de koelkast, stopt het in de magnetron en schuift aan. Even stil. 
Dan kijkt hij op en zegt hij: ‘Ik ben een loner. Thuis ook.’ 

We delen een stuk chocolade. 
Donald gaat naar zijn hut, mogelijk zien we elkaar morgen niet 

eens meer. Ik ga nog één keer aan dek, om de lichtjes van Euro-
poort te zien naderen. 

Ik word vrijdagochtend wakker van de geluiden die het lossen 
van de containers van de Samskip veroorzaken. Ik zie vanuit mijn 
hut dat de nieuwe lading alweer klaarstaat op de kade. En Rodri-
ques heeft in de kombuis de vis voor vanmiddag al klaarliggen.

Mijn week is voorbij. Voor twaalf man begint dezelfde week 
opnieuw. Elk moment dat ik op de klok kijk, zal ik weten waar ze 
zijn of wat ze doen. Morgenmiddag om ongeveer kwart over twaalf 
schept Oleksiy nog een extra bord soep vol, morgenavond rond 
negenen zingt Ariel Midnight Blue, en ’s avonds zo rond een uur 
of half elf knipt volmatroos Jonathan het lichtje uit boven het 
bidprentje aan het hoofdeinde van zijn bed. Boegzijde.

Eric van den Berg won vorig jaar de persprijs voor reisjournalis-
tiek voor een artikel over China. Fotograaf Sascha Schalkwijk 
reisde eerder voor Traveler naar Maleisië en Wenen. k
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De reis
Een reis op een vrachtschip kun je alleen bij een 
echte specialist boeken. Sea Travel Holidays in 
Zwolle weet alles van freighter cruises in de hele 
wereld. Bel voor meer informatie 038 - 422 26 60 
of ga naar www.seatravel.nl. Sea Travel Holidays 
biedt de meest uiteenlopende reizen aan, van 5 
tot 126 dagen, op vrijwel alle continenten. Een 
reis kan uit Rotterdam vertrekken, maar ook uit 
Antwerpen of Hamburg.

Kosten
De prijzen voor een reis met een vrachtschip 
lopen sterk uiteen. Richtlijn: 100 euro per nacht 
per persoon, dit is inclusief de maaltijden aan 
boord. Boekingskosten en verzekeringen zijn niet 
inbegrepen.

Aan wal
n Dublin: het culturele Temple Bar District met 
een grote keuze aan kleine restaurants en bars. 
Aanraders zijn verder het Irish Museum of Modern 
Art (www.imma.ie), de Hugh Lane Gallery (www.
hughlane.ie), de National Gallery of Ireland (www.
nationalgallery.ie) en Trinity College (www.tcd.ie).
n Cork: de English Market in een gebouw uit 
1881, www.corkenglishmarket.ie. Of maak een 
excursie naar het dorpje Midleton, waar Jameson 
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whisky wordt gedistilleerd. Mail voor meer infor-
matie naar bookings@omd.ie of ga naar www.
tours.jamesonwiskey.com.
n Zeebrugge: een wandeling over het strand naar 
badplaats Blankenberge. Of neem de beroemde 
Kusttram over de langste lijn ter wereld (67 kilo-
meter) naar Knokke-Heist. De Kusttram bestaat 
125 jaar, www.delijn.be/dekusttram. 

Telefoon
Alleen in de buurt van de 
kust heb je bereik met 
je mobiele telefoon. De 
meeste schepen hebben 
geen internet aan boord.

Verzekering
Je reisverzekering 
dekt niet alle moge-
lijke kosten. Zo is er een 
verplichte verzekering 
die repatriëring naar het 
vasteland dekt. 

Gezondheid
Neem voor de zeker-
heid medicijnen tegen 
zeeziekte mee.

Veiligheid
Je krijgt instructies van de bemanning over 
veiligheid aan boord. Aan dek en in de haven 
moet iedereen in principe een bouwhelm en een 
veiligheidshesje dragen.

Meer informatie
Thuisblijvers kunnen op www.marinetraffic.com 
op elk moment zien waar jouw schip zich bevindt. 
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Van links naar rechts: matroos Ariel; de ‘food hall’ Fallon & Byrne in Dublin is gevestigd in een pakhuis; op de brug wordt de juiste koers uitgezet. 

Rechts: Havenstad Cork, gelegen aan de zuidwestkust van Ierland, biedt kronkelige straatjes, sfeervolle pubs en oude kathedralen.


