
ISC THE BRIDGE

Het roerige tijdperk van Corona heeft ook zijn 
positieve kanten, zoals de tijd kunnen nemen 
om eens te reflecteren over de afgelopen jaren 

voor, in, rond en over het International Seafarers’ 
Center THE BRIDGE te Oostvoorne. Oostvoorne, 
het dorp zuid van de havens van de Europoort en 
Maasvlakte 1 & 2, waar dit service centrum voor 
zeevarenden is gehuisvest. Waarover later meer.

Begin deze eeuw viel het Zeemanshuis ‘De Beer’ 
gevestigd in de Europoort, net west van Rozenburg 
om moverende redenen helaas weg en ontstond er 
een vacuüm voor de service aan de zeevarenden, 
die het gebied west van Rozenburg aandeden. Een 
service voor communicatie naar huis, zoals toenmaals 
telefoonkaarten, bellen, geld overmaken. Maar 
ook dienstbaarheid in de vorm van transport in dit 
uitgestrekte gebied zonder openbaar vervoer. En wel 
van en naar hun schip per busje door de vrijwilligers 
van het zeemanshuis. Dit voor de aanschaf van 
kleine huishoudelijke middelen in het zeemanshuis, 
tandpasta bijvoorbeeld. Verder geestelijke bijstand 
en medische verzorging indien gewenst. En bovenal 
het even van boord zijn weg van rumoer en constante 
geluiden. Bijkletsen, een drankje drinken, TV kijken, 
karaoke, kerkdienst bijwonen, poolbiljart en ga 
zo maar door. Een halve eeuw geleden lagen de 
schepen in de stad. En vergeet niet dat zij toen ong. 
20% van hun tijd voeren en 80% in havens lagen. 
Tegenwoordig bevinden de havens zich ver van de 
bewoonde wereld en zijn de rollen omgedraaid. 20% 
langszij en 80% op zee.

Een kleine groep personen van diverse pluimage, een 
oud-loods, een oud havenman, de havenpredikante, 
een gepensioneerde advocaat en nog een paar, 
trokken zich het verdwijnen van ‘De Beer’ dermate 
aan, dat zij plannen begonnen te smeden voor 
een herstart van een “Seafarers’ Center” in het 
Europoortse. We spreken rond 2013. Gedacht werd 
aan het heropenen van De Beer. Op het moment, dat 
de plannen bijna rond waren op papier, kwam het 

team ter ore, dat het gesloopt ging worden. Wat nu!

Daar het Havenbedrijf Rotterdam geen voorstander 
was van het vestigen van een nieuw centrum 
binnen het havengebied, moest er een geschikte 
locatie gezocht gaan worden in de aanleunende 
buurgemeenten, zoals Brielle en Westvoorne. Via 
via kwam een locatie binnen het dorp Oostvoorne 
ter sprake en wel het Cultureel Centrum De Man. 
Uiteindelijk werd besloten een ruimte binnen dit 
centrum te gaan huren. Als rechtspersoon werd in 
2014 de Stichting ISC-LCO opgericht. ISC-LCO staat 
voor International Seafarers’ Center Location Center 
Oostvoorne. Een intentieverklaring hierover met 
de Gemeente Westvoorne werd ondertekend. Nu 
benodigde financiering nog.

Tweede helft 2015 kwam dit o.a. door de ratificering 
van het ILO verdrag MLC 2006 door de regering in 
een stroomversnelling. ILO staat voor International 
Labour Organisation, een tak van de Verenigde 
Naties gevestigd in Geneve. MLC 2006 voor Maritime 
Labour Convention 2006. Een samenvoeging van 
meer dan 30 internationale zeevaart gerelateerde 
arbeids- en werkverdragen. Het inmiddels in 
Rotterdam opgerichte Port Welfare Committee 
(PWC), een voortvloeisel van de MLC 2006 en 
diverse andere betrokken partijen waren bereid de 

2013-2020 EEN STUKJE GESCHIEDSCHRIJVING



startfinanciering op zich te nemen. Het huurcontract 
met de Gemeente Westvoorne kon getekend worden. 
Het PWC bestaat uit het Havenbedrijf Rotterdam, 
de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en 
Deltalinqs, de havenbedrijven. De Stichting Welzijn 
Zeevarenden Rotterdam was één van de andere grote 
startfinanciers. Zij bekostigde o.a. het overgrote deel 
voor de aanschaf van het hoogstnoodzakelijke busje. 
We spreken aanvang 2016. 

Inmiddels hadden zich, na het verschijnen van een 
artikel in het plaatselijke blad, meerdere vrijwilligers 
gemeld. Te melden valt, dat op de betrokken 
geestelijke verzorger, de havenpredikante, en de 
beoogde coördinator na, alle betrokkenen vrijwilligers 
waren en zijn. De schouders werden er onder gezet 
en kort na de zomer van 2016 kon er proef gedraaid 
worden. Publicaties hierover in de lokale bladen, naar 
de cargadoors (waterklerken), de havenbedrijven, 
de gemeente, de buren, de politie, de loodsen, de 
roeiers, rederijen en ga zo maar door. 

De off iciële opening van het ISC The Bridge, 
waarvoor het logo werd ontworpen door de grafici 
van het havenbedrijf, vond plaats op vrijdag 7 oktober 
2016 door de Havenmeester van Rotterdam en de 
Voorzitter van de Stichting ISC-LCO in het bijzijn 
van zo’n honderd gasten uit alle bovenvermelde 
bedrijven. Aanvankelijk drie dagen maar al gauw vier 
dagen in de week open door de snelle toename van 
het aantal vrijwilligers. Nu ruim 30. Uiteindelijk naar 
vijf dagen in de week in 2017 tot het uitbreken van de 

corona crisis maart dit jaar. Door de kwetsbaarheid 
van met name de oudere vrijwilligers en even later 
het op aangeven van de regering door de gemeente 
sluiten van het gebouw kwam de dienstverlening aan 
de zeevarenden tot een abrupte stilstand. 

Echter het zij gezegd, dat door de bijzondere 
inspanning van allen begin dit jaar The Bridge haar 
10.000ste bezoeker feestelijk kon verwelkomen. 
Wat de belangrijkheid van het centrum voor de 
zeevarenden, die ons gebied aandoen, duidelijk 
aantoont. Alle vrijwilligers staan dan ook te popelen 
om weer handen en voeten te geven aan het 
heropenen en de dienstbaarheid van ISC The Bridge 
zodra dit kan en mag.

Het hele team kijkt uit naar een verdere aanvulling 
van vrijwilligers in operationele sfeer van gastheer, 
gastvrouw en chauff eur. We draaien een rooster 
maandag t/m vrijdag van ongeveer half drie in de 
middag tot tien in de avond (in zijn geheel of in tweeën 
met een split om zes uur) en dat minimaal eens per 
vier weken naar eigen keuze in te vullen. Maar ook 
bestuursleden zouden daarom door de hele groep 
uitermate verwelkomt worden. Verwelkomt om de 
service aan de zeevarenden uit te breiden naar meer 
dagen open èn de banden met de havenbedrijven, 
sponsors, loodsen, roeiers en verdere betrokkenen te 
versterken. Als iemand geïnteresseerd is om mee te 
draaien, zeer welkom. Vele handen maken licht werk. 
Kijk op de site www.isc-thebridge.com of www.isc-
lco.com of bel 06 53239530

Met vriendelijke groet,
Bernt Koning


