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Waar komt de zon op? (1976) 
 
Het was met Pasen 1976, in een tijd dat we noch een mobile telefoon, noch een 
marifoon aan boord hadden. 
Na Goede Vrijdag nog aan de laatste nautische winterklussen te hebben besteed, 
voeren André, Linda en ik om een uur of 10 weg van het toenmalige winterstekkie: 
de "Beverdam" in Den Haag met bestemming zomerstekkie "Heliushaven" (toen nog 
"Werkhaven" geheten) bij Hellevoetsluis. Daar zou ik met de "Utopia" het tweede 
seizoen ingaan. Het was redelijk weer en zonder opmerkelijke gebeurtenissen voeren 
we met gestreken mast via Delft, Rotterdam, Nieuwe- en Oude Maas naar het Spui. 
Toen we Blinckvliet naderden, zou het niet lang meer licht zijn en het begon flink 
koud te worden. Ik stelde de scheepsraad voor de keuze: of deze jachthaven aanlopen 
en de avond besteden om de boot te tuigen, of doorstomen naar Hellevoetsluis en 
morgenochtend tuigen. Deze laatste mogelijkheid had de voorkeur. "Best, maar dan 
schiet ik binnen even iets warmers aan en daarna improviseer ik de 
navigatieverlichting" en ik gaf het roer over aan André. 
 
Toen ik na enkele minuten in aangepast kostuum en met de lantaarns onder m'n arm 
weer te voorschijn kwam, was de preekstoel nog net zichtbaar! En ook toen was de 
Utopia niet langer dan 8 meter. Ook was m'n bril niet beslagen, dus het was echt 
MIST! De roerganger vertelde dat het juist voor ik buiten kwam, was "alsof ze een 
deken over de boot gooiden". We moesten nu ongeveer bij de Beningen zijn. 
"Laten we omkeren, dan zijn we er hopelijk zo weer uit en dan wordt het alsnog 
Blinckvliet". 
Kleine kans, want wat is terug in vette mist als je kompas er niet op zit? 
 
Er doemde een wit lichtje op. Het bleek de gehuurde Doerak "Klaas" uit 
Middelharnis te zijn, met bestemming Oud Beijerland. Dit motorscheepje was door 
een Oud-Beijerland's gezin (pa, ma en zoonlief) voor het Paasweekeinde in 
Middelharnis gehuurd. Ze zouden de boot vanavond even naar hun woonplaats varen 
waar verdere familie/bemanningsleden op hen wachtten. 
Ik voelde er het meest voor om voor anker te gaan en betere omstandigheden af te 
wachten, maar omdat de familie van onze lotgenoten wel erg ongerust zou worden, 
besloten we om gezamenlijk nog een poging te wagen. Gelukkig was het windstil en 
we spraken af dat wij (grootste diepgang) voor zouden varen. Zij zouden dicht achter 
ons blijven en ons, als we aan de grond zouden lopen, weer vlot trekken. De mist was 
intussen iets opgetrokken, maar boeien zagen we niet. We voeren langzaam zodanig, 
dat we de oever net wel/niet zagen, om zo goed mogelijk koers te houden en toch zo 
ver mogelijk uit de wal te blijven. Maar al snel boem: aan de grond. Omdat we tegen 
de stroom in voeren, waren we zo weer los. Na een tweede poging besloot ik voor 
anker te gaan; Klaas of geen Klaas. 
Enkele dingen waren duidelijk: scheepvaart was hier op deze tijd en onder deze 
omstandigheden niet te verwachten en we bevonden ons zeer waarschijnlijk buiten 
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de vaargeul. Onze nieuwe vrienden wilden toch proberen door te varen, want ze 
waren bang dat de familie het benauwd zou krijgen. Maar we overtuigden ze er van 
dat ze beter naast ons vast konden maken: Ze waren nu niet in moeilijkheden en de 
bestemming zouden ze toch niet bereiken bij deze mist. Of anders gezegd: de familie 
zou nu ten onrechte ongerust zijn. Zouden ze verder varen, dan zou er terecht 
ongerustheid heersen. Temeer omdat ze nog een extra handicap hadden: pa was z'n 
bril vergeten en ma kon geen kaart lezen. 
 
André probeerde tevergeefs met zijn bij ons aan boord aanwezige 2 meter  
amateurzender via de "omzetter" op de Amercentrale een andere radioamateur te 
bereiken die een boodschap kon doorgeven. Dit gebruik van een amateurzender (het 
doorgeven van berichten voor derden) is eigenlijk verboden, maar "als het niet kan 
zoals het moet ….. ". 
Onze buren zouden ankerwacht houden en wij gaven ons over aan een hazenslaapje. 
 
Plotseling hoorde ik in m'n slaap op het schip naast ons zeggen: "Ik zie een rood en 
een groen licht". Ik was nog sneller aan dek dan wakker, maar het viel mee: de mist 
was geheel opgetrokken en het waren twee lichtboeien die gesignaleerd waren. Het 
was nu ook duidelijk dat we inderdaad een eind buiten de vaargeul lagen. 
"Klaas" zou nu best door kunnen varen bij het maanlicht dat intussen royaal 
voorhanden was. Maar zijn opvarenden prefereerden het nu toch om het daglicht af te 
wachten. Dus dan nog maar even pitten. 
 
De volgende ochtend was het prachtig weer. En toen Klaas aanstalten maakte om de 
reis te vervolgen, orakelde de schipper: "Nou gaan we die kant uit". "Nee", beweerde 
ik, "jullie moeten juist de andere kant uit. Kijk maar: aan deze kant liggen de rode 
tonnen en daar de (toen nog) zwarte en kijk maar op de kaart wat aan welke kant 
ligt". Maar ja, die bril….. Dat kon allemaal wel zijn, maar via een warrig verhaal 
over de getijdenbeweging op het Spui werd "bewezen" dat Oud Beijerland toch de 
andere kant uit lag. 
"Laten we het dan eens anders proberen", zei ik, "Waar komt de zon op?" 
"In het westen!", riep zoonlief uit. 
Maar gelukkig had pa zijn schooltijd iets beter besteed en dus stemde die voor het 
oosten. 
"Goed, en wat is die lichte plek daar aan de horizon?" 
Dit bewijs was zelfs zonder bril overtuigend. En welgemoed vervolgde Klaas de 
tocht naar Oud Beijerland. 
Wij ontbeten op ons gemak en voeren daarna door naar de Heliushaven waar we 
hoorden dat we bepaald niet de enigen waren, waar ze een deken overheen gegooid 
hadden! 
 
Gep Engler 
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