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Wacht te Kooi24

ZWARE KEES

Zondagsrust
Na de hectiek van maanden 
onderweg met maar weinig vrije 
dagen (en vaak geen) krijgt het 
begrip ‘zondagsrust’ ineens een 
andere, waardevolle lading. Dat 
ondervind ik op een druilerige 
februaridag. De winter weigert 
halsstarrig in te treden; de 
temperatuur is vér boven het 
normale gemiddelde, maar het 
is desondanks onaangenaam 
waterkoud. 
Toch ben ik erop uit getrokken, 
naar Den Oever. Niet dat dit een 
dorp is met aantrekkelijke toe-
ristische bezienswaardigheden, 
maar omdat ik er nog nooit ben 
geweest. Wel vaak langsgereden, 
onderweg naar Friesland. Je 
ziet het daar dan aan bakboord 
liggen, een haventje met wat hui-
zen, verscholen achter een dijk. 
Na de auto te hebben gepar-
keerd op de kade, maak ik een 
wandeling. (Hier kun je nog 
gewoon de haven inrijden en je 
auto parkeren. Niks slagbomen, 
lastige ISPS-bewakers, verbods-
borden of wat dan ook.) 
Er is dan ook verder geen hond 
te bekennen. Uitgestorven 
straten alsof er een uitgaansver-
bod is uitgevaardigd. Tientallen 
vissersboten liggen stil afge-
meerd in de Vissershaven en 
Noorderhaven. Niets beweegt. 
Of wacht! Ja toch! Een joch van 
een jaar of 13 hangt rond op 
een scheepsbrug (of moet je op 
een viskotter stuurhut zeggen?). 
Waarschijnlijk met een vader 
mee, die hem vast demonstreert 
hoe de knopjes en hendels van 
zijn vissersboot werken (‘Eens 
ben jíj de schipper jongen…’).
Toch vraag ik me af waarom de 
schepen niet varen en waarom 
het zo rustig is. Is het vanwege 
het weer? Er staat een straffe 
westenwind, maar daar moet 
een kotter tegen kunnen.
Nee, bedenk ik ineens, het is de 
zondagsrust. Die wordt hier nog 
gerespecteerd. 
Even verderop ligt een mistroos-
tig, vreemd vaartuig. Het heeft 
twee rompen met een groot 
platform ertussen. Een en al 
roest. Op een bord staat vermeld 
dat het verboden is voor onbe-
voegden het dok te betreden. 
Ah, een dok dus. Dat platform 
wordt naar beneden onder wa-
ter gelaten, een viskotter vaart 
tussen de twee rompen en wordt 
op het platform drooggezet. 
Er mág niet veel op dat dok: 
voor onbevoegden verboden, 
aanmeren zonder toestemming 
is ook verboden. Verder mag je 
er geen conserveringswerkzaam-
heden uitvoeren in een straal 
van 50 meter, wat dat ook moge 
betekenen. En de directie is niet 
aansprakelijk voor schade aan 
derden. Gaat het dan toch mis, 
dan dient 112 te worden gebeld.
Maar het geheel maakt de 
indruk in lange tijd niet te 
zijn gebruikt. De boeg is zwaar 
gedeukt, verweerde trossen, 
begroeit met wier, hangen met 
een bocht in het water. 
Dit dok ligt niet stil vanwege de 
zondagsrust, dit vreemde vaar-
tuig schijnt met pensioen.

Door Corine Nijenhuis

Voor zeezeiler, schrijver en journalist 
Toine Heijmans is één ding duidelijk: 
van de zee win je het niet. De vrijheid 
die je ervaart op het water is in wer-
kelijkheid relatief. ‘Want die vrijheid 
wordt ingeperkt door de natuur om 
je heen, je bent totaal afhankelijk van 
wind, stroming en diepgang. Daar heb 
je je maar naar te voegen.’

Dat de regels op zee strenger zijn dan die 
op het land, dat weet Heijmans uit eigen 
ervaring. Vorig jaar nog zeilde hij in de Golf 
van Biskaje, samen met een vriend op diens 
jacht, toen ze in een storm belandden. Onver-
wacht, hoe goed voorbereid ze ook dachten 
te zijn. Met de satelliettelefoon hadden ze de 
actuele weerkaarten binnengehaald, de route 
uitgezet en laten berekenen door een gespe-
cialiseerd computerprogramma. Maar toen 
de wind kwam, bleek die veel krachtiger dan 
voorspeld. ‘Dan zit je er opeens middenin en 
heb je niets meer aan je satelliettelefoon.’
Het enige dat de mannen konden doen was 
het zeil reven en zichzelf vastbinden achter 
het roer om zo de nacht door te komen. Het 
onweer duurde uren en het was ijskoud. Het 
voelde als overleven met de angst dat er iets 
kapot zou gaan, want in de Golf van Biskaje 
vaart geen reddingmaatschappij zoals in 
Nederland. Uiteindelijk brachten de zeilers 
het er zonder kleerscheuren af, maar voor 
Heijmans was het duidelijk: tegen de zee kun 
je niet op. Want de zee bepaalt de regels.

Altijd anders
Juist daarom is de aantrekkingskracht van de 
zee zo bijzonder. Maar waar ‘m dat precies 
in zit, dat is een vraag waarop hij nog steeds 
geen duidelijk antwoord heeft. Al heeft het 
veel te maken met overgave en met aan-
passing, omdat het altijd anders gaat dan 
gedacht. Al is die aanpassing gemakkelijker 
voor plezierschippers dan voor die in de be-
roepsvaart. Zoals voor de vissers van de gar-
nalenkotter waarop Heijmans meevoer. Een 
klein bedrijf met een lening van de bank, 
waardoor er altijd moet worden gevaren. 
‘Weken van keihard werken, je bent bekaf na 
een dag, hebt geen idee meer van tijd, welke 

dag het is, alsof alles begint te draaien.’
Platvis en garnalen halen op zee, verwerken, 
naar de wal brengen, het werk gaat altijd 
door. Dat het ook een manier van leven is, 
daar op zee, merkte Heijmans toen er, tijdens 
het avondeten, een prachtige zonsondergang 
was. ‘Alle vissers gingen op het achterdek 
zitten. Om te kijken naar het licht. De zee 
mag dan hun werkterrein zijn, ze genieten er 
ook van.’ 

Teloorgang
En ze maken zich, net als Heijmans, druk 
om de teloorgang ervan. Want de Noordzee 
wordt langzaamaan een industriegebied. 
Met windmolenparken en ankerliggers, met 
pijpleidingen, kabels en boortorens. ‘Op de 
zeekaart zijn inmiddels al zoveel stukken 
tot verboden gebied verklaard. En het wordt 
steeds drukker met schepen.’
Dat laatste was de aanzet tot het schrijven 
van het boek Marifoonberichten. ‘Twintig 
jaar geleden maakte ik mijn eerste oversteek, 
van Lowestoft naar IJmuiden. Op een bootje 
van zes meter. In de diepwater-routes zag je 
soms een schip, maar verder was de zee leeg.’ 
Ruim een jaar geleden voer hij de route op-
nieuw, nu met zijn 11 meter lange zeiljacht 
Orion. ‘Ik was de hele nacht bezig met het 
oproepen van schepen.’
Op AIS zag hij zeven vrachtschepen recht 
op zich afkomen. Toch was dat niet angstig, 
want ook daar viel een verandering te be-
speuren: wanneer Heijmans 20 jaar geleden 
een groot vrachtschip opriep, bleef het stil 
op de marifoon. Tegenwoordig reageren de 
stuurlieden direct: ‘Geen zorgen, zeggen ze 
dan, we verleggen onze koers.’ 

IJsselmeer
Marifoonberichten gaat over 20 jaar beleve-
nissen op zee. Heijmans vaart als solozeiler 
op de Noordzee, maar ook als passagier op 
een expeditiecruise op de Poolzee, of op een 
oud marinevaartuig dat zoekt naar orca’s 
tijdens een Noorse zeesafari. Hij verbaast 
zich over het gebrek aan regelgeving op zee, 
waar containerschepen kortere routes nemen 
met alle risico’s van dien, waar olietankers 
vlak langs windmolenparken varen: ‘Er hoeft 
maar wat mis te gaan en de olie wordt zo de 
Waddenzee ingezogen.’

Maar hij bericht ook over IJsselmeer en Mar-
kermeer, waarin eilanden worden gebouwd 
om de natuur terug te brengen, terwijl de 
echte natuur om zeep wordt geholpen. 
‘Laatst nog sprak ik een Kamerlid van D66, 
die had bedacht dat het halve IJsselmeer best 
kon worden volgelegd met zonnepanelen. 
Want, zo zei hij, die ruimte gebruiken we 
toch niet. Blijkbaar zijn we zo afgekeerd van 
het water dat het alleen nog een wingebied 
is.’
Heijmans wordt er kwaad van. En zorgelijk. 
‘Over 20 jaar is het Markermeer misschien al 
half ingepolderd.’ Het zou hem niet verbazen 
als de overheid het wier dat in de binnenzee 
groeit gewoon z’n gang laat gaan, zodat het 
een moeras wordt. ‘Dat is dan interessanter 
dan zo’n bak water. Terwijl dat juist van 
belang is, alleen al voor de drinkwatervoor-
ziening.’ En voor de rust, voor de stilte die je 
nauwelijks meer op het land vindt.

Nietig
Op de wereldzeeën kun je nog alleen zijn, al 
moet je constant opletten. Wanneer je vaart 
ben je doende met je omgeving, met het hier 
en nu: ‘Je vraagt je af wat die wolken daar 
doen, of deze koers nog lukt, of de plannen 
moeten worden gewijzigd. Je bent steeds 
bezig met de natuur.’
Voor Heijmans blijft het een magisch 
gegeven dat je een bootje van acht ton op 
uitsluitend windkracht met redelijke snel-
heid naar Engeland krijgt. Hij is zich ervan 
bewust hoe nietig je bent op het grote water, 
om het even waar je op vaart: ‘Want ook zo’n 
containerschip is maar een bootje als je het 
op de grote zee ziet.’
En hoe kwetsbaar. Want de zee is geen plek 
voor mensen: ‘Je kunt er niks, niet eens wa-
ter drinken. Je kunt er alleen ademhalen.’
De zee is een ander systeem, een landmens 
is er te gast en moet zich aanpassen. Alleen 
door mee te bewegen overleef je. ‘Verzet 
heeft geen zin, je kunt niet slimmer zijn dan 
de zee, dat merk je met zeilen. Uiteindelijk 
moet je altijd buigen voor de zee.’

Marifoonberichten (ISBN 9789492928245) is uitge-
geven door Uitgeverij Pluim. De paperback-uitgave 
telt 176 pagina’s en is voor 19,99 euro verkrijg-
baar in de boekhandel.
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