
Hasjboot (1981 / 1987) 
Een tocht per zeilboot naar Denemarken is in verband met de afstand pas echt interessant als je 
zo'n week of zes vakantie hebt; en dat is de meesten van ons nu eenmaal niet elk jaar gegeven. 
Maar in 1981 had ik dan toch de gelegenheid: gedurende enige jaren had ik wat dagen gespaard 
en in een zeer vroegtijdig stadium goed overleg met de baas gevoerd over de plannen. Maar ook 
aan zo'n lange tocht komt een eind. Als laatste Deense haven deden we het minuscule haventje 
van Soby op het eiland Aero aan. We lagen in de verste uithoek bij wat oude vissersschepen; 
daar voel ik me over het algemeen beter thuis dan in een trendy marina tussen het glimmende 
plastic. 

Kort na ons kwam er nog een schip binnen: zeilend werd er aangelegd - en zo hoort dat eigenlijk. 
Als ik hier schrijf: "schip" bedoel ik wel "pleziervaartuig" maar beslist niet "jacht". Het was 
onmiskenbaar z'n leven begonnen als zo'n karakteristiek Scandinavisch vissersscheepje. Maar 
van wat oude schuttingen was er een soort kajuit op gespijkerd en het moet heel lang geleden 
zijn dat de zeilen bij een zeilmaker waren geweest. Ook de verfhandel was er de laatste decennia 
niet rijk aan geworden en een bruikbare motor leek een onbereikbaar ideaal voor de eigenaar. Ik 
kan zelf niet verklaren waarom, maar ik vind toch dat zo'n boot iets hééft; in ieder geval wekt het 
mijn nieuwsgierigheid. Dus voerde de avondwandeling ons langs de kade waar dit wonder lag 
afgemeerd. Peinzend stonden we naar beneden te kijken toen de kajuitdeur open ging. Er 
kwamen twee verwaarloosd uitziende Deense jongelui tevoorschijn. 
Ze spaken ons aan en begonnen een praatje: 
"O, ook met een boot!" 
"Waar komen jullie vandaan?" 
"Uit Holland?" 
"Hebben jullie soms hasj aan boord?" 

Dat was een tegenvaller: wat drank, veel koffie, een paar sigaretten, maar geen drugs. We kregen 
uitvoerig te horen dat de hasj zo "schandalig" duur was in Denemarken, maar in Amsterdam: 
daar was alles beter.... 
Voorts werden we onderwezen dat hasj geen kwaad kan. Maar helaas voor hun: er waren noch 
Amsterdammers aan boord, noch hasj. 

Zes jaar later verkocht ik de boot: aan een studente uit Amsterdam. Ik zou meevaren naar onze 
hoofdstad; dan kon ik meteen wat instructies geven over motorbediening en verdere behandeling 
van het schip, want het bleek al snel dat de vaarervaring van de nieuwe eigenaresse zeer beperkt 
was. 

Aan de Amstel in Amsterdam vonden we een plekje aan de kade om te overnachten. Dat was 
meteen handig om de verstaging te sorteren voor het tuigen. Het was de hele dag al slecht weer 
en ook die avond kletterde de regen op het kajuitdak. 
Toen ik een pilsje nam, bracht de nieuwe kapitein, die de hele dag al rookte als een schoorsteen, 
heel voorzichtig het roken van hasj ter sprake. Dat zou veel minder ongezond zijn dan bier en 
jenever. 
Ik bedankte beleefd voor het aanbod en nam nog een slok terwijl zij een kingsize stickie draaide. 

Mijn voormalig eigendom was toen blijkbaar vrij van alcohol, maar niet van genotmiddelen.... 

Een half jaar later kocht ik een ander schip; zo'n glimmende van plastic! 
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