
Langszij 
 
Ongeveer twaalf jaar lang maakte ik het Haringvliet en wijde omtrek onveilig met 
een oud stalen knikspantje: een leuk, eenvoudig scheepje, maar niet echt een wonder 
van schoonheid: Het was lang geleden door een goedwillende amateur van restanten 
staal oerdegelijk in elkaar gelast en het geheel was niet bepaald "strak" te noemen, 
hoewel dit laatste euvel werd verdoezeld door grote hoeveelheden plamuur. Toch 
hadden de opeenvolgende eigenaars er steeds meer een jacht van gemaakt. Mijn 
vader zei altijd: " Een Duitser schildert zijn jacht en een Engelsman verft zijn schip." 
In dit opzicht leek ik wat meer op onze Wester- dan op onze Oosterburen. 
Met deze eerste "Utopia" heb ik vele jaren mooie tochten gemaakt en woeste 
avonturen beleefd. 
En - variant op een bekend Engels spreekwoord - mijn boot is mijn jacht! 

 
  
Dan kom je in de namiddag een overvolle haven binnen. Naast een rij scheepjes van 
vergelijkbare afmetingen is nog plaats. De buitenste boot is echter duidelijk van veel 
voornamere afkomst dan mijn toenmalige trots. 
"Goedemiddag, mogen we bij U langszij komen?" 
"Nee, dat kan je beter niet doen, want we moeten er morgenochtend om vijf uur uit; 
met het tij mee". 
Ik weet het, je hebt nu eenmaal rangen en standen, maar helaas kijk ik ook wel eens 
in een getijdentafel. 
Bovendien is de smoes niet erg origineel, dus jokte ik dan het standaard antwoord: 
"Hindert niet; wij ook, maak me maar wakker als U er uit wilt …… En zal ik U 
wekken als U zich mocht verslapen?" 
"Eh, nee, alsjeblieft niet! Ik weet nog niet zeker of we echt wel zo vroeg vertrekken." 
 
Aap uit de mouw, smoes mislukt. En dus toch langszij. Even later komt er uit de 
diepte van één van de schepen een borrel ter verbroedering en de volgende ochtend 
om half tien drinken we gezamenlijk koffie.…… 
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