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De Baas (± 1980) 
 
Willemstad, Handelshaven, zaterdagmiddag 5 uur. We hebben een echt mooie 
zomerdag achter de rug. Dus is deze populaire haven vrijwel vol. Velen zitten met een 
borreltje in de kuip en sluiten nieuwe vriendschappen met de buren. De wat grotere 
jachten worden al doorverwezen naar de jachthaven, maar voor een paar kleine 
scheepjes is er nog wel plaats. 
Het was in de tijd dat "Ome Jos", een voormalige binnenschipper, daar de scepter 
zwaaide. Met een borrel kreeg je hem niet aan boord. "Als ik elk glas aanpak dat men 
me hier aanreikt, lig ik straks nog in de haven." Maar met een kop koffie kreeg je hem 
wel eens aan de praat. Dan ging de portefeuille open en toonde hij vol trots de foto's 
van zijn vroegere schip. 

Ome Jos had een klein probleem: hij voer in 
een bootje met buitenboordmotor, daar had hij 
een hand voor nodig; hij rookte altijd een 
sigaar, daar had hij ook een hand en een mond 
voor nodig en hij had een megafoon, waarvoor 
hij nog een hand en een mond nodig had. En al 
leek dit op het probleem van de wolf, de kool 
en de geit, het ging steeds goed. Ik heb daar in 
Willemstad noch de sigaar, noch de toeter ooit 
de plomp in zien gaan. 

Hij had er op een gezellige manier de wind onder bij de watersporters en werd 
algemeen gewaardeerd. Maar er was er maar één de baas in de haven; en dat was hij. 
Dus bepaalde hij waar je moest gaan liggen; en altijd "met de kop naar buiten". Want 
er mocht eens brand uitbreken in de overvolle haven.... 
 
Er kwam een kajuitzeiljachtje binnen tuffen. Ome Jos vertelde per megafoon tegen 
welke rij hij moest gaan liggen en - natuurlijk - met de kop naar buiten. Nu laat niet 
iedereen zich zo maar vertellen wat men moet doen. Zo ook onze nieuw aangekomen 
jachtschipper: een wat "gesetteld" type van middelbare leeftijd, die duidelijk aan 
boord (en ook in het dagelijks leven ?) de baas was. Deze liet zich dus niet op z'n kop 
zitten door zo'n ouwe havenmeester met een elektronische grote mond en probeerde 
aan te leggen waar hij dat wilde: met de kop naar binnen. 
De manoeuvre verliep niet feilloos, dus werd mevrouw uitgekafferd. (Fouten maken is 
niet zo erg, maar niemand vinden om de schuld aan te geven is onvergefelijk.) Maar 
gelukkig zijn er onder die omstandigheden meestal voldoende handen om af te 
houden.…. 
Toen de havenmeester hem nogmaals sommeerde zijn scheepje om te draaien en naar 
de aangegeven plaats te verhalen, begon onze vrijetijdskapitein wederom te sputteren. 
Het gevolg van een en ander was natuurlijk dat hij steeds meer de aandacht van de 
andere aanwezigen op zich vestigde. Zijn buren wezen hem er op dat de havenmeester 
hier de baas is en dat diens verzoek bovendien zeer redelijk was. Na nog wat 
woordenwisselingen probeerde hij inderdaad te verhalen. 
Ook dit verliep blijkbaar niet zonder moeite, want plotseling lag hij dwars tussen de 
rijen schepen. Dus nog meer aandacht en commentaar.... 
Toen hij met veel gepruts deze "plaats" verlaten had, gaf hij het op: Stuurs voor zich 
uit kijkend, voer hij de haven weer uit; waarna er vanaf vele schepen een spontaan 
applaus losbarstte! 
 
Gep Engler 
Het Bestek nr.72 


