
De pil (± 1979) 
 
Collega Lex liep al een tijd met idee rond om met een groepje lieden met als enig 
punt van overeenkomst, dat ze dezelfde chef hebben, op zee uit vissen te gaan. Maar 
de animo bleek zeer beperkt. En toen deze aspirant-vissenvanger en zijn gezin weer 
eens te gast waren aan boord van de Utopia, die op dat moment voor de kust van 
Goeree dobberde, opperde hij: "Waarom een boot huren, als er al een is?" 
"Best", zei ik, "maar van vissen heb ik geen benul: niet waar ze zwemmen en niet 
hoe je ze moet vangen en hengels heb ik ook niet. Dus als jullie die problemen 
oplossen, is wat mij betreft de boot beschikbaar." 
 
Zo gezegd, zo gedaan. Het gezelschap was inderdaad klein, maar precies op maat 
voor het "vissersschip". Zaterdagochtend scheepten zich in: Lex, Sjors, Wim en ook 
deze keer behoorde ik tot de gelukkigen. Direct bij het aan boord gaan nam Sjors, die 
weet dat hij zeer gevoelig is voor zeeziekte, een Primatour; "werkt ged. 6 uur" staat 
er op de verpakking. 
Bij gebrek aan wind voeren we op de motor naar Stellendam, en toen de sluis door en 
voor het strand van Voorne voor anker. Organisatorisch probleem: ze hadden met 
zijn drieën (want zoals u al begrepen had, hoeven we de schipper niet mee te tellen) 
slechts één hengel beschikbaar. Voor mij was dat geen probleem, want ik weet toch 
niet hoe je zo'n ding vast moet houden. 
Al met al waren er om een uur of drie 's middags al 2 hele vissen gevangen. 
0, u wilt de maat de weten? We hebben ze niet gemeten, maar ze konden samen in 
een theekopje rondzwemmen zonder elkaar in de weg te zitten... 
De wind was intussen wat toegenomen en de boot is per slot van rekening voorzien 
van zo’n paal en van die lappen, dus we hebben dat spul en het anker omhoog 
gehaald en met een briesje, dat geleidelijk toenam tot 4 Bf, hobbelden we door de 
Slijkgeul. Plotseling werd Sjors door Lex bij de kraag gegrepen, toen hij naar lij dook 
om de vissen te voeren... 
 

Dit was het sein om terug te keren naar Stellendam. 
We lagen nauwelijks aan de steiger in de 
buitenhaven of onze zeezieke begon al weer praatjes 
te krijgen en een uurtje later liet hij zich de nassie 
zelfs prima smaken. 
De week daarop heeft hij het op kantoor van alle 
kanten moeten horen: "Ja Sjors, je weet toch dat er 
gedonder van komt als je de pil niet op tijd inneemt!" 
Hoe hij later revanche nam, staat in het volgende 
verhaal. 
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