
De pyama (1979) 
 
Als ik dit schrijf, dobbert de Utopia bij weinig wind en grote hitte tussen 
Hellevoetsluis en Stellendam, maar ons verhaal speelt zich af tijdens een koud 
oktoberweekeinde. M'n bemanning was weer eens een allegaartje: Henno, collega 
Sjors, Duitse collega/stagaire Karl, en, last but not least, ondergetekende mocht ook 
mee. 
 
We hadden die zaterdagavond een plekje gevonden achter in de Handelshaven van 
Willemstad. En zoals daar gebruikelijk is, hadden we ook buren: aan BB een 
scheepje met een dame en twee heren die al teut waren voor ze naar de kroeg toe 
gingen. Het open bootje aan SB herbergde twee jongedames. M'n opstappers wilden 
die avond passagieren maar ik was moe en prefereerde het om aan boord te blijven, 
nog wat te lezen en dan vroeg de kooi in te duiken. 
Het was koud die avond en ik ging inderdaad, gehuld in pyama, vroeg onder zeil. Om 
een uur of twee werd ik wakker door gestommel aan dek en uit de geluiden begreep 
ik dat mijn passagiers de beide stuurboord- dames in een disco hadden ontmoet, dat 
er een de gezamenlijke rekening had voldaan en dat er nu bij mij aan dek verder 
afgerekend werd. Nu was ik sinds kort de trotse eigenaar van een zalinglicht (met een 
ca. 60 Watt binnenspiegellamp!) en om ze een handje te helpen, ontstak ik deze mini-
straatlantaarn. Daarbij zette ik niet alleen de rekenaars, maar ook mezelf (half uit het 
schuifluik stekend) in het "zonnetje". 
 
Het gezelschap aan bakboord was inmiddels ook terug want uit die kuip klonk een 
vrouwenstem met dubbelslaande tong: 
"Kkijk eens, ddie heefft een bllauwe sstreeppjespyama. Iik bben dol op bblauwe 
ssttreepjesppyama's. En vvooral op mmannnen in bblauwe ssttreepjesppyama's. 0, 
ikk hebb onns nog nniet voorgessteld: ddeze mmijnheer iss mijn mman en dit iis een 
hhuisvriend, zzal ik maar zeggen. Zzijn jullie mmet vier mannen aan bboord?" 
Ze besefte blijkbaar dat ze vier kerels leuker vond dan twee en probeerde al om ons 
schip te enteren. Maar dankzij twee zeerailingen die een, gezien haar toestand, 
onneembare hindernis vormden, bleef dit gezelschap ons bespaard en spoedig was de 
rust weergekeerd. 
 
De maandag daarop informeerde menig collega belangstellend naar m'n pyjama. 
Dat komt ervan als je collega's mee uit varen neemt en wil spelen met je zalinglicht. 
 
Gep Engler 
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