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Vol goede moed waren we, de dag dat we de Ant-
werpse havens doorkruisten. Alfons Marie was die 
ochtend negen sluizen gepasseerd, in recordtempo, 
want nummer tien sloot rond het middaguur. De 
sluismeester ging naar huis: ‘Weekeinde, verstaat 
ge,’ zijn Vlaams accent zong over de marifoon. Ge-
lukkig wachtte er thuis niemand, daarom liet hij 
ons schip door – al waren we te laat. Hij wenste 
ons een plezierige vaart, door de Antwerpse ha-
vens en over de Schelde, op weg naar ons thuis-
land.

Dat wenste de Antwerpse portcontrole ons 
niet; een plezierige vaart. De man van dienst was 
boos. Wat dat jachtje daar deed, schalde het over 
de marifoon, hij moest het drie keer herhalen 
voordat we begrepen dat hij Alfons Marie be-
doelde, want een scheepsnaam noemde hij niet. 
Dat kon hij ook niet, want ons schip voer illegaal. 
Zo noemde de portcontroleman dat: illegaal. In de 
havens van Antwerpen, toeterde hij erachteraan, 
voor het geval we niet wisten waar we waren. We 
hadden geen FD-nummer, we hadden ons niet 

aangemeld en reageerden niet op zijn oproep, 
foeterde de man. 

Dat laatste was nog het ergst. Dat dat 
geen onwil was, dat dat kwam doordat 

wij ons voormalig vrachtschip niet 
herkenden als ‘dat jachtje’, dát 
wilde er bij de portcontroleman 
niet in. ‘Pas maar op,’ dreigde hij, 
‘wacht maar tot u op de Schelde 
vaart, straks. Daar is uw voormalig 
vrachtschip niets dan een nietig 
notendopje tussen de zeereuzen.’ 

Hij had gelijk. Op de Schelde 
transformeerde ons schip tot 

notendop. Links en rechts 
werden wij ingehaald door 
zeeschepen zo hoog als fl atge-
bouwen; ze legden een scha-

duw over Alfons Marie die minutenlang aanhield. 
Het woord ‘jachtje’ klonk meer dan eens over de 
marifoon. 

En nu zijn we opnieuw in Antwerpen. Vol 
goede moed doorkruisen we de havens, aangemeld 
dit keer. Maar omdat het daglicht luwt en een 
tocht als jachtje tussen zeereuzen in het donker 
weinig aanlokkelijk is, besluiten we aan te meren 
voor de nacht. In een voormalig dok zonder haven-
activiteit, behalve een jachthaven met enkele lange 
steigers. Groot genoeg voor ons 33 meter lange 
jachtje. Om er te komen moeten we twee bruggen 
door, de eerste zo laag dat er nog geen roeiboot 
onder past. 

We melden ons bij de brugwachter. Er is een 
wachttijd: de brug is onderdeel van de gewestweg 
door het havengebied en die opent niet voor een 
enkel jachtje. Het water is woelig, de wind hard, 
we leggen Alfons Marie langszij bij een fl ink bin-
nenvaartschip dat, gemeerd aan de kade, op en 
neer beweegt als een bokkig paard. De zich verza-
melende plezierbootjes schudden op de golven, de 
opluchting is voelbaar als de brugwachter opent 
voor de zeven aangemelde vaartuigen. 

Alfons Marie is de laatste die passeren mag. 
Met de boegschroef op volle kracht draait ons 
schip een haakse hoek om recht voor de brug te 
komen. Haar kop is er al haast onder als de lichten 
op rood springen en de brug omlaag komt. Wij 
toeteren en schreeuwen door de marifoon, zetten 
de schroef in achteruitstand, maar Alfons Marie is 
al te ver onder de brug. 

Goddank duwt de brugwachter de noodstop-
knop in. Ongeschonden varen we het dok in. Met 
trillende stem roepen we de brugwachter op. 
Waarom hij de brug dichtdoet terwijl we er al 
haast onder zitten, aangemeld en wel? Zijn ant-
woord is stellig: ‘U vaart illegaal binnen.’ En over 
de reden kan hij kort zijn: ‘U bent geen plezier-
jacht. U bent een vrachtschip.’ •
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