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We varen op zout. De hoge neus van Alfons 
Marie wipt van genoegen, in de hartenklop van 
de motor klinkt opgewonden herkenning door. 
Thuis. De Zeeuwse delta brengt ons schip 
terug naar haar jeugd; naar vrachtvaren onder 
zeil op de onbeteugelde golven van de nog open 
zeearmen, naar peeën laden in landbouwhavens 
van slik en brikken lossen op het strand van 
een zich terugtrekkende zee. Naar droogvallen, 
naar slib en zout, maar bovenal naar varen op 
getij. Waarbij, niet onbelangrijk, ook het afme-
ren hoort. Aan vaste kades die niet mee-
bewegen en waarnaast het waterpeil meerdere 
meters zakt totdat het diepste punt bereikt 
wordt tijdens laagwater. Dat laatste is niet an-
ders nu Alfons Marie haar jeugd al meer dan 
een eeuw achter zich heeft gelaten. Aan de kade 
van de vluchthaven zakken wij omlaag, totdat 
zelfs de hoge neus van Alfons Marie achter de 
stalen damwand verdwijnt.

Toch is er een verschil met vroeger tijden. 
Toen hoefde de schipper niet van boord wan-
neer zijn schip zo laag lag dat zelfs de loop-
plank geen soelaas meer bood. Dat zegt althans 
de man wiens schip achter Alfons Marie ligt af-
gemeerd. Een schipper. Dat wil zeggen: een 
oud-schipper, wiens vrachtschip is ingeruild 
voor een klein plezierjacht. Voor hem is de sta-
len damwand een nog hogere muur dan voor 
ons. Dat is geen probleem voor de oud-schip-

per, want hij hoeft niet van boord. Ik wel, want 
ik heb een hond, en die heeft zo zijn behoeftes. 
Samen kijken we naar de kademuur die nog 
steeds aan hoogte wint. De hoek van dek naar 
kade is inmiddels zo steil dat zelfs de loopplank 
geen soelaas meer biedt.

De schipper heeft geen boodschap aan mijn 
bezorgde gezicht. Hij strekt de arm om met een 
weids gebaar de hele omgeving in één keer te 
omvatten. Weet je wat het is, vraagt hij? Hij 
geeft zelf het antwoord: het getij is als het leven 
zelf, het gaat almaar op en neer. Hij knikt zelf-
genoegzaam, hij heeft de wijsheid in pacht. Ik 
zucht. Bekijk mijn schip naast de nog immer 
groeiende kademuur. Bekijk mijn hond, die op 
bevrijding wacht. De schipper strekt opnieuw 
de arm, ditmaal omhoog, naar de kade ver 
boven ons. Weet je wat het is, vraagt hij? Ik zeg 
niets. Hij geeft zelf het antwoord. Het getij is 
als het leven zelf: na het dieptepunt volgt het 
moment waarop alles weer omhooggaat. 

Ik herkauw het inzicht. De goede man 
heeft gelijk. In een diepe dip is de enige weg er 
een naar boven. Er klinkt een geluid. De hond. 
Smekende ogen. De hond zit niet in een diepe 
dip, toch wil hij graag naar boven. Ik til de 
loopplank naar het hoogste punt; vanaf het dak 
van de stuurhut loopt hij de kade op. 
Alfons Marie knikt genadig. Een hond heeft 
ook een leven. •
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