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De zaal loopt vol als hij binnenkomt; een zelfverze-
kerde man met wit haar en een roze overhemd. Een 
oud-schipper. Hij neemt mij van hoofd tot voeten op, 
slaat de armen over elkaar en zegt: ‘Weet u wat nou 
zo jammer is?’ Het is geen vraag, het is een mening: 
‘Dat u, voor uw boek, met iedereen gesproken 
hebt… behalve met mij.’ Boeklezingen. Een vak 
apart. Niet iets waar je aan denkt als je een boek gaat 
schrijven. Maar toch. Voor een publiek spreken en 
vragen beantwoorden: het hoort erbij. Net als menin-
gen slikken.  

Die vragen zijn uiteenlopend van aard. De 
meeste zijn leuk. Zoals de schippersvraag bij een vo-
rige lezing: waarom ik het meisje-van-de-wal uithang 
terwijl ik van-de-vaart ben. Waarmee bedoeld werd 
dat ik geloofwaardig over de scheepvaartwereld 
schrijf. Waarop ik antwoordde dat ik goed ben in 
leentjeburen. Waarmee ik bedoelde dat ik de kennis 
haal waar die zit, namelijk bij hen, beroepsschippers. 
Ook complimenteus was de opmerking van een 
schipper die zei spijt te hebben dat hij zijn schip niet 

aan mij verkocht had toen vriendlief en ik daar in-
teresse in toonden. Voor de goede orde: dat 

was vóórdat ik Alfons Marie leerde kennen. 
       Er zijn ook verrassende boeklezing-

vragen. Zoals die van een dame die 
mij, bij weer een andere lezing, vroeg 
of ik nog steeds goudsmid was. Mijn 
antwoord dat dat beroep uit een ver 
verleden stamt, was niet afdoende. Ze 
had nog twee kapotte zilveren lepels 
in de kast liggen. Of ik die kon 
maken? Toen ik verduidelijkte dat ik 

met de pen en niet meer met de 
brander werk, vroeg ze of ik dan 

tenminste kon zeggen wie haar 
lepels wél maken kon. 

Ook de meningen zijn uit-
eenlopend van aard. De meeste 

zijn leuk. Sommige zijn onprettig. Zoals vandaag. Tij-
dens de pauze word ik benaderd door een beroeps-
schipper. Zonder ook maar met de ogen te knippe-
ren, zegt hij dat ‘die klipper uit dat boek’ fl ink ver-
knald is. Niks origineels meer aan. Wanneer ik fi jn-
tjes antwoord dat het wel míjn klipper betreft, 
verknald of niet, gooit dat meer olie op het vuur. De 
beroepsschipper begint uitgebreid op te sommen wat 
er niet deugt aan mijn schip. Verlengd, een rechte 
kop, een lelijke kont. Een verhoogde den, een alumi-
nium luikenkap. Zijn mond vertrekt alsof hij citroen-
sap drinkt in plaats van het door een scheepsverze-
kering gesponsorde kopje koffi e. Waarom ik dat 
allemaal niet hersteld heb? Over zijn schouder heen 
zie ik het projectiescherm in de zaal. Mijn ‘verknalde 
klipper’ straalt in volle glorie op het doek. Rechte 
kop in de wind, verlengde buik op een drooggevallen 
zeebodem. Ik zie haar grijnzen, dat weet ik zeker.

Na de pauze vervolg ik de lezing. Er worden vra-
gen gesteld. De laatste vraag stel ik zelf. Waarom we 
het schip gelaten hebben zoals we haar vonden? Het 
antwoord vertoon ik op het projectiescherm. Alfons 
Marie op haar laatste reis als werkend schip. Ontroe-
rend mooi. De beroepsschipper is niet onder de in-
druk. Daarom verhaal ik over de werfbaas die ons na 
aankoop van de klipper óók een scheepstransforma-
tie voorstelde. Het was niet eenvoudig geweest hem 
van mening te doen veranderen. Tot ik, tot wanhoop 
gedreven, het enige argument opwierp waarvan ik 
dacht dat de ruwe werfbaas er niet gevoelig voor 
was: ik was verliefd op Alfons Marie vanaf het mo-
ment dat ik haar zag. 

De man was stilgevallen. Stak een sigaar op. Blies 
trage rookwolken uit. Om tot een groots inzicht te 
komen. ‘Weet je wat het is?’ Het was geen vraag, het 
was een mening: ‘Met schepen is het net als met 
vrouwen. Waar je verliefd op wordt, daar moet je 
niets aan veranderen. Anders sterft de liefde.’ •
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