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Bij Chantal Deen
wordt in 2014
borstkanker ge-
constateerd. Ze

start daarop een blog en
gaat columns schrijven voor
Pink Ribbon. In Gewoon K
schrijft ze zonder zelfmede-
lijden en met een sympa-
thieke, uitgesproken stem.
Eén ding doet ze goed:
schrijven met een grap en
geheven vuist. Ligt haar 
gevatheid je niet, dan is de
bundel ‘veel Deen’. Ook mist
ze een kans door het indivi-
duele niet te overstijgen.
–Diana Chin-A-Fat

(Personalia, €15) 

Strijdbaar
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Nadat Sara met
haar auto tegen
een boom is ge-
botst, wordt ze

gered door een vreemde
man. Ze belandt bij een
groepje zwijgzame mensen,
dat in afzondering in de bos-
sen leeft. In De nummers
schetst Chantal van Mierlo
een nachtmerrie van een uit
de hand gelopen onderzoek,
waarbij mensen dienen als
proefdieren. Het plot hapert
wat, maar Van Mierlo bouwt
de spanning goed op en het
slot is verrassend. 
–Gijs Korevaar

(Ambo/Anthos, €19)
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Toen Corine
Nijenhuis een
oude foto 
tegenkwam
van het schip

waarop zij woonde, dook
ze in de geschiedenis en
schreef een boek over
het schip.

De klipper Henriëtte
ligt in de Oude
Houthaven van
Amsterdam. Hier
legde haar eerste

schipper in 1906 ook al aan,
om graan te laden bij de toen
hypermoderne graansilo. Deze
is inmiddels getransformeerd
tot appartementencomplex.
De Henriëtte wordt bemand
door Corine Nijenhuis en haar
vriend, die haar verbouwden
tot een varend woonschip.
,,Zelf ben ik een meisje van

de wal,” zegt Nijenhuis in de
stuurhut. ,,Mijn vriend was
gewend te varen, en wilde
graag op een schip wonen. We
kochten de Henriëtte zeven
jaar geleden, rechtstreeks uit
de vaart. We zijn nog steeds
niet klaar met verbouwen.”
Toch ziet het woongedeelte,

gerealiseerd in wat ooit het
laadruim was, er prachtig uit.

Tekst: Pam van der Veen
     Foto’s: Privécollectie

GESCHIEDENIS�����
Twee eminente historici namen de
taak op zich de bloedig bevochten
vestiging en het even bloedig be-
slechte slot van Nederlands-Indië in
detail te beschrijven. Jur van Goor
produceerde een monumentale 

biografie, Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) Koopman-koning 
in Azië. Opgeleid als boekhouder en als koopman in dienst van 
de VOC, bracht Coen het door zijn ambitie en talent als ‘top-
manager’ tot gouverneur-generaal en stichtte hij Indiës hoofd-
stad Batavia. J.J.P. de Jong vatte in De terugtocht zijn kennis
samen, met het accent op de Nederlandse politieke schermutse-
lingen. Vijf jaar van oorlog en moeizame diplomatie, tussen de
nederlaag van Japan in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht
aan de Indonesiërs eind 1949. Beide heren beschikken over een
heldere stijl, menselijk inzicht en een bewonderenswaardig ver-
mogen de onderste steen boven te krijgen. Hun boeken verrijken
en nuanceren de koloniale geschiedschrijving. –Esther Wils

(Uitgeverij Boom; €39,90 resp. €29,90) 

Ontstaan en vergaan van Indië

Moordenaar
Is Emmy nou
gek of de rest
van de wereld?
FBI-agent on-
derzoekt een
serie onopge-
loste moorden.
(Cargo, €19,90)

� vers voer
Naar Indië
Vier Neder-
landse vrouwen
gingen in 1946
tegen de stroom
in naar Indone-
sië toe. En ze
bleven. (Nieuw
A’dam, €20) 

Tegen alles
Onaangepaste
Adam en Sarah
vinden elkaar in
hun afschuw van
autoriteit. Over
de dorst naar
geweld. (Over-
amstel, €20)

Het ontwerpersoog van Nijenhuis,
in het dagelijks leven ruimtelijk
vormgever, is duidelijk te zien.
Ze woonde er al een tijdje toen

ze een oude foto onder ogen
kreeg van haar eigen klipper,
onder de naam Annigje zeilend
op ruim water. Dat deed haar be-
seffen dat er achter het schip een

‘Adrianus liep langs zijn klipper.
Hoog torende ze boven hem uit. Hij
kon haar stalen flanken voelen, de
klinknagels als moedervlekken op
de gladde huid.’ Corine Nijenhuis
schrijft over haar schip alsof het een
mens is: een vrouw van staal. Dat is
dan ook de titel van haar boek. Ze
dook in de historie van de 100 jaar
oude klipper en schetst de levens
van de vijf generaties schippers die
erop hebben gevaren. Boeiend en

meeslepend, ook als 
je niet zoveel met
scheepvaart hebt.

recensie

Vijf generaties

� Corine Nijenhuis
Een vrouw van staal
BIOGRAFIE �����
(Uitgeverij Brandt, €20)

hele historie school. Ze deed ja-
renlang research naar alle schip-
pers en beschreef hun levens in
een boek. Een vrouw van staal is
de geromantiseerde biografie van
een schip en schetst het harde 
bestaan dat de binnenvaart was.
,,Vijf generaties hebben op dit

schip gewoond en gewerkt. Via

Bestseller lezen26,6 miljoen Bedrag dat de hoofdpersoon wint in 
de roman Lot van Chrétien Breukers.

…
Voor kleine en grote boekenwurmen  �

Samenstelling: Sonny in ’t Zandt

het Maritiem Museum, Kadaster,
archieven en gesprekken met na-
bestaanden ben ik op zoek gegaan
naar hun verhalen. Een leuke
puzzel. Ontwikkelingen als de in-
dustrialisering, twee wereldoor-
logen en de crisis in de jaren ’30
waren natuurlijk van invloed op
hun levens. Daardoor is het boek
ook een geschiedenis van Neder-
land gezien vanaf het water.”
Nijenhuis beschrijft de noeste

arbeid en het dagelijkse leven op
de Henriëtte, die bij de eerste
doop in 1901 nog de Alfons Marie
heette. Dat ze nu zelf op de klip-
per woont, maakt haar beschrij-
vingen authentiek. ,,Ik ken de
stromingen, weet hoe een kra-
kend schip klinkt, weet hoe het is
om droog te vallen,” vertelt ze.
,,Zonder dat had ik dit boek niet
kunnen schrijven.”

Ze laat de roef onder het achter-
dek zien, ooit het onderkomen
van de schipper. In deze benauw-
de ruimte woonden hele gezin-
nen. ,,Als vrouw moest je wel je
mannetje staan,” aldus Nijenhuis.
,,En niet bang zijn voor vieze han-
den. Nog steeds niet, trouwens. 
Ik sta elk vrij moment te schuren,
bikken of schilderen. Het is een
nooit eindigend project, zodra je
klaar bent, kun je weer van voren
af aan beginnen. Dat vind ik niet
erg, het heeft iets meditatiefs. En

de vrijheid van een varend woon-
schip weegt er zeker tegenop. Als
we zin hebben, varen we weg en
gaan we naar Limburg of het
Land van Maas en Waal. En dan
zit ik aan het roer, net als de
schippersvrouwen van toen.” �

Het boek is ook
een geschiedenis
van Nederland
vanaf het water

Alfons Marie heet nu    Henriëtte


