SCHEEPSJOURNAAL

Wolgasleper
Corine Nijenhuis,
ruimtelijk vormgever,
schrijver en blogger,
kocht met haar vriend
een vrachtschip
‘uit het werk’: de
Henriëtte, een stalen
klipper uit 1901. Ze
verbouwden haar tot
varend woonschip.
Corine heeft een
biografie geschreven
over de Henriëtte
onder de titel Een
vrouw van staal. www.
corinenijenhuis.com

Henriëtte moet naar de werf. Niet alleen voor de reguliere keuring; ze moet ook CvO* gekeurd worden.
Het tijdstip waarop pleziervaartuigen langer dan
twintig meter gecertificeerd moeten zijn, komt op
kruissnelheid naderbij. En sinds ze van ons is, is
Henriëtte een pleziervaartuig. ‘Met genoegen,’ fluister ik haar toe.
Door haar vrachtvaartverleden, voldoet ze aan veel
inspectie-eisen. Er waren al een ‘waterdicht aanvaringsschot’, een ‘betrouwbare voortstuwingsinstallatie’, een ‘deugdelijk stuurwerk’ en een ‘onfeilbaar
anker’. Wij kletsen sedert jaren door een klassiekmoderne sailormarifoon en bedienen grijnzend van
genoegen het blauwe bord om, op de rivier, aan de
verkeerde wal te mogen varen. Het AIS-systeem is al
lang geïnstalleerd. Nu bespieden wij, gelijk Big
Brother, eigen en andermans’ scheepsbewegingen.
Zonder zorg varen we naar de werf.
Die werf ligt ‘op zout’, er komen vooral werkschepen. Hoogverheven torenen de vissersschepen op de
langshellingen. Ze transformeren razendsnel van
roestbak tot goudhaan; Poolse werkmannen hanteren de verfspuit alsof het een brandslang betreft.
Grote stappen, snel thuis. De schepen liggen in geen
tijd weer in het water. Desalniettemin komt
Henriëtte er maar niet uit: steeds opnieuw verschijnt er zo’n vissenkop om de hoek om razendsnel de helling op te kronkelen.
Op zondagochtend is het zover. Mompelende mannen in te grote wegwerkerspakken slepen Henriëtte aan
dikke kabels tot boven de bokken.
De Wolgaslepers van Repin zijn er
niks bij. Als een steigerend paard
komt Henriëtte het water uit; de helling is schuin als een Hollandse heuvel.
De opper-Wolgasleper, een bonkige Pool met een snorrebaard,
staat met de armen in de zij als
de romp afgespoten wordt. Hij
vraagt iets onverstaanbaars.
‘Welk jaar?’, vertaalt zijn maat.

‘Bouw’, verduidelijkt hij, ‘1901’ vertel ik. Ik moet het
opschrijven voordat Snorrebaard mij gelooft. Dan
glimlacht hij, verlekkerd. Oud schip, veel plaatwerk,
ik zie het hem denken.
De volgende dag komt de expert. Hij beklopt
Henriëtte over heel haar lijf, krijt witte cijfers op haar
zwarte huid. De opper-Wolgasleper kijkt toe, zijn
lasapparaat onder handbereik. Begin van de middag
komt de uitslag. Meer dan dik genoeg. De mond van
Snorrebaard valt open. Hoe leg je in het Pools uit dat
ons schip van staal is, maar net zo dik gebouwd als
de ijzeren rompen uit die overgangsperiode?
Nu er geen extra werk is, is er haast. Terwijl de expert
de CvO-keuring verricht, richten de Polen vast hun
brandweerslang. De eerste verflaag vliegt erop terwijl ik de ankers nog schilder: de werfwerkers spuiten woordloos om mij heen. Eén dag en tweehonderd
Poolse pop-songs verder, is Henriëtte klaar voor de
afdaling van de helling. De Wolgaslepers trekken
haar de bokken af. Snorrebaard keurt haar geen blik
meer waardig.
Tot Henriëtte water maakt. Een gesprongen klinknagel, weten wij. Door de schuinte van de langshelling
was de spanning op de romp groot. Snorremans
grijnst. Honderden klinknagels; vind de juiste maar,
ik zie het hem denken. Ik kruip onder de vloer. Worstel ruggelings over de kattensporen, bekijk in slangenmenspositie het vlak. Ik vind het lek terwijl
Henriëtte nog in het water ligt.
De Wolgaslepers trekken haar de bokken op. Mokkend komt Henriëtte het water uit. Tot halverwege
haar romp, net voorbij de gesprongen klinknagel,
verder is niet nodig. Het lassen duurt nog geen kwartier, dan kan ze weer te water, Henriëtte zucht van
opluchting.
Wij starten de motor. Draaien de scheepskop naar
open water. Op de kade staat Snorrebaard. Hij vouwt
zijn handen om zijn mond, als een toeter. ‘Poszanowanie,’ roept hij. Na de sluisgang typ ik het woord
in het vertalingsprogramma op mijn computer.
‘Respect,’ zegt het beeldscherm.
*CvO staat voor Certificaat van Onderzoek. Zie elders in deze VLOT.
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