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Laatste dagen
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 en gaven haar
haar doopnaam terug:
Alfons Marie. Corine heeft
een biografie geschreven
over het schip:
Een vrouw van staal.
www. corinenijenhuis.com

Het jaar is haast gedaan. Nu het winterseizoen is binnengemarcheerd, suist de houtkachel en tinkelt het licht in
het ruim van de Alfons Marie. Wij leven de koude maanden riant in haar scheepsbuik. Tenzij er gevaren wordt.
Dan stoken we de dieselkachel in de roef op en leiden
een verkleind bestaan in de stuurhut met zicht op staalgrijs water en witte oneindigheid. Verlichte dagen aan
het einde van het scheepsjaar.
De eerste keer weet je niet of iets traditie wordt. Varen op
laatste dagen bijvoorbeeld. Die eerste keer was noodzaak.
Alfons Marie – toen nog Henriëtte – lag op een Noordse
werf. Daar transformeerde ze van vrachtschip tot woonschip, dat willen zeggen, op staalkundig gebied en elektrotechnisch niveau. IJzige venijnwind blies die
decembermaand door de gaten van de nog niet geplaatste
patrijspoorten, de nieuwe stuurhut was behangen met
ijsbloemen omdat de glasfabrikant geen maat kon meten.
Dit wat betreft haar buitenwerk. Haar binnenwerk werd
niet minder radicaal aangepakt. Want het hart van ons
schip mocht dan standvastig kloppen, de aanleg van
een modern aderstelsel was noodzakelijk. Haar
hele elektrische systeem werd vernieuwd.
Het transformatieproces was in volle gang
toen wij ons verlangen kenbaar maakten. Met kerst wilden we in de thuishaven liggen. Voor iets dat zowel traditie
als weddenschap was. Het eerste omvatte een jaarlijks gevierd kerstdiner met
vriendengroep, het tweede de afspraak
dat het ditmaal bij ons aan boord zou
zijn. De werfmannen keken ons enkel
aan, het idee alleen al was te bezopen
om de schouders over op te halen.
Twee weken later voeren we weg.
We werden nagekeken door de
werfmannen. Een zwart rijtje
mensfiguren, onbeweeglijk aan-

eengesmeed in het harde tegenlicht. Pas toen we de brug
door waren, waagde de lasser het ons na te wuiven.
We hadden hen opgezweept als slaven om het mogelijk
te maken het IJsselmeer over te varen. Ruim en stuurhut
waren amper een dag voor vertrek betiteld als wind- en
waterdicht. De elektromannen hadden geweigerd zich te
laten opjagen. Toen we de motor startten, bleven ze onaangedaan knutselen aan de bedrading die samenkwam
in een kast in de stuurhut. Pas toen we de eerste lijn losgooiden, stapten ze van boord. Maar ondanks hun zwijgende afkeuring hadden ze een nooddashboard gemaakt
en werkten de hoogstnodige elektrische systemen. Navigatie hadden we echter niet. Dat losten we op met een
gps-ontvanger die er weliswaar ouder uitzag dan Metusalem zelf, maar ons, volgens de eigenaar, veilig over open
water zou helpen.
Het IJsselmeerwater had de grauwheid aangenomen van
de lucht die erboven hing. Als je je ogen toekneep, leek
alles in elkaar over te vloeien tot een troebel grijs waarin
de horizon opgelost was en de tijd verdwenen. Maar de
wind stond gunstig en de verte lonkte, het hart van Alfons Marie klopte van verlangen, het geluid klonk door in
de cadans van de motor. Het resoneerde in de machinekamervloer, trilde onder onze laarzen, kroop omhoog in
onze benen, om op te stomen naar díe plek in het lichaam
waar hunkering huist als een hongerige zwerfhond.
We arriveerden laat aan overzijde. We waren de koers
kwijtgeraakt omdat de gps uitviel. We hadden motorpech gehad die alleen provisorisch en met gevloek kon
worden opgelost. We waren koud en nat tegen de tijd dat
we in het donker hadden aangelegd aan een van God en
alleman verlaten kade in een schijnbaar vergeten Zuiderzeedorp. Maar we waren nog iets. Noem het aangeraakt.
Besmet zo je wilt. Als varen een virus is, dan is laatste-dagen-varen een ongeneeslijke ziekte. Een behaaglijke
ziekte van weemoed en verlangen. Mijn vingers houden
de contactsleutel al vast.
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