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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

Ik ben in Rotterdam. Zonder Alfons Marie; voor
een scheepvaartkrant ga ik twee gepensioneerde
scheepsbergers bevragen in hun walwoning alwaar
het slecht aanleggen is. Desondanks is mijn schip
niet ver weg. Ik ben nog niet binnen of de mannen
beginnen er al over. Ze zwaaien met een foto die
onlangs door een scheepspotter gemaakt is. De
naam Alfons Marie klopt niet. Die stond niet op
haar neus toen de scheepsbergers haar met een
buik vol cement over de rivieren zagen varen, een
bergersleven lang geleden. Ik zeg dat wij Henriëtte
– haar naam bij aankoop – hebben ‘teruggedoopt’
tot Alfons Marie, haar oorspronkelijke scheepsnaam. Dat klopt ook niet. Die naam stond niet op
haar neus toen ze langsvoer terwijl zíj een gezonken vrachtschip omhoog stonden te martelen, een
bergersleven lang geleden. Na wat tijdtechnisch
en topografisch puzzelen zijn we eruit: zij zagen
mijn schip toen zij nog Marjan heette, dat was
vóórdat ze Henriëtte werd. De naam in
blokletters op haar neus. ‘Een bloedverziekend knap scheepie,’ vinden de bergers.
Of ik weet dat die neus eens zwaargehavend was na een aanvaring?
Met een schip dat dubbel zo groot
was als zij, boem, zo d’r bovenop, ze
had mazzel dat ze de kelder niet in
schoot. Dan hadden zíj haar moeten
bergen.
Het is de opmaat voor een keur
aan bergingsverhalen. Over verwrongen vrachtschepen op de
rivierbodem met uiteengereten koppen en opengescheurde buiken, de roefjes
zwart van rivierslijk, de rui-

men vol verloren lading. Bij elk verhaal neemt
mijn ongemak toe. Als ik Alfons Marie zou kunnen
opbellen, dan deed ik dat direct. Om haar te vragen of het goed met haar gaat. Om te zeggen dat ik
zo bij haar terug ben. Als ik de bergers in een vlaag
van onmacht mijn verlangen beken, krijg ik geen
spottende opmerkingen. In plaats daarvan knikken beide mannen bedachtzaam. Ze begrijpen het
volkomen. ’t Is dan ook een bloedverziekend knap
scheepie. Zou zó bij hen in Rotterdam mogen liggen. Dat ze in Amsterdam ligt als ze niet vaart,
daar spreken we niet over. We willen het gezellig
houden.
Het wordt dan ook steeds gezelliger. De bergers drinken jenever, ik hou het bij sap want ik
moet nog terug. Naar Amsterdam. Het is eruit
voor ik het weet. Er valt een stilte. Dan mompelt
de ene berger iets over het hoofdstedelijk hart dat
gekookt op de rug zou moeten hangen, de andere
iets over de hoogte ervan met betrekking tot een
happende hondenbek. Hun ergernis betreft Alfons
Marie. Dat zo’n bloedverziekend mooi scheepie
nou juist in 020 moet liggen. Ik zeg niets. Ik kijk
wel linker uit als Amsterdammer. Ik ben niet helemaal van de Rotterdamse pot gepleurd.
De middag eindigt in vrede. Eigenlijk ben ik
wel oké, vinden de bergers. Voor een Amsterdammer. Zo oké dat ik bij thuiskomst een mail van hen
ontvang. Ik ben altijd welkom met mijn schip.
In Rotterdam. Op één voorwaarde. Die voorwaarde is geïllustreerd. Op een foto van het
achterschip van Alfons Marie is het wapen van
Amsterdam zorgvuldig overgestift. De drie kruisen
vervangen door vier leeuwen. En over de hele
breedte van het achterschip een langgerekt woord:
RRROTTERDAM!!! •
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