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De dagen korten, wind jaagt de kou voor zich uit, 
het dek over. Alfons Marie rilt wanneer we haar 
motor starten, getril dat verandert in genoeglijk 
grommen. Het is tijd om te gaan, het hart klopt 
verlangend, er moet gevaren worden. Wij kiezen 
voor het zuiden, voor Belgische bossen rond koele 
kanalen, waarin het water de kale takken weer-
spiegelt alsof het een pentekening betreft. 

Wie bang is voor wat werk moet niet naar het 
zuiden. Het is de waarschuwing van een Belgische 
spitsenschipper die zijn vrouw achter het roer zet 
zodra ze een sluis naderen. Want zuidelijke sluizen 
met groot verval betekenen werk voor de maat. En 
hij is de man, dus hij is de maat. Zegt hij. Waar-
mee hij bedoelt dat een vrouw liever niets doet. Ik 
mag dan een vrouw zijn, ik ben niet bang voor wat 
werk. Zeg ik. Waarmee ik bedoel dat op ons schip 
ík de maat ben. We kijken elkaar hanig aan, terwijl 
we naast elkaar liggen te schutten. In een sluis 

waar het verval nog geen handbreedte meet. 
Wacht maar, zegt hij wanneer zijn vrouw 

de spits de sluis uit vaart. 
Ik wacht. Meer sluizen lang. Want 

voordat we de Belgische bereiken, 
hebben we nog fl ink wat Neder-
landse waterkeringen te gaan. 
Daarin stijgt het waterpeil zoals het 
de Hollandse zuinigheid betaamt: 
mondjesmaat. Maar allengs wordt 
het verval per sluis groter, tot het 
uiteindelijk zo’n 6 meter bedraagt. 

‘Dat is niks,’ roept de spitsen-
schipper, wiens schip in iedere 

sluis naast het onze ligt, 
‘wacht maar tot we weer he-
lemaal omlaaggaan.’ In één 
keer, bedoelt hij. ‘Zonder 

drijvende bolders.’ Pfff, blaas ik hem na wanneer 
zijn spits de sluis uit vaart. Ik blaas nog als we 
hem voorbijvaren; de spits meert aan bij een bun-
kerboot, waarmee er een welkom einde komt aan 
onze hanige sluismaatschap.

In de volgende sluis ligt Alfons Marie alleen. 
Het water staat hoog. Onbekommerd leg ik de 
landvastlus rond de bolder op de sluiskade – van 
de muur is nog geen 20 centimeter zichtbaar. Ik 
rol de lijn op het voordek uit, leg een tweede klaar. 
Met een verval van dik 10 meter wissel je makke-
lijk 4 keer van bolder in de sluismuur. Het wach-
ten is op de sirene. Die gilt als een hysterische 
spitsenschipper. Waarna het water op even hysteri-
sche wijze daalt. 2 meter, 3 meter, in razend tempo 
en geen bolder te bekennen in de sluismuur. Dat 
wil zeggen: niet onder de bolders die op de kade 
staan. De muurbolders bevinden zich zo’n 5 meter 
naast degene bovenop. Waar mijn landvastlus 
overheen zit. 

Ik kan weinig anders dan de lijn laten vieren, 
al wordt het nut ervan nihil en slingert ons schip 
als een dronkenman tegen de sluismuur. Vriendlief 
zet boegschroef en motor bij om Alfons Marie te 
kalmeren, wat pas lukt als het water stopt met uit-
stromen. Mijn hartslag draait overuren. Slaat on-
verminderd haastig als ik, via de glibbergladde 
trap, 10 meter omhoog klim om de lijn van de bol-
der te krijgen en 10 meter omlaag klim om weer 
aan boord te komen.

Pas verderop, met Alfons Marie aan de palen, 
komen we tot kalmte. Vriendlief door wat klusjes 
te doen, ik door te gaan zitten. Dan vaart de spits 
langs. De schipper knikt goedkeurend naar vriend-
lief. Boven het motorgeluid uit hoor ik het hem 
zeggen: ‘Alfons werkt.’ Dan kijkt hij naar mij. ‘En 
Marie? Marie doet niets.’ •
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