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Scheepstoon
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
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Het is stil bij de sluis, de leegte van laatste
dagen lijkt alvast een voorsprong te nemen.
Wij melden ons bij de sluiswachter. Alfons
Marie, Europanummer 031700016, twee personen en een hond. Of we beroeps zijn? De stem
door de marifoon klinkt vertwijfeld. Dat is niet
voor het eerst; van vooraf gezien lijkt ons schip
nog steeds het werkend binnenvaartschip dat
ze ooit was. Alleen de kachelpijp verraadt dat
haar vracht tegenwoordig menselijk is.
De sluiswachter komt het graag zelf bekijken. Hij inspecteert Alfons Maries kop en kont,
haar verhoogde den en aluminium schuifkap,
betwijfelt hardop dat ons schip als zeilende
klipper gebouwd is. In welk jaar dan wel,
vraag hij? In 1901, antwoord ik. Ik zie hem
denken. Jazeker, in het jaar dat al haast begonnen is, wordt ons schip 120 jaar. In het warme
licht van de zonsondergang glanst ze desondanks als een jong prijsdier.
Vijf jaar geleden schreef ik haar verhaal op.
Meer dan een eeuw geschiedenis door de ogen
van haar schippers. En nu zal die geschreven
geschiedenis hardop verteld gaan worden, in
een luisterboek. Bij de voorbereiding daarvan
wordt mij gevraagd te bedenken welke stem
bij welk schipperstijdperk past. Welke
scheepstoon. Hoe klonk Alfons Marie in 1901,
Alfons Marie 1 in 1913, Annigje in 1923, Marjan in 1959, Henriëtte in 1981? Mijn schip giechelt vals wanneer ik het haar hardop vraag,
op het voordek, wanneer ik de lijnen om de
bolders van de remming leg; de plek waar wij
de nacht zullen doorbrengen.
’s Nachts, in bed in het vooronder waar in
vroeger tijden de vracht lag opgestapeld, peins
ik daarover. Haar eerste schipper, Adrianus,
liet haar bouwen toen hij al 61 was: een modern zeilschip, de trots van het schippersgeslacht waarvan hij deel uitmaakte. Zijn vrouw
Petronella hees de zeilen met de kracht van een

vent. Adrianus stierf aan boord en lag opgebaard in het ruim. Op dezelfde plek waar ik iedere avond mijmerend de dag overdenk. Wat
was zijn toon? Zelfverzekerd?
Haar tweede schipper, Jan, was de zoon
van Adrianus en Petronella. Een schipper
die zonder angst de open zeearmen van de
Zeeuwse delta bezeilde en de Zuiderzee bedwong. Hij verliet zijn schip omdat zijn vrouw
Huiberdina een meisje van de wal was, wier
angst voor het water groter was dan de moed
die ze kon opbrengen. Hoe klonk zij? Zachtmoedig?
De maat, Marinus, werd de volgende schipper. Zíjn vrouw was er eentje met karakter.
Annigje was groot geworden op een tweemaster, zij liep doodgemoederd ‘in de lijn’ om het
schip voort te trekken bij windstilte. Wat zal
haar toon geweest zijn? Vastberaden?
Hun dochter Maria nam het schip over.
Tegen wil en dank: liever had ze met haar man
Jan doorgevaren op diens sleepboot, gewoon,
omdat het minder arbeidsintensief was. Van
haar weet ik hoe ze klonk: nuchter.
En dan was er nog Leen. De macho-schipper met een hartje zo zacht als de oogopslag
van zijn vrouw Henriëtte. Ik herinner me zijn
woorden toen we de scheepsnaam Henriëtte
veranderden in Alfons Marie. Toen de champagne een neerwaarts spoor over de scheepsboeg trok, noemde hij dat de tranen van
Henriëtte. Zijn toon was frêle als van een
meisje.
De volgende ochtend beklim ik een heuvel
waarvandaan ik mijn schip kan zien. Ze spiegelt zich in het water, onaangedaan door de
kou van de doorleefde nacht, van de mist tijdens de zonsopgang. Ik knik haar toe. Zachtjes. Ik hoef mijn toon nog niet te vinden. Ik
blijf nog even bij haar. •

