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Blindst
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.
corinenijenhuis.com

Als een verdwaalde wachter staat hij op de kop
van het schiereiland, zijn gladde, betonnen voet
omstuwd door grillige keien. De wegwijzer, op
een driesprong van water die nog het meest
lijkt op een Y. Het is niet voor het eerst dat
Alfons Marie op de Nederrijn vaart, het is wel
voor het eerst dat wij haar niet de Hollandse
IJssel opdraaien maar stuurboord uit, het
Pannerdensch Kanaal op. Wind tegen, stroom
tegen, Alfons Marie kreunt, zwoegt zich een
vaart door het kanaal dat niet op een kanaal
lijkt, althans niet zoals ik mij een kanaal verbeeld. Aan het einde ervan blikkert het water
in lange golven: de Waal stroomt in een tempo
waar kleine zeilboten nauwelijks tegenop kunnen, en zwaar geladen duwbakcombinaties hijgen als postpaarden. Gelukkig heeft Alfons
Marie de stroom mee. Zij draait met ferme
zwaai de rivier op die je met gerust hart de
drukste maritieme snelweg van Nederland mag
noemen.
Tankers, containerschepen, Europaschepen,
groot-rijnschepen, duwbakcombinaties met wel
zes bakken, koppelverbanden; kolossale schepen passeren aan bakboord én stuurboord. Op
dit bochtige stuk rivier kiezen de schepen die
stroomopwaarts gaan, met regelmaat voor de
verkeerde wal. Wij kijken op de digitale vaarkaart, danken Onze-Lieve-Heer én de moderne
techniek voor de uitvinding van AIS waardoor
alle rondom ons varende schepen, al op verre
afstand op het beeldscherm zichtbaar zijn. Desondanks is het indrukwekkend wanneer er
twee Europaschepen naast elkaar de bocht om
komen, met in het kielzog een duwbakcombinatie die de vloot nog breder maakt. Alfons
Marie moet uitwijken, het licht van haar

blauwe bord als waarschuwing voor ‘varen-aanverkeerde-wal’ knippert als een zenuwachtig
meisjesoog.
Ik mijmer over vroeger. Het water zal even
snel gestroomd hebben, de sleep zeilende
vrachtschepen die zich stroomopwaarts lieten
helpen, even lang als een modern tweebaksduwstel van 172 meter. Er werd gelaveerd over
de volle rivierbreedte, iedere schipper anticipeerde uitsluitend op eigen zicht. Goddank
hebben wij AIS, denk ik wanneer een buitenlandse schipper een onverstaanbare manoeuvreaankondiging door de marifoon toetert. En dan
floept het beeldscherm op zwart.
Rondom ons varen de schepen onverminderd groot en hard verder, maar onze digitale
vaarkaart houdt zich blind. Wij trekken ouderwetse – want papieren – vaarkaarten uit een la,
grijpen verrekijkers om de namen van op ramkoers varende schepen te ontcijferen. Wij danken Onze-Lieve-Heer én de moderne techniek
voor de marifoon. Die doet het nog wel; wij
vragen tankers en groot-rijnschepen wat hun
intentie is, anticiperen direct nu Alfons Marie
niet alleen het kleinste scheepje is, maar ook
het blindste van de langstrekkende vloot. Wij
snakken naar de Prins Bernhardsluizen, waar
we de verkeerspost kunnen melden dat wij
eraf gaan, van die snelweg waarover wij varen
met een zwart beeldscherm en een kloppend
hart van ongemak.
Het Amsterdam-Rijnkanaal is kalm en
overzichtelijk als een rechtlijnige polderweg.
Ieder schip vaart aan stuurboordwal, op de marifoon blijft het stil. Wij leggen verrekijker en
kaart op tafel en zuchten maar eens diep. En
dan floept het beeldscherm aan. •
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