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Bonnefooien
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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In de oude schipperswoning van Alfons Marie
– de schipperswoning die vooralsnog oude
schipperswoning blijft, totdat het spreekwoordelijke schip met geld langszij komt om die
oude schipperswoning aan te passen aan moderne geneugtes als dubbel glas en deugdelijke
isolatie – enfin, in díe schipperswoning staan
en hangen nog enkele attributen van de oudschipper, die er zijn koffie dronk en zijn tanden poetste. Messing plaatjes met spreuken
bijvoorbeeld. ‘Alle grond is geen ankergrond’
hangt er naast ‘Vieze schoenen, dek boenen’.
Onder een ingelijste foto van ons toen nog
zwaarbeladen schip aan de arbeid, hangt een
papiertje met de tekst ‘Varen is bonnefooien’.
Het is geschreven door een vriend die regelmatig mee bonnefooit. Volgens hem is bonnefooien reizen op goed geluk; ik vertaal dat als ‘s
ochtends niet weten waar je ’s avonds ligt, wat
meestal ook het geval is. Het is gelukkigstemmend dat dat nog kan in ons land, waar verdwalen wordt gezien als verlies van tijd en
reizen zonder plan als onverantwoord op stap
gaan.
De meestgestelde vraag is hoe je bonnefooit
met een scheepsafmeting als die van Alfons
Marie. Drieëndertig meter leg je niet aan een
jachthavensteigertje. Ik vind het een logische
vraag; ik stelde hem zelf ook, die eerste keer
dat wij gingen bonnefooien met Alfons Marie –
aan haarzelf, toen ik de lijn van de bolder in
onze thuishaven haalde. Mijn schip trilde van
opwinding en blies grijze rookpluimen door de
uitlaat van de boegschroef. Niets om me zorgen over te maken, was haar boodschap. Haar

woorden resoneerden in het zacht grommen
van de motor: ik ben on-in-deel-baar!
Ze heeft gelijk, Alfons Marie ís on-in-deelbaar: groter dan pleziervaart, kleiner dan beroepsvaart. Dat kun je vertalen als ‘te groot
voor servet, te klein voor tafellaken’. Maar in
het geval van Alfons Marie betekent het vrijheid. Voor haar geen dwang om een jachthaven
in te moeten: bij het horen van haar afmetingen wordt ze direct weggewuifd. Naar de kade
verderop bijvoorbeeld, die van het pontje,
maar à la, dat vaart nu niet en uw schip is onin-deel-baar dus meert u maar aan. Gratis. Of
bij de sluis, waar haast uitsluitend beroepsschepen schutten. Vragen wij om een plekje
voor de nacht aan de remming, dan krijgt ons
scheepje dat, want voor plezierjachtjes is dat
weliswaar geen aanlegplek maar u bent, tja,
on-in-deel-baar.
Na vijftien jaar bonnefooien met Alfons
Marie grossieren wij in speciale overnachtingen. Langszij een onttakeld sleepschip op een
scheepssloperij, aan een langgeleden vergeten
werkkade naast een rotsformatie, in een industriehaven tussen opgestapelde containers,
hoog als flatgebouwen. Wij lagen bij overslagkades en graansilo’s, in grindgaten, natuurgebieden en een heilige haven der mosselvissers.
En als er niet aan te leggen valt, dan hebben
wij het anker. Dan wordt Alfons Marie een stil
eiland dat groot genoeg is om dagenlang niet
meer naar de wal te verlangen. De maten van
Alfons Marie geven ons vrijheid. On-in-deelbaar bonnefooien. Ik wens dat geluk iedereen
toe. •

