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Ankerzucht
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

Het is 2007 en het werfgeld is op. Wij mogen
dan onervaren zijn; wij zijn niet bleu als blagen.
Wij weten dat de herschepping van een vrachtschip tot varend woonschip geld kost. Fiks-veel
geld. Inschatten hoevéél fiks-veel geld, daarin is
vooral vriendlief bedreven. Ook taxeert hij het
juiste moment om de werf te verlaten en op
eigen kracht verder te verbouwen, nu staalwerk
en scheepstechniek gedaan zijn. Maar net voordat dat juiste moment gekomen is, besluit
vriendlief nog één investering te willen doen
daar op de werf; de handmatige ankerlier van
Alfons Marie moet geëlektrificeerd worden. Ik
knor. Het werfgeld is op. Vriendlief port. Ik zal
er nog dankbaar om zijn, zegt hij: read-my-lipsen-onthoud-mijn-woorden. De ankerlier wordt
geëlektrificeerd.
Veertien jaar lang ankeren wij geregeld en
gerieflijk. Om het zware klipanker op te trekken, duw ik mijn duim op de knop van een mobiel kastje. Dan draaien traag de wielen en
knarsen de tandradaren, dan zie ik de ellenlange ketting langzaam binnenrollen, tot dat
magische moment waarop het anker zich laat
zien, diep in het water. Als een zwaar en donker dier dat wacht omhoog te worden geholpen, het veilige kluisgat in.
En dan is het 2021 en liggen we op een Fries
meer. Op het anker dat zich, na dagen van
harde wind, heeft ingegraven als een onverzettelijke soldaat in een loopgraaf. Maar onverzettelijk of niet; het moet omhoog, dat anker, want
wij willen verder, de baren op. Mijn duim
drukt op de knop van het mobiele kastje. Het
blijft verontrustend stil. Geen traag op gang ko-

mend gesuis van de motor, geen tandwielen die
zich knarsend in beweging zetten. Alfons Marie
trekt de scheepsschouders op; zij weet van
niets.
Vriendlief en ik zetten de schouders eronder; er zit niets anders op. Wij grijpen de wielen van de ankerlier en beginnen te draaien.
Read-my-lips-en-onthoud-mijn-woorden, het is
een mantra waarop het goed draaien is. In het
begin. Tot halverwege de lengte van de ankerketting, die zich, zwaar als lood en traag als de
spreekwoordelijke dikke stront, knarsend omhoog laat trekken. Dan komt het anker los van
de grond. Dat zware, donkere dier dat wacht
omhoog te worden geholpen, het veilige kluisgat in. Té zwaar is dat donkere dier, halverwege
de boeg stokt het, schudt kort heen en weer om
als voor dood te blijven hangen. De ankerwielen weigeren nog te draaien in onze met blaren
overdekte handpalmen. Ons rest niets dan naar
de steiger te varen, op zoek naar hulpkracht.
Alfons Marie zwijgt in alle talen.
Drie luidruchtige jongens zijn het, die
samen met vriendlief de wielen draaien. Hel getier en woest getetter, voordat het klipanker
eindelijk in het kluisgat zit. De jongens kloppen zich op borsten en rollen met spierballen,
zij grijnzen als filmsterren naar de aangetreden
omstanders. Dat ze maar het best mee kunnen
varen, roepen ze naar het publiek. Om het
anker op te trekken. Alfons Marie rilt. Ik leg
mijn hand op haar stalen huid. Read-my-lipsen-onthoud-mijn-woorden, mompel ik zachtjes. Morgen laten we de elektromotor
repareren. •
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