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ïjdens het zwarewerk op zee- ankerliften,zeilen
hijsen,etc - wordenvan oudshershanties,ritmisgezongen.Zoals:'Daarwas laatst
che werkliederen,
'Whatshall we do with the
een meisjeloos',oÍ
drunkensailor'.Eenzeemandie voorde lol in de
kroegdit lied inzet,roeptongelukoverzich aÍ.

Á,niek dan om de kunst zelf. Toen kwamen miin
vader en moeder bij me op bezoek. En ineens
wilde ik terug naar huis. Naar de zeevaaftschool. Een baan aan wal, iedere dag in de file
staan met een pakje brood zou niets voor mii
zijn. Ik ben van de ferry afgekomen, op mijn
fietsje gesprongen en heb me bij de zeevaartschool aangemeld.'
'Inmiddels ben ik tweede machinist. Ik zorg
ervoor dat de motoren bliiven draaien, pleeg
onderhoud, vervang onderdelen. Afhankelijk
van de grootte van het schip en het aantal
machinisten bekleed je een bepaalde rang.
De eerste twee jaar werkte ik voor een
rederif . Het was goed geregeld, ik leerde de
mensen kennen, de schepen,de vaargebieden.
Maar rederijen plaatsen mensen het liefst
steedsop dezelfde schepen. Terwijl ik juist zo
veel mogelijk machinekamers, schepen en
mensen wil tegenkomen. Ik wil niet vastroesten op één schip.
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Je leert elkaar goed kennen op een schip.
Zonder dat we elkaars privé-leven helemaal
doorlichten. Na drie maanden weet ik vaak
niet meer van miin collega's dan of. ze
getrouwd zijn en kinderen hebben. Het gaat
's
om het "nu" aan boord. Ochtends zit je met
slaperige ogen aan de ontbijttafel, je ziet hoe
mensen reageren als het werk niet meezit.
'Sommigen zijn snel kwaad, anderen worden
emotioneel als ze bijvoorbeeld een slecht
bericht krijgen van huis. Je komt er niet onderuit om jezelf te laten zien. Als je je opsluit in ie
hut, red je het niet.
Het werk is onregelmatig, bij de bagger zit
je biivoorbeeld zes weken aan boord, waarna
je zes weken verlof hebt. In de koopvaardij
werk je drie maanden op, anderhalve maand
af. En die cruise was vijf maanden. Als ik
thuiskom, heb ik alle tijd van de wereld om te
schrijven, studeren, vrienden en familie te zien.
Voor zeelui met kinderen is dat anders. Die
komen thuis en moeten hun gezinslevenweer

'Mijn vriendenmaken tijd
voor me. Ze weten:ze is zo

'Op eenschipkomt allesuit'

weerweg'
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'RUS heb ik in
twee weken geschreven. Boris,
de hoofdpersoon in mijn boek, bestaat.'We
hebben elkaar aan boord ontmoet, een paar
jaar geleden. Hij was fitter, repareerde wateren gasleidingen, ik was machinist. Alle andere personages ziin verzonnen. In RUS hebben
Boris en ik een kortstondige verhouding,
maaÍ in werkelijkheid was hii niet in me geihteresseerd. Hij was onbereikbaar. Hij heeft
nooit gezegddat het niets zou worden, maaÍ
ik wist dat het zo was. Ik heb er anderhalf
iaar over gedaan om over de verliefdheid
heen te komen. Maar het was niet vervelend.
Wat ik met hem heb meegemaakt was mooi,
het overstemt alles. Ik wilde die herinnering
vasthouden, en koesteren. Daarom staat ze
nu in een boekie.

Als kind vond ik dat mijn middelste broer
zeeman moest worden. Voor mij was dat niet
weggelegd, dacht ik. Ik was een meisje. Maar
stiekem wilde ik het wel. Ik kan niet goed op
één plek blijven, wil in beweging blijven. Ticen
miin moeder mij nog voortduwde in de kinderwagen, huilde ik als ze stilstond . Zodra ze
weer ging lopen, hield ik op. De zee is ook
voortdurend in beweging, nooit hetzelfde. Ik
voel me daar meer thuis dan op het land.
Ik was vroeger ook altijd aan het knutselen. Van mijn vader kreeg ik technisch speelgoed, een scheikundig laboratorium, een elektriciteitsdoos. Hii wist dat ik dat leuk vond.
Mijn broer werd uiteindelijk piloot. Dat had
ik niet verwacht. Dan moest ik maar zeeman
worden.

Bij toeval kwam ik na de middelbare school
eerst in Schotland terecht. Ik had op het
Rotterdams Filmfestival een Schotse acteur
ontmoet die ik verliefd achterna was gereisd.
Hii bleek al snel niet leuk te ziin; zat altiid in
nachtclubs, gebruikte drugs en was voornamelijk bezígde bekende acteur uit te hangen.
Ik verliet hem, hij gaf me zestig pence voor de
bus naar Edinburgh.
Ik belandde op een kunstschool in
Glasgow waar etsen werden gemaakt. Toen
de directeur hoorde dat ik uit Nederland
kwam, liet hij me toe: Rembrandt en Van
Gogh rrvarenook Nederlands, dus het zou met
mij ook wel goed zinen. Uiteindelijk drukte
ik voornameliik werk af van anderen. Het
ging me me€r om het leren van de druktech-

Nu vaar ik via een uitzendbureau.Ik kom
in alle scheepvaartbranches:op baggerschepen, offshore, koopvaardii en één keer heb ik
een cruise gedaan. Bij het uitzendbureau moet
ikzelf aangevenwanneer ik er klaar voor ben
om een rang te klimmen. Ik ben dus verantwoordeliik voor mijn eigen ontwikkeling. Zo
probeer ik altijd op oudere schepen terecht te
komen. Nieuwe schepenzijn meer geautomatiseerd en daar hoeft het opstarten van de
hoofdmotor maar tien minuten te duren: pompen starten, tornen en op het startknopie
drukken. \Íij te makkelijk. Op oudere scheFen mag je gerust een uur uirtrekken voordat
het hele brdriif is opgesran. Er gaat ook meer
li:grx- Het rs harJer s'erken. maar als de klus
:. cei-re:J.. ircb :k een t'ol.laanger-cxl-'

oppakken.
Het is grappig; toen ik nog niet voer, hadden mijn vrienden het soms te druk om me te
zien. D=angaf ik een feestjeen waren er altifd
een paar die niet konden. Nu maken ze tijd,
want ze weten: ze is zo \Meerweg. Voor mii is
vriendschap in ieder geval niet plaatsgebonden. Aan boord maak ik net zo goed vrienden,
soms voor even, soms voor altijd.'
'Ik heb één keer op een schip een verhouding
gehad met een collega.'We hadden het iedereen
aan boord verteld, inclusief de kapitein. Op
een schip komt toch alles uit wat je doet. De
kapitein vond het geen probleem, mits het
w'erk er niet onder leed. Het moest wel binnen
de s'anden r-anher s"-hipbliiven, u'ant als het

uitzendbureau het hoorde, zou ik worden ontslagen en nergens meer worden aangenomen.
Dan sta je bekend als iemand die het doet met
collega'sen die smet raak je niet snel kwijt. De
kapitein hield zijn woord niet en besloot het
uitzendbureau toch in te lichten. Het enige wat
ik kon doen was mijn kant van het verhaal vertellen; ik had gewoon mijn werk gedaan. Het
bleef bij een waarschuwing. Maar mijn collega
en ik kunnen nooit meer op hetzelfde schip
werken.'Wel hebben we, ver weg van alle schepen en kantoren, nog altijd contact.
Ik ken geen enkele zeevrouw die nooit met
een collega fiaar bed is geweest. Maar het.is
niet toegestaan.De verhoudingen komen scheef
te liggen. Wanneer er na vier maanden op zee
één vrouw aan boord komt, vindt iedere man

