
Scheepsnaam (1954 / 1974 / 1988) 
Het Mededelingenblad van de Trintella Vriendenkring  kent een vaste rubriek 
"What's in a name", waarin leden uitleggen hoe ze tot de naam van hun 
schip zijn gekomen. Daarvoor heb ik mijn verhaal over de "Utopia" ook 
maar eens op papier gezet. En nu het dan toch is geschreven, is het wellicht 
ook aardig voor in Het Bestek. En wie weet, brengt het ook anderen in onze 
vereniging op het idee om ook hun verhaal eens aan de redactie te sturen. 

"Hé, is dat van dat liedje", werd me vanaf de wal toegeroepen. Op mijn niet-
begrijpende blik kwam de reactie: "Die naam ... Utopia". Nu is het met mijn 
kennis van de popmuziek bijzonder slecht gesteld, dus die koppeling had ik 
niet zo snel gelegd. 

Maar aan die scheepsnaam zit, zoals aan zo vele scheepsnamen, wel een 
heel verhaal vast: 

Kort na de 2e Wereldoorlog woonde er in Amsterdam een gelukkige 
jongeman. Hij moet zelfs zeer gelukkig zijn geweest want hij had èn een 
vriendinnetje èn een 12 m2 BM. Met beiden bedwong hij de woeste baren 
van de Nieuwe Meer. Maar ondanks het rijke bezit van een zeiljacht, 
droomde en zeurde hij steeds dat hij ooit nog eens een gróót schip wilde 
hebben. Dit laatste was voor z'n verloofde aanleiding om als Sinterklaas-
surprise van papier en karton een "modelzeilboot" te knutselen die ze de 
naam "Utopia" gaf. Nee, niet naar dat liedje want dat bestond nog niet, maar 
meer klassiek-cultureel naar het "ideale" land Utopia uit het boek van 
Thomas More. 

Enige jaren later (1950-1954) kwam het ervan: Sassen ontwierp en bouwde 
een stalen knikspant van 8 m; een flinke maat in die tijd. Hij werkte bij een 
machinefabriek en daar kan je gemakkelijker aan ijzer dan aan hout komen. 
En zo werd het geheel uit vele stukken afval-ijzer met het gewicht van een 
ramschip in elkaar gelast. Zelfs de kajuitdeur was van staal. Het interieur 
was in eerste instantie van "sinasappelen-kisten-hout". En zo ontstond er 
met een minimum aan middelen en een maximum aan goede wil, een aardig 
scheepje. Ter herinnering aan die surprise, kreeg het de naam "Utopia". En 
gedurende 5 jaar maakte het jonge gezin met het schip, nog zonder motor en 
aanvankelijk met een gaffeltuig aan een ijzeren mast, het IJsselmeer 
onveilig. De thuishaven was Durgerdam. En i.v.m. de zware constructie en 
de ratelende (natuurlijk zelfbouw) vallieren, was de boot daar op het 
IJsselmeer bekend onder de bijnaam "Het Fort van Durgerdam". Tot de 
renovatie van het clubhuis aldaar, hing er op een toilet nog een foto van deze 
boot. 



In 1959 werd de boot verkocht aan een zekere heer De Groot uit 
Amsterdam, die er een oude (± 1938) Albin benzinemotor in plaatste. 
Geleidelijk werd het steeds meer een "jacht". Het gaffeltuig was inmiddels 
vervangen door een torentuig en de stalen mast door een houten. Overigens 
is het scheepje zo rond 1959 ook nog RORC gemeten voor wedstrijden! 

Later verkocht De Groot de boot aan Ernst van Altena, de 
tekstschrijver/vertaler uit Landsmeer, die er zelfs mee naar Ramsgate is 
geweest. Daarna werd het wederom verkocht en vervolgens vererfd. 

1974 - Mijn goede vriend Bas en ik wilden samen een zeilscheepje kopen.. 
Het werd de "Daddeldoe" uit Enkhuizen. Het grootzeil droeg een nummer: 

H 510. En via het Verbond kreeg ik 
zowaar een kopie van de oude meetbrief 
te pakken. Daarin stond als ontwerper, 
bouwer en eigenaar de heer Sassen uit 
Amsterdam. Deze bleek inmiddels 
overleden, maar via telefonische 
naspeuringen, kwam ik in contact met 
zijn broer en zo met zijn weduwe die 
inmiddels elders woonde. En zo hoorde 
ik de bovenstaande geschiedenis en het 
verhaal rond de oorspronkelijke naam. 
Dit alles was voor ons aanleiding om de 
boot haar eerste naam terug te geven. 
Het werd dus weer "Utopia", een naam 
die tevens (ook in het Engels en Duits) 
gemakkelijk doorkomt via de marifoon 
e.d. De thuishaven werd de 
"Werkhaven" bij Hellevoetsluis (de 
tegenwoordige "Heliushaven"). 

In verband met vertrek naar het buitenland, stapte Bas al na een jaar uit het 
project en ik heb nog 12 jaar avonturen met het scheepje beleefd, meest op 
de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen en het IJsselmeer;  M'n verste tocht 
was in 1981 naar Kopenhagen. 

Najaar 1987 - De knikspant-Utopia is verkocht (wederom naar Amsterdam), 
zonder de inmiddels aangeschafte marifoon. 

M'n volgende boot is van veel deftiger komaf: een Trintella 1. Daarin zit een 
"Sailor" marifoon. Ik bezit nu dus: één zeilboot, 2 marifoons, en een 
marifoon-vergunning voor een boot die ik niet meer heb. Over een naam 
voor de nieuwe boot heb ik nog niet nagedacht. 

 



Het wordt voorjaar 1988; tijd dus om op de Hiswa eens bij de stand van de 
toenmalige HDTP te gaan praten. De medewerker die ik daar tref, blijkt 
indertijd zelf de installatie op de oude boot te hebben gekeurd. In overleg 
besluit ik om die Sailor te handhaven en die andere marifoon van de hand te 
doen (bedenk dat er in die tijd nog geen ATIS bestond). 

Nu nog de rest van de formaliteiten, en 
graag zo eenvoudig mogelijk. 
Mijn gesprekspartner heeft een goed 
idee: "Als je die nieuwe boot weer 
"Utopia" noemt (en dus geen "Utopia 
2" of zo iets), is dat op de machtiging 
voor een "marifoon aan boord van het 
zeiljacht Utopia" onzichtbaar. En zo is 
ter plaatse besloten. Het type marifoon 
kon ter plaatse op de machtiging 
worden gewijzigd en iedereen was 
gelukkig. En zo vaar ik nu dus met een 
"Utopia" die eigenlijk de "Utopia 2" is. 
Dus als u mij op het water tegenkomt, 
mag u achter de scheepsnaam heel 
zachtjes een "2" denken. 

Voorjaar 2004 - Om verschillende redenen heb ik besloten om na ruim 16 
jaar met m'n Trintella te hebben gevaren, deze "in de etalage" te zetten. 
Maar zo lang de koper mij nog niet gevonden heeft (en/of andersom), blijf 
ik er voor zo ver ik daarvoor gelegenheid heb, natuurlijk nog gewoon mee 
rondvaren. 

Gep Engler 

 
 


