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Vriendelijke mensen (1975) 
 

De avond te voren beleven de opvarenden van de 
"Utopia" al een wat angstig avontuur. Het is het 
eerste seizoen met dit schip: 1975, u weet wel, die 
hete zomer. We zijn, na 's middags Medemblik 
verlaten te hebben in de buurt van het Hop voor anker 
gegaan om wat te zwemmen, te dineren en bij vrijwel 
windstilte van de ondergaande zon te genieten. Het 
weer is al ruim een week stabiel en de Bilt verwacht 
geen verandering. Ik zit in de kuip (dat is Nederlands 
voor "cockpit") en de beide overige opvarenden 
vertoeven in de kajuit (deur dicht). Vanuit het 
noorden komt een vrachtschip dat op enige afstand 
achter ons langs vaart, daarna omkeert en dan met een 
grote boog recht op onze voor anker liggende boot af 
vaart. Het komt nu snel dichterbij en er begint 

werkelijk gevaar te ontstaan, overvaren te worden. Dus snel de bemanning aan dek getrommeld. 
Wat kan dit te betekenen hebben? Een dol gedraaide stuurautomaat? Een onwel geraakte 
roerganger? Maar nee, op het laatste moment draait het vrachtschip langszij met de vraag: "Wat is 
er bij jullie aan de hand?" 
"Niets, hoezo?" 
"Maar waarom schieten jullie dan …censuur... vuurpijlen af?" 
"Wij hebben geen vuurpijl afgeschoten en ik zit hier al een hele tijd in de kuip en heb ook geen 
vuurpijlen gezien!" 
Na een hoop gesputter (op de watersport in het algemeen en op ons in het bijzonder) bied ik de 
schipper aan om aan boord te komen om zich er zelf van te overtuigen dat het pakket vuurwerk bij 
ons aan boord nog compleet is. Dat vindt hij nou ook weer niet nodig en mopperend verdwijnen ze 
in de avond op de zelfde koers die ze oorspronkelijk voorlagen. 
 
Er komt wat wind, dus waarom zouden we ons niet naar Stavoren laten drijven in plaats van terug 
te keren naar Medemblik of Enkhuizen? In die tijd hebben we geen van allen ooit 's nachts op ruim 
water gezeild maar eens moet toch de eerste keer zijn. Gezien de weinige wind zullen we voorlopig 
wel onderweg zijn. Dan kunnen we ook eens een zonsopgang meemaken want langslapen is troef, 
deze vakantie. 
Zo gezegd, zo gedaan. Het zicht is uitstekend zodat we geheel op de lichtboeien kunnen navigeren; 
het kompas is alleen uit gewoonte geplaatst. Heel langzaam dobberen we in oostelijke richting, 
maar langzaam neemt de wind wat toe en daarmee de snelheid van de "Utopia". Dus komt Staveren 
eigenlijk veel eerder in zicht dan de bedoeling was. We worden hier nog even misleid door gebrek 
aan ervaring: een vast rood licht dat we niet op de kaart kunnen thuisbrengen is plotseling weg, 
doch nu is er een al even onbekend groen licht. U snapt het al: het 3-kleuren toplicht (in die tijd nog 
een uitzondering) van een zeiljacht. 
Zonder verdere opmerkelijke voorvallen lopen we om ca. 0.30 uur de haven van Stavoren binnen. 
De kade ligt vol en h‚‚l stilletjes maken we vast langs een trosje jachten. Juist voordat we tussen de 
"vette lappen" gaan, komt er nog een solozeiler bij ons langszij liggen. 
 
De volgende ochtend slapen we wat uit om te bekomen van de inspanningen van de vorige avond. 
Als we aan het ontbijt zitten, begint nummer twee op de rij - een Zweed - de trossen los te maken 
en zonder enige aankondiging vaart hij tussen zijn buren uit. Tot grote schrik van allen, want op het 
ene schip naast ons is op dat moment alleen de kapiteinse aan boord en buurman solo-zeiler is aan 
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het passagieren. Zo kon het gebeuren dat er plotseling een trosje van drie schepen los de haven in 
drijft. Terwijl onze Zweedse "sportvrienden" vriendelijk wuivend de haven verlaten, slagen de 
opvarenden van de losgegooide schepen er in, mede dankzij een net op tijd van een nog 
vastliggende boot toegeworpen lijn, om het op drift geraakte trosje zeiljachten weer in bedwang te 
krijgen. Vrolijk zwaaiend, dus toch wel vriendelijke mensen; hooguit wat onnozel....  
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