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Ik ben een niet-zeilend mens. Dat is an sich niet bedroevend. Wel 
was het onhandig bij het schrijven van Een vrouw van staal. De 
honderdjarige geschiedenis van de vrachtklipper Alfons Marie (of 
Henriëtte) die in het boek verteld wordt, begint in 1901. Een 
tijdperk waarin veel schepen op de wind voeren. Om een zeilende 
vaart te kunnen beschrijven, had ik een ervaringsdeskundige 
nodig. Ik vond er twee: Tom Lamsma en Marleen Visscher van 
zeilklipper Avontuur. Tom en Marleen deden hun doceerwerk zo 
nauwgezet dat menig lezer mij beticht van flauwekul als ik vertel 
dat ik nog steeds niets van zeilen weet. Ook nodigden zij mij uit 
mee te varen op hun klipper. Het kwam er nooit van. Tot ik 
hoorde over hun interpretatie van een staaltje Hollands vaarver-
leden: de zeilende veerdienst op Zuiderzee en Waddenzee. Ik 
stapte aan boord. 
Als je met de Avontuur meevaart, dan krijg je – nog voor de 
eerste sluisgang – een geestdriftig lesje geschiedenis. Dat gaat 
over schepen die, bij gebrek aan een opdrachtgever, ‘op avontuur’ 
gebouwd werden, en over Hollands moerasland waarin gegraven 
en gegreppeld werd tot alleen dijken de zee nog buiten konden 
houden. De verteller in kwestie is Johan. Hij is al zo lang schip-
per op de klipper dat hij er onderdeel van is geworden. Toen Tom 
en Marleen de Avontuur in 2007 kochten, kregen ze Johan erbij. 
Geen straf voor de gasten aan boord. Het levert prachtige verha-
len op over de in 1903 gebouwde klipper, die nog tot de Tweede 
Wereldoorlog onder zeil voer en droogviel in getijdenhavens om 
vracht te lossen. Ze werd gemotoriseerd, vervoerde zand en grind 
over Rijn en Maas, tot ze in 1977 in oorspronkelijke, zeilende 
staat werd teruggebracht om te gaan charteren. Met behoud van 
de motor uiteraard.
Diezelfde motor vaart de klipper de sluis binnen. Terwijl Johan 
de gasten de regels aan boord uitlegt, wordt achter zijn rug het 
gangboord van een vrachtschip geboend. Stemmen schallen door 
de marifoon over het achterdek: Tom vraagt een brugopening om 
het IJsselmeer op te kunnen. De voormalige Zuiderzee en de 
Waddenzee zijn het vaargebied van de Avontuur. Ze is er geschikt 
voor. Voor een platbodem is droogvallen op het wad even vanzelf-
sprekend als blijven drijven. Het is steevast een van de hoogte-
punten van de dag- weekend- en weektochten die de Avontuur 
aanbiedt. 
De Avontuur doet ook iets waarin ze uniek is: tijdens de zomer-
maanden fungeert ze als veerverbinding tussen Amsterdam en de 
Waddeneilanden. Het zogenoemde eilandhoppen verloopt vol-
gens vaste dienstregeling en gebeurt met twee klippers. De Avon-
tuur op het West-wad en de Willem Jacob op het Oost-wad. De 
twee schepen ontmoeten elkaar wekelijks op Terschelling, waar 
passagiers kunnen overstappen. De doelstelling van de ‘Eiland-
hopper’ is even idealistisch als historisch verantwoord: het onder-
houden van zeilende veerdiensten op Hollands water. Het idee is 
gestoeld op de vroegere beurtvaart, die de verbinding tussen de 
eilanden onderling en de vaste wal in stand hield. Maar ging het 
daarbij in hoofdzaak om vervoer van vracht en post, en waren 
passagiers slechts bijzaak, voor de Eilandhopper zijn die laatsten 

de hoofdzaak. Een ander verschil zit ’m in de dienstregeling. Bij 
de beurtvaart stond alleen de vertrektijd vast, de aankomsttijd 
was afhankelijk van de grillige Zuiderzee. Voor de Eilandhopper 
geldt dat beide tijden gepland staan. Een gegeven dat de zeiltocht 
een ander soort dynamiek geeft dan de reguliere waddenzwerf-
tochten. Maar ondanks het tijdschema staat het plezier van zeilen 
voorop. 
Het eerste deel van het traject dat de Avontuur aflegt, voert naar 
Enkhuizen. Op open water draait Tom de klipperneus in de wind 
en zet de motor stationair. Het monotone gebrom wordt over-
stemd door het zoemen van een elektrische lier, ratelend klimt 
het grootzeil langs de mast omhoog. Dan wordt het stil. Alleen 
nog ruisend water en suizende wind. En het geluid van lepels in 
pannen. De scheepskokkin maakt de lunch. Die wordt geserveerd 
als het Paard van Marken gepasseerd is. De wind is aangetrokken. 
Er is opgeloefd met hulp van enkele passagiers, de klipper ligt 
schuin als een hellingbaan. De gasten schuifelen diagonaal naar 
de kombuis. Scheppen met een achterwaarts gestrekt been linzen-
salade op hun bord om die bovendeks, in de veilige kuip, op te 
eten. De zee kleurt groen met grijze banen, in de verte wacht de 
haven van Enkhuizen.
De meeste gasten blijven een of meer nachten aan boord. Som-
migen varen een enkel traject mee, anderen de complete reis. 
Alles is mogelijk, veel passagiers combineren de zeiltrip met va-
kantie op een Waddeneiland. De enige eis die gesteld wordt, is 
om op tijd aan boord te zijn. Voor eigen bestwil, want wachten 
doet de Eilandhopper niet. De dienstregeling op de Waddenzee 
wordt bepaald door het getij. Wantijen, smalle vaargeulen; alleen 
met hoogwater kan over de zandplaten gezeild worden. De 
dienstregeling wordt al in de winter gemaakt. Dan zit Tom we-
kenlang te studeren op de tij-verwachtingen. 
Alleen het weer kan het strakke schema in de war sturen. Hoewel 
de lat hoog ligt. Er wordt doorgezeild zolang de schipper het 
verantwoord vindt, al kan dat behoorlijk schuin zijn. Maar als de 
spreekwoordelijke pleuris uitbreekt, blijft het schip in de haven 
of gaat ten anker. Dan wordt een kopje thee gedronken en ge-
wacht tot de storm luwt. Er zijn zelden angstige passagiers. 
Schipper en matroos stellen er eer in om vertrouwen te schenken. 
En de echte angsthazen zijn al van boord: in de algemene voor-
waarden van de Eilandhopper staat dat gasten mogen annuleren 
boven windkracht 6.
Na Enkhuizen vaart de Avontuur door naar Texel. Een avondvaart 
waarbij, ergens halverwege, de nacht op het anker wordt doorge-
bracht. Op het westelijk wad zal de klipper droogvallen. Op Ter-
schelling zal ze haar kompaan de Willem Jacob ontmoeten. De 
terugtocht voert langs enkele Oostelijke Zuiderzeesteden, om te 
eindigen in thuishaven Amsterdam. Daar kan de klipper op rust. 
Al is dat maar even. Want een veerdienst ligt niet stil. Die vaart 
gestaag verder. Met de wipneus in de wind en de vaart in de zei-
len. Onophoudelijk op avontuur. 
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