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Verdwenen bemanning (1990) 
 
Als je in den vreemde opstappers aan boord krijgt, moet je vooraf precieze afspraken maken waar 
je elkaar zal treffen. Maar als je daar geen van allen ooit bent geweest? En "mobieltjes" hadden we 
toen nog niet. 
 
Het was de bedoeling om deze zomer - afhankelijk van het weer - voor het eerst eens met de eigen 
boot de Engelse Oostkust op te zoeken maar, afhankelijk van het weer, zouden het ook de Wadden 
of Loosdrecht kunnen worden. 
Pas kort voor de reis was het bemanningsprobleem opgelost: de eerste periode zouden Yvon en 
Paul meegaan, na hun vertrek was ik dan een paar dagen alleen, en vervolgens de laatste twee 
weken Chris en John. Prima geregeld dus. 
Enkele dagen voor het vertrek telefoon van Ria, een verre kennis: 
"Ga je inderdaad met de "Utopia" naar Engeland? En is er nog een plaatsje voor mij?" 
Even spoedberaad met Chris en John en akkoord, Ria zou ook ruim een week meegaan. 
"Reken maar op de Harwich-boot; ik bel nog wel of ik inderdaad in Engeland zit, en hoe we elkaar 
vinden." Per slot van rekening is er bij Harwich geen jachthaven en we waren geen van allen ooit 
ter plaatse geweest, zodat het moeilijk was om vooraf een ontmoetingsplaats af te afspreken. 
Eenmaal aan de East Coast Rivers, belde ik Ria op om door te geven dat we daar inderdaad waren 
gearriveerd. 
Maar, zo vertelde ze, haar plan was iets gewijzigd: Een vriendin ging met de auto via Vlissingen 
naar Sheerness. En dat betekende een goedkope overtocht.  
"Kom dan met de trein naar Ipswich, dan zorg ik dat ik daar in het dok lig. Dat is niet al te ver van 
het station met een redelijke verbinding vanuit Londen" Een paarjaar eerder was ik daar eens met 
de "Eendracht" geweest en kende de situatie daar dus een beetje. 
 

Na een heenreis bij windstilte en een verblijf met prachtig 
weer aan de East Coast, vertrok Paul, en een paar dagen 
later ook Yvon, per Harwich-boot naar huis. 
Harwich had inderdaad geen enkele jachthaven; maar in 
een minuscuul haventje worden vissersscheepjes en 
jachten voor enkele uren "gedoogd" om mensen aan de 
wal te zetten of op te halen. Het is ook niet aan te bevelen 
er lang te blijven want je ligt daar vreselijk onrustig ten 
gevolge van een forse deining bij het passeren van de 
zeeschepen. Dus als je er ooit afmeert, pas dan op dat de 
zalingen vèr uit de buurt van masten, vistuig, enz. van 
andere schepen blijven. M'n vertrekkende vrienden 
namen hier een taxi naar de "grote vaart". 
Helaas stond en bij de kade geen straatnaam vermeld, 
maar het haventje ligt tegenover "Riverside Court", naast 
de "Harwich Pier" waarvandaan je rondvaarten kan 
maken en aan de overkant ligt Felixtowe. 
Een dag voor haar vertrek, belde ik Ria nog even om de 
eerdere afspraak te bevestigen, maar de plannen waren 
weer veranderd: "De trein van Sheerness naar Ipswich is 

vrijwel even duur als de boot van Hoek van Holland naar Harwich, dus ik kom toch met de dagboot 
naar Harwich". Ik zat op dat moment in een marina aan de Orwell en kon dus geen polshoogte 
nemen in Harwich. Daarom adviseerde ik om Paul te bellen voor zijn ervaringen met de terugreis 
en na aankomst een taxi te nemen naar het mini-haventje dat ik zo goed mogelijk omschreef. 
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Toen ik de volgende dag tegen 18 uur de Orwell afvoer naar Harwich, zag ik in de verte de pont al 
aan Parkeston Quay liggen; deze moest net aangekomen zijn. Ik maakte in voornoemd haventje 
vast langszij een vissersboot en zocht een mooi bankje aan de kade om in de avondzon op de taxi te 
wachten. Maar het werd 7 uur, 8 uur, 9 uur en nog geen taxi met Ria. 
Wel reden de taxi's af en aan voor bezoekers van de kroeg tegenover de kade, de "Angel Inn". Dit 
bleek een begrip in Harwich en wijde omgeving. Dat had ik eerder moeten weten! 
Ria's huis gebeld, maar dochter meldde dat ze volgens plan met de dagboot zou komen. Tevens gaf 
ik door dat als Ria contact opnam, ze tegenover "The Angel" moest zijn. Ik besloot een taxi te 
nemen naar Parkeston Quay om daar polshoogte te nemen. De nachtboot lag klaar voor vertrek en 
de vertrekhal was al uitgestorven. Toch vond ik nog iemand in uniform met een pet op: één van de 
officieren van de dagboot. Deze was zeer behulpzaam maar kon niet meer doen dan me vertellen 
dat er voor de dagboot geen passagierslijst bestaat en dat hij zeker wist dat er niemand door de 
douane was teruggestuurd. Verder was het vreselijk druk op de ferries en in de treinen, dus wellicht 
zou ze de dagboot hebben gemist en alsnog met de nachtboot komen. Graag ging ik in op zijn 
aanbod om me terug te brengen naar de "Utopia", waar ik tegen middernacht ging pitten. Door de 
emotie sloeg ik het avondeten maar over. 
 

 

 
 
Om 3 uur werd ik wakker door het gebrom van een dieselmotor. Het was een visser die op mijn 
plekje wilde liggen. Deze zou maar een uur blijven en adviseerde me om langszij een collega 
midden in het haventje vast te maken. Daar bleek ik ook minder last van de deining te hebben. Dus 
verder maffen. 
De volgende ochtend om 6h45 kwam de nachtboot aan, maar ook dat leverde geen taxi met m'n 
zoekgeraakte bemanningslid op. Het was prachtig weer en ik ging moedeloos nog wat slaap inhalen 
in de kuip. 
Dan, om 10h30, werd ik wakker door een stem vanaf de pier: "Utopia, are you expecting a Dutch 
lady?" "Yes sir!!" De man riep me toe dat hij marifooncontact had gehad met het jacht "Gray 
Gull"(?) op de rivier de Deben waar een Hollandse dame op zoek was naar het Nederlandse jacht 
Utopia. De stem bleek toe te behoren aan een vriendelijke oude baas die werkte bij de veerboot 
naar Felixtowe. Hij belde voor me naar het clubhuis van de jachtclub aan de Deben. Daar zouden 
ze op zoek gaan. Het was hem overigens een raadsel hoe iemand daar "in the middle of nowhere" 
terecht zou kunnen komen. Na enige tijd zwaaide m'n nieuwe vriend met een papiertje "I've got a 
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telephone number!" En dat bleek een telefooncel waarin Ria stond. Het tij was ongunstig om de 
Deben op de varen en bovendien zag ik het niet zo zitten om die mij onbekende riviermond met 
beruchte zandbanken er voor in m'n eentje op te varen. Dus kwam ze nu per taxi naar Felixtowe 
(waar óók al geen enkele aanlegmogelijkheid voor jachten is) en per veerpont naar Harwich Pier, 
vrijwel naast de Utopia. 
 
Nu kon het grote raadsel worden opgelost: hoe kwam ze nou aan die Deben terecht?? 
Uit mijn telefoontje had ze alleen opgepikt "haventje tegenover Felixtowe" en Paul bleek 
onbereikbaar. 
Dus was ze, na met de dagboot te zijn aangekomen, direct op de trein naar Ipswich (!) gestapt en 
vandaar doorgereisd naar Felixtowe. Na een enorme omtrekkende beweging, waren we nu weer vrij 
dicht bij elkaar. Alleen de Orwell stroomde tussen ons. Maar dat wisten we geen van beiden. 
In Felixtowe aangekomen, nam ze een taxi "naar de jachthaven". 
"Welke van de vier?" vroeg de chauffeur, die hierbij vanzelfsprekend alleen dacht aan havens aan 
de rivier de Deben. Gelukkig kende Ria de boot en had bij de eerste haven voldoende aan een 
vluchtige blik om vast te stellen dat ik daar niet was. Bij de jachtclub vertelde men dat er een 
"Utopia" was geweest, maar even was uitgevaren en later op de avond weer terug zou komen. Dus 
met een pilsje in het clubhuis neergestreken. Maar wie er kwam, noch mijn "Utopia", noch die 
andere! 
Uiteindelijk vond ze onderdak bij een van de leden thuis en ging pitten op de bank in de 
woonkamer. De gastheer wilde de rest van de familie niet wakker maken, zodat de gastvrouw van 
niets wist. Zo iets kan aardige complicaties opleveren, maar dat viel gelukkig mee. 
De volgende ochtend is de zoon des huizes tevergeefs alles in de omgeving gaan opbellen wat ook 
maar een beetje op jachthaven kon lijken. En via haar dochter achterhaalde Ria intussen telefonisch 
waar ik uithing. De sleutel tot de oplossing, het jacht "Gray Gull", hebben we nooit kunnen 
achterhalen, maar vermoedelijk was het iemand die per marifoon een eigen succesvolle zoekactie 
was begonnen. 
 
De moraal 
 
1. Geef de vrienden die onderweg  opstappen heel nauwkeurig door waar ze moeten zijn.  

Ik heb hiermee in het verleden heel wat keren te maken gehad en tot nu toe was het steeds 
feilloos verlopen. Achteraf gezien, had ik natuurlijk na onze definitieve afspraak een precieze 
omschrijving van de ontmoetingsplaats moeten achterhalen en daar nog een telefoontje naar 
Holland aan moeten besteden. Desnoods had ik daarvoor een extra tochtje naar Harwich moeten 
maken om ter plaatse nogmaals polshoogte te nemen. 

 
2. Als U ooit in Harwich  mensen moet  ophalen,  en uw diepgang laat een bezoek aan het 

haventje toe (bij laag water zat ik met 1,32 m diepgang juist in de bagger), laat ze dan een taxi 
nemen naar de "Angel Inn", dat blijkt elke taxichauffeur te weten! 
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