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Well, it’s not far down to paradise, at least it’s not for me

And if the wind is right you can sail away and find tranquility

Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see

Believe me

‘Sailing’, Christopher Cross



 



 

New York-Middelburg

Wie wil er mee om mijn nieuwe 45-voets racejacht 

naar Nederland te zeilen? Gedeelde reiskosten, 

periode 10-3 tot 9-4. Bel snel 01180-38739:

Marcus Lucassen/Sailpoint Zeeland.

Uit: De Telegraaf, Speurders, 

rubriek Reisgenoten, 11 februari 1989
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Eindeloos golvend veld bespannen met zwart landbouw-

plastic. In deze storm kun je als verdwaald torretje wel een 

stap voorwaarts willen, je tuimelt toch twee stappen terug. 

De zee is leeg. In de hemel is niemand. En ook het dek is 

verlaten, op de schipper na dan, verwaaid en verdoofd. 

 Naar de noodinrichting van het roer kijkt de schipper 

niet eens meer om, hij staart maar voor zich uit, terwijl 

hij zich laat meeslingeren op de deining, als een domme 

passagier. In de verte de resten van een donker wolkendek. 

Het moet door hem heen zijn geraasd.

 Een tweede opvarende steekt zijn hoofd uit de kajuit. 

Als de schipper hem ziet, recht hij zijn rug, zet zijn han-

den aan een lier en draait, al valt er niks meer te draaien. 

Alle zeilen zijn gestreken, het grootzeil hangt half onder 

de giek, in weggepropt voorzeil staat water. Razend getik 

van vallen tegen de mast.

 De tweede man kijkt door de zoeker van een fototoestel. 

De hemel hangt laag en licht op. Een koepel van melkglas, 

het schip dobbert in zacht schijnsel – de ideale omstandig-

heid om nog wat plaatjes te schieten, voordat het te laat is. 

Wel is het zaak om die ander uit beeld te houden, want er 

kan geen lachje meer vanaf. Om hem een hart onder de 

riem te steken zou de fotograaf kunnen informeren naar 
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de laatste bijzonderheden, de toestand van de boot, of er 

nog reacties zijn gekomen op de pan-pan. Per slot van re-

kening neemt hij zo meteen de wacht van hem over. 

 De tijd is op – er zit dus niks anders op dan te doen alsof 

ze alle tijd van de wereld hebben. Gewoon doorgaan met 

waar ze al mee bezig waren, vasthouden aan routines, je 

kunt maar het best doen alsof er niets aan de hand is. Na-

tuurlijk zou de een de ander ook even kunnen aanraken, 

een hand om zijn schouder kunnen leggen, maar de schip-

per lijkt geen behoefte te hebben aan zoiets als troost en de 

fotograaf tuurt net zo lief door zijn zoeker.

 Muren van graniet, glanzend grijs en wit dooraderd. 

Het wit lijkt zich door de steen naar buiten te eten. Dood-

se massa’s van drie, vier verdiepingen hoog, overal waar je 

kijkt. Het valt niet mee om een punt te kiezen en te focus-

sen. Kolossale panelen schuiven omhoog, steeds hoger. Ze 

omringen het schip en doven het beetje daglicht. Het ge-

voel te vallen. Omlaag te worden gezogen.

 Ineens zijn de golven verdwenen. Dat betekent maar 

één ding. Ze zijn onder de boot. De boot wordt opgetild, 

het water uit. Ze bevindt zich op de top van een kolkende 

blender op een lage stand. Op en neer gaat ze, pulserend.

 De fotograaf is op zijn knieën gevallen, houdt zich met 

een knuist vast aan een lierpot. Met zachte hand worden 

ze naar een nieuwe hoogte getild, op het hoogste punt 

richt hij de lens toch maar op de schipper. Als de schipper 

de camera ziet, kijkt hij vragend, alsof hij iets is kwijtge-

raakt. Heeft iemand het misschien gezien? In zijn ogen 

geen angst, maar verbazing. Een heel aardig beeld, afdruk-

ken, blijven loeren, film doordraaien, nog eentje schieten 

– en dan voelt de fotograaf hoe in hem een gewicht om-
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hoog schiet, van zijn buik naar zijn keel. Terwijl ze ineens 

razendsnel dalen, de laatste keer voordat ze worden ver-

zwolgen en naar de diepte tuimelen, legt de schipper zijn 

hand op het wiel, geleerd, als op een lessenaar, al zou hij 

aan deze les geen woord meer willen wijden.

 Tijdstip: zaterdag 1 april 1989, zes uur dertig in de och-

tend. Locatie: de Atlantische Oceaan. We bevinden ons op 

zo’n duizend kilometer van de Amerikaanse en Canadese 

kust, 40,4294 noorderbreedte, 57,5411 westerlengte. Je 

gelooft het niet, maar bijna recht onder dit bootje, op 3800 

meter diepte, ligt de rms Titanic. Zevenzeventig jaar gele-

den op deze plek vergaan en inmiddels voorzien van een 

zachtgroene mantel van zeepokken en zeeanemonen.

 Zes man op een bootje van dertienenhalve meter. Zes 

dagen geleden verlieten ze de haven van New York, toege-

lachen door een zonnetje. Met ruime wind in de zeilen be-

reikten ze open zee. De oversteek begon. Maar het is niet 

helemaal verlopen zoals ze hoopten. Ze hadden een spor-

tieve vakantie in gedachten; het is een strafkamp gewor-

den. Roerloos dobberen ze rond. Met de schipper valt geen 

gesprek meer te voeren, de fotograaf schiet zijn plaatjes, 

bij de kok en zijn messen kun je maar beter uit de buurt 

blijven. Weer anderen liggen opgebaard in de kooien.
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1 marcus

Marcus stelt zich haar onderbuik voor. Wit en kwetsbaar, 

in het staal verschijnen dunne zwarte lijnen. De lijnen wor-

den dikker, in het wit verschijnt een gapend gat. Het is alsof 

het zijn eigen buik is die zich opent. Het vliegtuig heeft de 

landing ingezet. De rimpelende oceaan is al uit zijn blikveld 

verdwenen, de terminals van jfk komen in zicht. Als de 

grijpgrage pootjes van een zeearend klauwt het landingsge-

stel naar buiten, voetkussentjes stuiteren op beton.

 Als eerste van iedereen, ver voor de meute uit, denkt hij 

de douane te zijn gepasseerd en bij de lege loopband te ar-

riveren, maar als hij merkt dat de anderen hem makkelijk 

hebben bijgehaald en het laatste stuk van de terminal ge-

trouwelijk met hem mee op hebben gelopen, waarbij Huib 

druk tegen hem aan praat en gretig aanbiedt om alvast wat 

bagagekarretjes te gaan verzamelen, laat hij zich met een 

gepijnigde blik in een stoel vallen, naast Jeffry, die weer 

naast Sunny zit. Met zijn vingers tast hij de rand van zijn 

schedel af. Hij traceert de opgebouwde druk. Dan sluit hij 

zijn ogen, opent zijn mond wijd en ademt in, het lukt hem 

een gaap te forceren, een uitzinnige geeuw, achter in zijn 

hoofd lijkt iets zich door een vlies naar buiten te willen 

slaan, zijn rechteroor scheurt open.
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 ‘Waar kwam je vandaan, zei je?’

 ‘Groningen.’

 ‘Heb je ook gereageerd op die advertentie?’

 ‘Robi heeft mij gevraagd.’

 ‘Wie is Robi?’

 ‘De navigator.’

 ‘Is die Robi jouw vriend?’

 ‘Ik heb hem een keer ontmoet. Ik ken zijn broer.’

 ‘Maar waar is die Robi dan?’

 ‘Hij pakt een latere vlucht,’ mengt Marcus zich mom-

pelend in het gesprekje. ‘Verplicht werkcollege. Wel jam-

mer, ik had hem graag al vanaf de eerste dag bij de groep 

gehad.’

 Verderop staan Huib en Sander hun persoonlijke bagage 

al van de band te plukken, de dozen met inbouwappara-

tuur glijden in hun richting. Middelburg, had hij met dikke 

zwarte letters op elke doos geschreven, voor het geval ze 

zoek zouden raken tijdens het transport. Tenslotte verte-

genwoordigt de inhoud nogal wat waarde. Maar het ziet er 

niet naar uit dat de inhoud door de lucht de weg terug naar 

Nederland zal vinden, maar gewoon over zee. Hij neemt 

een volgeladen kar van Huib aan, legt zijn handbagage er-

bovenop en dan gaat hij weer voorop, als de wereldburger 

en avonturier die hij zich al een beetje voelt, op zoek naar 

de uitgang, de aankomsthal, een autoverhuurbedrijf. Hij 

houdt de pas er stevig in, zijn afgetrapte gaatjesschoenen 

glijden over geboende tegels, terwijl Jeffry en Sunny, met 

ieder een kar, zijn tempo proberen bij te houden.

 ‘Ben jij al eens de oceaan overgestoken?’

 ‘Jij?’

 ‘Weet je wel waar je aan begint?’
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 ‘Hoezo?’

 ‘Nou ja, drie weken op zee. Met alleen maar mannen. Op 

een bootje.’

 ‘Pff. Jullie zijn toch geen moordenaars of zo?’

 En dan valt het weer stil, op deze internationale lucht-

haven waar mensen vanuit alle windrichtingen bijeenko-

men, omdat ze ondanks hun verschillen toch iets gemeen 

hebben. Ze weten niets van elkaar, maar wat ze weten is 

genoeg.

 Buiten schemert het al. Met zijn busje passeert hij een 

lang lint kanariegele taxi’s. Tussen de Fords en Chevrolets 

Caprice, hoekig van vorm en op de zijkanten voorzien van 

zwart-wit geblokte stripings, vindt hij een opening, gooit 

zich ertussen, komt verend tot stilstand, laat de motor 

stationair draaien. Deuren vliegen open, tassen en dozen 

worden ingeladen, ze hebben het over wie de langste be-

nen heeft en voorin mag. Huib zet alvast een ferme stap 

naar voren en wil naast hem plaatsnemen, maar Sander, 

toch de conavigator straks, heeft zich de wegenkaart van 

de staat New York toegeëigend en meldt zich voor dezelfde 

plek. Met een uitdrukkingsloze blik moedigt Marcus aan 

een besluit te nemen, terwijl hij het gaspedaal indrukt en 

de motor ongedurig laat grommen.

 Vanaf John F. Kennedy International Airport kiest hij de 

vijfbaans Interstate 678 dwars door Queens. Het verkeer is 

druk maar gedisciplineerd, op elke van de vijf banen wordt 

precies dezelfde snelheid aangehouden. Als in een rivier 

stroomt hij mee tussen onverstoorbare forenzen, loom 

hangend in comfortabele bestuurdersstoelen, langgerekte 

schaduwen schuin voor zich uit duwend. Tussen de wol-

kenkrabbers links van hem prikt de zon, klep ervoor, hij 
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nestelt zich nog eens in zijn zachte stoel. Hij komt iets ha-

len wat van hem is.

 Op de radio het laatste nieuws over de Exxon Valdez, 

een tanker die gisteren voor de kust van Alaska is vergaan. 

Tienduizenden tonnen stookolie overspoelen op dit mo-

ment 1900 kilometer kust, ze hebben het over de groot-

ste milieuramp aller tijden. Voordat iemand in de bus er 

een woord aan kan wijden, draait hij de radio uit. Alleen 

maar genieten. Na Queens neemt hij de Whitestone Brid-

ge over de East River. De Bronx links, Long Island rechts. 

Langs de kust gaat hij verder noordwaarts, hij zweeft hoog 

tussen slaperige buitensteden, New Rochelle, Larchmont, 

de sepia van de avondschemering vouwt zich om hem 

heen. Dan: het bord waar hij al naar uitkeek. Mamaro-

neck. Hij verlaat de highway, het vuil en neergedaald roet 

maakt langzaam plaats voor brede, grazige gazonnen aan 

weerskanten van de weg, met daarachter een glimp van 

kabbelend water met bootjes. Leunend en turend over 

zijn stuur volgt hij de East Boston Post Road, een drukke, 

doorgaande weg. Langs hem heen trekt een allegaartje van 

kerkjes, filialen van fastfoodketens, braakliggende terrei-

nen. Verder van de weg gelegen, hoog op grazige taluds, 

staan vrijstaande houten huizen, zachtgeel of zachtgroen 

geschilderd, met elk een eigen bootsteiger en twee, drie 

wagens op de oprit. Na een Dunkin’ Donuts: ineens opval-

lend veel masten in de lucht. Bij een laag wit gebouw van 

een jachtmakelaar laat hij het gas los. Hoog op een paal 

een lichtbak. Mc Michael & co. Yacht brokers & Service yards, 

since 1935.

 Dichter aan de weg: een enorm jacht op bootbokken.

 ‘Zou ze dat…’ kraait Jeffry op de achterbank.
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 ‘Natuurlijk niet,’ sist Huib. ‘Dat zie je toch zo, dat is geen 

racer.’

 De oprit van de werf baadt in het ijzige schijnsel van 

hoge lichtmasten. Een houten uitspanning als kantoor, 

achter een raam brandt nog licht, maar er is geen mens te 

zien. Het terrein lijkt kou af te geven. Alles wijst stijf naar 

de heldere winterhemel, de kraan, de reclameborden op 

palen, de masten van jachten op het droge. Onder een elek-

triciteitsmast en een wirwar van draden een lichtzilveren 

Jeep Grand Wagoneer met op de portiers brede lijsten van 

vlammend imitatiepalissander. Achter de Jeep rijst nog 

een trailer op, met daarop een tweede, met canvas toege-

dekt jacht. Zou ze dat dan… Maar hij heeft het al gezien, hij 

is verder gelopen en hoewel hij haar nog altijd niet ziet, 

weet hij dat het zal gaan zoals hij heeft verwacht. Alles wat 

hij voor zichzelf heeft uitgetekend, zal kloppen. Alles wat 

hij hiervoor was, is hij niet meer. Hij is iemand die zomaar 

ergens in stapt, met grote passen daalt hij het terrein af 

richting het water, waar nog meer jachten op het droge of 

in de winterberging wachten op beter weer. Het is nog veel 

te vroeg om ze naar de steigers te brengen en in het water 

te leggen. Bij het water een hangar. Zou ze daar?


Howard en Joan McMichael vinden het heel vervelend 

voor Marcus en zijn team, zelf hebben ze ook enorm naar 

de komst van het schip uitgekeken, maar helaas is ze nog 

niet gearriveerd. Howard McMichael jr. draagt een kraak-

helder wit overhemd, waarvan hij de mouwen losjes tot 

halverwege zijn onderarmen heeft opgerold. Gebruind en 
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gezond gelaat, een man voor wie het altijd vaarseizoen is. 

Achter zijn bril met fijn montuur gaat een guitige grijns 

schuil, waarmee hij de teleurstelling van elke klant snel 

van zijn terrein doet waaien. Hij heeft uiteraard al gebeld 

met zijn collega’s van Palmer Johnson, de werf in Wiscon-

sin. Ze konden bevestigen dat het schip onderweg is. Naar 

Mamaroneck is het zeker twintig uur rijden, ergens onder-

weg heeft de chauffeur een beetje vertraging opgelopen, 

het schip paste net niet onder een viaduct door. Gelukkig 

is de man op tijd gestopt en achteruit gereden, heeft hij de 

lieren van het dek gehaald – en inmiddels rijdt hij weer. 

Lang kan het niet meer duren. Maar de werf gaat wel dicht 

nu, Howard en Joan staan op het punt om af te sluiten. Of 

Marcus morgenochtend wil terugkomen. De chauffeur 

rijdt de hele nacht door, tegen zeven uur zal hij er wel zijn. 

Ze zullen trouwens wel rammelen van de honger?

 Uitgeblust horen ze de McMichaels aan. Joan heeft ver-

zorgd blond haar met schuin vallende lok, regelmatige 

trekken en ze is licht opgemaakt. Haar blik is vredig en zal-

vend. Troostend legt ze een hand tegen Marcus’ bovenarm.

 ‘Maakt niet uit,’ zegt Marcus.

 ‘Kunnen jullie hem wél nog even op de kant zien,’ zegt 

Howard.

 ‘Toch, jongens?’ zegt Marcus opgewekt. ‘Dat is weer het 

voordeel.’

 Sunny knikt met hem mee.

 Sander pielt een sjekje.

 Huib haalt zijn schouders op.

 ‘Waar slapen jullie eigenlijk?’ wil Joan weten.

 ‘Op de boot.’
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Natuurlijk had hij zich deze kleine afknapper kunnen be-

sparen, een teleurstelling die hem slechts licht verstoort, 

als een pluisje op zijn mouw. Hij had gewoon in Middel-

burg kunnen blijven. Hij had, met slechts één telefoon-

tje vanaf zijn vaders kantoor, de verkopend makelaar in 

Wisconsin de opdracht kunnen geven het schip op een 

vrachtschip te takelen en over kunnen laten komen naar 

Nederland. Maar zo’n geintje kostte twintigduizend piek 

en als hij al aan zo’n bedrag kon komen, hield hij dat als be-

ginnend zelfstandige liever in zijn zak. Ook had hij thuis 

in Europa een tonnetje of zeven kunnen neerleggen voor 

een gloednieuwe boot. Maar een tonnetje of zeven, dat had 

hij helemaal niet, en de bank ging hem dat niet lenen. Het 

is dus een gebruikt exemplaar geworden. Gebruikt maar 

als nieuw. Met de huidige dollarkoers vind je de allerbeste 

deals toch in Amerika.

 Om zijn aankoop naar haar nieuwe thuishaven te bren-

gen, hoeft hij alleen even met haar de oceaan over te ste-

ken. Je moet op de kleintjes letten, je kunt financieel niet 

al te grote risico’s nemen, een beetje schipper vaart zelf. 

Voordeel van zo’n oversteek is dat je meteen je schip goed 

leert kennen – zo stond hij een paar weken geleden te ore-

ren tegenover de mannen op de werf, zijn thuisbasis in 

Veere. Met de armen over elkaar hoorden ze hem aan. Met 

een tweedehands bootje de oceaan over? Als de winter nog 

maar nauwelijks voorbij is? Hij liever dan zij. Watjes, dacht 

hij ten slotte, nadat hij eerst, heel even maar, had overwo-
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gen of zijn plan inderdaad roekeloos was, maar die gedach-

te had hij snel van zich afgeschud. Hij wilde nog vragen of 

iemand zin had om hem te vergezellen op zijn tocht, maar 

hun afwerende houding en lacherige opmerkingen maak-

ten dat zijn gedachten uitweken, voortjoegen, hij bedacht 

ineens dat hij ze niet eens aan boord wílde hebben. 

 Zelf kende hij genoeg gesjeesde studenten en gelukszoe-

kers, zij stonden in de rij om hem op een geweldige reis 

als deze te vergezellen. Bij voorkeur zeilde hij met een ge-

motiveerde, maar ongetrainde bemanning. Mensen die zo 

graag met hem mee wilden, dat ze bereid waren hém te 

betalen, in plaats van andersom. Hoe meer van dat soort 

gratis, enthousiast wapperende handjes aan dek, hoe be-

ter. Op zee schaafde hij wel aan de zeilvaardigheden.

 Wel wilde hij graag een ervaren coschipper aan boord 

hebben. Iemand aan wie hij met gerust hart het stuur kon 

overlaten als hij na een wacht fanatiek zeilen en instru-

eren een oogje dicht wilde doen. En hij had al iemand in 

gedachten. Iemand met wie hij voor de werf vaker jachten 

had opgehaald en naar Veere had gevaren, al voeren ze sa-

men nog niet verder dan de Engelse kust en Zuid-Frank-

rijk. Maar voor deze jongen was hij bereid in de buidel te 

tasten, zelfs de heenvlucht te betalen. Toen de deal van de 

boot rond was, was niet zijn vader de eerste persoon die 

hij belde om het goede nieuws aan te vertellen, maar Robi. 

Robi, zijn favoriete maatje aan boord. Piepjong, studeert 

nog. Robi is een beetje een apart tiepje, maar aan boord 

is hij betrouwbaar en onverstoorbaar, op het gezapige af, 

prima dus om erbij te hebben, want op zee geeft hij je alle 

ruimte om de baas te kunnen spelen. Zijn studie gaat hem 

overigens jaloersmakend makkelijk af, als Marcus hem 



23

moet geloven bezoekt hij zelden een college en houdt hij 

zich tussen alle behaalde tentamens door alleen maar be-

zig met wat hij echt leuk vindt: zeilen.

 Marcus moest een keer een gezelschap van Veere naar 

Ramsgate varen en terug. Er was stormachtig weer voor-

speld, windkracht acht behoorde tot de mogelijkheden. 

Op het voordek zou een hoop te doen zijn. Had Robi zin? 

Robi had zijn tas al gepakt. Toen ze uitvoeren, scheen de 

zon nog uitbundig. Alle gasten zaten buiten te genieten, al-

leen Robi zat liever beneden, in het donker. Als altijd hing 

hij rond in de kajuit, lag maar op zijn rug in een kooi niks 

te doen, terwijl bovendeks Marcus stond samen te vallen 

met zijn status als schipper. Hij schitterde als een skileraar 

die de aandacht van de zon en van de meisjes net iets be-

langrijker vond dan de aandacht die hij aan zijn leerlingen 

gaf. Met een sigaretje tussen de vingers hoorde hij zijn 

gasten in de kuip over de matroos praten. Wie was toch 

die jongen, met dat half-Aziatische uiterlijk? Wat was zijn 

bijdrage eigenlijk? Bracht hij de drankjes en bereidde hij 

alvast het driegangenmaal? Of lag hij alleen maar een bed 

bezet te houden? Ze waren midden op de Noordzee toen 

de wind inderdaad flink toenam. Het werd tijd voor Robi 

om in actie te komen en de genua te verwisselen. De eer-

ste golven spoelden al over het voordek, het werd nat in 

de kuip en het comfort nam af. Iemand klaagde over mis-

selijkheid. Een voor een druppelden ze binnen. Robi rolde 

uit zijn kooi en klauterde als een aapje uit het gat. Zonder 

op orders te wachten kroop hij naar het voordek, dat in-

middels lag te stuiteren in het water.
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Aan de andere kant van de lijn bleef het lang stil. In de stil-

te van het wachten dook nog heel even de vertwijfeling op, 

dat gevoel waarmee hij soms wakker werd, in het holst van 

de nacht – was hij wel goed bezig? Stak zijn plan goed in 

elkaar?

 ‘Wie neem je nog meer mee?’

 ‘Weet ik nog niet. Ik heb al een Speurder geplaatst. Zal ik 

hem voorlezen?’

 ‘Ik geloof het wel.’

 ‘Al heel veel mensen hebben gereageerd, ze staan te trap-

pelen. Ik heb het voor het uitkiezen. Ik snap het wel, wie 

heeft er nu geen zin in zo’n avontuur?’

 ‘Hoelang gaat het duren?’

 ‘Drie weken.’

 ‘Met hoeveel man?’

 ‘Zes. Jij en ik leiden allebei een wacht van drie. Als er 

mannen ziek worden en uitvallen, blijven er genoeg over 

om de overkant te bereiken.’

 ‘Mijn verplichte werkcolleges zijn net begonnen.’

 ‘Hoeveel wil je?’

 ‘Het gaat me niet om het geld.’

 ‘Om wat dan?’

 ‘Niks. Laat maar zitten.’

 ‘Zeg op.’

 ‘Ik hoop dat ik wat van die colleges mag missen, anders 

moet ik het hele jaar overdoen. Maar…’ Op slag verschoof 

er iets in Robi’s stem, van laconiek naar meer zakelijk. 

‘Weet je zeker dat die boot oké is? Op de oceaan kun je niet 

even een haven binnenlopen als we wat vergeten zijn. Of 

voor een reparatie.’

 ‘Vertrouw mij nou maar. Ik reken op je.’ En toen liet Mar-


