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DE START 

Waar begint dit verhaal? Da’s lastig. 

 Ergens in 72/73 toen Nelleke en ik elkaar voor het eerst ontmoetten in de 

collegezaal? Anders zaten we nu zeker niet hier. 

 Op 19 april 1976? Toen trouwden we in het voormalige gemeentehuis van Zuilen, en 

spraken af het iedere 5 jaar te vieren door naar Parijs te gaan. We hebben ons er 

nooit aan gehouden, maar het knaagde wel bij ieder lustrum. 

 Augustus 1998, toen ik voor het werk voor het eerst naar Monterey ging en besloot 

dat we deze ervaring moesten delen? Het zette de knop om en we begonnen serieus 

na te denken over een “verre reis”. 

 Oktober 2001 toen we bij reisbureau 

Doets (onthoud die naam) een 

handtekening zetten onder de “Ontdek 

de Zuid-West Verenigde Staten” reis. 

 Of is het 14 april, de dag waarop we 

niet alleen Wart’s verjaardag vierden, 

maar ook met de hele familie gingen 

eten in het Julianaparkrestaurant in 

Utrecht om ons 25 jarig huwelijk te 

vieren? In feite de echte start van dit 

feest, al was het alleen maar omdat het 

zo’n geslaagde avond was. 

Het letterlijke begin is nu, 23 april ’02 om 05.03 uur in een kamer in Sedona, in de staat 

Arizona. Ik ben na 4 dagen nog steeds niet over het tijdverschil van 9 uur heen. 

Weet je wat, ik begin gewoon op …  

18 APRIL - TIEL -BADHOEVENDORP 

Voor in de avond stappen we bij Henk & Henny 

in de auto. We passen net, want we hebben 

“wat” bagage bij ons. Drie koffers en een 

duikuitrusting. Esther, en haar oppassen Ma & 

Wim zwaaien ons uit. We gaan naar 

Badhoevedorp. Om de ochtendspits te vermijden 

slapen we daar in het Dorint hotel. Ten slotte 

vliegen we om 11.30 uur de volgende dag, en dat 

betekent 8 uur bij de balie, anders kom je er niet 
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meer in (zeggen ze).  

19 APRIL - SCHIPHOL – LOS ANGELES 

Het Dorint blijkt een perfecte start. Het 

hotel is niet bijzonder, maar het is er 

lekker rustig met een prima ontbijtbalie. 

Het hotel heeft een eigen shuttle naar 

Schiphol, dus op ons gemak komen we op 

de luchthaven aan. De vorige avond 

hebben we dan al ruzie gehad met de 

elektronica. De losse harde schijf weigert 

foto’s te accepteren, en op de laptop zijn 

alle hulpprogramma’s vergrendeld. Via 

een omweg weet ik alles wel te 

benaderen, maar het is zeuren. Onderweg zal het lastig zijn foto’s op te slaan. We kopen 

daarom een extra flashcard. Nu kunnen we zo’n 500 foto’s op een dag maken. Dat zou toch 

genoeg moeten zijn. 

Verder hobbelen we wat rond. We hebben geen haast. De vlucht levert een tijdsverschil op 

van 9 uur. Ons 25 jarig huwelijk wordt daarmee letterlijk de langste dag van ons leven.  

In de wachtruimte raak ik in gesprek met een Amerikaanse vrouw die een culturele klassieke 

muziektocht voor ouderen heeft gemaakt. Ze was in Berlijn, Praag, Salzburg en Wenen. Nu 

dat kennen we, er valt dus veel uit te wisselen. Ze waarschuwt me voor het verkeer in LA 

(Dank u, ik ben al doodsbenauwd bij de gedachte alleen), en wijst op het verschil tussen de 

Amerikaanse woestijn en die in Egypte. (De Amerikaanse “doesn’t support camels”) Mooi, 

dat weten we ook weer. Het vliegen gaat voorspoedig. Nelleke zit voor het raam, en kan 

constant naar buiten kijken en foto’s maken. Het wordt gewoon niet donker tijdens de 

vlucht. De plaatsen zijn krap, de maaltijden 

zeer matig, maar verder is het fun. Ocean’s 

Eleven is een spannende film, over casino’s 

in Vegas (We komen er aan!) en het zicht 

naar beneden is werelds. We vliegen over 

de Shetlandeilanden, het stijf bevroren IJs- 

en Groenland en zien de enorme ijsbergen 

en –schotsen in het noorden van Canada. 

Boven Calgary zwaaien we naar Evert van 

Benthem, maar die reageert niet. Ten slotte 

komen we via de Rocky Mountains in 

California, waar we om een uur of twee ’s 

middags landen in LA. 
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De Mazda 626 wordt snel bij Hertz opgepikt, en voor we het weten staan we in de file in Los 

Angeles. Het echte avontuur is begonnen! 

Binnen anderhalf uur staan we voor 

Sportmen's Lodge, ons hotel aan Ventura 

Boulevard,  gelegen langs Los Angeles 

River. Wat klinkt dat hè? In werkelijkheid 

is The River niet meer dan de Oude Rijn 

in Utrecht: smal, volstrekt gekanaliseerd 

en saai. We sloffen er wat rond, want 

meer zit er even niet in. Het enige 

boeiende hier zijn de palmen en de rare 

vogels, die we niet onmiddellijk thuis 

weten te brengen. Een man spreekt ons 

aan. Of we de vogels zien? Dat zijn 

papagaaien! Het blijkt dat nogal wat 

papagaaien ontvluchten (of worden uitgezet?). Eenmaal in de vrije stad voelen ze zich prima, 

en vormen een kolonie op het golfterrein naast het hotel.  

We doen nog wat boodschappen, dineren uitgebreid om ons huwelijk echt te vieren aan een 

tafeltje met een plastic tafelkleed en een afgetobde ober. Maar het smaakt goed. Daarna 

donderen we om. 

20 APRIL – LOS ANGELES 

De volgende ochtend/nacht zijn we vroeg op. 

Een busje brengt ons naar Univeral Studio’s. Ons 

pretpark van deze trip. Het stelt niet teleur. We 

beginnen met een rondrit van een uur langs 

allemaal bekende decors. Er zijn mooie verhalen 

en scènes uit King Kong, Jaws en een 

aardbevingfilm in de metro. Daarna “doen” we 

een aantal shows: Dieren in films (met de St. 

Bernard uit Beethoven), Waterworld (met 

figuranten uit ER, Charmed en Buffy), Backfire 

(met veel vuur), Terminator 3D (heel erg 3D zelfs) en Lucy, een overzicht over haar leven. 

Ook gaan we naar de effectenstudio. Bij de geluidseffecten word ik er uit gepikt. Of ik mee 

wil werken aan de show. Lijkt me leuk, ik mag vier kreten slaken “Mayday” “Help, gooi me 

een lijntje toe”, “Draak!!!” en “Aaaaargh”. Aanvankelijk doe ik het niet dramatisch genoeg 

naar de zin van de presentator. De man heeft snel door dat ik uit Nederland kom, en begint 

een heel verhaal, dat ik me moet voorstellen dat ik alleen in zee lig met haaien, terwijl de 
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kogels om me heen fluiten. Of ik 

dat snap? Ik zeg “OK, got the 

picture”, en maak aanstalten om 

te vluchten. Dit had hij niet 

verwacht, en zo wordt het toch 

nog leuk. We maken veel herrie, 

anderen moeten met allerlei 

apparaten lawaai maken. De rest 

van de aanwezigen mogen op 

afroep “Walawalawala” roepen. 

Dit alles wordt opgenomen en 

onmiddellijk gemonteerd, en zo 

speel ik in Shrek. 

We kijken verder vooral op ons gemak rond, met uitzicht over Los Angeles. We lopen langs 

allerlei figuranten en filmthema’s. Het is opmerkelijk dat men hier probeert om je de volle 

100% van je tijd te vermaken. Zelfs op roltrappen wordt er nog tegen je aangeluld over 

sterren, films en wat niet meer, op den duur wordt je er kompleet gaar van. De Blues 

Brothers show is wel heel erg leuk, en ook Nelleke voor de bookshop in Notting Hill heeft 

wat. Na een korte blik op de shopping mall buiten het hek keren we naar het hotel terug. We 

vermaken ons ’s avonds met een wandeling door het hotel. Sportmen’s Lodge blijkt groot in 

feesten. We noteren maar liefst vier huwelijken tegelijk, en een reünie van een basisschool. 

De huwelijken worden in het hotel voltrokken, kompleet met prieeltjes die over het terrein 

heen en weer geschoven kunnen worden zodat men op de meest romantische plek “Yes” 

kan zeggen.  

21 APRIL LOS ANGELES - LAUGHLIN 

De volgende ochtend beginnen we met een 

rondrit door Hollywood en Beverly Hills. Nelleke 

gaat uit haar dak bij Mulholland Drive, dat in 

talloze films te zien is. We weten het Hollywood 

Sign te vinden (Dankzij Universal staat ze er ook 

uitstekend mee op de foto). Via Sunset 

Boulevard gaan we terug naar de Freeway. We 

zetten koers via een 10 baans interstate richting 

Nevada. De rit gaat door de Mojave woestijn. 

Het landschap is zeer uitgestrekt en droog. Niet 

iets waar je dagen wilt rijden, maar als eerste rit is het prachtig. Opmerkelijk is dat veel 

Amerikanen een waterscooter of boot achter hun auto hebben hangen. We kunnen het er 

niet over eens worden of dit nu een statussymbool is of voorbereiding op het ergste. 
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 We eindigen in Laughlin, dat nu bijna 20 jaar 

een stad is. Laughlin heeft een overzichtelijk 

doel: het wil Vegas II worden. Met maar 

5000 inwoners hebben ze dan nog wat te 

doen, maar ere wie ere toekomt, ze zijn goed 

onderweg. Het hotel Flamingo Hilton is 

volstrekte kitsch, maar het heeft een 

uitgebreide serie gokautomaten, waar 24 uur 

per dag (oudere) mensen aan hangen. De 

verlichting ’s avonds is prachtig, en verder 

hoeven we er nooit meer heen. Al het was 

leuk om het eens mee te maken. 

22 APRIL - LAUGHLIN - SEDONA 

De rit van vandaag is kort. Binnen vijf minuten 

staan we in Arizona. Hier gaan we na een tijdje 

secundair rijden. We kiezen voor de historische 

route 66. Weinig anderen komen op dat idee, dus 

we schieten goed op. De bewoning wordt steeds 

minder. Een plaats is vaak niet meer dan een 

verzameling van groepjes huizen in een bepaald 

gebied. In films zie je dan van die eenzame 

benzinestations met buiten een telefoon en wat 

oude auto’s. Die dingen bestaan dus echt. We drinken er koffie en bewonderen de 

plaatselijke videotheek. Achter in de dump staan een paar stoelen en wat video’s. Tegenover 

het station is een armoedig trailerpark. Voor sommige Amerikanen is het een keuze om zo te 

wonen, meestal is het diepe droefenis, zoals hier. Na de koffie en het broodje weggewerkt te 

hebben rijden we weg. Er wordt niet 

geschoten en het benzinestation wordt ook 

niet opgeblazen. Er zijn dus prettige 

verschillen met de film. Via Jerome dalen af 

naar het dal waar Sedona ligt. Het is een 

waanzinnig mooie rit door bossen en langs 

grote kloven. Sedona heeft iets 

onwaarschijnlijks. Arizona is nog geen 100 

jaar een staat (de laatste staat “on the 

continent”), en Sedona komt ook pas recent 

op gang. Kenners hebben er aardstralen en 

vortexen ontdekt, en nu is het een bonte 

verzameling van handlezers, astrologen, kunstenaars en toeristische industrie.  
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Aanmerkelijk zichtbaarder dan de 

aardstralen zijn de rotsen ter plekke. 

Waanzinnige formaties, die qua 

schoonheid te vergelijken zijn met het 

roze graniet van Bretagne, maar totaal 

anders van karakter. Het is er veel 

droger. De overheersende bomen zijn 

naaldbomen, cottonwood, een soort 

populier en een broertje van de 

Jeneverbes, die zo is gebouwd dat hij 

zichzelf kan blussen tijdens bosbranden. 

Verder zijn er veel vetplanten en 

cactussen. We hebben een perfect 

hotel, en Nelleke ziet haar eerste roadrunners. ’s Avond maken we een sunset jeeptour met 

chauffeur Michael en een Amerikaans gezin uit New York. Eerst is er verwarring als we 

binnenstappen in het kantoortje van het bedrijfje. Wij zouden opgehaald worden bij het 

hotel. “Kan wel wezen”, zeg ik, “maar bij de herbevestiging zeiden jullie dat we hier moesten 

zijn”. Duizend excuses, en een aanbod om extra kosten te vergoeden later lopen we naar de 

rode jeeps. Michael weet veel van de omgeving en de planten, dus we krijgen van alles te 

zien. Allerlei rotsformaties worden aangewezen en benoemd, waarbij ik vooral Snoopy rock 

leuk vind. Voor de kinderen is er de “Arizona Hangtime”. We rijden zo hard over heuvels, dat 

ze uit hun stoelen vliegen en in de veiligheidsgordels hangen. Het is leuk, maar stelt minder 

voor dan het lijkt. We eindigen in een Mexicaans restaurant, voordat we in het hotel 

omvallen van de slaap. 

23 APRIL – SEDONA - FLAGSTAFF 

De volgende ochtend wandelen we langs een 

aantal galerieën met beelden, voordat we weer in 

de auto stappen. Er staan leuke dingen, van zeer 

realistisch tot volkomen abstract, het aantal foto’s 

loopt weer hard op. 

Eenmaal op weg rijden we nu wel via “de Doets 

route” naar Flagstaff. Het begint als een mooie rit, 

met een leuke stop bij een prachtige canyon. Ik 

ben blij dat we op de heenweg de andere route 

hebben gekozen, want één keer deze rit is genoeg. Maar die ene keer is dan ook echt 

prachtig, door mooie bossen, met veel eekhoorns, jaybirds (we hebben inmiddels een gidsje 

en denken te weten waar we over praten) en zelfs een kolibrie. Daarna wordt het een tijdje 
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minder en platter, tot we op den duur in het Kaibab National Forest komen. Het is een heel 

open bos, met veel ondergroei, en de mogelijkheid om veel om je heen te kijken. Het is 

uiterst dun bevolkt, maar daar kwamen we toch niet voor. Wel komen we langs de hoogste 

berg van Arizona in de San Fransico Mountains. We zien er zelfs nog sneeuw liggen. Even 

later rijden we het bos van de Grand 

Canyon binnen. We kopen voor $50 

een nationale parkenpas, en vervolgen 

de weg naar het El Tovar hotel. Dit 

hotel is het oudste en duurste hotel 

van deze reis. Doets heeft het ons 

verkocht als unieke ervaring, en ze 

hebben gelijk. Het oude houten 

gebouw staat op de rand van de 

Canyon. De kamers zijn, omdat dit 

gebouw zo’n honderd jaar oud is, wat 

kleiner en gehoriger dan tot nu toe. 

Maar de grote donkerbruine balken en 

de indiaanse beschilderingen staan prachtig. Koppen van elanden komen hier, in 

tegenstelling tot het fameuze hotel Fawlty Towers, wel goed tot uiting. De Canyon, ach je 

zou hem “motherfucking-absolutely-unbelievably-great-grand-super canyon” moeten 

noemen. Maar allereerst moeten er dan advisory stickers op alle merchandise, en daar 

hebben ze er nogal wat van hier. Verder is het zo’n mond vol. Neem niet weg dat het ding 

groot is, heel groot. Nu ben ik het niet eens met de Amerikanen die “big” per definitie 

“better” vinden, maar de Canyon is prachtig. Overal inhammen, overhangen, rare heuvels en 

breuklijnen. De aardlagen zorgen voor een enorme kleurschakering, die ook voor een 

parttime kleurenblinde mooi zijn. De zon verzorgt schaduwen die de hele dag door 

veranderen, dus je ziet het steeds anders. Hier tussendoor leeft de natuur zich uit. Overal 

eekhoorns, en ook met enige regelmaat een chipmunk. Nelleke ziet een hert, er zijn konijnen 

en Amerikaanse roodborsten. Deze laatste zijn eigenlijk gewoon merels, maar dan 

opgeverfd. Hetzelfde geldt voor de 

eksters. Deze zijn blauw gespoten en 

heten daarom blue jay. Het mooist zijn de 

condors. Via een peperduur programma 

worden deze gekweekt, omdat ze bijna 

waren uitgestorven. Het programma 

werkt, maar omdat een deel van de 

Amerikanen alles wat beweegt, wil 

hebben doodgeschoten, worden ze zwaar 

beschermd. Ze hebben allemaal nummers 

op hun vleugels, en een zender. Een 

groep studenten loopt met ontvangstapparatuur rond om te kijken waar ze zitten en hoe ze 
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zich gedragen. We lopen een eind langs de Canyon, Nelleke gaat er zelfs nog een stuk in. 

Met mijn hoogtevrees gaat het niet goed. Ik haak af. 

Tot slot kopen we een T-shirt en dineren daarna in het hotel. Los van de serveerster die 

ijswater in mijn nek kwakt is het volmaakt (en zoals altijd te veel). We kijken naar de 

zonsondergang, die weer nieuwe kleuren en vooral foto’s oplevert, al is de lucht helaas wat 

nevelig. 

24 APRIL – FLAGSTAFF - CHINLE 

Ik slaap slecht. De bedden bevallen me hier 

voor geen meter. Als Nelleke dan ook zegt 

dat de zon opkomt trek ik meteen een 

sprintje. Ook dat kan op de foto. De 

Amerikanen zijn ook al massaal wakker. Het 

licht is fantastisch, en het is erg helder. Er 

valt dus goed te fotograferen. Ik maak een 

wandeling van een uurtje, en dan is het tijd 

om de spullen in de auto te persen en door 

te reizen naar de volgende stop. Onderweg 

stappen we nog een paar keer uit om over de rand te kijken, maar dan geven we gas in de 

richting van Chinle. Ook nu wijken we weer af van de Doets route. We gaan dwars door het 

land van de Navajo’s, Hopi’s en Apachen. Onderweg zijn veel kraampjes waar indianen hun 

kralen en pijlen proberen te ruilen tegen dollars. Ze zijn er inmiddels achter dat deze veel 

praktischer zijn dan spiegeltjes en vuurwater. We kopen een ketting bij een canyon die 

toeristisch niet eens bestaat. Toch is het heel mooi, en de indianen in het stalletje zijn heel 

vriendelijk. Zelfspot is een deel van hen niet vreemd. Een paar honderd meter na een 

stalletje van Chief Yellow Horse staat een bord met de tekst: “Nice Indians behind you”. 

Verder is er duidelijke armoede en veel 

ruimte. 

Naar mate we dichter bij Chinle komen 

wordt het kaler en armoediger. Net als 

ik de hoop op begin te geven staan we 

voor de Holiday Inn. De reisbeschrijving 

klopt weer als een bus, dat is iets wat 

veel vertrouwen geeft. Het antwoord 

op onze voucher neemt het 

vertrouwen weg. “Cool? Reservation? 

Nooit van gehoord. Doets? So Sorry”. 

Ze hebben nog één kamer. Een 
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stinkende rokerskamer met uitzicht op vervuilde stenen en prikkeldraad. We hebben geen 

zin om zelf te gaan zoeken, dus we nemen de 

kamer maar. We pakken de spullen uit en gaan 

naar het nationale monument Canyon de 

Chinle. Volgens kenners is deze Canyon veel 

mooier dan de “Awesome Superb Great Grand 

Canyon”. Wij zijn het er niet mee eens. 

Mogelijk dat sommige de Grand Canyon zo 

groot vinden dat hij niet meer in het 

bevattingsraam past, tenslotte kan je hier in 

een uur van de rand naar de bodem van de 

canyon en weer terug. Het kan ook een vorm 

van snobisme zijn: “ik ken een canyon en die is 

nog mooier!” Dit neemt niet weg dat de canyon 

de moeite waard is. We rijden van uitkijkpunt 

naar uitkijkpunt en op een paar plaatsen lopen 

we een stukje de canyon in. De canyon heeft op 

een groot aantal plaatsen resten van de 

Anasazi, een indianenstam die 800 jaar geleden 

op mysterieuze wijze is verdwenen. Bij de 

Whitehouse Trail willen we helemaal naar de bodem. Ik besluit dat ik vandaag geen last heb 

van hoogtevrees. Via een mooi plateau komen we op een pad door een aantal uithollingen 

in de rots. Vervolgens moeten we over een pad langs de rand met een bocht het dal in. 

Althans, dat is de bedoeling. Hoogtevrees dat heb je, of je hebt het niet. Op het pad slaat het 

weer volledig toe. Op het moment dat ik kotsneigingen krijg vind ik dat het mooi geweest is. 

Een paar minuten later zit ik weer vredig op een grote rots met uitzicht op het gat in de 

grond.  

Eigenlijk weet ik het al sinds Israël, waar ik, dankzij mijn hernia, van tijd tot tijd gewoon om 

viel. Als ik niet de zekerheid heb dat ik vol languit kan vallen, dan verdomt het lijf het. Lastig, 

maar met de hoogteverschillen in de Betuwe is er goed mee te leven.  

We maken nog één stop, en zien hoe de zon lange schaduwen in de Canyon werpt. Overal 

waar je stopt hangen indianen rond die proberen je stenen en sieraden te verkopen. Bij de 

laatste plek vraagt een van hen of hij mee kan liften. Voor ons geen probleem. Het joch 

spreekt zo slecht engels, dat hij niet verder komt dan dat hij bij de kennie in het Whitehouse 

woont. Maar hij neemt blijmoedig afscheid. We eten bij een Burgerking in Chinle, en doen 

wat inkopen. Het winkelcentrum is, evenals de omgeving, zeer armoedig. Bedelaars 

proberen je geld af te troggelen en er lopen een aantal verwaarloosde honden rond. We 

keren redelijk snel naar ons rookhol terug. De Canyon de Chinle is niet het hoogtepunt. Maar 

ja, we hebben al zo veel moois gezien…. 
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25 APRIL – FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY 

We zijn vroeg wakker. Het bed in dit hotel was 

ook waardeloos. De was is inmiddels schoon en 

droog. Er was, zoals zo vaak, wel een strijkplank, 

dus ik loop nog steeds in mijn eerste set kleren. 

Als we dit ooit overdoen gaat er minder mee. 

Doets heeft een redelijke reis in petto, al is er 

aangegeven dat we af kunnen snijden. We doen 

dat, en prijzen ons gelukkig met de belangrijkste 

Doets adviezen: start met een volle tank, en 

neem water mee. We snijden meer dan 80 mijl af door Indian Highway 59 te nemen. Dat 

betekent dat we in anderhalf uur zo’n 12 auto’s zien. Verder helemaal niets. Nou ja, niets, er 

is een landschap. Als we dit landschap in Zuid Limburg hadden, zou niemand meer naar de 

Ardennen gaan. Wijds, met ruige rotsen in wisselende kleuren. We rijden met open mond 

rond. Dus is het goed dat we water bij ons hebben, want een droge bek is ook niets. Dit 

water is trouwens prettig koel. Dit dankzij tip 3. Bij aankomst hebben we voor nog geen vier 

dollar een piepschuim koelbox gekocht. In ieder hotel kwakken we daar een schep ijs in, die 

standaard gratis wordt verstrekt. Zo blijft alle keurig op temperatuur. Ook de druiven en de 

smeerkaas voor onderweg blijven op deze manier heel smakelijk.  

Door de shortcut zijn we snel in Kayenta. 

Het landschap is overgegaan van mooi 

naar verbijsterend. We nemen een kop 

koffie en proberen de plaats te 

fotograferen. Dat laatste is best lastig, 

deze plaatsjes zijn veelal armoedig, en 

weid verspreid. Maar met digitale foto’s 

hoef je niet op een foto meer of minder 

te kijken (we maken er zo’n 350 per dag). 

Daarna leggen we de laatste 22 mijl naar 

Gouldman’s Lodge aan de rand van 

Monument Valley af. 

De valley is heel wijd, met op een groot aantal plaatsen een rotsformatie van zo’n honderd 

meter hoog. Iedereen kent het van foto’s en film, maar de werkelijkheid is nog mooier.  

In het motel worden we verwelkomd met een fax van Doets. Naar aanleiding van het feit dat 

er niet was geboekt in Chinle hadden we een fax gestuurd, en nu is er een keurig antwoord 

terug. Alles is opnieuw gecontroleerd, excuses en een prettige reis verder. Doets mag 

blijven!!! 
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Die middag doen we niet veel. 

Wat zwemmen, luieren, naar huis 

bellen en het museum van het 

motel bekijken. Bij dat laatste 

struikelt Nelleke gemeen over een 

stang van een huifkar. Haar 

scheen wordt blauw en dik, maar 

ze blijft de humor er van in zien. 

“Ik vertel gewoon dat jij me slaat” 

is haar oplossing. Het terras van 

onze kamer geeft uitzicht op 

Monument Valley. Op enig 

moment zie ik dat de monuments 

aan het verdwijnen zijn. Er is een zandstorm op komst. Binnen 5 minuten verdwijnen de 

rotsen in de mist. Een kwartier later zijn ze weer terug. Ook dit is dus echt, en niet alleen iets 

uit verhalen. 

Voor in de avond rijden we naar het Navajo Tribal Park. We zijn benieuwd of er iemand is 

voor onze rondrit met Jeep. We hebben geprobeerd om te herbevestigen, maar verder dan 

een antwoordapparaat zijn we niet gekomen. De bewaker bij de ingang geeft ons enige 

hoop. Totem Pole? Die zijn wel ergens op het parkeerterrein. Als we het terrein op rijden 

rijdt er net een jeep van Totem 

Pole weg. En volgens ons waren we 

meer dan een half uur te vroeg. Er 

staat nog een bus met een 

chauffeur. Hij is in het Navajo aan 

het praten met een vrouw in een 

auto naast hem. Totem? Ja, dat is 

hij ook. Als we vouchers hebben, 

kunnen we gaan. Wachten op 

anderen vindt hij niet nodig. 

Omdat we toch met zijn tweeën 

zijn, kunnen we voorin bij hem in 

de cabine, in plaats van achterop.  

Dit heeft het voordeel dat we 2,5 uur met elkaar kunnen praten. Nathaniel is een echte 

Navajo. Als blijkt dat we echt geïnteresseerd zijn volgt niet alleen een prachtige uitleg over 

Monument Valley, maar ook over de hele indianencultuur. Daarbij wisselen we 

wetenswaardigheden uit over ons leven. Hij in een klimaat met te weinig water, wij op een 

plaats met te veel. Nederland kent hij niet, maar Duitsland wel. Zijn chef is daar recent 

geweest om reclame voor Totem Pole Jeeptours te maken. Het was er winter, dus zijn 
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kinderen zijn er bijna bevroren. Maar verder hadden ze veel lol. Vooral over de Duitse 

steden Hamburg en Luxemburg was zijn chef zeer te spreken geweest. 

Mooie verhalen over opnamen van de Wild, Wild West met Wil Smith, Back to the Future en 

de John Wayne films wisselen elkaar af met verhalen over het indiaanse geloof en hun 

heilige plaatsen. Nadat hij er van overtuigd is, dat we hem en zijn cultuur serieus nemen, last 

hij voor zichzelf een gebedspauze in. Wij vinden het prima, onder de Dome met de 

adelaarskop is het prima verblijven. 

Dankzij het fotograferen van Nelleke dringt tot hem door dat we bioloog zijn. Zijn standaard 

verhaal over er zijn hier arenden, ratelslangen en schorpioenen wordt ineens sterk 

aangepast. Hij laat ons allerlei planten zien die de indianen gebruiken. Een aardig voorbeeld 

is de Yucca, waarvan de wortels als zeep worden gebruikt. Ook de problemen met het vee en 

de droogte komen naar voren. Nathaniel toont ons muurschilderingen van de Anasazi. Voor 

hem is het verdwijnen minder mysterieus. Hij gaat er van uit dat ze door zijn stam goeddeels 

in de pan zijn gehakt, en dat de rest is gevlucht naar het gebied van de Hopi, waarmee ze zijn 

vermengd. Hopi en Navajo blijken dan ook geen vrienden.  

Nathaniel probeert ons nog een hogaan te laten zien. Dit is de traditionele indiaanse 

koepelvormige woning. De bewoonster is al 103, en spreek alleen Navajo. Een dollar snapt 

ze echter wel, dan mogen we vast naar binnen. Helaas is de vrouw er niet, dus dit gaat aan 

ons voorbij. Naast de hogaan staat die van haar moeder. Die is na haar overlijden afgesloten, 

volgens indiaanse gewoonte.  

Op enig moment begint 

Nathaniel zich zorgen te 

maken. Door de zandstorm, 

en onze gesprekken ziet het er 

naar uit dat hij niet op het 

juiste moment op de juiste 

plaats is voor de 

zonsondergang. Hij lijkt 

opgelucht als we zeggen dat 

dit wel het laatste is waar we 

voor komen. We wijken hierin 

duidelijk af van de 

Amerikanen, waarvoor sunset een must is. Zeer tevreden gaan we terug naar het motel. Dit 

is een wereldervaring. 
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26 APRIL - MONUMENT VALLEY - MOAB 

We vertrekken op ons gemak, Doets geeft 

aan dat we slechts 150 km voor de boeg 

hebben. Vrij snel na Monument Valley 

rijden we langs the Valley of the Gods, 

met prachtige rotsformaties. We volgen 

het advies op om via Mexican Hat en Bluff 

te rijden. Mexican Hat is genoemd naar 

een onwaarschijnlijke rotsformatie, waar 

een enorme rots als een Mexicaanse 

hoed op wat andere rotsen rust. Gaande 

de rit komen we er achter dat er een 

rekenfout is gemaakt. Het is ruim 150 mijl, en dat is toch ruim anderhalf keer zo lang. We 

lassen daarom een rustpauze in bij Hole ’n the rock. Een rustplaats met een grote 

verzameling rare spullen, van houten beelden, via een verzameling nummerplaten tot een 

ren met struisvogels. 

Redelijk snel daarna komen we in Moab. Hotel na hotel heeft een bord “No Vacancies” voor 

de deur staan. Op ons is echter gerekend. Om de een of andere reden zitten we voor het 

eerst deze trip in een plaats die helemaal vol is… 

We sjouwen de spullen naar de kamer, en na een korte rust gaan we naar Arches National 

Parc. Arches ligt bij Moab om de 

hoek. Voor Amerikaanse begrippen 

is het klein, een soort Hoge 

Veluwe. Wat het bijzonder maakt 

zijn de rotsbogen, die door regen 

en ijs zijn uitgeslepen. We bekijken 

vooral Delicate Arch, van de 

spijkerbroekreclame. Nelleke vindt 

weer allerlei mooie bloeiende 

planten, en ik een paar hagedissen. 

We maken een babbel met een 

Nederlandse immigrant, en zo gaat 

de dag snel om. Wat heel aardig aan de omgeving is, is dat Arches bestaat uit Mesa’s en 

Buttes, oftewel een oud gebergte, terwijl op de achtergrond vaak de hoge besneeuwde 

toppen van het La Sal gebergte te zien zijn. Dit laatste is een jong gebergte met een heel 

ander structuur (een soort Alpen). 
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Terug in Moab valt het grote 

aantal oude auto’s op. Ik ga 

op jacht om er wat te 

fotograferen voor Stef. Foto’s 

maken vinden Amerikanen 

prima, maar ze bemoeien 

zich er wel me. Als ik uitleg 

dat ze voor mijn zwager zijn, 

die monteur is, krijg ik hele 

verhalen. Morgen is er een 

parade van klassieke auto’s. Er doen er dit jaar meer dan 700 mee. De avond van tevoren 

rijden ze al rondjes door Moab. Geen wonder dat er geen bed in de stad meer vrij is. Op 

straat zitten al rijen mensen met klapstoeltjes te kijken naar wat er in Mainstreet voorbij 

rijdt. Niet alles is in orde, en dus scheuren de politie en de sheriff van Moab driftig heen en 

weer om mensen op de bon te zetten. Daarbij worden de overtreders luid aangemoedigd 

door het publiek. Ook de snelheidscontroles die we in de stad hadden gezien worden me nu 

duidelijk….. 

27 APRIL - MOAB 

Tot nu toe is het weer fantastisch geweest. Soms 

een enkele druppel, waarbij we goed moesten 

zoeken waar de bijbehorende wolk was. Vandaag 

is dat anders. Het is dicht bewolkt, en het heeft al 

geregend. Het is koud en winderig. En we gaan 

raften! 

Allereerst maken we gebruik van de ontbijtbar, 

onze eerste deze trip. Daarna worden we bij het 

hotel opgehaald door Scott, Amy en een 

vriendelijke chauffeur van Tag-along, de raftclub waarmee we de “daily” op de Colorado 

rivier gaan doen. In het dorp voegt zich een Amerikaans gezin bij ons, en Bozo, de arrogante 

leider van het team. Het Amerikaanse gezin is in het rijke bezit van een ca. 7 jarig zoontje 

Daniel, die direct aankondigt dat hij het niks vindt. Scott probeert hem enthousiast te 

krijgen, maar dit leidt alleen tot heftiger gechagrijn. Halverwege moeten we nog wat 

Zwitserse vrouwen ophalen kondigt Bozo ons aan, daarna staan we binnen een kwartier aan 

het water. Bij het water worden we verdeeld in 2 rafts. Wij gaan met het Amerikaanse gezin 

mee met Scott, de Zwitsers (die er zelf op staan Zweden genoemd te worden) gaan met Bozo 

en trainee Amy in de andere boot. 
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Van het Amerikaanse gezin staat 

Bernáár, de Mexicaanse 2e (Ne) man 

van de roodgeverfde vrouw al weer op 

zijn voeten. In een poging om 

tenminste de ca. 11 jarige dochter 

enthousiast te krijgen begon hij een 

stoeipartijtje. Een korte hoek onder het 

reddingsvest was voldoende om hem 

knock-out te krijgen. Als hij weer lucht 

heeft vertelt hij dat ze dat vaker doet 

omdat ze het leuk vindt. Ik overweeg 

om het begrip dwergwerpen uit te 

leggen….. 

Voor kenners van raften is het vandaag helemaal niets. Het water is sinds 1972 niet meer zo 

laag geweest, en wind, regen en laaghangende bewolking maken het beloofde fantastische 

uitzicht ook niet waar. Vooral Bernáár maakt zich zorgen. Hij vraagt zich af of de wind ons 

niet tegen de stroom in zal blazen. Daniel wordt nog chagrijniger. Hij wil alleen op de bodem 

van de boot zitten, met zijn capuchon over zijn hoofd. Scott vertelt dat het inderdaad 

mogelijk is dat we stroomopwaarts geblazen worden, maar dat als we een plek 3 keer 

hebben gezien, het machtige gevoel van déjà vu zullen leren kennen. Om de moed er in te 

houden stelt Scott voor dat we eerst kennis maken. We stellen ons voor, daarna mag 

Bernáár van de nep-rooie 

uitleggen wie hij is. Zijn Engels is 

belazerd, maar het wordt 

duidelijk dat hij uit Mexico komt 

en daar ook heeft geroeid. Hij wil 

dus wel wat mee peddelen. 

Daarmee is het voorstellen 

afgelopen. Van onder een rode 

capuchon komt alleen de vraag of 

we er al bijna zijn, en dochter is 

nu ook officieel boos. Ze praat 

niet meer. Artificial-Redhead laat 

het er nu ook maar bij zitten.  

Onderweg licht Scott van alles toe. Hij heeft ook wel door dat achter hem alleen een grote 

bek te verwachten is, dus vertelt hij het mij. Helaas zit Nelleke ook achter, en zo mist ze 

alles. 
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De verhalen gaan over de geologie van het gebied, en de ontwikkeling van de natuur. Ik zie 

verschillende vogels, zoals Canadese ganzen, futen en iets wat “sucker” wordt genoemd, 

maar waar ik geen Nederlandse variant van ken. Scott vertelt verder dat Moab zich vooral 

heeft ontwikkeld door de 

uraniumwinning, die nu op zijn gat 

ligt, het toerisme en de 

filmindustrie. Reclames van o.a. 

Marlboro, en films van John 

Wayne en City Slickers zijn hier 

opgenomen. 

Nu wordt er weer gewerkt aan 

Austin Powers.  

Na een uur of 2 zijn de 

omstandigheden nog niet veel 

beter. In een poging om iedereen 

te vermaken heeft Bernáár de hele raft bij elkaar geschreeuwd omdat er een panter op de 

kant staat. Dochter besluit weer mee te doen, voordat een volgend kalfje aan de oever in de 

geest van B wordt omgezet in iets duisters. 

Scott probeert nog iets spanningverhogends te doen door de raft in de breedte over 

stroomversnellingen te laten gaan. Het water is zo laag, dat ook dat niet helpt. Daniel mag 

van zijn moeder niet meer vragen of we al van boord mogen. De zieke geest is 5 seconden 

stil, en komt dan met de oplossing: “I have to go to the restroom”. Broek naar beneden en 

water toevoegen aan de veel te lage Colorado is niet bespreek baar. Het laatste uur wordt er 

permanent gezeikt over het toilet. Scott probeert water over hem heen te scheppen, ik zou 

het kreng buitenboord willen houden en uitwringen. Dat laatste zou vast als child abuse 

worden opgevat.  

Gelukkig lopen we op een moment vast. 

Er is wat sensatie. De waterstand schijnt 

dat het grootste probleem te zijn. 

Loskomen is dan vaak moeilijk. Ten 

minste, als je Amerikaan bent, en 

veiligheidsvoorschriften aangeven dat je 

alleen met peddels mag werken. 

Nu ben ik geen Amerikaan, verwoed 

Ourthe zwemmer, en ik heb een wetsuit 

aan. Tot verbijstering van Scott stap ik 

uit de raft, en duw hem los, probleem 
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opgelost. Maar… Not the American way!! 

Een paar stroomversnellingen later staan we aan de kant. Alles bij elkaar leuk om één keer te 

doen. In de toekomst hoeven we niet meer. Wel kan ik me voorstellen dat het onder iets 

betere omstandigheden veel leuker is. Nelleke stelt Daniel in ieder geval kandidaat voor de 

Oscar voor rampenbak van deze reis. We zullen zien.  

Na de raft zet Bozo eerst de Zwitsers af. Deze oudere vrouwen hebben niet mee gepeddeld, 

maar dat vind hij niet erg verkondigd hij luidkeels, dat de trainee kon al het werk doen. Scott 

stelt tevreden dat hij wel hulp had.  

In het hotel verkleden we ons snel, 

waarna we teruggaan naar Arches. 

Daar waren we nog niet uitgekeken. 

We beginnen helemaal aan het eind 

van het park, waar we een hike naar 

Landscape Arch maken. Het weer is 

inmiddels opgeklaard, en we lopen 

nog een uurtje verder door het 

mooie gebied. Onderweg ziet een 

Amerikaan ons fotograferen. Of we 

samen op de foto willen? Dit lijkt ons 

leuk, alleen digitaal fotograferen is 

niet iedereen gegeven. De man krijgt ons toch grotendeels in beeld. Alleen de voeten komen 

niet in beeld. Op de terugweg maken we nog een stop bij de Windows, zodat we uiteindelijk 

de bekendste bogen allemaal gezien hebben. Dat zijn er maar een stuk of 12 van de ca. 2000 

die er in het park moeten zijn. 

Om zes uur zijn we terug in Moab. Da’s te laat. Mainstreet is afgezet, en ik kan niet naar het 

hotel. Via een omweg komen we aan de andere kant van de stad, waar ik weer Mainstreet 

niet in mag. Nu staan we maar een 

paar honderd meter van het hotel, 

tijd voor discussie dus. De agent in 

kwestie vertelt me dat ik er echt 

niet in mag, en dat hij er ook maar is 

neer gezet. Ik wijs hem op het motel 

met de mededeling dat ik toch 

niemand in de weg rij. Hij lijkt niet 

gelukkig, maar laat me door. Nu 

moeten we nog eten. Alle 

restaurants zijn vol, alleen bij 

Wendy’s, aan de andere kant van Mainstreet, vinden we nog een tafeltje. Voor Nelleke is dit 
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balen, want door de inspannende dag is ze helemaal afgedraaid. Na het eten klaart ze weer 

op, en zo kunnen we samen volop genieten van het fantastische spektakel van de autoshow. 

Mensen zitten rijen dik op klapstoeltjes, pick-ups worden als tribunes gebruikt, en er staan 

zelfs barbecues op straat. De meest waanzinnige auto’s rijden rond. Van fantastisch 

onderhouden 50-er jaren Buicks, Cadillacs en Chevrolets tot volkomen omgebouwde Fords, 

soms zelfs met vlammen uit de uitlaten en gekleurde verlichting onder de hele auto. Publiek 

en politie heeft het maar druk met de 751 officiële deelnemers en de tientallen illegalen.  

In augustus schijnen ze nog zo’n feest te hebben, naar dan met jeeps. Een aanrader voor 

iedereen die in de buurt is. 

28 APRIL - MOAB 

We besluiten het vandaag wat kalmer aan te 

doen, gisteren was echt te heftig. Je krijgt hier 

zo krankzinnig veel indrukken dat het moeilijk 

is alles te verwerken. We gaan vandaag naar 

Canyonlands, een ander groot nationaal park 

bij Moab. Mooie vergezichten en leuke 

wandelingen maken ook deze dag weer 

uitstekend. We zien nog een arch, en veel 

hagedissen en wat chipmunks. De 

picknickplaatsen worden door de Amerikaanse 

overheid standaard voorzien van vaste barbecues. Ondanks de droogte kan het niet uit 

blijven: In de middag staat er al 

iemand grote hamburgers te bakken. 

’S Avonds eten we in een Pizzadiner. 

Voor $ 7,77 eet ik zoveel pizza als ik op 

kan. Daarbij krijg je de rest van de 

maaltijd, zoals in de meeste 

restaurants, er gratis bij. Ik dit geval is 

dat een bord naar eigen keuze uit de 

saladbar, en bier/kaassoep. Deze 

laatste blijkt nog lekker ook. Nelleke 

kiest voor een hamburger. Hoe ze hem 

wil? “Doe maar rood”, zegt ze. De ober 

legt uit dat rood vlees nog bacteriën 

kan bevatten, en dus ongezond kan zijn. “Dat weet ik”, zegt Nelleke vrolijk. “I hate this part” 

zegt de ober, “Iedereen weet dit, maar een wet van de staat Utah schrijft voor dat ik het 

moet melden.”  
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De hamburger smaakt er niet minder om, maar als dit rood is, kan je de well-done als 

damsteen gebruiken. De zwarte stenen wel te verstaan al heb je dan wel een heel groot 

bord nodig.  

’s Nachts hebben de buren de hele nacht de TV keihard aan. Bonken op de muren helpt iets, 

maar weinig uitgerust begin ik aan…  

29 APRIL – MOAB - BRYCE 

De reis van Moab naar Bryce is best lang. 

Doets heeft daarom een tamelijke snelle 

weg tussen beide plaatsen uitgezocht. Wij 

besluiten om een andere weg te pakken en 

via het National park Capitol Reef naar Bryce 

te gaan. Het aantal kilometers is gelijk, 

alleen de weg via dit park laat minder 

snelheid toe. Daardoor duurt het iets langer. 

Capitol Reef mist alle attracties van de 

omringende parken. Het is er mooi en dat is 

dan ook alles. En dus is het er rustiger. We 

kunnen op ons gemak rondkijken bij de prehistorische tekeningen van indianen en de resten 

van de eerste mormonen nederzetting in de omgeving. Er is een fantastische picknickplaats, 

waar verder alleen 2 Japanse vrouwen zitten. We zien er geelbuik marmotten, 2 soorten 

eekhoorns, veel vogels en natuurlijk de niet te vermijden hagedissen. Via een prachtige 

route door het Dixie National forest komen we hoog in de bergen. We zitten nu zo hoog 

(boven de 3000 m), dat de espen nog niet in blad staan. Er ligt ook nog vrij veel sneeuw. Via 

een bergkam “the Grand 

Staircase Escalante” komen 

we in de richting van Bryce. 

Enerzijds ben ik niet zo dol op 

een kronkelige bergroute met 

aan weerszijde afgrond, 

anderzijds hoort het uitzicht 

tot de mooiste die we deze 

vakantie hebben meegemaakt, 

en zo langzamerhand zegt dat 

wat. Wel krijgen we zo toch 

wat haast. Enkele Japanse 

vrienden rijden voor ons een 

toeristische route, waardoor 

we weinig opschieten, en we willen Bryce nog zien. 
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Uiteindelijk komen we rond halfvier aan bij het hotel. We moeten de eekhoorns bijna 

wegschoppen, want die zitten 

overal. De Bryce Canyon Lodge 

ligt bijna op de rand van de 

Canyon, een oud hotel met wat 

kleinere kamers, geen TV’s en 

helaas ook geen 

koffiezetapparaten. De 

rotspunten in de canyon worden 

hoodoo’s genoemd. Een naam 

die niets zegt, maar da’s niet zo 

erg, want iedere omschrijving 

van de rotsen in Bryce faalt toch. 

Ik kijk over de rand en denk: 

daar gaan we weer met de hoogtevrees! Toch doe ik een poging. Er is een kort stuk waar ik 

liever zou kruipen, maar daarna gaat het prima. We dalen langs de hoodoo’s af naar de 

bodem van de Canyon. Aanvankelijk is het druk, maar uiteindelijk blijven alleen de twee 

Japanse vrouwen van de picknick over. In de canyon zijn we alle vier de weg kwijt, maar met 

wat kaarten komen we er toch weer uit. Als snel staan we weer boven.  Daar vraagt een Ere-

Sheriff of hij van ons beiden een foto moet maken? Graag dus. Maar ja, digitaal 

fotograferen…… Eerst begeeft de batterij het. Dit kunnen we verhelpen. Vervolgens staat hij 

er op om de camera voor zijn oog te houden. En dat werkt dus niet. Uiteindelijk levert de 

scène een foto op, waar zelfs een aanzienlijk deel van onze voeten op terechtkomt. Liever 

hadden we een foto van 

hem gehad. Zijn hoed is een 

echte cowboyhoed, met zijn 

ster, een adelaarsveertje en 

de huid van een ratelslang. 

De gesp van zijn riem doet 

vermoeden dat hij ten 

minste één keer 

wereldkampioen boksen is 

geweest. We praten nog 

wat met hem en zijn vrouw, 

die vertelt dat haar 

grootvader uit Nederland 

kwam. Alleen niemand wist zijn naam uit te spreken. Alsof den Ouden echt een probleem is. 

‘s Avonds eten we in het hotel restaurant. Het is smakelijk, en erg genoeglijk. Twee manen 

vallen op doordat zij hun cowboy hoed op houden. Een van hen is onze sheriff. 
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30 APRIL - BRYCE - ST.GEORGE 

Ik begin de dag met een hartelijk “lang zal 

ze leven” voor de oude koningin, maar 

denk maar niet dat ik serieus wordt 

genomen. Nelleke vraagt alleen of ik ook 

zing voor Pieter met de Oren. We 

ontbijten weer in het restaurant, want er 

stond geen koffiezetapparaat op de 

kamer en een koude start is ook niets. 

Zoals altijd worden we naar een plek 

gebracht, waarbij wordt aangegeven wie 

onze waitres zal zijn. Alleen als we een 

ontbijtbuffet willen kunnen we direct starten. 

We beginnen dus onmiddellijk. We ontbijten op ons gemak, maar mooi dat er geen waitres 

langs komt. Water en extra koffie kunnen we vergeten. Nu kunnen we dat ook zelf regelen, 

dus eigenlijk verloopt het ontbijt goed. Als ik aan de laatste slokken koffie toe ben komt de 

waitres alsnog opdagen. “Sorry it took so long, what can I do for you guys?” “De cheque 

graag”, is alles wat we nog nodig hebben. Voor Amerikanen kan dat niet. Hun hele systeem 

is service gericht. Ze probeert ons nog koffie of vruchtensap te slijten, maar mooi niet: wij 

gaan onze spullen weer in de auto stoppen en vervolgen de weg naar Zion. 

De rit is kort, dus eerst willen we nog een paar keer in de Bryce Canyon kijken. Dat gaat 

fantastisch, al is de wind koud en hard. We fotograferen weer wat eekhoorns, en dan ziet 

Nelleke een roedel herten. Ook die 

blijken goed digitaal te benaderen. 

Tevreden vertrekken we naar de 

volgende stop. Deze stop hebben 

we zelf ingelast. De officiële Doets 

reis gaat in een keer door naar 

Vegas. Wij gaan naar St. George om 

langer in Zion te kunnen wandelen. 

Feitelijk blijkt St. George een 

misser. Het ligt 39 mijl buiten het 

park. Da’s net te ver om de koffers 

af te zetten en weer terug te gaan, 

want heen en terug is dat dus meer 

dan 100 km. Even buiten het park zijn wat plaatsjes met grote hotelketens. Die waren veel 

beter geweest. Een van de plaatsjes (even voor het park) fotograferen we wat uitgebreider.  
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Smalltown Amerika is armoedig, met vaak meer autokerkhof dan werkgelegenheid. Voor een 

wat vollediger beeld van het land mag het niet ontbreken. De kapotte auto’s, de mensen die 

permanent leven in een versleten caravan en de kale general stores.  

Omdat het hotel te ver is stoppen we onderweg in Zion om te wandelen. Meestal zijn 

Amerikanen voorbeeldige autorijders. In het park heb ik last van een bumperklever. Als ik 

hem afschud, druk ik bijna de Mazda aan puin. Een teken dat we het wat rustiger aan 

moeten doen. 

De eerste wandeling is naar een 

uitzichtpunt over Zion Canyon. Een 

mooie wandeling van een mijl. We 

doen er ruim een uur over. Dit 

brengt me op wandelen in 

Amerikaanse parken. Allereerst 

kan je niet anders zeggen dan dat 

de wandelingen altijd keurig 

verzorgd zijn. Meestal worden ze 

aangegeven met hopen steen en 

bordjes. Hoewel het ons een paar 

keer lukt, kan je alleen verkeerd lopen als je je best doet. Aan het begin van de wandeling 

wordt keurig aangegeven wat je te wachten staat aan bezienswaardige zaken, 

hoogteverschillen worden goed weergegeven en aanbevelingen om water mee te nemen en 

hoe te vechten met een bergleeuw ontbreken zelden. De afstand is een ander verhaal. 

Hiervoor hebben ze een nationale afdeling afstandgokken. Deze gokken in halve mijlen, en 

meestal verkeerd. We hebben mijlen gelopen in een minuut of tien, maar we hebben er ook 

wel eens een half uur over gedaan. Soms staat ook de wandeltijd er bij, en die is wat 

betrouwbaarder. Wat de afstand 

betreft heeft de uitdrukking 

“take a hike” nieuwe betekenis 

voor me gekregen. 

Na de wandeling stoppen we bij 

het bezoekerscentrum, vandaar 

uit maken we een tweede 

wandeling langs een riviertje en 

over een bergkam. Dan is het 

echt tijd om naar het hotel te 

gaan, dus de gratis busritten het 

park in laten we voor wat het is, 

en dat is jammer. 
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St. George is snel gevonden. Het is de eerste grotere plaats na Los Angeles, maar het hotel is 

snel gevonden, en erg comfortabel. Een goede service, een leuk zwembad en om de hoek 

een aantal Diners waar tegen redelijke prijs gegeten kan worden. We kiezen voor Shoney’s, 

waar een werkelijk uitstekende maaltijd wordt neergezet. Daarna wandelen we wat door 

een factory outlet, waar we met een aantal boeken en een DVD thuiskomen. We gaan 

bijtijds naar bed, want de reis is vermoeiend, en morgen is het tijd voor Las Vegas. 

1 MEI – ST.GEORGE –  LAS VEGAS  

We beginnen de dag met Marijke te bellen en 

haar te feliciteren met haar verjaardag. We 

bellen gelijk een aantal andere familieleden. 

Alles gaat gelukkig goed. Alleen Merijn krijgen 

we niet te pakken. Vervolgens gebruiken we het 

gratis ontbijt bij Shoney's. We krijgen donuts, of 

in ieder geval cakejes die daarvoor door moeten 

gaan. Ik vind het prima, Nelleke bevalt het 

minder. We hebben er in ieder geval veel lol om. 

Nu kunnen wij eens “DONUTS” roepen a la 

Homer Simpson. 

Daarna is het gasgeven naar Vegas. We zijn er voor twaalf uur. En dat is snel, zeker als we 

meerekenen dat we in een andere tijdzone terechtkomen en de klok dus weer een uur 

verschuift. Vegas ligt inderdaad midden in de woestijn. Landschappelijk heeft het helemaal 

niets. Toch trekt het veel mensen, het is de grootste stad van Nevada.  

Het boeiendste deel van de stad is de Strip (officieel Las Vegas Boulevard), waaraan de grote 

casino’s zijn gelegen. Door een verkeerde 

afslag sta ik al snel op deze strip, maar 

ons hotel ligt net om de hoek, nog geen 

honderd meter van de strip. We hebben 

dan wel uitzicht op de strip. Bij Doets is 

men niet bekend met de nationale 

afdeling afstandschatten van Amerika. 

Het Rio ligt zeker een mijl van de strip, 

aan de andere kant van de snelweg. De 

kamers met uitzicht op de strip zijn er 

wel, maar of we dan wel even willen 

bijbetalen. En dus eindigen we in een 

suite op de 6e etage met uitzicht op 

Hotel Rio Drive en het achterland van Vegas. Maak uit dit verhaal niet op dat het een 
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achteraf hotel is. Het ding is zo groot dat ik begin met te verdwalen op de parkeerplaats voor 

het personeel. Alle kamers zijn suites met 

een omvang van ongeveer onze 

woonkamer, voorzien van extra zithoek, 

TV, kluis, koelkast etc. Er zijn diverse 

restaurants, een enorm casino en een 

winkelboulevard op de eerste verdieping. 

Dat de kamer dan wat minder ligt, is voor 

ons geen punt; als we terugkomen uit het 

nachtleven zijn we toch afgedraaid. 

Allereerst verkennen we het hotel. In een 

van de winkels ligt een krant met als kop 

dat in Laughlin 3 bikers zijn doodgeslagen 

tijdens gevechten tussen motorbendes, daar hebben wij tussendoor gewandeld. Verder valt 

op dat er, naast de spa en het zwembad, een vaste stek is om te trouwen is. In feite hoef je 

het restaurant niet uit, maar wij gaan naar de Strip. Omdat het zo’n eind lopen is heeft het 

hotel een gratis shuttle, maar die laten we maar even voor wat het is. De weg langs de 

enorme snelwegen is ook wel lollig, Op de Strip kijken we onze ogen uit. We lopen van Ballys 

in de richting van de New York. De casino’s zijn in verschillende perioden neergezet. 

Daardoor verschillen ze sterk van uiterlijk. Sommige, zoals de Mirage en de Flamingo hebben 

aan de buitenkant weinig opmerkelijks. Anderen, zoals Paris, New York en de Venetian slaan 

helemaal door. Bij Paris zijn de opera, De Arc de Triomphe en de Eiffeltoren nagebouwd. 

Alles op schaal, maar de Eiffeltoren 

is nog altijd meer dan 100 m.  

Nelleke koopt een lepeltje, en we 

lunchen bij McD. De keten is hier 

helemaal waardeloos, dus dat was 

eenmalig. We fotograferen het 

Vrijheidsbeeld bij de New York (en 

de rest ook) en lopen wat casino’s 

binnen. Overal zitten mensen 

achter gokautomaten, 

roulettetafels of kaarttafels. 

Sommige spelen met geld, anderen 

hebben een soort creditcard 

waarmee ze permanent door kunnen spelen. Meestal zit de kaart met een elastiek als een 

soort navelstreng aan de speler vast. De casino’s zijn vaak ook binnen thematisch 

opgebouwd. In Paris staat binnen de Pont Alexandre nagebouwd, ook de poten van de 

Eiffeltoren lopen in het gebouw door. 
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In de Flamingo komen we terecht in de binnentuin met meerdere zwembaden, bars en niet 

te vergeten mogelijkheden om te trouwen. We zijn getuigen van één jawoord tussen de 

plastic flamingo’s, maar zien die dag nog 

diverse vrouwen in bruidsjurk rondlopen. 

Er zijn trouwens ook andere manieren dan 

een bruidsjurk om op te vallen. Zo kan je de 

meest waanzinnige auto’s huren om op de 

strip heen en weer te rijden. Porche’s, 

Ferrari's en open elektrokarretjes staan op 

een aantal plaatsen opgesteld met een bord 

“huur mij”. Een Italiaans stel hobbelt van auto 

naar auto om zich te laten fotograferen met 

een houding van “die is van mij”. Naast auto’s 

kan je kiezen voor sierraden. Echt peperdure uit de winkeltjes in de casino’s, maar ook 

afzichtelijke nepplastic in goudkleur uitvoering voor nog geen $ 5 in de souvenirshop.  

Aan het eind van de middag gaan we terug naar de Rio om even uit te rusten. Als het begint 

te schemeren kopen we een sandwich in een van de bars en nemen de shuttle naar de strip. 

’s Nachts kan het helemaal niet op. Storend zijn de folderuitdelers, die in een haag delen van 

de Strip bevolken. Permanent proberen ze je een uitnodiging voor een gratis bezoek aan een 

show in een casino, of de services van hoeren in je handen te duwen. Wat de sex-industrie 

betreft, er staan ook allerlei bakken waar je zelf de folders uit kunt zoeken als je daar meer 

behoefte aan hebt, alle varianten voor hem en haar zijn in de aanbieding. Gegarandeerd 

binnen 20 minuten bij u op de kamer! Aanvankelijk probeer ik de papiermassa vriendelijk af 

te slaan. Daarna volgt het straal negeren, want er 

staan gewoon te veel van die typen. Tot slot 

probeer ik het met grommen, soms werk dat, 

maar veel uitdelers staan met een diskman, dus 

die horen niets. 

Uiteindelijk gaat het grootste deel van de 

aandacht toch naar de lichtreclames en de 

shows. Dat laatste lukt ons niet zo best, we zijn te 

druk met algemeen rondkijken. De japanners 

doen dat beter, die draven kuddegewijs achter 

een gids met een vlag aan om niets te missen. 

Wij zien het staartje van de show bij Treasure 

Island en maken twee keer een 

vulkaanuitbarsting bij de Mirage mee. Ook de 

watershow bij de Bellagio zien we voor een deel. 



USA 2002 South West & D,C. 

 28 

Het meest zijn we onder de indruk van de Venetian. Niet alleen zijn buiten delen van Venetië 

nagebouwd, binnen zijn op de eerste etage kanalen aangelegd, waar zingende gondeliers 

mensen rondvaren. Dit is natuurlijk een uitgelezen 

moment om een aanzoek te doen! Wij slenteren 

alleen rond, langs de bogen van het Dogenpaleis en op 

het St. Mark plein. Dat is een goede imitatie van het 

San Marcoplein, maar omdat een kerk ontbreekt, 

hebben ze het plein toch maar anders genoemd. Het 

licht is binnen zo helder, dat een deel van de foto’s 

achteraf overbelicht blijkt. Eenmaal terug op de strip 

lopen we, na nog een vulkaanuitbarsting, langs de 

Paris weer naar New York. Hier binnen zijn allerlei 

straatjes en een deel van Central Park nagebouwd. 

Het haalt het voor ons echter niet bij the Venetian. 

Een aantal casino’s zien we alleen uit de verte. Moe 

komen we rond middernacht weer in het hotel. We 

hebben lang niet alles gezien, daarvoor is een dagje 

Vegas te kort.  

2 MEI – LAS VEGAS – DEATH VALLEY 

We staan op ons gemak op. Voor het eerst 

moet ik de schoonmaakster buiten houden 

met het “niet storen” bordje aan de deur. 

Eenmaal in de auto rijden we in een hoog 

tempo naar onze nieuwe bestemming. In het 

plaatsje Pahrump zoeken we de kortste weg 

naar Death Valley, maar besluiten uiteindelijk 

tot de Doets route. Vele mijlen later komen 

we vanaf de andere kant een bord tegen 

“kortste weg naar Las Vegas”. De route is er 

dus wel. De omweg in Pahrump geeft ons de 

gelegenheid om een groeistadje in Nevada te bekijken. Opnieuw leeft het van de casino’s en 

bordelen maar het is een stuk welvarender dan vele andere dorpen waar we doorkomen.  

Als we vanuit het stadje weer op weg zijn rijden we van Nevada naar Arizona (Het valt 

Nelleke op dat dit staat voor “Droog gebied”, nu dat klopt), en van daar uit door naar 

California. Het blijft rustig op de weg. We zien zelfs een auto met caravan. Zal je denken: is 

dat bijzonder dan? Het antwoord is dan ja. Als Amerikanen iets meeslepen is dan bij 

voorkeur een boot of een waterscooter. Met name in de woestijn zijn die populair. Je weet 

tenslotte maar nooit wanneer de zeespiegel rijst. Daarna volgen de motoren, je weet 
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tenslotte maar nooit wanneer de auto het begeeft. Vakantie houden doen Amerikanen 

liever niet in een caravan. Men geeft de voorkeur aan de camper. Liefst wel een met een 4x4 

truck die onder de bak uit kan, maar anders met een auto die achter de camper wordt 

meegesleurd aan een trekstang. (en als dat allemaal niet kan, kan je altijd voor- of achterop 

nog een motor zetten). 

De rit voert ons over een aantal vlakten en bergketens. Mooi, maar niet spectaculairder dan 

tot nu toe, of het zou de wervelwind moeten zijn die we tegen komen. Door de draaikolk 

wordt stof honderden meters de 

lucht in gezogen. 

Eenmaal in het park komen we 

eerst bij Zabriskie point. Een mooi 

uitkijkpunt over onwaarschijnlijke 

rotsformaties. Een groep 

motorrijders vraagt of ik even uit 

de weg wil gaan, ze willen op de 

groepsfoto. “Das ist kein 

probleem”, antwoord ik. Als ik dan 

ook Duits spreek, kan ik net zo 

goed de foto maken. En zo sta ik 

even later een groep vetlederen bikers (inclusief voeten) te fotograferen. Enkele minuten 

later zijn we bij ons hotel in Furnace Creek. Het is een ballentent. Eten kan er, maar er is een 

minor dresscode. Geen T-shirt, geen short, geen jeans. Stropdas hoeft niet. Nelleke trekt een 

overhemd van mij aan over een hemd, dus die ziet er keurig uit. Ik trek als wraak een colbert 

aan. Prompt ben ik de enige, maar ik zal ze hebben met hun code. Het eten is duur, maar 

uitstekend.  

Die middag doen we, op een korte 

wandeling na, niets. Enerzijds komt 

dat goed uit, want we zijn nog moe 

van Vegas. Anderzijds is het 

jammer, want we missen nu wel 

wat in Death Valley. De zoutvlakte 

en de enorme droogte zien we, 

maar de verwijzing naar de mooie 

punten en het museum missen we. 

De deskclerk overvalt ons bij 

binnenkomst namelijk niet alleen 

met de dresscode, maar ook met 

allerlei zaken die we kunnen doen. 
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Te laat realiseren we ons dat de lijst alleen zaken bevat die hij ons kan verkopen. 

Bij het hotel is wel een zwembad, dat gevoed wordt met water uit de berg waar Furnace Inn 

tegenaan gebouwd is. Dit water is 32 oC en dus lekker koel in deze omgeving. Amerikanen 

vinden het bad maar niets. Het is een normale rechthoekige bak zonder leuk bochtjes, en er 

is ook geen Spa. Als je naar het zwembad wilt, moet dat wel in een door het hotel verstrekte 

badjas, want we willen er natuurlijk wel uitzien met zijn allen. De wandeling naar het bad 

gaat door een kunstmatig aangelegde palmentuin, die een zeer Britse sfeer ademt. Niet door 

de palmen, maar ook door de aanleg van het geheel en door de kwaliteit van het gras. 

Vandaag maken we dus de enorme overgang mee van de volstrekte decadentie in Vegas 

naar de formele stijfheid in een hotel in Death Valley. De volgende enorme overgang staat 

dan al weer op ons te wachten. 

3 MEI - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES 

In de ochtend werken we de vaste problemen af: 

 Hoe douche ik mij. Of eigenlijk: hoe krijg ik 

water van de gewenste temperatuur uit de 

douchekop. Hier valt het mee, de kranen 

draaien alleen de verkeerde kant uit. Dat 

werkt beter dan de gebruikelijke joystick die is 

gemonteerd. Dan zijn in 1 of 2 knopen alle 

functies verenigd. Door draaien, trekken, 

duwen en schelden moet dan een acceptabele 

situatie ontstaan. Nelleke moet dat, zonder 

haar bril, helemaal op de tast doen! 

 Hoe ontbijten we. Er is hier geen koffiezetapparaat en het restaurant betekent 

dresscode, naar tafel gebracht worden, menu’s, wachttijden etc. Daarna weer omkleden, 

want wij gaan, ondanks de airco niet in een lange broek door Death Valley rijden. We 

besluiten onderweg wel wat te scoren. 

 Spullen naar de auto. We hebben te veel bij ons. Dus het is altijd weer tobben hoe het bij 

de auto komt. Hier gaat dat voortreffelijk. Een lift brengt ons direct naar de oprit naar de 

parkeerplaats. 

 Waar vinden we ijs voor de koelbox. Sinds ik de box gekraakt heb is er nogal wat ijs nodig 

om alles koel te houden. De machine zit naast de lift, dus ook dit gaat vanochtend 

verheugend soepel. 

Na een mijl gereden te hebben (zie afdeling afstanden) komen we bij het onder de 

zeespiegel gelegen Furnace Creek Ranch. Veel gezelliger dan onze ballentent, en met een 
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goede general store. Hier scoren we een ontbijt dat we onder grote belangstelling van de 

plaatselijke raven naar binnen werken. We fotograferen de oude stoommachine en 20 mule 

koets. Dan ziet Nelleke weer een roadrunner. Ik ga nu op jacht, en binnen de kortste keren 

hebben we hem. De 

meer permanente 

bewoners van de ranch 

noemen hem Rudy. 

Rudy blijkt het intellect 

van zijn stripbroer te 

hebben geërfd. Hij gaat 

steeds een 

schijngevecht aan met 

zijn eigen spiegelbeeld 

in de metalen strips die 

onder aan de moteldeuren zitten. Daarbij beweegt hij razendsnel, wat slecht is voor de 

foto’s, maar ook heel lang, waardoor hij toch haarscherp wordt vastgelegd. 

Vervolgens begint de bergetappe naar Mammoth Lakes. We beginnen met twee 

bergkammen van de eerste categorie. In Death Valley staat om de paar kilometer een tank 

met radiatorwater voor als de motor warm loopt. Aan de voet van de Sierra Nevada is die 

service verdwenen. Dit gebergte is het hoogste van vandaag. Sterker nog, het is de hoogste 

van de USA, als we Alaska even buiten beschouwing laten. De witte toppen gaan ver over de 

4000 meter. Onze rit eindigt col-opwaarts op 2700 m. Nelleke heeft er niet zo op. Ze weet 

dat ik slechte ervaringen in de sneeuw heb, en verder heeft ze nog lang niet genoeg van de 

sensaties die dit land brengt. Deze Alpen mogen dan Sierra heten, maar het lijkt er toch wel 

erg op. Nu is dat schijn. Ik heb nog nooit iemand gesproken die in Zwitserland elanden langs 

de weg zag lopen. En ook de jay-birds wijken duidelijk af, evenals al de eekhoornsoorten. 

Door mijn zonnebril ferm op mijn hoofd te houden, evenals mijn nieuwe bucket weet ik de 

lichtoverlast onder controle te 

houden. (De petjes die ik al 

jaren draag zijn hier een 

kwaliteitsproduct met als 

typenaam bucket, spreek uit 

bouqét). Onderweg ontdekken 

we nog wel hoe klein de wereld 

is. In Bishop passeren we de 

winkel van Erick Schat. De 

winkel blijkt volledig vanuit 

Nederlandse ideeën ingericht te 

zijn, het personeel loopt in 

Volendammer kostuum. Erick 
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lijkt als 2 druppels water op Piet Schat, waarbij Piet de wat dikkere druppel is. We mogen 

van het personeel niet binnen fotograferen, zodat we het bewijs niet mee kunnen nemen. 

De eigenaar is niet thuis, maar zijn zoon heeft een bakkerij in Mammoth. In Mammoth halen 

we koffie en koeken bij Paul Schat. Daar hangt de 

familiegeschiedenis aan de muur. De familie is 

geboren in Utrecht en in 1953 gemigreerd, na in de 

‘30-er jaren al een tijd in Californië te zijn geweest. 

Alleen broer Pieter is achtergebleven… Het zal toch 

niet waar zijn! 

Verder is er over het plaatsje Mammoth weinig te 

melden. Het is een skioord waar 12 maanden in het 

jaar van de berg gedonderd kan worden. Leuk als je er 

van houdt, maar dat geldt niet voor ons. Het hotel is nu geen ballentent, maar een tent met 

ballen. Op zich is het lollig opgetrokken. Beneden in het dorp zijn al een Alpenhof en een 

Materhorn-Inn, dus de naam is eenvoudig Mammoth Lake Inn. Het is echter opgetrokken in 

de vorm van een Zwitsers dorpje. Wij zitten vlak naast de kerk… 

De kreet tent met ballen slaat meer op de bezoekers van dit hotel. Jonge (kinderen van) rijke 

Amerikanen, met veel kapsones en nog meer herrie. Het beste voorbeeld is het jongmens 

die wij ’s middags bij aankomst in de shop van het hotel tegen komen. Al een dag lang vraagt 

hij zich af waarom zijn 

creditcard sinds vannacht niet 

meer werkt. Als de caissière 

zegt dat hij bij haar wel $20 

kan opnemen met zijn kaart 

loopt het ding weer vast. Dan 

ziet hij pas dat hij de vorige 

nacht met een andere kaart is 

geëindigd. “Who for Pete’s 

sake is Millar”, vraagt hij zich 

af, “And why is he signing with 

Cowboy”. Het hotel lijdt 

zichtbaar onder dit publiek, 

hoewel de houtworm in het 

meubilair hen niet aan te rekenen is. Het “niet roken” is maar een vage aanduiding voor ze 

en er wordt ook veel wierrook gebrand. De plek is ook groezelig. 

En we blijven hier 2 nachten! 
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4 MEI - MAMMOTH LAKES 

Gisteren ben ik de dag geëindigd met 

de jacuzzi van het hotel. Verder heb ik 

slecht geslapen. Je omdraaien heeft tot 

gevolg, dat Nelleke wakker wordt van 

het vreselijke kraken van het meubilair. 

Bij denken aan sex worden de buren 

aan beide zijden, zowel links als rechts, 

als boven en onder wakker. Bij echte 

sex bellen de overburen naar de 

receptie om zich te beklagen over 

burengerucht. En dat terwijl ze in een 

ander gebouw zitten! Kortom volop 

herrie de hele nacht.  

Het kost dan ook even tijd om op gang te komen. Nu moeten we ons af gaan vragen wat we 

zullen gaan doen. Vroeger haalde we onze tips uit de ansichtkaarten uit stalletjes. Nu zijn er 

de (uitgebreide) Doets informatie voor de ruwe mogelijkheden, de Lonely Planet boeken 

voor de details en tenslotte zijn er de infocentra. Iedere parkingang en ieder natuurgebied 

bieden kaarten en tips. Nu we ons in Death Valley onvoldoende hadden georiënteerd 

hebben we om te beginnen het informatie centrum van Mammoth maar eens bezocht. De 

informatie bevat zo’n 12-tal mogelijke excursies. Daar moet toch een dag mee te vullen zijn. 

Als eerste besluiten we naar Mono Lake te gaan. Eerst kopen we koffie en brood bij Paul 

Schat, en dan is het vol gas naar het meer. Mono Lake wordt ook wel de Dode Zee van 

California genoemd. Het ligt in een vulkanisch gebied. De bodem is er nog volop in beweging. 

Het water is zo zout dat het neerslaat in zoutformaties, de tufa’s. Deze hele grillige rotsen 

staan langs het water en voor 

een deel ook in het meer. 

Hoewel het water te zout is voor 

vissen leven er wel allerlei 

insecten, en dat trekt weer veel 

watervogels. Het is een 

staatsreservaat, dus dat kost 

een paar dollar, maar daarvoor 

heb je dan ook een mooie 

wandeling met goede 

Nederlandse toelichting. Mono 

Lake ligt in het dal voor de 

Sierra. De tweede wandeling 

willen we in de bergen zelf 
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maken. We gaan naar Inyo National Forest, naar Rock Creek, een onderdeel van de John 

Muir wilderness. Een deel van de wandelingen (hikes), blijkt door de sneeuw onbegaanbaar, 

maar levert wel prachtige vergezichten over de sneeuw en bevroren meren op. 

Uiteindelijk vinden we een trail dat wel gevolgd kan worden. Er staan grote borden over hoe 

goed de beren hier leven en 

hoe wij er voor kunnen zorgen 

dat het wilde beren blijven. Als 

ze menselijk voedsel krijgen 

veranderen ze in tamme beren. 

Mooie tekeningen, roerende 

teksten, maar helemaal niets 

over hoe je the bloody thing 

vermijdt, en hoe je voorkomt 

dat-ie je op vreet. Gelukkig 

houden deze beesten zich met 

andere zaken bezig. En dat 

komt goed uit, want er zijn 

andere beesten zat, die vallen 

onder Esther’s definitie “cute & cuddly”. Allereerst zijn er beverdammen. De bevers zelf zijn 

niet te zien, maar de sporen zijn onmiskenbaar. Verder zijn er altijd weer verschillende 

soorten eekhoorns, een racoon en veel vogels. Jay’s, notenkrakers en Amerikaanse 

roodborsten vliegen volop rond. Het landschap verandert langzaam van bos in toendra. Het 

wordt ook steeds natter. Kortom, we zitten verkeerd! Met wat speurwerk vinden we de 

officiële trail snel terug, maar door dit alles komen we uiteindelijk pas uren later weer bij de 

auto. Voor het eerst hadden we niet steeds een strakblauwe lucht. Er was zelfs wat natte 

sneeuw.  

De fut voor veel verdere actie 

zit er niet meer in. We kijken 

nog wat rond bij de meertjes 

rond Mammoth, maar alles is 

nog grotendeels afgesloten 

door de sneeuw. Terug bij het 

hotel zijn alle parkeerplaatsen 

vol. Er treedt een rockgroep op, 

die Costello om zeep brengt, en 

dat trekt extra publiek. Het 

hotel heeft onmiddellijk nadat 

alles vol was een 

toezichthouder bij het hek 
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gezet, maar dat is voor ons te laat. Het is ook allemaal weer even brallerig op het terrein en 

dus gaan we terug naar het dorp om daar te eten in Base Camp, een Diner voor 

bergsporters. Zoals in iedere Diner is het eten goedkoop, maar goed en ook nu veel te veel. 

Bovendien staat iedereen op de berg, dus het is reuze rustig. Daarna gaan we op de kamer 

voor de TV hangen om naar de film A Knight's Tale te kijken. 

5 MEI - MAMMOTH LAKES – EL PORTAL 

Bij het inpakken doet de telefoon net of er 

gebeld is. Waarschijnlijk heb ik op de 

verkeerde knoppen gedrukt. Voor alle 

zekerheid bel ik even naar huis. In Tiel en 

Ede is alles goed, vanuit Ermelo wordt 

gemeld dat Piet Schat de neef is van Erick 

en dat zijn zoons in Amerika stage hebben 

gelopen. It’s a small world after all. 

We vertrekken vroeg. Het is een korte rit, 

als de passen open zijn. Dat zijn ze niet. 

Het reisbureau had al voorspeld dat hier waarschijnlijk een probleem zou zijn. En jawel, de 

Tioga pas is nog dicht en ook de volgende pas wil niet lukken. Ebbettspas op 8730 feet ( ca 

2900 m) is als eerste open, maar dat betekent wel een paar honderd kilometer om. Dat was 

ingecalculeerd, maar het 

blijft een eind. De Sierra 

keten is iets smaller dan 

de Alpen, maar we 

moeten toch drie passen 

nemen voordat we aan de 

andere kant staan. Rond 

de toppen ligt nog veel 

sneeuw. We rijden tussen 

muren van zo’n 1,5 tot 2 

meter sneeuw. Mooi, 

maar zwaar rijden. Ik 

moet vooral aan mijn 

vader denken, die me 

tijdens zijn eerste 

bergvakantie met auto schreef: “ze zouden hier auto’s met een kromstuur moeten bouwen, 

je blijft hier draaien!” 
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Wel zijn er weer overal woeste beekjes met smeltwater, eekhoorns en zelfs een kwartel, het 

is dus zeker geen saaie rit. Aan de andere 

kant van de bergen verandert ook het 

uiterlijk van de dorpjes. Deze zijn veel 

compacter en hebben nog duidelijk het 

uiterlijk van cowboydorpjes uit de 

periode van de goldrush. Rond lunchtijd 

rijden we Arnold binnen. Die naam is te 

mooi om niet te stoppen. We bestellen 

een broodje….. 

Of daar salade of soep bij moet, want dat 

is inbegrepen. Het broodje blijkt een 

warm kruidenbrood met kalkoen, spek, kaas, tomaat, knoflookmayonaise, guacamole, ui en 

nog wat groens wat ik niet thuis kan brengen. Het Diner die avond bestaat uit een bagel en 

een bakje yoghurt…. 

Na Arnold is het nog zo’n 2,5 uur rijden. Het landschap is weer duidelijk anders dan aan de 

oostkant van de Sierra. Mooie gemengde loof- en naald bossen en prachtige stuwmeren. 

Uiteindelijk staan we in El Portal, na een eerste blik op Yosemite te hebben geworpen. We 

zijn volkomen afgedraaid na de lange rit, maar het was prachtig. We bekijken de planten op 

het terrein en bij het riviertje achter het hotel, waarbij Nelleke helaas tegen poison oak op 

loopt. Tot slot komen we nog tot een plons in het zwembad, we rommelen wat met foto’s en 

dan is het mooi geweest.  

6 MEI – EL PORTAL (YOSEMITE) 

Gisteren hadden we aan het eind van de dag 

dus wat bagels gekocht. Onze huidige kamer is 

mogelijk de beste die we tot nu toe hebben 

gehad. Er is onder andere een broodrooster 

en een magnetron. Met de melk en het 

koffiezetapparaat kunnen we dus rustig en 

uitgebreid op het balkon van onze kamer 

ontbijten. Langs de rand van het hotel ligt een 

border met kolibrieplanten. Daarachter 

stroomt de Merced, het riviertje dat 

smeltwater uit Yosemite afgevoerd. In deze tijd van het jaar is dat een riviertje dat er best 

mag wezen. 

Het lijkt allemaal heel romantisch, maar ik ben even vergeten dat we weer in Californie zijn. 

Californie onderscheidt zich in 2 opzichten van de 3 andere staten. Allereerst is het veel 
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rijker, en verder gaat het kapot aan de regeltjes. Om maar eens wat te noemen. Als in de 

serie Boston Public een homo tot Prom Queen wordt gekozen komt er vooraf een 

waarschuwing dat er sexuele verwijzingen in het programma voor zullen komen en we daar 

zorgvuldig mee om moeten gaan. Tijdens reclame voor de pil moeten alle mogelijke 

bijeffecten van de bijsluiter worden voorgelezen. In restaurants staan bordjes om je te 

wijzen op de gevaren van 

alcohol, koffie bij McDonalds 

heeft de opdruk dat de drank 

heet is en ons zwembad bevat 

drie ophangborden met ieder 

zes plakkaten die ons wijzen op 

het gevaar van leven in het 

algemeen en het gebruiken van 

zwembad en spa in het 

bijzonder. 

Wat heeft dit met een 

romantisch ontbijt te maken? 

Welnu, ik stop de bagels in het broodrooster. Dan verwacht je een vrolijk “Ploing” als ze 

klaar zijn of de geur van “laat ik een sprintje trekken”. Niet dus. Als de bagels goed zijn gaat 

het brandalarm af. Het geluid roept een diep verlangen naar grote wekkers op.  

Dit is niet te harden. En zie daar, het alarm zit aan het plafond, zodat ik er niet bij kan. 

Staand op een stoel en gewapend met een mes weet ik de resetknop te bereiken. Gelukkig is 

de koffie tegen die tijd ook klaar, zodat we alsnog van de kolibries en de bergbeek kunnen 

genieten. 

Daarna rijden we terug naar 

Yosemite, dat om de hoek ligt. 

We wisten dat deze hele 

vakantie er een zou zijn van 

alles vlug bekijken. Er is een 

strakke planning, morgen is het 

volgende hotel al weer 

geboekt. Er moeten dus steeds 

keuzes worden gemaakt. 

Yosemite heeft bijvoorbeeld al 

800 mijl aan wandelpaden 

alleen. Normaal is het er ook 

erg druk. Men adviseert om de 

auto op de eerste de beste beschikbare parkeerplek neer te zetten en verder alles met gratis 
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shuttlebussen te doen. Nu is het nog zo rustig dat we het zelf af kunnen. We besluiten 2 

dingen te doen. Een bezoek aan 

de Sequoia’s, de woudreuzen van 

zo’n 100 meter hoog en tot 3000 

jaar oud en een wandeling bij de 

waterval. Om bij de bomen te 

komen moeten we meer dan een 

uur rijden. We pakken het als 

eerste, want het ziet er naar uit 

dat daar het meeste gewandeld 

moet worden. Bij de sequoia’s 

blijkt dat we ons ook voor $ 11 pp 

rond kunnen laten rijden door 

een open trekkar waaruit een 

luidspreker brult: “Hi, my name is Eugene, and I’ll be your host for this tour.” 

Wij gaan lopen. Als er iets is waar we geen spijt van hebben, is het deze wandeling. 

Weliswaar gaat het allemaal redelijk stijl omhoog, maar je ziet veel bomen en daar tussen 

door eekhoorns (wat kunnen die beesten schreeuwen), spechten, jays en andere vogels. 

Uiteraard is het fotograferen geblazen bij iedere holle boom. Als Nelleke in de struiken is 

verdwenen om detailfoto’s te maken, bied ik twee Amerikaanse vrouwen aan om ze samen 

op de foto te zetten. Eerst is dat niet nodig, maar een half uur laten bij een volledig holle 

boom, komt toch de vraag of ik niet alsnog…. 

Geen probleem. Ook wij worden nu vastgelegd, 

en al blijft digitaal fotograferen een opgave 

voor velen, we moeten toegeven dat na drie 

pogingen zelfs onze voeten er op staan. Ik 

draag vandaag mijn Ourthe pet. Japanners 

herkennen mij dus niet als Annoying Bucket 

Man, en al snel komt de vraag of ik ook hen wil 

vastleggen. “Geen probleem”, zeg ik, “Ik maak 

er een tweede baan van.” Helaas blijkt bij 

knippen het filmpje vol. De Japanner kijkt of hij 

harakiri wil plegen. “Heb je geen extra filmpje?” 

vraag ik hem, wij hebben tenslotte geen haast. 

“Mua humf grompfel” antwoordt hij in helder 

Japans. “Ik heb ook nog een 2e toestel” komt er 

na enige tijd achteraan. Zo wordt de 

internationale fotosessie toch nog een succes. 
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Naarmate we verder komen wordt het stiller. Als men 10 sequoia’s heeft gezien, keert men 

om. Nelleke vraagt zich af of dit wel een bos voor Henk zou zijn. Overal omgevallen bomen 

en lossen takken. Elders in Yosemite zijn zelfs in een gebied van honderden meters bomen 

afgebrand. Bijna bij de top vinden we een vrouw naar Henk’s hart. Zij is bezig met los hout 

van de paden te halen als voorbereiding voor het zomerseizoen. Wij hebben geen last van 

haar. Het blad en de ketting van haar motorzaag zijn zorgvuldig vastgelopen in een dikke 

stam, en losgeslagen van het motordeel. Wat een rust!  

Na een stevige wandeling 

zijn we voor in de middag 

terug bij de parkeer- en 

picknickplaats. Deze is heel 

on-Amerikaans, er staan 

geen barbecues. Zoals 

altijd bemoeit iedereen 

zich met iedereen. Nu is 

het de parkvrijwilliger die 

zit te lunchen. Hij heeft 

een duidelijke mening over 

het bezoek van het bos. 

Dat moet je wandelend 

doen. Alleen die lui van de 

kust hè, die trekken het 

hier niet. De lucht is te ijl. Als wij uitleggen dat Nederland onder de zeespiegel ligt schakelt 

hij over op een ander onderwerp. Na de lunch rijden we naar de 2 grote watervallen, de 

Bridalveil Fall en de Yosemite Fall. In deze smeltwaterperiode zijn die geweldig. De Yosemite 

Fall is de hoogste waterval van Noord-Amerika. Het water kiepert hier 800 meter naar 

beneden. 

Hoewel het korte wandelingen zijn naar plaatsen waar je heel nat wordt, moeten we tussen 

de bedrijven door ook nog eten. Met name Nelleke is hier zeer tevreden over. Na drie weken 

constateert ze dat je tegen een zeer redelijke prijs aan de kost kunt komen, en toch uiterst 

gevarieerd en smakelijk kunt eten. Ook het bestellen hebben we nu onder controle, er 

verschijnt meestal wel wat we verwachten. Net als je dat denkt gaat het dus fout. Ik bestel 

een “medium” pizza, Nelleke een “personalised”. We krijgen een klein pizza-tje en dan wordt 

het stil. Na een paar minuten valt het de bediening op dat we niet eten. Of er wat mis is. 

Als duidelijk wordt dat ik nog een pizza verwacht ontstaat er druk overleg. 

Het pizza-tje wordt weer opgehaald. “Te weinig topping”, is het commentaar. Bij terugkeer is 

de pizza dik genoeg om als maaltijd voor beiden te dienen. Vrijwel onmiddellijk volgt ook 
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very big brother, mijn pizza. Die avond verlaat ik voor het eerst met een doggybag een 

restaurant! 

Moe maar tevreden rijden we richting motel. En dan ineens tussen de bomen….., 

tateretaterra! 

Een wilde beer. Bijna exact zoals ik ze het liefst zie. Vanuit de auto en met 4 rangers ertussen 

in om “Boe” tegen hem te roepen. Jammer dat de situatie fotograferen niet toelaat. 

7 MEI – EL PORTAL - SAN FRANSICO 

Voor het eerst wil ik niet weg. Yosemite is 

mooi, ik heb een geweldig ontbijt met Pizza 

en de kolibries vliegen rond ons balkon. Maar 

goed, het volgende hotel is besproken en dit 

niet meer, dus we hijsen alles in de Mazda. 

Doets heeft een mooie route in petto via 

Sacramento. Bij deze rit wordt er van 

uitgegaan dat je via de Tioga-pas bent 

binnengekomen. Door onze extra kilometers 

hebben we deze scenic-route al gezien. 

(Amerikanen besluiten op democratische wijze wat mooi is, en plaatsen dan borden langs de 

weg: dit is een mooie route). Wij crossen de snelste route naar San Fransico. Het eerste stuk, 

als we de Sierra uitrijden is nog prachtig. Daarna is de omschrijving “boring en steeds 

drukker”. Het enige indrukwekkende onderweg is het enorme windmolenpark even buiten 

San Fransico. 

Via de lange Baybridge rijden we naar de westkant van de baai. Ons hotel ligt in het gebied 

van de wolkenkrabbers tussen Fifth & Eddy. Het is een oud hotel, waarbij we voor het eerst 

gebruik maken van valet parking. $25 per dag, maar de auto wordt net zo vaak gehaald en 

gebracht als we zelf willen. Een prettige ervaring bij binnenkomst is dat de claddagh-hanger 

die ik voor Nelleke had besteld al keurig bij de balie ligt. 

We slepen de koffers, die door alle zeepjes steeds zwaarder worden, naar de kamer. Ik lunch 

uiterst aangenaam met pizza, en Nelleke zet de telefoon aan. We hebben bereik! 

Er is een voicemail van Bert. Ze hebben Pim Fortuyn doodgeschoten. Dit is niet goed voor 

ons humeur. Je schaamt je er toch voor in een bananenrepubliek te leven waar politici 

worden vermoord. Aan de andere kant heb ik de man één keer gesproken, en hem toen al 

op de lijst van zeer onaangename lieden geplaatst. De arrogantie en de uiterst rechtse 

beelden zijn levensgevaarlijk als zo iemand het land bestuurt. Blijft dat je mensen niet 

vermoord. We bellen Nederland en hebben het er met Esther over, die meer details geeft. 
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Wat ontregeld gaan we de stad in. We 

hebben een goed afgewogen plan over 

hoe we stapsgewijs de stad willen gaan 

bekijken.  

Als we het hotel uitlopen zijn 2 mannen 

net de kabeltram aan het keren. Het 

eindpunt blijkt precies bij ons voor de 

deur. Onmiddellijk gaan we over op een 

ander, wat minder overwogen, maar 

uitstekend plan om de stad te 

verkennen. We springen in de 

kabeltram. Als enige hoeven wij niet te betalen, dus het is een mooie, maar ook goedkope rit 

door de stad. 

Nelleke krijgt een geestelijke vastloper van deze plaats. Enerzijds is het heel overzichtelijk. Je 

hebt straten en dwarsstraten die in een keurig patroon haaks op elkaar staan. Anderzijds is 

deze matrix rucksichtlos uitgevoerd zonder op de accidentatie van het terrein te letten. Of 

anders gezegd: schijt aan de heuvels, we bouwen in rechte lijn door. Het gevolg is dat ons 

tramritje een rollercoasterrit lijkt, al gaat het veel gemoedelijker dan die kermisattracties en 

ook veel rustiger dan in de films, waar deze trammetjes menigvuldig in het water van de bay 

eindigen. Wij stappen gewoon uit aan het eind van de lijn, en maken een wandeling langs de 

haven. Daarbij hebben we goed zicht op Alcatraz en de zeeleeuwen van pier 39.  

We ontmoeten ook de eerste onaangename Amerikaan(se) sinds Daniel. Als Nelleke foto’s 

maakt van een straat met een winkel met matruska’s komt een vrouw schreeuwend naar 

buiten dat dat niet mag. Nelleke is te verbijsterd om haar op de constitution te wijzen, maar 

verder kunnen ze barsten in deze zaak. Even verderop gaat het wel goed met Nelleke’s 

andere verzameling. We 

kopen lepeltjes van de 

kabeltram en de Golden Gate 

brug. Vervolgens klimmen 

we omhoog, langs de Petrus 

en Paulus kerk met zijn altaar 

in de vorm van een 

kathedraal, naar de Coit 

tower. De toren op zich heeft 

weinig te bieden, of het 

zouden de mooie 

schilderingen van het 

Amerikaanse leven op de 
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begane grond moeten zijn. Deze laatste zijn gratis te bekijken. Het aantrekkelijke van Coit is 

dat het een van de hoogste punten van de stad is. Je ziet alle bruggen over de baai, het 

kronkelige Lombardstreet, Chinatown, het wolkenkrabbercentrum en Alcatraz. Kortom zie 

San Fransico in een kwartier. We dalen af via het wolkenkrabbercentrum naar Chinatown. 

Nelleke’s hangertje voldeed volledig aan de omschrijving. Het gratis bijgeleverde kettinkje 

ook. Het is dus tijd om naar een ander te kijken. Er zitten hier juweliers in overvloed, dus da’s 

snel geregeld. Verder zijn er winkels met verzamelde troep, van Chinese lantaarns tot de 

beroemde bordjes met opschriften als “Grow your own dope, plant a man”. En natuurlijk 

restaurants. We laten ons een tent binnenpraten waar nog een foto van de eigenaar met 

George W aan de muur hangt. Wij kunnen daardoor met redelijke zekerheid zeggen dat nr 

43 ten minste één keer uitstekend gegeten heeft.  

Overal in California 

zie je lange rijen 

krantenbakken. 

Bakken waar je voor 

$ 0,50 een krant kunt 

kopen. Deze kranten 

brengen achtereen-

volgens lokaal 

nieuws, landelijk 

nieuws (inclusief war 

against terrorism) en 

een beetje Midden-

Oosten. De rest van 

de wereld boeit niet. 

Tot onze verbazing 

kopt de Financial Times met de moord op Fortuyn. Enerzijds meldt het hoe on-Europees de 

moord is en hoe geschokt iedereen (en met name Kok) heeft gereageerd, anderzijds laat het 

weinig over van Professor Pim. Hij wordt afgeschilderd als een rechtse volksmenner wiens 

beelden vooral voortkomen uit zijn homowereld: uiterst onverdraagzaam tegen iedereen die 

niet homovriendelijk is, vooral de moslims. Financial Times is scherper dan wij.  

Als we terugkomen bij het hotel is het al donker. Na koffie en wat rust besluiten we tot een 

blokje om. We pakken bij het hotel de verkeerde hoek en eindigen in de hoofdstraat van 

Tenderloin. Deze buurt staat bekend om zijn gang-activiteiten. De sfeer is ook duidelijk 

onaangenaam. Zoiets als perron nul vroeger, of de straten onder HC nu. We zijn snel weer 

terug. Er moeten tenslotte ook nog foto’s worden uitgezocht en een vakantieverslag 

geschreven. 
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8 MEI – SAN FRANSICO 

Nelleke wil winkels bekijken. Dus 

wandelen we, na het laatste stuk pizza, 

naar het grote winkelcentrum 

tegenover het hotel binnen. Het is 

prachtig en verkoopt alles wat een 

mens niet wil hebben, zoals een 

kurkentrekker met de vorm en omvang 

van een strijkijzer, een tasje met 

minigereedschap voor binnentuinieren 

en een negendelige roestvrijstalen 

“groom-set” voor de man. Negen 

dingen om aan je hoofd te peuteren 

voor krap $100! Een koopje! 

Er zijn ook zinvolle dingen te koop, maar wij zien dit alles toch als toeristische attractie. 

Hierna lopen we wat rond in de stad, waarbij het enorme aantal daklozen en zwervers niet 

over het hoofd valt te zien. Op verschillende plaatsen valt op dat de economie van San 

Francisco (evenals heel California) in belangrijke mate draait op de goedkope Mexicaanse 

arbeiders. Velen spreken nauwelijks engels, en er ontstaat een scheiding in de maatschappij 

die ergens een keer 

fout lijkt te gaan. 

Door de vele 

kilometers die we de 

afgelopen dagen 

hebben gelopen zijn 

we wat moe.  

We lunchen op het 

pleintje voor het 

hotel, met uitzicht op 

de daklozen en 

drinken nog een koffie 

op de kamer.  
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Even tussendoor: 

Mogelijk komt de vraag naar boven waarom we geen koffie bij de lunch hebben genomen. Het is tijd dat 

ik daar iets over schrijf. Koffie is in de VS een risicofactor. Allereerst is decaf groot. Zonder nadrukkelijke 

waarschuwing aan het bedienend personeel is het risico op gesteriliseerde koffie serieus aanwezig. 

Hotelkamers hebben vaak een koffiezetapparaat. Populair is het model waarbij je moet morsen, maar je 

mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Wat ernstiger is, is de bijgeleverde koffie. De wereld is zo 

simpel. Thee doe je in een theezakje, koffie in een filter 2 of 4 met het gewenste aantal scheppen. 

Amerikanen doen koffie in een theezakje. Ok, een dik theezakje, maar een die niet past op het filter. Een 

deel van het water vindt dus meedogenloos zijn weg langs de koffie en verdunt de oplossing. Probeer 

nooit uit een koffiezakje voor 4 mokken meer dan 2 mokken te halen. Het resultaat is een slappe bak, en 

dan ontbreken er nog wat termen tussen slappe en bak. 

Koffiemelk kennen ze niet. Er is een vloeibare melkvervanger die half & half heet, en er is melkpoeder. 

Suiker is er wel, maar natuurlijk ook suikervervanger. Mocht je gaan voor slappe koffie met half en half 

en suikervervanger, dan wil je dit kwaliteitsproduct natuurlijk wel roeren. Daarvoor worden of hele 

dunne rietjes, of dunne stokjes geleverd. Die helpen niet, maar wekken de illusie dat je zelf nog invloed 

op het eindresultaat hebt. 

Is er een oplossing voor dit probleem? Het antwoord is ja. We onderscheiden een “outdoor” en een 

“indoor” oplossing. 

De beste outdoor oplossing heet Starbucks. Star slaat ongetwijfeld op de kwaliteit, bucks op de prijzen. 

Ze zijn dan ook lang niet overal te vinden tijdens de reis, maar de keten groeit als een soort missieposten 

in een barbaarse wereld. Starbucks is echt Amerikaans, ze slaan dus door in een andere richting. Je kunt 

er zo’n 15 soorten koffie kopen in allerlei varianten. Espresso en cappuccino zijn herkenbaar, anders 

vraag je gewoon om een regular. Dat staat niet op het menu vermeld, maar ze hebben het. Zoals overal 

kan je bij drank kiezen uit smal (1,5 mok), medium (2 grote mokken) en large (pakweg een kan). 

Standaard staat er kaneel en nootmuskaat bij om dit product bij te mengen. Plus 2 suikers en witmakers, 

waarvan de laatste dan weer een smaakje kunnen bevatten, zoals Irish cream en Vanilla. 

Naast Starbucks zijn er restaurants met een espressoapparaat. Pas op voor de double espresso, tenzij dit 

de bedoeling is. Double espresso kan je een dubbele hoeveelheid opleveren, maar ook een 2nd shot: de 

dubbele hoeveelheid koffie in het filter. Je hebt dan in ieder geval wel een stevige bak. 

In alle andere gevallen: hoedt u voor Amerikaanse koffie, het zicht in de vloeistof moet ten minste een 

inch zijn, anders schenken ze het niet. Als laatste waarschuwing: mijdt het product met de trotse naam 

Americano. Een americano is een espresso aangevuld met veel water! 

De indoor oplossing is simpel. Koop een pot oplos, en maak gebruik van het warme water van het 

koffiezetapparaat op de kamer. We zijn niet zo wanhopig geworden dat we de in- en outdoor oplossing 

hebben gecombineerd. 
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Na de koffie pakken we de metro naar 

Golden Gate park. Zoals de naam al doet 

vermoeden heeft het niets met de brug te 

maken, het ligt aan de andere kant van de 

stad. Deze muni-metro (er zijn 2 varianten, 

de muni en de bart) blijft op deze N-lijn 

min of meer op 1 hoogte. In San Fransico 

betekent dat soms diep onder de grond, 

maar op andere momenten gewoon op 

straat. Het is een rit die veel mooie wijken 

met Victoriaanse huizen laat zien. Het park 

bevat een hortus, met een grote 

varentuin. Overal zitten vogels en eekhoorns, en het is een perfecte plaats om een rustige 

middag door te brengen. Via het stadhuis, dat er uitziet als een uitgebouwde Dôme des 

Invalides, komen we weer bij de kamer. Na een goede maaltijd in de 50’s Diner bij de buren, 

zit San Fransico er weer op. 

 

9 MEI – SAN FRANSICO - MONTEREY 

Om San Fransico snel te verlaten begin ik met 

wat Europees rijden. Dat wil zeggen iets te hard, 

verboden afslag en gaan! Er wordt dus heftig 

naar me getoeterd, maar al snel rijden we op 

highway 1 naar het zuiden. Het is een korte rit, 

die we onderbreken met een bezoek aan Ano 

Nuovo, een van de zeer vele state reservaten 

langs de kust. In Ano Nuovo zijn zeeolifanten. Het 

is een korte wandeling (volgens de al 

veelgenoemde afdeling) dus we brengen er 2 uur 
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door. Deze tijd is de moeite waard. Er zijn veel zeeolifanten, die sterk zijn in het niets doen. 

Beetje liggen, beetje zand gooien tegen de zon, en verder stinken. Niet zo erg als de 

Amerikanen doen voorkomen, maar toch ruik je hun aanwezigheid tussen de duinen. Zoals 

altijd bemoeit iedereen zich met iedereen, het is dus reuze gezellig. Alleen als wij met een 

paar Duitsers in het Duits overgaan kijken de vrijwilligers op het strand schichtig. 

Amerikanen kunnen er absoluut niet tegen als ze het niet kunnen volgen. 

In Monterey is het even zoeken 

naar het hotel, maar uiteindelijk is 

Casa Munras redelijk snel 

gevonden. Het hotel voldoet niet 

aan de kwaliteit die ons verkocht is. 

Het is er koud en tochtig. Zoals altijd 

is er een airco, deze is laten we 

zeggen, niet geheel geluidloos. Ook 

de kamer is nog niet gereed als we 

er binnen komen, ondanks de 

“controle” die speciaal werd 

uitgevoerd. Ik bel John, mijn 

Amerikaanse duikmaat. Het weer is 

niet best, dus duiken lijkt een probleem. We bellen elkaar morgen wel weer. 

De kamer nodigt verder niet uit om rond te hangen. We zijn dus snel weer weg om Pacific 

Grove en het state reserve Asilomar te bekijken. Door de bloemen, die massaal bloeien, is de 

kust van Pacific Grove onwaarschijnlijk roze. Asilomar is een duin reservaat. Niet vreselijk 

spectaculair, maar met leuke planten. Verder is het altijd leuk om terug te komen op een 

plek die je al goed kent. De dennenziekte heeft de den die symbool voor het reservaat was 

geveld, verder is er weinig 

opmerkelijks. 

Om de hoek is de oude vuurtoren. 

Deze kunnen we, voor sluitingstijd, 

nog net bezoeken. Je bent er 

binnen een kwartier door, want er 

past niet zo veel in het gebouwtje. 

Wat stijlkamers en de historie en 

werking van vuurtorens en dan heb 

je het wel gehad. Alles is keurig 

verzorgd en ingericht, dus het is 

een wel besteed kwartier.  
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(Je kan ook een babbel met de vrijwilligers maken, een kwartier is dan het begin.) Vanuit het 

Lighthouse loop je zo de begraafplaats van Pacific Grove op. Begraafplaatsen zijn altijd 

boeiend, omdat ze een weerspiegeling vormen van de cultuur van een volk. Amerikaanse 

begraafplaatsen zijn een cultuurmix, waar de eenvoudige graven overheersen. Verder zijn ze 

uitstekend onderhouden. 

Omdat ze ruimte zat hebben, 

zijn begraafplaatsen ook heel 

ruim. In dit geval wordt die 

ruimte deels ingenomen door 

een roedel herten. Vooral de 

bambi’s zijn erg leuk, maar te 

schichtig om goed te 

fotograferen. 

’s Avonds wandelen we 

vanuit het hotel via de 

hoofdstraat naar Cannery 

Row. Aan het begin van de 

Row ligt San Carlos Beach 

met de pier. Aan het eind 

hiervan liggen zeeleeuwen. Helaas liggen er ook wat bootjes van de kustwacht. Sinds 911 is 

de pier helaas voor het publiek gesloten. Langs de haven zie je nog wel volop zeeleeuwen en 

pelikanen ronddobberen. In zee spelen de zeeotters. Op de Row is het erg stil, het 

toeristenseizoen is nog niet begonnen. Op Cannery Row eten we bij de boucaneer. De 

kwaliteit van dit vroeger uitstekende restaurant valt tegen. 

10 MEI - MONTEREY 

We bezoeken 2 reservaten langs Highway 1, 

na bij Starbucks koffie te hebben gescoord. 

Het eerste is Point Lobos, een klein reservaat 

even voorbij Carmel. Je moet er oppassen 

voor poison oak, de brandnetel van de 

zuidwest kust. Verder veel mooie planten, 

hagedissen en mijn eerste slang, een 

garterslang. Deze hoort tot mijn favoriete 

groep. Niet giftig én niet opdringerig.  
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Langs de kust zitten een paar groepen harbour seals, zeehonden dus. Het zijn moeders en 

jonkies die behoorlijk actief zijn. Na 

een behoorlijke wandeling rijden we 

door naar Andrew Molera, een van 

de parken in het Big Sur gebied. Het 

park is nog niet officieel open. De 

voetbrug over het riviertje de Big Sur 

is nog niet neergelegd. Dus moeten 

we wadend naar de overkant, om de 

trail naar het strand te kunnen lopen. 

Dat lukt prima. Aan de overkant van 

de rivier is het dan ook heel rustig. De 

wandeling naar het strand en terug 

maken we bijna alleen. 

s’Avonds kijken we rond in het shopping centre Del Monte, achter het hotel. In de bookshop 

vindt Nelleke weer wat te lezen (what else is new) en ik de koffiebar, want die is in iedere 

goede Amerikaanse bookshop aanwezig. Ik vraag om een dubbele espresso en krijg een 

kopje met een double shot. “Do you want it iced?”, vraagt de jongen achter de balie. Ik begin 

me aan te passen. Ik klim niet op de balie om de aanwezigen op te roepen het jongmens met 

pek en veren over de countyline te dragen, ik dreig niet met de consumentbond, 

keuringsdienst van waren en Ook dat nog. In plaats daarvan zeg ik vriendelijk “No thank you, 

this will be grand!” en knik, om aan te geven dat in hem snap, minzaam in de richting van het 

bord boven de balie. Hierop staat in grote letters: Anything can be iced! 

De Mexiaan naast deze winkel heeft minder 

fratsen, ze serveren een uitstekend maal in 

een prima tempo. 

Een detail over het shoppingcentre mag niet 

onvermeld blijven. 

Ook Amerika kent een grote variëteit in 

supermarkten. Van Basismarkt via Albert 

Heijn tot “top niveau”, alles is aanwezig. 

Winkels waar de appels in het groentevak 

strak in gelid voor zich uitkijken, alsof de 

drill-sergeant ieder moment voor inspectie langs kan komen. In Del Monte is ook zo’n 

winkel. Hier gaan ze wel heel ver. Een sproei/nevel systeem bevochtigt iedere paar minuten 

de groenteschappen. Zo ziet het voedsel er altijd optimaal uit. Ik hoop dat de firma Heijn hier 

geen ideeën op doet.  
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11 MEI – MONTEREY 

In overleg met John, een duikmaat van 

eerdere reizen, heb ik besloten niet van de 

kant te duiken, dat wordt dus alleen een 

bootduik maken. De golven en het zicht 

dicht onder de kant maken prettig duiken 

onmogelijk. 

Nelleke en ik bedenken een alternatief. ’s 

Ochtends naar het aquarium van 

Monterey en ’s middags whale watching. 

Dat laatste mag wat kosten, maar je vaart 

dan ook met een klein gezelschap 2½ uur tussen de walvissen.  

We zijn vroeg, dus we kunnen op ons 

gemak de trip boeken bij mr. Shore, daarna 

gaan we op slenteren we naar het 

aquarium. Onderweg is het weer 

fotograferen geblazen. We knippen onder 

andere een gopher en een hagedis. We 

moeten nu alleen nog een ontbijt scoren. 

Als we voor een winkel staan snelt de 

eigenaar toe. Hij heeft een ontbijt. We 

leggen uit dat een croissantje met 2 

gebakken eieren, spek, worst, uien, 

chilibeans en een sausje onze dagmaaltijd is, en niet ons ontbijt. Nu wordt hij extra fanatiek. 

Of we ontbijten bij hem, of hij verwijst ons naar een tent die het ontbijt van onze keus kan 

serveren. Even later hebben we 2 koffie en geroosterd brood. Het is een mooi land. 

Als we bij het aquarium komen staat er 

een lange rij. Er is wat storing bij het 

binnenlaten. Wachttijd nog minstens 40 

minuten. Dat is het dus niet. Inmiddels is 

het weekend, en er is van alles te doen op 

Cannery Row, waar het aquarium het 

laatste gebouw van is. 

We gaan aan de zwerf. Langs de 

souvenirwinkeltjes, Sly McFly’s, Bubba 

Gump’s Shrimp Company en naar de 

kerstwinkel. Joni Mitchel bezong het al in 
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haar nummer the River. California is tamelijk groen, dus kerst blijft in grote delen van de 

staat altijd behelpen. Als je dat dan toch moet doen, kan je het beter goed doen. De hele reis 

zien we overal buiten kerstverlichting hangen. Op verschillende plaatsen zijn Santa’s 

workshops het hele jaar open. Je ziet er ook altijd publiek. Op Cannery Row zijn er 2, aan 

weerszijden van het John Steinbeck centrum. 

Ook vind ik het tijd worden om mijn bootduik voor morgen te bevestigen. Bootduik? Ze 

hebben geen boot! Er is er wel een, maar die ligt in het dok. Dat ik per e-mail heb 

gereserveerd vinden ze oprecht lullig. Ik geef het op, er wordt hier niet gedoken. 

Terug bij de haven is het lunchtijd. Nelleke neemt een broodje (dat ze half op eet, de andere 

helft is mijn te zware ontbijt voor de volgende ochtend). Ik ga voor het bolletje 

clamchowder. 

Bij kenners loopt nu het water in de mond. Voor anderen een toelichting: Neem een stevig 

rond Frans witbrood, met een zachte korst. Hol deze uit, waarbij het verwijderde brood 

naast het nu holletje wordt geserveerd. Vul vervolgens de holte met een plons witte 

gebonden schaaldieren soep, in dit 

geval van wereldkwaliteit. Het ziet 

er niet uit, maar lekker! (en zoals 

altijd te veel). Dan wordt het tijd 

voor het walvis kijken. Er wordt 

aangegeven dat we op moeten 

schieten, we zijn bijna te laat voor 

de haventoer. Wij willen helemaal 

geen haventoer, we willen 

walvissen! Helaas, die boot blijkt 

niet klaar. We krijgen een forse 

refund, en speciaal voor ons wacht 

de boot met de haventoer. Voor 

weinig! 
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Met het nodige chagrijn gaan we aan boord. Toegegeven, we komen dicht langs pelikanen, 

zeeleeuwen en otters. Maar het was niet waar we voor kwamen. Onze guide eindigt de tour 

met het omschrijven van de schoonheid van tips, bij ons kan hij het vandaag schudden. 

Geheel tegen de verwachting in houden we tijd over. Ik verzin dat het aardig is om Nelleke 

toch haar walvis te bezorgen. Als waardering krijg ik alleen een opgestoken middelvinger. 

Ok, toegegeven het beest is van steen, maar wel op ware grootte! Het beeld ligt voor het 

museum van Pacific Grove. De verzameling is voornamelijk natuurhistorisch met een 

plantentuin. Hoewel het geen wereldmateriaal is, hebben we inmiddels zoveel natuur 

tijdens deze reis gezien dat het een heel leuk bezoek wordt. Want laten we wel wezen een 

opgezette kolibrie laat zich makkelijke bekijken dan een rond buzzende. 

Om de hoek bestel ik een dubbele 

espresso. De hoeveelheid ziet er 

veelbelovend uit. Ook de kleur is 

prima. De geur wijkt iets af… En jawel, 

ze hebben er citroen is gekwakt! 

Om ook nog iets van het binnenland te 

zien maken we de terugrit via Carmel 

Valley en Salinas. Je moet dan via de 

Salinas Heights. Een soort stevig 

uitgevoerd Zuid-Limburg. De omrit is 

niet spectaculair, maar Dakota Jack’s 

Saloon & Restaurant, en met name hun biefstukken maken de trip zeker de moeite waard. 

12 MEI – MONTEREY - PISMO 

 Het is moederdag. Zoals gebruikelijk ben ik 

eerder waker dan Nelleke. Gisteren liep ze te 

mopperen dat ze voor het eerst in 22 jaar geen 

ontbijt op bed kreeg. Enerzijds zou ik er op 

kunnen wijzen dat ze nu, na 21 jaar eindelijk 

niet de kruimels in bed krijgt, waar ze zo de 

schurft aan heeft. Tevens is ze m’n moeder 

niet, dus is het niet mijn probleem. Maar ja… 

Ik ga dus naar de lobby en leg mijn probleem 

voor. 22 jaar, en nu geen koffie. Amerikanen 

zijn sentimenteel. Binnen 5 minuten heb ik een kop koffie voor Nelleke. Voor mezelf moet ik 

er ook maar een meenemen. 
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Tijdens het koffiedrinken bellen we de moeders. Gelukkig hebben we vandaag bereik, en is 

ook Jos thuis.  

Daarna is het spullen in de auto en gas 

richting Pismo. Het is de enige stop 

waar we helemaal niets mee hebben. 

Het ligt op een bereisbare afstand 

tussen A en B, that’s all. 

We plannen daarom direct een park 

voor onderweg. Big Sur kent 

verschillende parken en de eerste is 

eergisteren prima bevallen. Pfeiffer Big 

Sur ligt vooral landinwaarts. Het heeft 

een mooie trail langs de vallei en een 

waterval. Verder staan er veel 

redwoods. Niet zo imposant als de sequoia’s, maar toch heel fors en nog hoger. 

Na het park is het een kwestie van Highway 1 blijven volgen. Steeds een mooi zicht op de 

kust en je komt vanzelf in Pismo. Dit stuk highway heeft de naam de mooiste route van 

California te zijn. Druk, soms mistig, maar heel mooi. We kennen het juryrapport niet. Na alle 

waanzinnig mooie ritten die we al gemaakt hebben kunnen wij niet uitleggen waarom dit de 

mooiste is, en niet bijvoorbeeld de 

route door de Sierra. Duidelijk is wel 

dat de weg een terechte “nominee” 

is. Langs de route zien we ineens 

weer zeewezens liggen. Het is toch 

tijd voor een stop, dus we draaien de 

parkeerplaats van Point Piedras 

Blancas op. De luidruchtige 

aanwezigen blijken weer 

zeeolifanten. Deze keer zijn er ook 

mannetjes. Een aantal doet mee aan 

de wedstrijd “ik brul harder dan jij”. 

Het is een onverwacht leuke stop. 

De Best Western Beach Cliff is een hotel net buiten Pismo. We zijn te gaar om de plaats, met 

zijn strand en shopping-outlet, verder te verkennen. We hangen wat rond bij het hotel, 

maken hier en daar een praatje en eten in het restaurant. Het is tamelijk chic. Bovendien is 

het moederdag, een reden op zich voor de Amerikanen om uit eten te gaan. Over één detail 

blijft Nelleke zich verbazen. Alles is even chique, al zouden de obers in Europa opnieuw 

afgericht worden. Er is één schrille tegenstelling.  
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Een keurige soep wordt vergezeld van 

versgebakken broodjes en een zakje 

chips, in een plastic zakje. In Nederland 

hadden ze de moeite genomen het zakje 

ten minste uit te pakken. 

We zijn inmiddels redelijk getraind in het 

bestellen van de juiste hoeveelheid. Maar 

geen nood, als je teveel hebt zijn er altijd 

de doggy-bags. 

 

13 MEI – PISMO – LOS ANGELES 

Het “einde vakantiegevoel” begint te 

overheersen. Vandaag rijden we “full-circle”. 

Via een eifel-achtig landschap gaan we terug 

naar LA. Het laatste stuk passeren we allerlei 

bekende badplaatsen. St Barbara, Malibu, St 

Monica, het kan niet op. Door de drukte 

schiet het niet echt op, maar voor in de 

middag bereiken we Venice. Voor het eerst in 

de vakantie slaat de routebeschrijving van 

Doets nergens op. Ze willen ons ergens voor 

Venice boulevard de stad in hebben. We vinden het nergens. Zoals altijd blijkt het 

uiteindelijk eenvoudig. Je moet wel rechtsaf Venice Boulevard op, en dan aan het eind rechts 

de Pacific Boulevard op. 2 Blocks up, en je staat voor het hotel. 

Hier bel ik naar Catalina. Vrienden, 

morgen kom ik duiken. Er is een 

probleem. Er zijn te weinig mensen 

voor de boattrip. Ik kan wel een 

guided tour maken. $85 dollar, zelf 

uitrusting meenemen. Ik vertel dat ik 

als instructeur weinig trek heb in een 

guided tour. “Kom dan gewoon 

langs” is het antwoord. “We’ll work 

something out”.  

Nu is het echter tijd om Muscle 

Beach te bekijken. De bonte 
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verzameling van mensen om te zien en gezien te worden langs de boulevard en de pier in 

Venice. Na de natuur is het nu mensen en T-shirts kijken. Als je dit maar een dag doet is het 

net zo leuk. 

14 MEI – LOS ANGLES (CATALYNA) 

We staan om half vijf op. Vandaag gaan we 

naar Catalina. Om te voorkomen dat we 

vastlopen in het verkeer staan we extra 

vroeg op. Het is ongelofelijk hoe druk het 

verkeer om 6 uur ’s ochtends al is in deze 

stad. De tegemoetkomende 5 banen zijn al 

“langzaam rijdend en stilstaand”. We 

kunnen redelijk doorrijden, maar ook bij 

ons begint de tijd te dringen. Ik verwacht 

een soort Europoort, waar de vrolijke 

borden “Engeland” al vroeg staan 

aangegeven. Dat valt tegen. De haven van Los Angeles is kleiner, maar nog steeds enorm. Als 

je weet dat je gewoon “Downtown Longbeach”, en daar “Aquarium” aan moet houden sta je 

in een mum van tijd voor de deur. Wij weten dat niet na een uitgebreide spaghetti maaltijd 

van flyovers, bruggen, docks, piers, andere maatschappijen, op- en afritten staan we 1 

minuut voor vertrek voor het terrein van Catalina Express. Nelleke spurt naar binnen. Als 

meneer nu even als de donder de auto in de garage wil zetten, houden ze de boot even op. 

But not more then a minute. Ok, ze wachten, dus dat is geregeld. Neemt niet weg dat ik me 

toch rot haast om op tijd in de garage, en vervolgens met uitrusting en al over de loopplank 

naar de boot te crossen. Een minuut later zijn we onderweg.  

Ik heb geen last van zeeziekte, als ik 

goed gegeten heb. Dat klinkt 

tegenstrijdig, als je denkt aan 

mensen die eindeloos over hun nek 

gaan als je een boot alleen maar 

zien. Bij mij werkt dat anders, als ik 

gegeten heb kunnen we er vol 

tegenaan. Ik heb nog niets binnen 

die ochtend. Een beroerd uur later 

ga ik groen van boord in Avalon, de 

stad van 3500 inwoners op Catalina. 

De omschrijving naar de duikshop is 

helder Na een minuut of 5 staan we 

er binnen.  



USA 2002 South West & D,C. 

 55 

Ik word bijzonder hartelijk ontvangen. Lood en flessen verdwijnen in een pick-up, en binnen 

de kortste keren staan we in het underwater-park van Avalon. Ik krijg een goede toelichting 

en kan te water. Twee wereldduiken van een uur later kunnen we weer terug naar de 

duikshop. Het T-shirt moet ik betalen, de rest is ‘on the house’. Catalina is iets om terug te 

komen. Nu nog een verhaal voor het clubblad. 

We nemen 1 boot eerder terug om nog te 

kunnen rondkijken in Torrance, de wijk in 

LA waar de opname voor Buffy zijn 

gemaakt. We vinden de High-school en het 

huis makkelijk. Daarna lopen we tegen 

opnamen voor Saterday Night-Live op. Een 

van de medewerkers wijst ons de beste 

plaats om te fotograferen. Een andere 

staat daar klaar om uiterst vriendelijk te 

vertellen dat opnamen verboden zijn. Wij 

hebben onze foto’s dan al, dus we kunnen 

er goed mee leven. 

15 MEI – LOS ANGELES – WASHINGTOM DC 

Vandaag begint de terugreis. Ik heb een 

strak reisschema opgesteld. 11.45 vliegen. 

Dat betekent 10.00 uur uiterlijk aan de 

balie. Dus moeten we uiterlijk om 9.00 uur 

bij Herz zijn om de auto in te leveren en 

van daar naar de vertrekhal te komen. 

De afstand is korter dan de rit van gisteren 

naar Longbeach, maar we rijden in de 

spits en dus zal het verkeer wel vast 

zitten.  

Uiterlijk 8.00 uur moeten we daarom wegrijden bij het hotel. We staan om 07.00 uur voor de 

ontbijtbalie. De auto is dan al gepakt. Het vertrek valt ons niet zwaar. Voor het eerst in 

dagen is de lucht betrokken. Het is tijd om te gaan.  

08.35 uur: we zijn ingecheckt, alles zat mee, inclusief het afleveren van de Mazda. Het 

wachten op de boarding kan beginnen. 
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Het voordeel van onze vroege aanwezigheid is wat we op ons gemak rond kunnen kijken in 

de vertrekhal en rustig alle zaken die deze luchthaven heeft te bieden in ons op kunnen 

nemen. 

08.50 uur. We hebben de winkels gezien, koffie gehaald bij Starbucks en we zijn naar het 

toilet geweest. Alles wat ons nog rest zijn de stoelen in de vertrekhal. Godzijdank, ik loop 

een paar dagen achter met dit verhaal. 

Over de reis valt weinig te melden. 

In LA is het bewolkt, maar na een 

kwartiertje vliegen is het helder, 

zodat we een deel van onze reis nu 

ook van boven kunnen zien. We 

maken een tussenstop in 

Minneapolis/St.Paul. Kijk, dat is 

een luchthaven waar je een paar 

uur stuk kan slaan. Talloze leuke 

winkels en veel mensen van allerlei 

pluimage. Slaperige hindoes, 

rondrijdende electrocars, 

beveiligingsbeambten, mormonen, 

het houdt niet op. Hier hebben we weinig tijd, binnen een uur moeten we in het volgende 

vliegtuig zitten. We horen de verkiezingsuitslag van Bert (wordt je niet vrolijk van) en 

worden afgezeken door de vrouw van de incheck balie. Mijn leesbril zit in de verkeerde 

koffer, dus kan ik de papieren niet lezen. Zij combineert de souplesse van een loden deur 

met het humeur van een beer die in zijn winterslaap wordt gestoord. Na drie keer schudden 

van de papieren liggen ze klaarblijkelijk in de goede volgorde. De plaat blijft nu hangen in 

“indentifacation, indentifacation”. Natuurlijk ligt het paspoort er al, maar dat dient op de 

juiste bladzijde open gehouden te worden. Als je dan ook nog aan het jongleren bent met 

papieren kan dat even een seconde duren. Bij uitzondering bedank ik haar in het Nederlands 

voor haar klantvriendelijkheid. We kunnen door de sluis de A-319 in, het 2e toestel na de DC-

10 waarmee we begonnen zijn. Het goede nieuws is dat we het hotel hebben weten te 

melden dat we komen, het wordt tenslotte laat. Hun advies is “the blue van” te nemen om 

bij het hotel te komen. 

De vlucht naar Washington DC is 1.50 uur. We zijn er dus zo, hoewel we ook 3 tijdzones 

pakken. De totale vlucht duurt dus 3 uur langer. Ook de bagage is er vlot. Dan blijkt dat we 

ons hebben verkeken. Het strakke plan was de duiktas en twee koffers in een kluis gooien, 

en de laatste dagen met één koffer te doen. Het wordt nu zelfs wat noodzakelijker, want bij 

de laatste vlucht is een hengsel van de tas gescheurd, en een koffer verbogen, zodat sluiten 

moeilijk wordt. 
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We kunnen alleen de kluizen niet vinden. Schreeuwerige kruiers vinden dat we onze troep 

aan hen moeten geven en het probleem door hen op moeten laten lossen. Ze parkeren hun 

karren zo veel mogelijk in de weg om te voorkomen dat je ze vermijdt. Eén van hen begint 

tegen me te schreeuwen als ik weiger hem überhaupt antwoord te geven. Na een korte 

zwerftocht brengt de balie van Northwest uitkomst. De kluizen staan op de plattegrond, en 

onze plaatsbepaling is goed. Sinds 911 zijn ze echter gesloten. Zelfs het postkantoor bewaart 

’s nachts niets meer. 

En dus zeulen we alles langs de mokkende kruiers naar de de uitgang. Daar staat een blue 

van. Alles wordt in de bestelbus gehesen en in vliegende vaart scheurt de chauffeur naar de 

stad. Dat is ruim 45 minuten rijden. De ritprijs schat ik tussen een fortuin en een 

godsvermogen. Uiteindelijk valt dat zat mee. Voor $35 worden we voor het hotel afgezet. 

Achteraf blijkt dat we 

daarbij voor $5 getild te 

zijn. 1-800-Blue-Van blijkt 

verder zeer betrouwbaar, 

en voor de prijs kan je niet 

zelf gaan wandelen. 

De kamer op One-

Washington-Circle is 

uitstekend, alleen de 

uitlaat van de uiterst 

krachtige airco net boven 

het bed is shit. Er staat 

echter een koffiemaler en 

echte bonen. We gaan naar bed, maar starten de volgende dag met echte koffie. 

16 MEI - WASHINGTON DC 

De eerste dag in Washington DC starten we 

met een wandeling naar het Witte Huis. 

Een gids legt uit dat er alleen Bushes rond 

het gebouw zijn, maar geen Bush. Dus 

beperken we ons tot het zwaaien naar first 

squirrel, een van de vele eekhoorns die ook 

Washington DC bevolken. 

Daar stappen we op de “trolleybus” van de 

stadsrondrit die bij de reis was inbegrepen. 

Een leuke rit met een overdosis aan 

informatie, waar je naar believen kunt in- en uitstappen. Wij stappen uit bij Lincoln 



USA 2002 South West & D,C. 

 58 

monument, waarna we de brug over wandelen naar Virginnia. De brug wordt bevolkt door 

Amerikanen. Niet zo gek in dit land, maar hier zijn ze opmerkelijk. They’re running.  

Tussen de middag geven ze zich 

massaal over aan hollen. 

Sommige fanatiek en met 

resultaat, bij anderen is het goed 

dat we regelmatig stoppen om 

foto’s te maken, anders zouden 

we ze er wandelend uit lopen.  

In Virginia liggen het Pentagon 

(in de steigers), de nationale 

begraafplaats Arlington en het 2e 

wereldoorlog monument Iwo 

Jima. Het kerkhof, met de graven 

van de Kennedy’s, het huis van 

generaal Lee en de gesneuvelden & oorlogshelden is indrukwekkend. Minstens zo 

indrukwekkend zijn de Vietnam en Korea monumenten in DC, waar we na een uur of 2 weer 

terug komen. Hier is het tijd voor vocht en schaduw. Mijn nieuwe bucket is ergens 

verdwenen, en mijn Daddy-O-Square bril is in Venice gebroken. Ik weet al jaren dat ik niet 

zonder verduistering over straat moet, maar ja, toch weer eigenwijs….. 

Om verder te rusten en af te koelen stappen we weer in de trolley. De informatie spoelt 

weer over ons heen. Met name de laatste (zwarte) chauffeur is erg goed. Hij lijkt er meer bij 

betrokken dan de anderen. Dat is ook niet zo gek. Het aantal zwervende dakloze zwarten is 

ook hier weer heel hoog. 

Enige sociale betrokkenheid 

ontstaat dan al snel. 

Afgedraaid komen we terug 

bij het hotel. We krijgen van 

hen het adres van een 

uitstekende chinees, waar 

we weer wat op verhaal 

komen. We besluiten de dag 

met een kort rondje door 

verlicht Washington. Het 

levert weer een aantal leuke 

foto’s op. 
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17 MEI - WASHINGTON DC   

Nu is de koek echt bijna op. We reserveren 

een blue van voor de volgende dag en gaan 

op pad. We lopen langs een tent met goede 

koffie en croissants en gaan daarna door naar 

de koepel van het Congres. Na 911 hebben ze 

niet alleen betonblokken rond het Witte Huis 

gezaaid, ook congres is zwaar bewaakt. Nu is 

dat begrijpelijk, en volledig hun zaak, alleen 

geeft de plattegrond aan dat daar de 

toiletten zijn. Per ongeluk komen we 

daardoor in de botanische kassen. Daar zijn tenslotte toiletten. Biologisch is het weinig 

boeiend. Het is vooral een voorbeeld van kijk ons eens een mooie kas neer zetten. De 

soorten zijn weinig opmerkelijk. Veel leuker is de rest van de wandeling. Deze leidt langs het 

Smithsonian. Smitson was een Engelse 

adellijke bastaard, die veel geld had, maar 

verder kort werd gehouden, want daar 

was hij bastaard voor. Uit chagrijn liet hij 

zijn geld na aan de USA, onder het motto 

doe er wat leuks mee. Dit heeft geleid tot 

een lange reeks gratis musea. Variërend 

van ruimtevaart tot moderne kunst. Wij 

snuiven aan het ruimtevaartmuseum, de 

moderne beelden en de Amerikaanse 

geschiedenis (met het vest van de Fonzy). 

Vanaf daar lopen we door naar de grootste bibliotheek ter wereld, the Libary of Congres. 10 

miljoen titels, en per 7 seconden wordt er een toegevoegd. We proberen te achterhalen of 

de boeken van Jos thuis zijn, maar die 

poging strandt. Neemt niet weg dat 

het bezoek de moeite waar is. Het is 

zonder discussie het mooiste gebouw 

dat we deze reis tegen komen. Vlak bij 

de bibliotheek ligt het grote station 

van Washington. Op een 

vliegveldachtige wijze wordt het 

station gerund, met incheckbalies, 

bagagebanden etc.  
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Wat het echt leuk maakt is dat het ook het grootste winkelcentrum in de buurt is. Nu heb ik 

al het “You don’t know me” T-shirt, maar wat rondkijken tussen boeken en films is nooit 

weg. Bovendien is er goede koffie, en er zijn veel restaurants. Wij eindigen bij een Italiaan, in 

een van de meer surrealistische omgevingen van deze reis. Niet alleen de drukte van het 

station, maar ook de zwijgzame drukte van het restaurant. Het restaurant blijkt de favoriete 

ontmoetingsplaats voor 

doven. Zelfs een ober zie 

ik gebarentaal gebruiken. 

Prima dat dit zo kan. Voor 

de laatste maal biedt 

iemand ons aan om ons 

gezamenlijk te 

fotograferen. Deze man is 

bereid om te kijken hoe 

het apparaat werkt. Dat 

onze voeten weer niet op 

de foto staan is een 

bewuste keuze van de 

fotograaf. Eindelijk, op de 

valreep, een goede 

opname!  

Door 2 dagen hollen zijn we ook na het eten nog steeds uitgewoond. Volgens Doets is de taxi 

hier heel betaalbaar, dus we bedenken dat we ons terug laten rijden. 

Mis dus. Voor het eerst deze maand hoost het. Iedereen heeft een paraplu of een stuk 

plastic gevonden en spurt heen en weer. Taxi? Mooi niet dus, allemaal bezet. Nu is een 

station een plek van openbaar vervoer. We gaan op zoek naar een metro. En jawel, die is er, 

voor $ 1,10 pp rijden we tot dicht bij het hotel. Het is inmiddels bijna droog. 

In het hotel willen we nog een koffie nemen. Filters en creamer zijn, ondanks ons verzoek, 

nog niet aangevuld. 

Ik naar de balie. “We sturen onmiddellijk iemand”, is het antwoord. “Dat zeiden jullie 

gisteren ook”, houd ik ze voor. Na een kwartier wordt er geklopt. “Hier is de koffiemachine”, 

wordt er gezegd in Spaans/Engels. Da’s mooi, maar die hadden we al. Filter en creamer 

graag. Een kwartier later wordt er weer geklopt. Alstublieft, hier zijn de filters en de zoetjes. 

Zoetjes? Zoetjes? We willen creamer! We willen het arme mens niet verder belasten, ze 

snapt er duidelijk geen hout van. Met de filters komt het goed. In het vooronder van een 

koffer vinden we nog we een zakje creamer. 
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18 MEI D.C. - TIEL 

Als ik de laatste dag opsta is het 

buiten weer zeiknat. We staan 

daarom langzaam op, bekijken de 

Short Route diaserie, die nu bijna af 

is, en ontbijten in het hotel. Om tot 

13.10 uur op de taxi te blijven 

wachten is ook niets, dus als het iets 

droger is beginnen we aan de 

laatste wandeling door de stad. We 

lopen een blokje rond het Witte 

Huis. Daarbij maken we een babbel 

met de vredesactivist die hier al 18 

jaar op de stoep zit. Een aardige vent, die ons “Peace” wenst als we doorlopen. Ik ben 

benieuwd hoeveel foto’s de FBI nu van ons heeft. Achter het Witte Huis is een kerkje waar 

alle presidenten sinds het begin van de 

Amerikaanse jaartelling zijn geweest. Er is 

geen hond. Dat verbaast ons, want het is een 

leuke kerk, met veel historie. In ieder geval 

heb ik nu een foto van Nelleke in de 

kerkbank van de president, met haar voeten 

op het kussentje van Bush de Oudere. Hierna 

is het tijd voor het afscheid. Het 

hotelpersoneel biedt aan ons te houden, 

maar dit lijkt niet praktisch. Alles gaat in de 

Blue Van en we rijden naar Dulles airport. De 

controle is hier nu zo streng, dat bij mij het 

alarm af gaat. Horloge, ketting en broekriem 

zijn voldoende om alles op hol te brengen. Ik 

maak de official in kwestie een compliment 

voor zijn goede apparatuur. Volgens mij 

grijnst hij nu nog van oor tot oor. Ook op dit 

laatste moment is iedereen weer even 

vriendelijk. 

Eenmaal in de DC10 is de sfeer minder gemoedelijk. Een stewardess en een aantal passagiers 

heeft onmiddellijk kift over de handbagage. Nu dat kan een leuke vlucht worden, denk ik 

terwijl we loskomen van de grond om, via de Atlantische Oceaan en over Ierland en 

Engeland naar huis, te vliegen. Het pakt anders uit. Bij mijn eerste wandelingetje door het 

vliegtuig raak ik al in gesprek met een stewardess die vertelt waar ze vandaan komt en 
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vraagt wat wij gedaan hebben. Ze legt 

uit dat haar kiftende collega een Ierse 

is. Met haar raken de even later in 

gesprek (over Nederland en Ierland) en 

ook dit blijkt een bijzonder aardige 

vrouw. 

Even later komen ze langs met het 

taxfree materiaal. We kopen voor 

Nelleke een horloge armband, als 

afscheid van de vakantie. We leggen nu 

uit dat we 25 jaar getrouwd zijn. 

Wat later buigt de Ierse zich weer 

over ons heen. We krijgen een plastic 

zak in onze handen geduwd. “Hier, 

wegstoppen”, fluistert ze. “So you can 

celibrate at home”. 

Om 6.30 uur landen we op Schiphol, 

waarbij we meer dan plichtmatig 

worden uitgezwaaid door Nothwest 

Airlines. In onze handbagage zit een 

fles wijn van het cabinepersoneel. 

Hoewel het jammer is dat het feest 

nu is afgelopen is de terugkomst ook 

ontroerend. De bewoners van Notarisappel 210 staan, met aanhang, oppas, Henk en Henny 

op ons te wachten. We drinken echte koffie, en dan is het richting ons versierde huis, einde 

avontuur. 
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CONCLUSIES? 

 Als het half kan gaan we weer terug 

 Nooit eerder hebben we zo’n serie afwisselende indrukken in zo’n korte tijd gehad. 

 Doets verdient een zeer ruime voldoende, een fout hotel, en bij Zion hadden ze een 

betere locatie kunnen kiezen. Verder perfect, met goed tips. 

Kortom een zééér geslaagde vakantie. 

That’s all I have to say about that! 

Have a nice day you guys! 

 


