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CALIFORNIA ACEEE, AUGUSTUS 1998 

VRIJDAG 21 AUGUSTUS.  

Op het vliegveld word ik direct geconfronteerd met het feit dat in Amerika alles anders is. 

Een verloopstekkertje voor een USA stopcontact blijkt een omzetter van 110V naar 220V te 

zijn. (Die het vervolgens in de VS na vier uur begeeft). 

Op Schiphol is de bewaking opmerkelijk. Er staan lange rijen voor de paspoort- en 

bagagecontroles. De gevolgen van de bombardementen op Afghanistan en Soedan zijn 

duidelijk. 

Het vliegtuig een MD 11 (Florence Nightingale) vertrekt 40 minuten te laat omdat de vlucht 

overboekt is. De vluchtroute verbaast me: Schotland, IJsland, Groenland, Canada en de 

westkust van de VS. Door mijn plek in het vliegtuig valt er helaas weinig te zien. 

Om 17.56 uur is de film "Primairy Colours" met 

John Travolta net afgelopen. Deze film gaat 

over een presidentscampagne en bevat zo 

ongeveer alle Monica Lewinsky elementen 

(met uitzondering van de jurk). Daarna volgen 

de vluchtgegevens op het scherm. Dit is toch 

wel een leuk onderdeel van de 

intercontinentale vlucht. Er is te zien dat we nu 

boven de Hudson Bay zitten. Het licht is zo fel, 

dat naar buiten kijken wel vergeten kan 

worden. (Boven Groenland ging dat wel even). 

Maar gegevens over tijd, snelheid (922 km/h) 

en temperatuur (-40oC) zijn leuk. Het horloge is 

aan de hand van deze gegevens makkelijk bij te 

stellen. Het gaat terug naar 8.56 uur. Het maffe 

is dat je merkt dat het vroeger wordt.  

Als tweede film wordt de "Full Monty" 

gedraaid. Die valt me tegen, ik had veel meer humor verwacht. Verder bevalt de vlucht wel, 

het eten is goed en wordt regelmatig verstrekt. Wel valt rechtsongelijkheid op. Je mag niet 

aan de kont van stewardessen zitten. Zij mogen je echter wel iedere keer dat je in slaap bent 

gevallen, met hetzelfde onderdeel wakker stoten. Maar goed, de vlucht vordert gestaag. Op 

een gegeven moment zijn de Rockies goed te zien. Volgens mijn buurman is het Nevada 

('Cause it's brown and empty). Even later zitten we boven de Pacific, we zien Lake Tahoe nog, 

daarna komt San Francisco in zicht.  
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Mijn buurman, die net ten zuiden van San Francisco woont, legt uit dat het binnenland van 

California ziedend heet wordt. Daar staat tegenover dat de koude golfstroom vlak langs de 

kust loopt. Dit levert in de zomer dagelijks een aantal uren mist op, die doorloopt tot over de 

eerste heuvels. Zo ook nu. Achter de heuvels is het zicht prachtig, en zijn de wijngaarden in 

de dalen goed te zien. De baai van San Francisco is half in de wolken verdwenen. De Golden 

Gate Bridge is voor een deel te zien. Ook de enorme zoutbassins, waar d.m.v. verdamping 

zout wordt gewonnen, zijn helder zichtbaar. Na de landing is het eindeloos in de rij staan om 

langs de douane te komen. Niet dat ze 

echt iets doen (anders dan blijven vragen 

of je geen voedsel importeert). Er zijn 

echter heel veel reizigers en weinig 

ambtenaren, en dat neemt tijd. Als de 

immigration officer de tijdelijke 

verblijfsvergunning heeft vastgeniet in 

mijn paspoort, en ik opnieuw heb beloofd 

geen fruit te importeren, mag ik het land 

in.  

En dan op zoek naar mijn verbindende 

vlucht naar Monterey. Het eerste verschil met Europa valt op. San Francisco Airport is een 

soort busstation voor vliegtuigen. Je kunt er terecht voor allerlei binnenlandse vluchten 

zonder dat er veel formaliteiten aan te pas komen. Probleem is dat het wel een enorm groot 

station is. Je zoekt je rot langs allerlei balies, want iedere maatschappij heeft zijn eigen 

kaartjesloket en incheckbalie. De reis wordt voorgezet met een tweemotorig 

propellervliegtuigje voor 20 personen van US-air.  

Nu valt een Californische afwijking op. Het is geregeld. (Later vertelt Atsushi me dat het 

verhaal gaat, dat Californië alleen al meer advocaten heeft dan de hele VS). In het vliegtuig 

betekent dat bijvoorbeeld dat er tegenover mijn stoel een bordje hangt waarop staat dat de 

tafeltjes opgeklapt moeten zijn. Da's mooi, maar we hebben geen tafeltjes. Buiten het 

vliegtuig is m'n handbagage in het laadruim verdwenen, want voor handbagage is het 

vliegtuig te klein. Even later komt de purser vertellen dat volgens een Californian code het 

verboden is om handbagage voor je voeten te hebben. Da's ook mooi, maar die was dus al 

weg. We kunnen in de cockpit kijken. Voorbereiding worden getroffen, het logboek wordt 

ingevuld. Daarna wordt er een plastic kaart te voorschijn gehaald en worden de 

veiligheidsvoorschriften opgedreund. Piloot en Copiloot teken beiden dat het verhaal is 

verteld. Echt, alles is geregeld. 

De vlucht naar Monterey is puur vakantie. We vliegen langs de Golden Gate Bridge, Alcatraz 

en zien de skyscrapers. Het rechthoekig stratenpatroon van de stad is opvallend.  
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Ook is duidelijk te zien hoe wegen 

heuvelafwaarts naar de zee lopen. 

Vervolgens stijgt het vliegtuig iets 

meer, en gaan we langs de kust van 

California naar Monterey Pennisula 

Airport. Ook de andere plaatsen 

hebben een min of meer rechthoekig 

stratenpatroon. 

Na 45 minuten staan we in de hal van 

het vliegveld. Daar haal ik een auto 

op. "Wilt u geen business klasse" vraagt de vrouw aan de balie. Nee zeg ik, "ik wil de bestelde 

middenklasser". Even later rij ik weg in een Mercury Mistique automaat, met de omvang van 

de Chevy. 

Na wat gezoek vind ik de duikshop MBDC in Wavestreet, waar ik nog een boekje en wat los 

spul koop. Huren? Geen probleem. Kom morgenochtend maar. Het hotel? Ja dat weten ze. Er 

wordt met een kaart gewapperd (kan je meenemen), en er wordt een route uitgestippeld die 

me terugvoert naar het vliegveld. Terug bij de auto duik ik in de kofferbak. Het adres 

bevreemdt me. Na wat gezoek op de kaart blijkt dat ik naar het andere Holiday Inn moet. De 

mijne is "two blocks up" in dezelfde straat. Het hotel is een houten gebouw met drie ongelijk 

verlopende etages. Voordat het de huidige naam kreeg was dit het John Steinbeck Hotel. 

Sporen van deze schrijver zijn overal in Monterey terug te vinden. En ook hier hangen de 

nodige portretten, deels in hout uitgesneden. 

Bij een eerste wandeling zie ik hoe een brand wordt 

geblust. (Of eigenlijk werd geblust, het vuur is al uit) Er is 

een enorme overkill aan gele brandweerauto's en politie, 

die met plastic linten de straat afzet. Het gedrag van het 

verkeer is ook opvallend. Voor iedere hoek moet je 

stoppen, en langzaam verkeer heeft voorrang. Er is geen 

automobilist die maar waagt om er aan te denken om te 

overwegen om een voetganger een vorm van een begin 

van schrik aan te jagen. 

Het is wel een aardige manier om veel om je heen te 

kijken, maar als heel Amerika zo wordt, is Carl Lewis de 

laatste verspringkampioen van dit land. 

De brand was aan Cannery Row, van waar je uit kunt kijken over de Pacific Ocean. Dicht voor 

de kust zwemt een walvis. Verder zijn er veel meeuwen en pelikanen te zien. Terug in het 

hotel bel ik John Lechmanik voor de duikafspraak. "No problem", hij zal er zijn. Vervolgens is 

het om 17.30 uur tijd voor de "cheese and wine", de snack die het hotel in haar lobby 
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aanbiedt, want gegeten moet er worden. De man aan de balie van het hotel geeft een tip 

voor een goed restaurant. "Boven een van de winkels op Cannery Row zit een Fishermens 

restaurant. "Nothing fancy", alleen het gewone Californische eten, met seafood en vlees. 

Vooral hun standaard menu is goed".  

Hij blijkt gelijk te hebben. Het steak & lobster menu is heel lekker. Wel bega ik een sociale 

kleun. Ik stiefel naar een tafeltje en ga zitten, in plaats van me door iemand naar een tafel te 

laten geleiden. Als ik uitleg dat ik voor het eerst in de US ben wordt me dit vergeven 

Kennelijk verslijten ze me voor 

Engelsman, want ze spreken me 

consequent met sir aan. De inrichting is 

ook zeer Amerikaans. De hele inrichting 

is geweid aan honkbal. Er staan ook 4 tv's 

te draaien met verschillende wedstrijden. 

Na het eten ga ik terug naar het hotel. 

Het is 20.30 uur, bij ons 5.30 uur. Ga ik 

nou vroeg of laat naar bed? Om 3 uur 

word ik weer wakker. Een uurtje zappen 

doet wonderen. Het nieuws gaat nog 

steeds alleen over Lewinsky/Clinton; met 

een komische serie is het genoeg om weer in slaap te vallen. 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS.  

De volgende ochtend is het vroeg opstaan (of laat?) en om even over zessen ontbijten. Een 

andere hotelgast begint onmiddellijk een gesprek. Nederland kent hij, want zijn grootouders 

zijn vanaf Rusland via Rotterdam naar de VS gekomen. En wat ik van Clinton vind. Mijn 

opmerkingen dat wij niet snappen dat ze een president willen afzetten omdat die niet met 

zijn problemen in de Jerry Springer show wil valt goed.  

Dan naar de duikshop. Het duurt eindeloos voordat ze me helpen. Voor mij moet een groep 

op een boot worden geholpen, en dat loopt niet. Een meisje van 18-20 wil ook wel eens 

duiken, maar er vooral mooi uitzien. Dus ze blijft zeiken over het pak, en vertrekt tenslotte 

zonder cap: the hood is terrible. 

Daarna mag ik. Huren kan nog steeds, maar waar is mijn kaart? Ik vrees met grote vrezen. De 

Amerikanen hebben allemaal en PADI-flippo, die als identiteitsbewijs wordt gebruikt. Dus zie 

ik de bui al hangen, het nummer op mijn PADI kaart is anders. Voor alle zekerheid begin ik 

maar vast uit te leggen dat ik Europeaan ben, en dus andere kwalificaties heb. 
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Het is sociaal een verkeerde 

inschatting. Amerikanen vinden 

alles wat met Europa te maken 

heeft prachtig. CMAS is héééél 

mooi. "En 4 sterren, bestaat dat 

ook?" Mijn verhaal dat het iets is 

wat op een gegeven moment 

vanzelf is gekomen omdat ik lang 

3* was scoort. Ik ben dus een echte 

duiker en een mooie 

bliksemafleider voor de frustraties 

van de vorige klanten. Ze vertellen 

met ze tweeën hele verhalen over 

de groep die net weg is en het 

duiken ter plaatse. Ook het feit dat ik via internet een buddy heb gevonden is "wow, 

absolutly great". 

Rond 7.15 liggen de tanks en het lood in de auto en kan ik in de mist op zoek naar Carmel. 

Ondanks dat ik alle verkeerde afslagen pak die er te vinden zijn, kom ik uiteindelijk op de 

juiste plaats. De tocht heeft me langs de kust in de mist, en vele joggende Amerikanen 

gevoerd. Monastery blijkt verdeeld te zijn in noord en zuid. Na wat geharrewar maak ik 

kennis met John; internet werkt! John is een uitstekende duiker, hij weet alles over de 

plaatselijke condities en de mogelijkheden. Praten over duiken is gecompliceerder. Na enige 

tijd worden we het er over eens, dat alleen de tijd gelijk is, maar dat verder alles in andere 

eenheden wordt aangegeven. 

De twee duiken zijn absoluut verbijsterend. 

Temperatuur, licht en omgeving zijn typisch Noord 

Europees. Verder is alles anders. De groepen zoals 

zeesterren, chitons, anemonen e.d. zijn gelijk, maar 

alle soorten zijn anders. Na afloop neemt John me 

mee naar een Mexicaans restaurantje, waar we 

lunchen. Hij heeft het duiken zeer gewaardeerd, 

vooral omdat hij aan het scheiden is en nodig aan 

wat afleiding toe was. Hij praat honderd uit over 

zijn baan bij de politie. "Weliswaar is hij nr. 5 in de 

kwaliteitstesten van de staat, maar de nummers 

1,2 en 4 werken ook bij hem. Promotie zit er dus niet meer in". Hij is een jaar jonger dan ik, 

en heeft een dochter uit een buitenechtelijke relatie al in geen jaren meer gezien. "By the 

way, daarom gaan Dawn en hij niet scheiden, want ze wist alles van die relatie. Maar ja, ze is 

elf jaar jonger en wel erg volwassen geworden de laatste tijd". Na nog een aantal van deze 
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verhalen gaan we via een cd winkel naar de duikshop, waar we afscheid van elkaar nemen. 

Maar niet voordat we iedereen hebben verteld waar, en hoe we gedoken hebben. De man 

die me de vorige dag heeft uit gelegd waar het hotel was, vraagt of ik het makkelijk kon 

vinden. Na mijn "two blocks up" is hij heel lang heel rood. 

Het wordt tijd om iets meer van 

Monterey te bekijken. Allereerst is 

dit het moment om de tip van Edwin 

Meijs te onderzoeken en de pier van 

Coastguard Warf af te lopen. Zijn 

aanwijzingen kloppen: aan het eind 

van de haven is een hek. Niet om de 

mensen binnen te houden, maar om 

de zeehonden buiten te sluiten. Zij 

zitten met tientallen, samen met 

pelikanen en aalscholvers op de 

laatste rotsen van de pier. Ook de 

zeeotters zijn hier te bewonderen. 

Na de pier wordt de wandeling vervolgd langs de haven naar Fishermen's Warf en het 

aanliggende winkelcentrum. Hier 

is een wijnproeffeest aan de 

gang. Het is er gezellig. Na wat 

inkopen ga ik terug naar het 

hotel en probeer om Bert 

Overduin te bellen, maar dat is 

geen succes. Daarna is het tijd 

voor het avondeten. Op 

aanraden van John ga ik naar de 

Mexicaan op Cannery Row. Nu 

pas ik me aan; ik vervoeg me bij 

de afdeling "boeken en 

begeleiden". Helaas, ik moet een 

half uur wachten. Nu ligt het 

restaurant aan de Pacific, dus dat half uur vliegt om aan het strand. Terug bij de boeking 

word ik meteen geholpen. In het restaurant is een goochelaar annex ballonnen artiest actief. 

Hij is lang bezig bij de tafel tegenover me en al snel is duidelijk waarom. Er is een kind jarig. 

Vlak voordat dit gezin vertrekt wordt het voltallige personeel (ca. 8 man m/v) opgetrommeld 

en zingen ze gezamenlijk "zip-a-di-do zip-a-di-dee, my-o-my, it's a wonderfull day, zip-a-di-do 

zip-a-di-dee, my-o-my,have a happy birthday". 

Het eten bij deze Mexicaan is geweldig, maar ook geweldig heet. Spontaan zweet ik mijn 
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verstopte bijholten open, waardoor ik als een gek zit te snotteren (volgende keer een 

zakdoek meenemen). Na afloop slenter ik langs een aantal winkeltjes aan Cannery Row. 

Vooral de T-shirts zijn leuk. Om maar wat te noemen: 4 out the 5 voices say Go back to bed. 

I'll rise, but won't shine en Save the whales ..... collect them all!!!! 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 

De ochtend begint met de spullen pakken en de duikflessen ophalen. Vervolgens is het 

wachten op Atsushi Takahashi, die stipt op tijd op komt dagen bij het andere vulstation aan 

Cannery Row. Zoals zijn naam al zegt: hij is Canadees. En dus zijn er aanmerkelijke verschillen 

met de Amerikaan John. Atsushi werkt in een ziekenhuis als scanner. Hij is de hele wereld al 

rond geweest (waaronder anderhalf jaar Denemarken en een paar weken in Best). Zijn 

Japanse deel maakt hem heel beleefd, het Canadese deel voorziet hem van een hoeveelheid 

spot waarmee het prettig is om naar Amerikanen te kijken. Zo wijst hij op bordjes waarop 

staat aangegeven waar duikers wel en waar ze niet mogen omkleden dan wel spullen 

uitladen. De bordjes vormen een mooi contrast met het bordje die vertellen waar je wel en 

niet mag skaten en waar je mag 

parkeren in de smaken 3, 10, 24 

minuten, een uur, 2 uur of vanaf 2 uur 

voor $1,50 met een maximum van $6 

voor een dag, die begint om 10 uur. 

Praten over duiken gaat perfect met 

Atsushi. Hij beheerst zowel het 

metrieke stelsel als de american 

standard precies. Ook het duiken gaat 

goed. Zo goed zelfs, dat hij vraagt of 

we nog eens samen onder water 

kunnen. Het lijkt mij prima, hoewel ik 

deze stek naast de haven van Monterey nu gezien heb. Na de duiken is het lunchtijd. We 

gaan naar het tentje waar ze eenvoudige broodjes en soep serveren. John had deze tent ook 

al aanbevolen. Gewaarschuwd door eerdere close encounters met het Amerikaanse voedsel 

ga ik voor een kleine sandwich en een kleintje soep (clam chowder). Er wordt me een 

invulformulier overhandigd waarop ik aan kan geven wat er op het broodje moet. Je kunt 2 

soorten vlees, 2 soorten kaas en veel mayonaise, mosterd, ketchup en allerlei groenten 

aankruisen. Ik ga voor de "bloody foreigner" variant: "Sorry, ik snap het niet. Doe maar roast 

beef, kalkoen, wat kaas en maakt het zo, als jij het lekker vindt." Dit laat het meisje zich geen 

twee keer zeggen. Ze maakt een 'kleine sandwich' die verdere maaltijden die dag (en 

eigenlijk ook de dag daarna) overbodig maakt. Daarnaast krijg ik 1/3 liter soep, die met een 

vork gegeten kan worden. 

Atsushi vult zijn Japanse logboek in, ik onderteken en we nemen afscheid. Via de route 

touristique rij ik naar Asilomar in Pacific Grove. Het beroemdste van Pacific Grove is de 
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vlindertrek, helaas is dat in een andere tijd van het jaar. De bumpersticker I break for 

butterflies mag niet onvermeld blijven. Onderweg stop ik hier en daar langs de vreemde 

kust. Deels lijkt het op Bretagne, deel op Bergen aan Zee, met zijn duinen en dennen. Overal 

zie je Knabbels en Babbels. 

Asilomar is een conferentiecentrum in een staatsreservaat. Een deel van de gebouwen is 

tussen 1911 en 1928 ontworpen door de eerste vrouwelijke architect van de staat. In 

oorsprong was het een christelijk jeugdcentrum van de YWCA (young woman christian 

association), nu is het een conferentieoord. De grotendeels 

houten gebouwen staan verdeeld over het duingebied. Het geld 

voor dit project kwam deels van de fam. Hurst. De gebouwen 

zijn deels op de monumentenlijst gezet. In combinatie met het 

nature-park, maakt het dit gebied tot een beschermd geheel. Er 

is veel wild te zien. Reeën, eekhoorns en vogels. De dennen met 

de vele lichenen zijn bekend. De andere dominante soort is een 

loofboom die een kruising tussen de liguster en hulst lijkt. De 

vogels zijn deels bekend, zoals de meeuw en de kraai. Mezen en spechten zijn anders dan 

thuis, hoewel sommige bekend zijn uit strips. Mijn favoriet is de merel. Deze vogel komt 

massaal voor op het terrein, en is, zoals het een goede merel betaamt, steeds op zoek naar 

insecten en wormen in de grond. Daarbij maken ze veel herrie, waardoor ze nogal opvallen. 

En o ja..., ze zijn blauw. 

Het congres begint met een receptie 

met veel snacks, waar duidelijk 

wordt dat mijn kledingkeuze fout is. 

De ACE3S2 is informal. Dat 

betekend dat je op sandalen loopt, 

versleten T-shirts draagt en collega's 

afzeikt die een colbert aan hebben. 

("Ja maar" protesteert er een, "Ze 

hebben m'n tas op het vliegveld 

zoekgemaakt"). 

Na de receptie is het uitgebreid 

dineren, en daarna begint het 

circus. De eerste lezing is van 7 tot 9 pm, daarna is de dagelijkse routine 2*3 lezingen in de 

ochtend (onderbroken door koffie, bagles and muffins), lunch, 2 uur discussie in de middag, 

poster session (met snacks), diner en 2 uur lezing in de avond. Niet altijd van even hoog 

niveau, maar razend boeiend en dodelijk vermoeiend. 

De maaltijden worden aangekondigd door de bel in het administratiegebouw. Amerikanen 

willen bijna altijd praten tijdens de maaltijden, zodat ik op de hoogte raak van allerlei zaken 
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die binnen de energiewereld en het Amerikaanse politieke systeem spelen. 

California veroorzaakt dezelfde cultuurshock als de Sinaï, maar op een andere manier. In de 

Sinaï was het de spiegeling. De 

droge hitte tegenover ons 

koude klimaat; de armoede 

tegenover de rijkdom, het 

Arabisch in woord en schrift. 

Hier is het de verschuiving. Het 

alom aanwezige net-niet-

gewone. Iedereen spreekt 

iedereen aan, alles is langer 

open, alles is groter, de 

griezelige verkeersdiscipline, de 

krankzinnige hoeveelheid eten, 

de verbodsbordjes, de surf, de 

blauwe merels. En niet te vergeten dat je in het buitenland kunt zijn zonder taalhandicap 

(M'n Amerikaans blijkt beter dan m'n Engels)  

Verder zijn de inwoners van de California Bear Republic braaf. Zo braaf, dat je er eng van 

wordt. Zo zullen ze nooit in een duikbril spugen, of zich zonder een handdoek omkleden. Ik 

heb de neiging om uit pure balorigheid wild te plassen, maar ook dat is onzin. Er zijn 

voldoende nette openbare restrooms aan het strand, ook met douche.  

MAANDAG 24 AUGUSTUS 

Mijn kleding blijft een misser. Langzaam dringt het tot me door dat 

California ongeveer van Kopenhagen tot Gibraltar loopt, en dat ik in 

Hargen zit. Het is er meestal bewolkt en niet warmer dan 15-18 oC. Na 

een dag koop ik maar een extra trui, want als ze in de duikwereld al 

stilvallen bij het zien van mijn duiktrui, wil ik dat mijn mede 

congresgangers niet dagelijks aandoen. Het is een vreemde 

gewaarwording, kou leiden in de Bear Republic.  

DINSDAG 25 AUGUSTUS 
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Tussen de bedrijven door kom je niet 

verder dan soms een korte wandeling 

naar het strand of over the boardwalk 

door de duinen. Maar tijdens het 

congres kan je soms ook genieten van 

kleine details. Zo blijkt tijdens de 

maaltijden een duidelijk verschil tussen 

Amerikanen en Europeanen. Wij eten 

met mes en vork, zij hooguit met vork. 

En ook de Amerikaanse namen zijn 

prachtig. Al Guevara vind ik al leuk, de 

aanwezigheid van John F. en Robert Kennedy moet meer mensen zijn opgevallen. Als op 

twee opeenvolgende avonden Picard en Ryker spreken hebben ook de Amerikanen het over 

the Green Enterprise in Energy saving at Warp-speed.  

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 

Voor de woensdagmiddag komt de uitnodiging om deel te nemen aan een bezoek aan een 

plaats in Monterey waar wordt gedemonstreerd hoe de ontwikkeling van de waterboiler is 

geweest en hoeveel er bespaard kan worden. Het onderwerp valt een beetje buiten het 

vakgebied, maar ik was hier dan ook om me breed te oriënteren. Het eerste wat opvalt is dat 

de buitenlanders voor het eerst in de conferentie in de meerderheid zijn. We rijden naar een 

straat in een buitenwijk van Monterey waar een loodgieter zijn garage en een deel van het 

huis heeft gevuld met afgekeurde boilers. Hij demonstreert de werking van een aantal 

ketels, maar demonstreert vooral de "maffe" Amerikaan. Hoewel wat cynisch over de 

Amerikaanse wegwerpmaatschappij, behoren ze tot de aardigste mensen die ik tijdens het 

verblijf ontmoet. 

Ook talrijke congresgangers spreken zich uit tegen de huidige levensstijl, die vaak wordt 

aangeduid met: "Seen that, done that, moved on! (Now can I have the T-shirt?)"  

Terug bij van Sand & Surf kom ik op weg naar m'n kamer een mede congresganger tegen. Ze 

ligt op de grond, ze is gevallen tijdens het 

rollerbladen. Inmiddels wordt ze geholpen 

en is er alarm geslagen. Er wordt nogal 

geklunsd, dus bemoei ik me ertegenaan. 

Het aangevoerde washandje met ijs laat ik 

Lisa tegen d'r snel zwellende oog houden, 

en ik praat met haar over wat er is 

gebeurd.  

Conclusie: dik oog, een week niet in de 



Werken in de VS 1998-2004 
 

12 

spiegel kijken en een avond koppijn. Fout!!!! Dat is niet the American Way. Als eerste is na 

twee minuten de bewaking ter plaatse; wat gebrabbel in een walkietalkie en na 6 minuten is 

ook de politie er. Die treedt kordaat op.  

Vijf minuten later rijden ook brandweer en ziekenauto het terrein op. Terwijl ik voldoe aan 

het verzoek van Lisa om haar te bevrijden uit de skates, wordt een neck-brace voorbereid. 

Even later ligt ze snikkend op een brancard. Haar hoofd is gefixeerd door het met tape op de 

brancard te plakken. Verder wordt ze met banden omgevormd tot rollade. De agente is 

inmiddels begonnen aan een getuigenverhoor. Wie heeft het gezien? Wanneer was die 

bewaker er, hoelang heeft dat geduurd? Wat heeft hij gedaan?  

Maar ik moet haar nageven, ik word keurig bedankt. Het mooiste is de reactie van mijn 

metgezel: I've got two teenage daughters rollerblading. If they ever give me a lip on helmets, 

they'll never need one again!! De volgende dag loopt Lisa weer rond. Ze hadden een plek 

gevonden waar 2 hechtingen in konden, maar verder is ze oké. 

Om sommige dingen te waarderen moet 

je waarschijnlijk Amerikaan zijn. Een van 

de dingen waar bij de vooraankondiging 

van het congres al veel herrie over 

gemaakt wordt is het campfire met 

ranger Roxanne. Op de bewuste avond 

is zij er niet (waarschijnlijk moest ze de 

getuigenverslagen van het Lisa-accident 

nog uitwerken) In haar plaats is er een 

man die niemand weet te boeien.  

Na wat verhalen over de "National 

Parks" draait hij een video. Het beeld trilt, de TV is klein, staat op een hoogte van 1,50 m. En 

ten slotte: tussen het publiek en de TV is het rokend kampvuur. De film gaat over de 

vuurtorens in de omgeving en is ongetwijfeld interessant. De Amerikanen beginnen zich, 

naar mate de video vordert, meer en meer te storten op een nationale fixatie: het 

verbranden van snoepgoed. De wanproducten die dit oplevert worden uitgebreid 

bediscussieerd en opgepeuzeld. Het woord barbeknoeien schiet aan alle kanten te kort om 

te omschrijven wat de marshmallows wordt aan gedaan. Ik pas, hoewel de herinnering aan 

Goshtbusters er garant voor staat dat ik me verder kostelijk vermaak.  
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DONDERDAG 27 AUGUSTUS 

ACE3 organiseert een duinwandeling rond Asilomar. Het kost me een kwartiertje discussie, 

maar dat moet maar. Het is een rondleiding door een ranger, die uitlegt dat Asilomar 

"refugee by the ocean" getekend. Door zorgvuldig beheer is het duingebied, waar je de 

reeën dagelijks ziet, weer helemaal hersteld. Helaas leiden de dennen aan een schimmel, 

waardoor waarschijnlijk 90% van 

de bomen het loodje zal leggen. 

De man is bijzonder goed op de 

hoogte en wijst allerlei 

biologische bijzonderheden aan, 

zoals de hottentotplant 

(ijsbloem/sea fig), die door de 

Spanjaarden is geïmporteerd, en 

die nu wordt bestreden. De vele 

roze en gele verbena's waren al 

opgevallen, maar ze blijven mooi. 

Ook komt hij met een 

veldbiologenwijsheid: "Leaves of 

tree, let it be!" Dit geldt speciaal voor de poisoned oak. Aardig is dat ook hier de regelgeving 

de mensen achtervolgt. De boardwalk naar het strand was aanvankelijk gemaakt van 

redwood. Dat sleet als een gek door al het zand onder de schoenen van de bezoekers. Nu 

komt er een boardwalk van recycled plastic. Dat is anders, dus moet er een permit worden 

aangevraagd. Het bordje hiertoe prijkt trots bij de strandingang van Asilomar. Echt, alles is 

geregeld.  

Donderdag is ook dag van de "traditional reception" in het Zeeaquarium van Monterey. Ik 

blijk de papieren onvoldoende 

bestudeerd te hebben. Volgens mij 

zouden we in het aquarium dineren. 

De vrije tijd tussen de middagsessie 

en het vertrek naar het aquarium 

had ik in doorgebracht met een tocht 

naar Pacific Grove, waar ik "beelden 

van Amerika" had vastgelegd en een 

bedevaart naart McD had 

ondernomen. Mis dus, iedereen had 

al gegeten. Henk Kaan van ECN 

vertelde me hoe fantastisch het 

diner was: "In het aquarium krijgen 

we alleen het toetje". "Ach", antwoord ik filosofisch: "De Amerikanen kennende, krijg ik 
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alsnog te veel". Henk komt me later gelijk geven. De tafels met gebak, fruit, stokbrood, kaas, 

warme chocoladesaus en chocolaatjes worden net zolang bijgevuld tot iedereen stopt met 

eten. Verder lopen we drie uur door het aquarium. Het is zonder enige twijfel het mooiste 

aquarium dat ik ooit heb gezien. Prachtige bakken met kwallen, een tank met een kelpwoud, 

waar duikers de vissen voeren en een buitenbak met allerlei haaien en het lelijkste beest dat 

ik ooit heb gezien, de Ocean Sunfish. 

POINT LOBOS, VRIJDAG 28 AUGUSTUS 

Na de koffie begint de session leider met de tekende uitspraak: “Now we are coming to an 

end of the intellectual overload of this week, I'd like to welcome the surviving participants to 

this meeting.” Er volgen nog twee goede verhalen over internationale samenwerking, en dan 

is het over. Ik heb inmiddels besloten dat het ook met een maaltijd minder kan en ga naar 

Monterey, waar ik me opnieuw incheck in Holliday Inn. Daarna is het duiktijd. In het 

duikcentrum wordt ik begroet met "Hey man, still around!!", waarna ik spullen huur zonder 

dat ze verder nog iets controleren. 

Bert Overduin komt op 

het afgesproken moment 

opdagen, en we gaan 

naar Point Lobos. Daar 

moeten we de ID's 

inleveren voor we mogen 

duiken. De ranger bekijkt 

de 1000 duiken PADI-

flippo verbaast. Deze 

kent hij niet. Hij draait 

hem een paar keer om, 

waarna het tot hem 

doordringt wat het is. 

Met een brede grijns krijg ik de kaart terug, we mogen duiken. 

De stek ligt in een reservaat, wat we eerst voor een deel bekijken, voor we ons omkleden. 

Tijdens het omkleden is het goed dat Oscar afwezig is. Zijn stoppen zouden het zwaar te 

verduren hebben gehad op het moment dat over parkeerplaats schalt "Hey Rob, shouldn't 

you be attending a conference?". Het is John, die ook maar naar Lobos was gekomen. Hij 

beschrijft het zicht al slecht, en het wier als verschrikkelijk. Dat had hij nou niet moeten 

doen. Mijn buddy schiet in de stress. Het kost wat tijd voordat hij stopt met hyperventileren. 

Uiteindelijk krijgt hij alles onder controle als ik de instructeur ga uithangen. Terug in 

Monterey eten we samen op Cannery Row. Bert is een gepromoveerd microbioloog uit 

Leiden, die voor vier jaar in de VS werkt. Waarschijnlijk is hij ook homo, maar het is een 

prima vent en we hebben genoeg gemeenschappelijk om samen te kunnen dineren. Na het 
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eten nemen we afscheid. Hij gaat terug naar Davis. Ik eindig met open mond op Cannery 

Row. Al jaren zien we films over Amerkanen "that hang out in cars". Op Cannery Row rijdt 

men rondjes met afwijkende auto's. Het minst wat je moet hebben in een RAM, wat wordt 

beschouwd als het toppunt van "male chauvinism". Ook een oude chevy met paarse TL-

balken aan de onderkant 

mag er wezen. Het blijven 

rare jongens, die 

Amerikanen. 

Terug in het hotel wordt ik 

gebeld door Atshushi, die 

me blijft herinneren aan 

John Irivine's Daroewella. 

Hij staat morgen om 8 uur 

klaar om te duiken. Voor 

het eerst sinds een week 

heb ik wee TV. CNN, Jerry 

Springer en lokale 

nieuwszenders. Op en van de laatste is een discussie over een nieuw fenomeen: Rijscholen 

(Driver graduate schools). 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

We rijden naar Coralstreet. Dat dit de juiste plek is blijkt uit het feit dat zich al snel anderen 

verzamelen. We zijn iedereen voor. Tussen de duiken in vermaken we ons met de andere 

duikers. Op het strand onder ons staat een vrouw haar vinnen aan te trekken. "Zo moet het 

dus niet", zegt Atsushi. Hij is nog niet uitgesproken of de vrouw dondert om. "He told you", 

zeg ik. Atsushi begint verontschuldigend uit te leggen dat hij maar een geintje maakte. 

"Weet ik", antwoord ik, "Maar ze ligt wel om. Wie denk je dat de verantwoordelijke 

instructeur is, dan kunnen we die voor 

de rechter slepen". "Ja", antwoord 

Atsushi enthousiast, "Of degene die het 

zand op het strand heeft laten liggen". 

Ook de vinnenfabrikant lijkt een optie. 

Er zit tenslotte geen sticker op dat je er 

mee kunt vallen. (Zoals bijvoorbeeld 

boven iedere airbag een sticker zit dat 

ze gevaarlijk zijn voor kinderen). 

Verder valt op een groep lang drijft en 

weinig duikt. Ik stel voor dat we naar 

een PADI-specialty zitten te kijken: 
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drijven met volledige uitrusting in de branding. Als ze terug zwemmen vertel ik Atsushi dat 

ze nu zijn geslaagd. Hij is het echter absoluut niet met me eens. Volgens hem is er hier 

spraken van een reglement. Er dienen ten minste 50% van de duikers boven te drijven.  

Zijn opmerking dat ik onvoldoende oplet en dat, als ik dat wel zou doen, ik zou zien dat ze 

elkaar steeds afwisselen, overtuigt mij weer niet. Na de tweede duik nemen we afscheid. Hij 

betreurt het dat zijn meeste vrienden minder vrij zijn in het water dan ik. Maar als hij nog 

weer eens naar Europa komt neemt hij contact op. 

Na lang twijfelen ga ik 's middags 

wandelen, eerst weer Cannery Row af. 

Bert Overduin heeft me gewezen op het 

feit dat er weinig neonreclame is. In 

Carmel, waar Clint Eastwood een tijd 

burgemeester is geweest is 

neonreclame zelfs lang verboden 

geweest. In plaats daarvan hangen 

overal prachtig gekleurde hout 

gesneden borden. Voor de Bubba Gumb 

Shrimp market zit een Forest Gumb 

look-a-like reclame te maken. Wat 

kunnen die Amerikanen dat toch prachtig.  

Met een "echte" milkshake wandel ik langs het strand, waar John zijn rescue diver specialty 

aan het halen is. Na nog een blik op de zeeleeuwen en otters is het haptijd. 

Ik eet in Captains Corner, een 

restaurant dat prachtig is 

aangekleed met alles wat 

met de zee te maken heeft: 

kreeftenkooien, delen van 

schepen, "schilderijen" met 

glazen vissen. Het ziet er 

geweldig uit. Alleen de 

serveerster is een onbeschoft 

kreng. Alles wordt 

neergekwakt en het deugt 

net niet. Een jongere collega 

maakt al haar fouten steeds 

goed, waardoor het toch net 

aangenaam blijft. De steak is 

geweldig, de fooi niet. Als afscheid wandel ik in het donker naar Fishermen's Warf met al zijn 
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souvenirwinkeltjes en eettentjes. Aan het einde van de pier ligt op de werf een eenzame 

zeeleeuw. Van tijd tot tijd buldert hij naar zijn vriendjes op de Coast Gard Pier dat alles wel 

is. Na een tijdje komt er een tweede mannetje uit het water. Even houden ze een 

brulwedstrijd wie de dikste is. De eerste wint. En dat kunnen wij bekijken op 3 m afstand. 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 

Alweer de laatste dag ik maak een rondrit op de A1, tot ruim voorbij Point Lobos en in 

Carmel Valley. De kust is indrukwekkend door de enorme naaldbossen langs de weg. Ook 

hier is nog steeds alles geregeld. Om de paar mijl staat een bordje "Adopt a highway". Die 

stukken worden vervolgens 

schoongehouden door degenen die op 

het bordje staan.  

In Carmel Valley is alles bruin, want het 

is er heel, zowel droog als heet. Het 

verhaal dat achter de bergen de zon 

brandt blijkt te kloppen. Ik keer om bij 

een enorm estate (zou die nou van Clint 

Eastwood zijn?) en zie nog een prachtige 

kwartel op een hek staan. 

Op de terugweg zie ik weer een aantal 

bordjes voor Garage sales. Dat is toch ook een nationale sport. 

Terug in Monterey neem ik de afslag Salinas en rij naar Monterey Pennisula Airport. De 

Mercury wordt weer bij Hertz ingeleverd, nadat de tank gevuld is. Ik ben maar 2,5 uur te 

vroeg op het vliegveld. Een geblondeerde zwarte vrouw vraagt of ze me zo vroeg al mag 

inchecken. Gelukkig, het kan al. Halverwege komt een haar superieure langs. "Heb je hem de 

vragen al gesteld?", vraagt ze "Nee? Dan kan je ze nu stellen." De zwarte vrouw schiet in de 

official mode: "Heeft u de tassen zelf gepakt? Heeft er daarna niemand meer aangezeten? 

Heeft een onbekende u gevraagd om een pakje mee te nemen?". Als ik antwoord: "Ze 

moeten het eens proberen" schiet ze in de lach. Eindelijk antwoord eens iemand niet met 

"Yes, no, no". 

Overigens had ik me op de vragen voor kunnen bereiden, want ze stonden op een bordje 

voor de balie. Want nog steeds is alles geregeld. Na een chilidog (aanrader!) en veel 

mededelingen (Pas op uw tas/ Neem geen pakjes aan / The white zone is for loading and 

unloading only) begint de mooie vlucht naar San Fransico.  

Op het vliegveld daar kom ik voor een zware keus. KLM biedt me een hotel als ik is een dag 

langer wil blijven. Ik doe het niet, het is me te gecompliceerd, en voor het moment heb ik 

het gezien en wil weer naar huis. Maar in mijn hoofd blijven Simon & Garfunkel zingen: 



Werken in de VS 1998-2004 
 

18 

They've all come to look for America!!! 

Ik eindig in de Maria Montessori voor een vlucht van 8796 km op een hoogte van 10,1 km. 

Na 10 uur ben ik weer thuis, waar Nelleke me op staat te wachten.  
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CALIFORNIË ACEEE, AUGUSTUS 2000 

2000 VOORAF 

 “Later” zijn veel verslagen opnieuw 

uitgewerkt, waaronder dit verslag in 2017. Bij 

het schrijven van het oorspronkelijke verhaal 

is, op een enkele zin na, de reden van de reis 

naar de USA volledig weggelaten. Ik zat er als 

deelnemer aan de ACEEE summerstudy in 

Pacific Grove in Californië. Daarbij heb ik 

baas overtuigd dat ik er een dag eerder 

moest zijn (probeer eens te presenteren met 

jetlag) en ik kon de dag erna pas vertrekken. 

De vrije tijd is goeddeels ingevuld met 

duiken, en daar gaat dit verhaal dan ook 

over. Enjoy! 

Omdat de kamer in Pacific Grove niet 

onmiddellijk beschikbaar was, is er even voor 

Monterey een tussenstop gemaakt in Salinas. 

SHIT! 

Geen manier om een verslag te beginnen. 

Als je het verslag over gaat maken is het 

een gemeende start. 

De psion gaf aan: back-up batterij zwak. 

Nu, dat had een spannend proces kunnen 

worden hier in California. 

Wat zwak. Flat death! Stop breating! 

Back-up NOW and DON'T, under no 

circumstances remove main power! 

Maar dat stond er niet, dus ik wissel de hoofdbatterij voordat deze ook zwak kon worden. 

Met een verheugde piep geeft de psion de geest, waarbij alle info naar digital cyberspace 

weglekt. 

Dag verhaal, dag congres aantekeningen, spreadsheets etc.  
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GOED, 16 AUGUSTUS DUS. 

Door zorgvuldige planning ben ik weer uren te vroeg op Schiphol. Daar wordt duidelijk 

waarom het ticket zo goedkoop was. Er was weer eens toeristenklasse geboekt. 

Nu is een vliegveld altijd leuk. 

Snuffelen in de tax free shops, waarbij 

altijd weer opvalt dat je met belasting 

goedkoper uit bent, en kijken naar wat 

er om je heen gebeurt. (“You can see a 

lot by watching”, leer ik later van een 

mural). 

Een Amerikaans gezin staat op punt 

om terug te keren. Ze genieten nog 

duidelijk na, maar vooral de dochter 

wil wel weer terug. “I really want 

American food”, zegt ze tegen haar 

ouders. “Like pizza!” 

Ze is duidelijk niet lang genoeg in Europa geweest. Ik wel. En ik mag nog even blijven. Door 

een technisch probleem is de vlucht naar San Francisco vertraagd. 

Hij is mooi. Om ca 12  stijgen we en uur te laat op. Ik zit naast een Esther sized meisje uit San 

Francisco. Ze werpt zich direct op in de ban van de ring, op vrijwel dezelfde plek waar Esther 

is: de terugkeer van de koning. 

Ze heeft niet kunnen kiezen of ze 

roze of blauw haar wilde. Beide 

kleuren zijn nu in gelijke mate 

aanwezig. Ze is bij haar broer in 

Europa geweest, en heeft 

geprobeerd veel landen te zien. 

Tot haar spijt is ze een keer een 

half uur in slaap gevallen, 

waardoor ze Luxemburg heeft 

gemist. 

De Boeing 747-300 doet na 

vertrek zijn best. Met een stevige 

vleugelslag wiekt het toestel via Groenland en Canada naar California. 
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Ik vul ondertussen de papieren een aantal keren in. “Why can't I do this right at once?” Ik 

beloof onder andere dat ik geen drugs gebruik en dat ik ook niet naar het land kom om deel 

te nemen aan georganiseerde misdaad. 

Ik onderteken dit. Amerika kan rustig 

gaan slapen. 

Verder is dit vliegen eigenlijk heel 

vreemd. Het is een soort tijdreizen. Ik 

vlieg namelijk tegen de tijdzones is. 

Hierdoor wordt het nauwelijks later. We 

komen dan ook om 14.30 aan. 

Dan blijkt dat een beetje te laat net zo 

iets is als een beetje zwanger. Je bent te laat of je bent het niet. Wij zijn te laat. 

Nadat de Boeing 747 zijn inhoud heeft uitgespuugd (En ook dat mag even duren) mag ik naar 

immigration & customs. Het 

vliegtuig van China Airlines, dat na 

ons had moeten landen, heeft zijn 

menselijke lading nu voor ons op 

San Francisco International Airport 

uitgespuugd. Op zich is dat niet erg, 

maar immigration gaat er van op 

tilt. Ondanks dat er extra gates 

geopend worden, loopt de 

wachttijd gigantisch op. Nadat we 

anderhalf uur hebben gestaan mag 

ik het land in. Er volgt een spurt 

naar de huurauto's. Hoewel ik veel 

medereizigers inhaal door niet naar 

een bonte verzameling foute 

uitgangen te lopen, is het ook hier 

weer congestion. 

De Mazda 626 is vrij nieuw, ik zit 

alleen te dicht op het stuur. 

Snelheid en richting zijn hierdoor 

niet op het dashboard af te lezen. 

Voorlopig heb ik dat ook niet nodig. 

Als ik om 17.00 uur Highway 101 

South op draai, is het rush hour. 
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Rush hour is een volledige foute term. Bezit-uw-ziel-in-leidzaamheid-tijd zou een juiste 

aanduiding zijn maar ja, net als de retarded roof hare komen sommige vertalingen te laat. 

Na anderhalf uur absoluut niet rushen passeer ik San José. Dan kan er even doorgereden 

worden. Met de nadruk op even, want even voor Salinas is het weer foute boel. De reden is 

lang onduidelijk. Na anderhalf uur after-no-dinner-rush wordt duidelijk wat er speelt. Een 

vrachtwagen heeft een bestelbusje weten te raken en is daarbij geschaard. Nu staat Amerika 

stijf van de Tow-trucks, dus je zou zeggen karretje er voor, effe sleuren en gaan with that 

banana. Mis dus. Er is weliswaar alleen blikschade, maar iedereen en alle moet worden 

vastgelegd volgens goed Californisch gebruik. 

Zo eindig ik pas om 21.00 uur in 

Salinas. Het motel is snel gevonden.  

Het is een groot motel met een 

aantal gebouwen in een kwadrant. 

Op grond van de rondlopende 

mensen is er een globale indeling. 

Links is voor de "horny couples", 

midden voor gezinnen, waarbij 

prachtige cowboy typen rondlopen 

en rechts voor toeristen en 

zakenlieden. 

Als ik de laatste koffer ophaal wordt mij gevraagd:  “Is ca'l to close?” Een Japanner heeft met 

zijn busje met rechter portieren klem geparkeerd. “Komt goed”, verzeker ik hem. (maar 

bedenk wel dat dit volk ook zijn uiterste best doet om de Belgenmop van mijn reisverslagen 

te worden). 

Het enige dat me rest die te lange dag is een eerste sociale confrontatie met de Amerikanen: 

ik ga nog eten. 

Op advies van de receptioniste en omdat het aan de overkant van de straat is, stap ik binnen 

bij Dakota Jack's Steakhouse & Saloon. 

De eerste ronde weet ik me staande te houden. In het vrijwel lege restaurant vraag ik keurig 

of er plek is. Ik krijg en tafeltje en een menukaart. Ik breng de stand op 2-0 door de kleinste 

biefstuk te bestellen. Die kan ik namelijk net aan. Klanten worden trouwens wel 

gewaarschuwd. Bij de grootste biefstuk stelt de menukaart: not for wimps.  De eerste aanval 

van Amerikaanse cultuur komt met de drank. De cola wordt er geserveerd in een lege 

augurkenpot. Onmiddellijk daarna wordt ook mijn mes in beslag genomen. Die was voor het 

brood bij soep. Mijn laatste misser is de “Yes” op de vraag of ik gebakken aardappel wil. Dat 

is er dus 1. In de schil. Hoewel de stand nu gelijk is vind ik dat ik als morele winnaar naar het 
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hotel terugkeer. Het eten was, los van die pieper, fantastisch. 

LOS LOBOS, ZATERDAG 17 AUGUSTUS. 

De wekker gaat om 5.30. Door de jetlag is dat geen 

probleem. Wel is het tijd om een wat dingen op een rijtje te 

zetten. Allereerst het hotel. 

Het kan erger, maar het houdt ook niet over: schimmel op 

de muren, de helft van de lampen en stopcontacten doet 

het niet. Ook is er geen mogelijkheid voor ontbijt. Of de 

gebrekkige elektriek de oorzaak is van het overlijden van 

mijn travo weet ik niet, maar na een kwartier stopt-ie er 

mee. In praktijk blijkt dat geen probleem, de verloopstekker 

kan ik gebruiken, en vrijwel alles schakelt soepel over op 

110V. 

Verder mijn manier van pakken. Ik heb twee pyjamajasjes, wat mooi is. Een broek zou ook 

leuk geweest zijn. Ook de broekriem en mijn petje zijn nog in Europa. Daar staat tegenover 

dat ik Nelleke's sokken heb. Ik kom deze tien dagen zeker door. 

Voor de zaterdag staat de duik met John cs. gepland. De weg naar de duikshop in Monterey 

blijkt nog in mijn geheugen te zitten, en ook de 

weg naar Lobos is geen probleem. Ik ben te vroeg, 

maar zeker niet de eerste. Ik parkeer onmiddellijk 

achter John. Het is leuk hem weer te zien. Los van 

grijzer is hij ook wat depressiever geworden. Zijn 

volgende relatie staat op punt van springen, en hij 

is de lol in zijn werk ook kwijt maar hij heeft in 

ieder geval zin in deze duiken. Even later komt 

ook Susan opdagen. Susan is een prachtmens. Ze 

is in een heftige strijd met haar man John 

gewikkeld om het mooiste overgewicht, maar ze 

hebben veel plezier in het duiken. Nu zijn ze 

echter op een guild trip. Als chair van de club had 

Susan pas een boatrepair party georganiseerd. 

Helaas heeft ze daarbij de boat na afloop verdeeld 

onder een aantal leden en nu wet ze niet of de 

hele boot naar Lobos komt. De leden komen een voor een opdagen waarbij steeds meer 

boot verschijnt.  John en ik kijken de scene even aan, waarna hij voorstelt om maar te gaan 

zwemmen naar de rotsen buiten de baai. Het lijkt me een strak plan. We maken een duik bij 

birdshit rock. Het zicht is redelijk, en de vele egg-jelly's zijn ongevaarlijk. Als snel worden 
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gevonden door een zeehond. Hij wil met me spelen. Op een geven moment ligt hij recht 

tegenover. Ik herinner me dat stilliggen de tip is voor deze gevallen. Het werkt, hij komt 

tegenover me liggen en tast met zijn snor mijn bril af. De rest van de duik blijft hij in de 

buurt, een keer trekt hij zelfs even aan een vin. Dit maak ik niet meer me.  

Als we weer op de kant 

staan is de clubboat net 

weg. Susan loopt nog 

rond om de zaak verder 

te regelen. Daarbij denkt 

ze ook na over John. “We 

certainly got to get him a 

women. We got one at 

the club that's single. She 

would be perfect except 

she's a totall bimbo... and 

blond”. John lijkt maar 

matig geamuseerd. Ik ben 

inmiddels goed gekeurd 

door Susan. Als ik wil kan ik zo mee met de clubreizen. Als ik terug kom moet ik zeker mailen. 

Als lunch neem ik een stroopwafel. Nelleke's plan om stroopwafels uit te delen sla ik over. 

De verpakking klopt niet in de cultuur van California. John zit er dan ook met afgrijzen naar 

te kijken. Het loopt echter geheel anders af... 

Ik loop rond in mijn duiktrui, en wordt aangesproken door een andere duiker. “You must be 

northern Californian, we in the shout've got only T-shirt”. “No, it's imported “,zeg ik, I'm 

Dutch.  

“Main broer is auk in Nederland geboren”. Even later schud ik de hand van Albert. Hij loopt 

vol als ik zeg dat ik nu weliswaar op zakenreis ben, maar later terug wil komen met mijn 

vrouw. Zijn vrouw is recent gestorven. Uiteindelijk doen de stoopwafels de mist weer 

optrekken. 

Zijn dochter bedankt. Ze hoort haar denken: They look groose! 

Na de tweede duik, waarbij ik door de combinatie van pillen en surf over mijn nek ga,  maak 

ik een wandeling door een stukje Lobos. Het is tenslotte een natuurreservaat. Het is er mooi, 

maar het is goed te zien dat het virus dat woedt onder de dennen nog niet is uitgewoed. 

Overal staan dode stammen. 
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Op de terugweg scoor ik wat foto's van zeehonden en -leeuwen in Monterey, waar ik toch 

moet zijn om de flessen en het lood in te leveren. Ik kom er achter dat ik al te lang met het 

spul rondloop. Men ziet niet 

meer dat ik er mee sjouw, 

wat bij beginners nog wel 

goed merkbaar is. De vrouw 

in de winkel wil de gordel 

van met overnemen door 

hem halverwege vast te 

pakken. “You don't wanna do 

that”, waarschuw ik haar. Ze 

kijkt me niet begrijpend aan. 

“You really don't wanna do 

this”. herhaal ik als ze 

aangeeft echt met het ding 

weg te willen lopen. 

Ik mag hem uiteindelijk zelf weg leggen. Op mijn weg naar buiten zie ik de aankondiging van 

de bootduik. Ik geef me vast op. Als ik wegloop komt de vrouw van het materiaal me 

achterna. Het is tot haar doorgedrongen dat ze haar vinger net niet heeft geplet onder 12 

kilo lood: ”Thanks a lot, I really didn't wanna do that!!” 

Op de terugweg naar het motel wandel ik nog wat door Salinas. De plaats is beroemd om zijn 

cowboys en het feit dat John Steinbeck er geboren is. Het is goed voor een aantal foto's, 

maar verder heb ik weinig met de architectuur van Zuid-California. Het eerste boek en de 

kaarten weet ik tijdens de wandeling door de plaats in ieder geval te vinden. 's Avonds eet ik 

Mexicaans. Het adres geef ik alleen onder dwang af. Het feit dat je überhaupt alleen een 

vork krijgt zegt genoeg. 

MONTEREY, ZONDAG 18 AUGUSTUS 

Het motel verlaat ik heel bijtijds. 

Voor het ontbijt is McDonalds aan de 

beurt. Daarna maak ik opnieuw de rit 

naar Monterey. Het is rustiger dan 

gisteren, toen gelijktijdig de jaarlijkse 

fotowedstrijd van Monterey en een 

historische autorally werd gehouden. 

Bovendien ben ik over m'n jetlag 

heen. Het is een fantastische rit van 

een kilometer of 30  tussen de 

heuvel door naar de baai. Eerst 
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probeer ik de shopping-mall te vinden. Dat gaat redelijk makkelijk, maar op zondag is men 

open van 11 tot 6. Daarom toer ik een uurtje door Monterey en Pacific Grove waarbij d foto 

verzameling wordt uitgebreid. Terug in het Del Monte shopping centre bij Munras is het tijd 

om de bookshop te overvallen. Sherman's lagoon? Die kennen ze. Maar is niet op voorraad. 

Buffy? moet kunnen. Als ik daarna tussen de romans wordt aangetroffen wordt het 

personeel echt enthousiast. We've got this novel by ... wordt me voorgehouden. “No you 

haven't”, antwoord ik, terwijl ik het boek over neem. Vanaf nu worden boeken van me 

overgenomen en naar de kassa gebracht. Ook krijg ik een kortingspas. Het is mooi, en ik heb 

het meeste huiswerk gedaan. 

Na lunch in een coffeeshop, 

waarbij  zelfs een heuse kolibrie 

wordt gesignaleerd is het tijd om 

langzaam richting congres te 

gaan. 

Asilomar, ook al een state 

reserve, staat er nog. Eigenlijk is 

het heel erg mooi, zowel de 

natuur, het is een levend 

duingebied, als de gebouwen. Ze 

zijn voor een belangrijk deel in 

het begin van de vorige eeuw gebouwd voor de YWCA (als in de Village People hit, maar dan 

voor vrouwen. Zoals de meeste gebouwen zijn ze in belangrijke mate van hout. 

De opening van het congres 

beleef ik samen met Frank 

Klinckenberg. Ik had hem 

gewaarschuwd, it's informal! Als 

de voorzitter in een oude 

spijkerbroek en zo mogelijk nog 

oudere baseball-cap de zaak 

opent zakt Frank's mond echt 

open. Dit had hij nooit verwacht. 

De opening van het congres is 

inhoudelijk goed, maar wel een 

duidelijk verlengstuk van de 

democratische conventie. Met 

name Lieberman wordt 

geroemd om zijn milieu beleid. 
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Het is bootduik tijd. De Mazda 

eindigt op de dag parkeerplaats, en ik 

op de Silver Prince. Hier komt een 

bont gezelschap samen. Het mag wat 

kosten $65 voor 2 duiken, maar 

daarvoor wordt alles keurig op de 

boot gedragen en staat het ontbijt 

voor je klaar.  

De eerste die opvalt is John. Op net 

iets te luide toon geeft hij aan dat hij 

ervaren is, en nu graag met een 

beginner wil duiken, want dat is nodig voor zijn brevetduiken. Ik lijk hem wel wat. 

Omgekeerd is dit niet het geval. So sorry, maar als je met een beginner wilt duiken 

kwalificeer ik niet. Na zijn vragende blik maak ik het af met “I've got over a thousand dives”. 

Hij eindigt uiteindelijk met Cha Li, een onervaren Chinese die onvoldoende Engels spreekt 

om hem af te poeieren. De derde opmerkelijke is Brett Guilliano. Hij duikt met een minder 

ervaren vriend, die hij exact uitlegt wat er gaat gebeuren. Het valt me op dat hij het wel heel 

precies weet. We raken aan de praat als hij merkt dat ik uit Nederland kom. We hebben veel 

gemeen. Zijn vader woont in Wassenaar en werkte in het management van Suzy Wan in 

Oud-Beijerland. Hij spreekt iets Nederlands, maar om de omstanders niet gek te maken 

schakelen we snel over naar het Engels. Brett is instructeur, maar net als ik vooral als hobby. 

Hij is marine bioloog, maar net als ik heeft hij het vak verlaten. “I've moved on to sillicon 

based liveforms”, zegt hij met een grijns. 

Dan is er een echtpaar uit Milwakee, met prachtige verhalen over duiken in the Great lakes 

en een Couple dat onmiddellijk aangeeft wel met me te willen duiken, maar ja ze zijn al met 

zijn tweeën. Ik ga te water met Scott. Hij vertelt onmiddellijk dat hij een onervaren duiker is 

uit Arkensas. Hij is geneticus, 

bezig met promotieonderzoek. 

Hij duik normaal alleen in zoet 

water. Brett en ik kleden ons 

als laatste om. We kunnen dan 

ook als eerste te water. Voor 

die tijd wordt ik gecontroleerd 

door Dennis, de schipper met 

een Ph.D. in de botanie. Hij 

doet het op een prachtige 

manier. Als hij mijn uitrusting 

ziet zegt hij met een grijns: 

“That's a hell of a knife 
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you'vegot there on your shoulder”. Ik leg uit dat we in Nederland veel vislijnen hebben, en 

dat ik daarom altijd het mes stand-by heb. “You're dammed right”, antwoord hij met een 

nog vel grotere grijns. “You can’t crush kelp, but you can't crush fishlines. That's why I've got 

mine on exactly the same place.”  

PACIFIC GROVE, 19-23 AUGUSTUS. 

De volgende dagen worden besteed aan de conferentie. Daarom hier alleen wat foto’s 
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BIG SUR, 24 AUGUSTUS 

Na het congres, dat voor in de ochtend eindigt, is het tijd voor voor wat wandelen in de 

natuurreservaten ten zuiden van Pacific Grove: Pfeiffer/Big Sur. Met wat collega’s maken we 

een paar prachtige wandelingen. Daarna check ik in bij het Double Tree hotel in Monterey, 

morgen naar huis. 
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EU TRIP CALIFORNIA 2002 

VOORAF 

Na onze 2e huwelijksreis en de ACEEE summerstudy mijn 3e 

trip naar de USA dit jaar. De vertrektijd is balen: 

zondagochtend om 8.00 uur. Zeker na een celtic night en 

daardoor een zeer korte nacht. Om die tijd kom je niet met 

openbaar vervoer bij Schiphol, dus maar met de Passat. 

 

  

TIEL – SACRAMENTO, 3 NOVEMBER 

Om even voor achten sta ik bij de incheck balie. Op tijd, dus 3 uur te vroeg. De bewaker is 

uiterst gedecideerd. Voor half negen wordt er niet gewerkt. 

Dan krijg ik er stevig de pest in. Drie uur te vroeg OK, maar dan verder geen gelul. Op naar de 

klachtenbalie van United Airlines. Die zijn snel klaar met me: ik heb gelijk, de 

veiligheidsbeambte staat nog op zomertijd. Ze zullen hem opnieuw programmeren. Als ik 

weer in de rij sta zijn ze inderdaad begonnen. Nu heb ik een rij voor me. Maar ook nog 3 uur 

de tijd. 

De koffers gaan onder de 

scanner. En nog een keer. En 

er wordt iemand bijgehaald. 

Het geheel schuift nog eens 

heen en weer. Of ik toch 

maar even uit de rij wil 

stappen. 

Men besluit dat ik verdacht 

ben, dus ik mag met twee 

beambten naar een aparte 

kamer, voor verhoor en 

inspectie. Mijn duiktas is te 

nieuw, dat kan niet echt zijn. 

Iemand op zakenreis met een duikkoffer is belachelijk. “Ik ben hartstikke gek”, antwoord ik, 

“Maar het is mijn hobby, en zo’n kans krijg je maar zelden”. 

De verklaring is onvoldoende. We verdwijnen in een hok, waar het een waanzinnige bende 

is. Als excuus wordt aangegeven dat El-Al hier normaal verhoort. Ik word bestookt met 
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vragen over wat ik ga doen, voor wie, waarom etc. Ook vraagt ze waarom ik nerveus ben. 

Mijn antwoord dat ik op zondagochtend, na een korte nacht en een rel over aanvangstijden 

bij de start van een trip naar Amerika zo’n onderzoek terecht, maar heel vervelend vind 

wordt geaccepteerd. Voor het eerst lijkt er iets van vertrouwen te ontstaan. Ook het feit dat 

ik weet wat solanacaeen zijn, nadat ik heb verteld dat ik van huis uit bioloog ben voegt toe. 

Wel moet ik alle elektronische apparatuur oplepelen die ik bij me heb. 

Als de duiktas open gaat zijn ze overtuigd. Het blijkt dat de oplader van de duiklamp het item 

is dat ze voor een mogelijk explosief aanzagen. 

Wel krijg ik de opmerking dat mijn mes wettelijk verboden is. Hier ken ik de spelregels beter 

dan zij. Tot mijn genoegen vinden ze dat nog lollig ook. Uiteindelijk wordt ik keurig langs alle 

balies geleid zodat ik direct het vliegveld op kan. 

Ook krijg ik allerlei stempels op mijn papieren om 

aan te tonen dat ik geprofiled ben. 

Na deze ervaring volgt een tweede. Ik heb een 

uitnodiging voor de eerste klas lounge. Met wat 

moeite vind ik hem. Het is de moeite waard. Warme 

nootjes, koffie, vers sap en broodjes zijn een prima 

start. Na alle toestanden is de wachttijd beperkt. 

Ook het inchecken gaat soepel. Iedereen wordt 

geïnterviewd. Als ik mijn paspoort laat zien is de 

onmiddellijke reactie: “Meneer Kool? Loopt u maar 

even mee!” Blijkbaar ben ik doorgegeven, en mag ik 

onmiddellijk het vliegtuig in. Ik kan me mijn profile 

voorstellen: Mostly Harmless. 

Binnen de kortste keren ben ik op weg naar Chicago 

O’Hare eerste klas, wat een luxe! Ook in Chicago is het weer koffie en fruit in de lounge, 

waarna het tijd wordt voor de vlucht naar Sacramento en het oppakken van de Mazda 626. 

De auto is uitgerust met GPS, mijn “vrouwelijke” gezelschap voor de rest van de week. De 

eerste ervaring is werelds. Wat rossen op knoppen en ik word keurig naar het hotel geleid 

met kreten als “prepare to exit” en “you have arrived!”. 
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SACRAMENTO, 4 NOVEMBER 

De volgende ochtend is het tijd om de 

anderen te zoeken. Mevrouw GPS 

demonstreert haar eerste beperking. 

“You have arrived!” is mooi, maar geen 

fucking parking place in sight. En dat 

snapt zo’n ding dus niet. 

Ik dump de auto wat straten verder. 

Nadat ik heb betaald pak ik de papieren 

er nog eens bij. Er is iets mis. Mijn 

agenda is de voorlaatste. Dus mag ik een 

stevige wandeling maken om bij de 

vergaderzaal te komen. Dat is door het prachtige centrum van Sacramento in de herfst, dus 

ik mag niet klagen. 

De wandeling is net even te lang, maar de opluchting dat ik in het land ben is bij Martin, Pep, 

Patrick en Christine heel groot.  

Ik weet dan al dat zij hun hotel voor de komende nacht verkeerd hebben geboekt, ze werden 

een dag eerder verwacht. 

De eerste vergadering loopt goed. We krijgen te horen hoe de Californian Energy 

Commission werkt. Ze hebben zelfs één van de gekozen commissieleden aan tafel. 

Aanvankelijk is het vooral een verhaal van “kijk eens hoe goed we zijn”. Gelukkig heb ik mijn 

huiswerk gedaan. Ik ken een collega van de Commissioner Robert. De naam Art Rosenfeld 

zorgt er voor dat we serieus worden genomen (you sure did your homework!). We leren nu 

veel over de situatie in Californië.  

Tussen de middag zijn ook mijn 

reisgenoten er van overtuigd dat ze als 

“no show” niet langer welkom zijn in de 

Quality Inn. Geen probleem, onze 

gastheer/organisator Pat Stoner regelt 

een ander hotel. Als ik dan mijn spullen 

even ophaal dan kunnen we meteen 

mijn auto even terugbrengen naar de 

verhuur, en kan ik verder met de 

anderen in de mini-van.  
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Op beide uitnodigingen moet ik 

vriendelijk nee zeggen. Alles is al 

betaald, dus ieder actie gaat ten 

koste van mijn eigen comfort. 

Wel lunchen en dineren we samen. 

Dit alles verloopt in een prima sfeer, 

evenals de bezoeken aan het Gold 

label building en energiebedrijf 

SMUD.  

 

SACRAMENTO, BERKELEY & MONTEREY, 5 NOVEMBER 

De derde dag is de eerste 

etappe Berkeley. Een mooi 

stad, op de dag van de mid-

term election. We moeten ook 

tussen de stemhokjes door om 

de vergaderzaal te bereiken.  

Hier krijgen we verhalen over 

de aanpak van gemeentelijke 

projecten in San Francisco en 

Berkeley zelf. Per ongeluk los ik 

een probleem voor de 

aanwezigen op. Ze moeten kw 

en m2 besparen. Beiden in de 

rol van subcontractor voor een 

overheidsopdracht. Mijn suggestie dat door het combineren van hun resultaten de klus 

geklaard lijkt blijkt te kloppen. Ze 

bieden spontaan aan vrijdag onze 

maaltijd te betalen uit dank. Alsof 

hun informatie niet waardevol 

genoeg is…. 

Na Berkeley (en hun plaatselijke 

Indiër) wordt het tijd voor 

Pleasanton. Volgens de Amerikanen 

is dat hoogstens een minuut of 20 

rijden. Niet dus. Het kost ruim een 

uur. Een paar minuten daarvan 
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komen voor rekening van mijn onmin met “de lady in the machine”. Op de highway komt ze 

vrolijk met de mededeling “take a turn to the right”. Twee opties komen in me op. Of ze 

heeft Harry Potter gelezen, en weet dat de vangrail net zo werkt als perron 9 ¾ , of ze heeft 

gemist dat er een nieuwe fly-over is aangelegd.  

Ik gok op het laatste, maar zit dan wel vast aan de mededeling “recalculating route”. Deze 

mededeling wordt steevast gevolgd door omrijden. In Pleasanton zitten dan ook al 16 

mensen aan tafel. Eén van hen is 

de burgemeester. Verder zijn er 

coördinatoren, gepensioneerden 

en iemand van Pacific Gas & 

Electric. Binnen de kortste keren 

zijn het leuke discussies, zei het op 

een iets te laag niveau. 

Aan het eind van de middag is het 

tijd voor de rit naar Monterey. De 

files zijn moordend, maar ik ben er 

toch ruim voor de anderen. We 

eten bij de Mexicaan aan de 

Pacific.  

MONTEREY – L.A., 6 NOVEMBER 

De volgende dag begint voor mij 

met een rit langs de kust van 

Pacific Grove, gevolgd door een 

wereldduik bij Bayswater in 

Monterey, met verschillende 

zeehonden en een leopardshark. 

Daarna is het tijd voor de lange 

rit naar Los Angeles. Daarbij pak 

ik de route die Nelleke voor me 

heeft uitgevist. Lady GSM is het 

daar niet mee eens. Als ik van de 

101 de 198 opdraai om de 5 te 

bereiken houdt het “recalculate” en “make a legal U-turn if possible” nooit meer op. Hwy 

198 is bijzonder mooi, dus zelfs als ik iets om rij is dit de juiste weg. Onderweg zie ik 

marmotten, roofvogels en zelfs een wolf. Tijdens de lunchstop krijg ik onmiddellijk politie in 

mijn nek, maar die is heel vriendelijk. Na een kort gesprek vertrekt hij met een “take care”. 

Een hele mooie is een bord in het plaatsje Caolinga. Net na het passeren van een waanzinnig 
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grote bajes staat er een enorm 

bord met “Thank you for visiting 

Caolinga, We hope to see you 

again.” 

In Santa Monica is er nog geen 

spoor van de anderen.  

Omdat ik echt aan mijn 

presentatie op vrijdag moet 

werken besluit ik alleen te eten.  

Helaas…. 

Er is weinig in de buurt (omdat ik 

de weg niet weet). Dus haal ik wat af bij “Wiener Schnitzel”. Ze spreken hier geen Duits, 

maar Spaans. Ook verkopen ze 

geen Wiener Schnitzel, maar 

Dogs, Burgers & Fries. Het ziet er 

redelijk uit, maar al etend begin 

ik te verlangen naar Kentucky 

Fries…. 

Om 21.00 uur loop ik nog even 

naar buiten. Daar tref ik 

Christine. Na een rit van 13 uur 

zijn ze net aangekomen. 

LA – SAN DIEGO, 7 NOVEMBER 

De volgende ochtend word ik 

wakker met het gevoel dat er 

iets is veranderd. Dat blijkt te 

kloppen. De storm heeft ons 

ingehaald. Het is nog niet zo 

erg, maar het regent wel. 

We ontbijten in het hotel 

waarna we naar het 

Ferriswheel op Santa Monica 

Pier gaan. Dit reuzenrad werkt 

op zonne-energie. Met wat 

speuren vinden we het 

kantoor. Het is bij de carrousel 
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aan het begin van de poort. Sinds een jaar of 20 is het eigendom van de gemeente. Voor die 

tijd was het o.a. woonruimte (van Joan Baez) en decor voor de film de Sting. 

Ook hier weer veel informatie over 

de stad, hun planning en een 

bezoek aan een flatcomplex met 

PV. Daarna een lunch bij een 

Mexicaan.  

Vanaf de Mexicaan is het een 

aardige, maar wat natte wandeling 

naar de parkeerplaats van de auto. 

De promenade is een dure 

winkelstraat waar ik een DVD voor 

Nelleke en tijdschriften voor Stef 

koop.  

Vooral langs de boulevard bij de pier kom je de uitersten tegen: Een grote filmploeg met 

Sarah Jessica Parker, daklozen, bedelaars, hoeren, rijke gepensioneerde toeristen en de 

sporters bij muscle beach. 

Eenmaal in de auto is het tijd voor een rit naar San Diego in de (stromende) regen. De files 

zijn enorm (5 stroken aan iedere kant), maar ik krijg daardoor wel de kans om de 

lichtreclame borden (zoals in LA Story) te fotograferen. 

De GPS gidst me goed, dus ik rij in ieder geval in een rechte lijn naar het volgende hotel. 

De anderen hebben weer ergens een verkeerde bocht genomen, dus ik scoor een pizza en 

werp me op mijn presentatie. 

SAN DIEGO, 8 NOVEMBER 

De volgende ochtend stappen in 

de regen in de van. Dit ding heeft 

geen GPS, maar wel een kompas. 

Dat werkt niet, maar is een leuke 

gimmick. 

We komen dan ook te laat, maar 

dat is bij deze bijeenkomst niet 

erg. Hier komen de energie 

coördinatoren van alle grotere 

Pacific steden samen.. 
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Door de storm zijn de verbindingen niet best, velen komen dus te laat.  

Er zitten voor het eerst mensen van de ACEEE studies tussen, die me kennen van mijn artikel 

en mijn presentatie daar.  

Mijn presentatie hier loopt in ieder geval goed en levert een fors applaus op. 

We eindigen de dag in een Pakistaanse restaurant, waar Nancy ons trakteert op het maal dat 

ze eerder in de Berkeley had toegezegd. 

We nemen afscheid van elkaar in een Starbucks. 

SAN DIEGO / LA JOLA, 9 NOVEMBER 

Mijn laatste dag begint met nog 

een keer zwaaien naar mijn 

reisgenoten bij het ontbijt. Zij 

rijden de Van vandaag terug naar 

San Francisco. 

Ik ga duiken in La Jolla. Door de 

regen en de mist zie ik weinig van 

de omgeving, maar ik sta snel aan 

het strand. Ik zie een aantal duikers 

te water gaan, en constateer dat er 

goed te duiken is. De duikshop 

denkt daar anders over. Kijk, 

zeggen ze, het zicht is niks. Op het moment dat je de winkel uitloopt krijg je geen geld terug. 

“Kan wezen, maar ik ben 1* 1 dag in San Diego, en die kans pak ik”. De man in de zaak vraagt 

“En je duikt alleen?” Als ik ja zegt is het antwoord “You guys are crazy”. Ik heb echter de 

juiste papieren, dus ik krijg de fles 

en het lood zo mee. Op mijn vraag 

welke kant van het strand ik het 

beste kan pakken blijft echter het 

antwoord dat ik nergens wat zal 

zien. 

De duik is echter prima. Een rog, 

hoornhaai, kreeften, nog meer vis. 

Als is met een positief verhaal terug 

kom draaien ze in de winkel bij.  
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Ze zijn sportief, en als ik ook in Monterey blijk te hebben 

gedoken kan ik niet meer stuk. 

Daarna is het tijd voor nog wat sightseeing o.a. langs het strand, 

Mission Bay en bij het Balbao park. De GPS is slecht in dit soort 

routes, Nelleke is wat dat betreft veel handiger. 

Tegen een uur of vijf zit het er op. Nog een chinees buffet en het 

is tijd om te pakken.  

 

SAN DIEGO – CHICAGO – SCHIPHOL, 10-11 NOVEMBER. 

De volgende ochtend moet ik al om zes uur op het vliegveld zijn om in te checken. Daar krijg 

ik te horen dat ik ook wel twee uur later had kunnen komen… 

Daarna volgt een “bumpy-ride” naar Chicago. Een optimistische purser roept op enig 

moment: “In Disneyland they pay top dollar for rides like this, so we’ll be collecting tips at the 

gate”. Nu was de heenreis erger, toen vloog de koffie uit mijn kop, maar het zegt inderdaad 

wat. 

In Chicago raak ik eerst de weg kwijt. Inlichtingen zegt dat het normaal is dat ik ben 

verdwaald. International Airport is hier slechts een vage aanduiding. Internationale vluchten 

komen er inderdaad vaak aan, maar vertrekken doen ze vanaf iedere pier. 

Als ik eenmaal in het vliegtuig zit gaat er is mis. Er moet een o-ring worden vervangen. 

Kosten: 25 cent. Wachtijd: 2,5 uur. Deze tijd is wel goed voor het schrijven van dit verslag en 

de foto bewerking. 

Tot slot is het tijd 

voor de rollercoaster 

naar huis. Na 7 uur 

sta ik weer op 

Schiphol, waar 

Nelleke me gelukkig 

opwacht. Het zit er 

op. 
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CALIFORNIA ACEEE, AUGUSTUS 2004 

Het is weer gelukt, ik kan weer naar de ACEEE. Een dag langer dan normaal, wat natuurlijk 

weer gezeik op het werk op levert. Dat is voor later. Nu zit ik in Londen te wachten op 

boarding. De goedkoopste vlucht loopt nu via Heathrow. Er is nog weinig gebeurd dus ik 

verveel me de kolere, maar Nelleke heeft me verzekerd dat ik er het beste van moet maken 

en dat doe ik dus. 

Zoals altijd zit ik lang op vliegvelden. Deze keer is het 

vliegtuig met de trein te halen. Wel zijn de overstaptijden 

in Utrecht en Duivendrecht maar 5 minuten. Je mag er dus 

vanuit gaan dat je er ten minste 1 mist. Ik haal ze allebei en 

ben dus weer veel te vroeg. 

Op Schiphol verveel ik me echter nooit. Allereerst moet je 

inchecken. Met hulp doe ik dat elektronisch. Koffers 

afgeven en gaan. Niets inspectie van intieme 

lichaamsdelen, niets honderd vragen. Gewoon afgeven, 

label “zware bagage” laten bevestigen en gaan. 

Er blijft nu tijd over. Die wordt gebruik om eerst naar 

aankomsthal drie te lopen om een foto van onze nationale trots te maken. Hier staat een 

groot beeld van een paar marmeren klompen. 

Even een glas jus achterover en ik ben klaar voor de 

controle. Er staat een lange rij.  

Een organisatiecomité heeft er 2 zangeressen bij gezet. 

In foute korte rokken en hoge hoeden, beiden met 

glitters, zingen zij ons uit. Als onderdeel van de act 

mogen we liedjes raden. Iedereen lijkt zich er voor te 

schamen om mee te doen. Ik kan niet ontkennen dat ik 

het “Ik ben gelukkig zonder jou” van Connie vd Bos 

herken. Dus doe ik maar mee aan hun spel. Dit levert 

me een magnetisch boter kaas en eieren spel op. 

Geroerd ga ik langs de marechaussee. Even een stekker 

US/EU kopen en ik kan de lucht in. 

De vlucht naar Londen is bumpy. Door regenbuien blijft 

het toestel stuiteren. Bovendien lopen we vertraging 

op. 

Ik kan het toch niet laten wat foto’s te maken.  
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“Als ik het nog een keer zie ben 

je je fototoestel kwijt”, roept 

een zwarte vent met een badge 

“beveiliging” op. Nu is het goed 

Engeland te kennen. “Niemand 

heeft me gewaarschuwd en ik 

zie nergens een bord.” kaats ik 

terug. Laten we wel wezen, als 

Engeland ergens groot in is dan 

is het wel het ophangen van 

verbodsborden. “Nou ja, ik 

waarschuwde maar…”, bindt 

de man in. Ik wil nog een 

discussie beginnen over wat ik fotografeerde en het belang daarvan, maar hij beent al weer 

weg.  

Via een volgende röntgenscan kom ik in de volgende vertrekhal. Ik sterf van de dorst. 

Betalen in $ en € kan, maar ze geven in ₤ terug. Mooi toch zo’n land… 

Verder valt op hoeveel mensen er in een Boeing 747-400 passen en hoeveel er een zeer 

actief fototoestel bij zich hebben ☺. Er lijkt geen veiligheidsbeambte in de buurt.  

Ik denk vervolgens probleemloos in te stappen maar dat blijkt dat een misvatting. Bij de 

ingang staat een man die aan me wil fundelen. Niets aan te doen, maar ik merk dat ik het 

niet accepteer na 2 keer volledig geröntgend te zijn. Maximaal onbeschoft reageer ik op 

alles. Toch ben ik niet tevreden, dit moet nog scherper kunnen . 

In het vliegtuig zit voor mij een novelty. In ieder stoel zit een eigen TV waarop je kunt kiezen 

uit verschillende films, en je kan de vluchtgegevens controleren. Leuk! 

Slapen gaat minder dan gewenst, dus ik zie Scoobytwo (hebben!!!), Shrektwo (ook absoluut 

nooit weg) en Mean Girls (ten minste leuk voor Esther). 

Verder is de vlucht weinig opmerkelijk. 
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Als we uiteindelijk landen, blijkt alles vlot te verlopen. Ik kom niet uit een visum land, dus 

fotograferen en afgeven van vingerafdrukken hoeft (nog) niet. Mijn Amerikaans is inmiddels 

zo goed, dat de douane 

er van uitgaat dat ik er al 

eerder ben geweest. Met 

een “Welcome back!” 

stap ik San Francisco in. 

Het vliegveld blijkt 

inmiddels een monorail 

te hebben. Deze gaat 

langs de verschillende 

delen van het vliegveld 

en langs de autoverhuur. 

Daar is het weer het 

gebruikelijke armpje 

drukken met de 

verhuurder die je een grotere auto / meer verzekering / gps wil verkopen / verhuren. Na 

langdurig NEE eindig ik in een Oldsmobile type pooierbak1. 

Na de gebruikelijke verkeerde bochten bij het verlaten van het vliegveld kom ik al snel op 

hywy 101 terecht. Daarna gaat het snel richting Salinas en Monterey. Daar moet ik de 

Comfort Inn aan de Del Monte Boulevard vinden.  

Op een gegeven moment zie ik de afslag met Marina en Del Monte Boulevard. Enige kennis 

van de VS leert dan onmiddellijk dat de Del Monte Boulevard mijlen lang is en waarschijnlijk 

door verschillende plaatsen loopt. 

Duf als ik ben pak ik de 

afslag en volg Del Monte. 

Achtereenvolgens kom ik 

door wereld steden als 

Marina, Sand City (elevation 

40, pop. 799) en Seaside. Als 

ik uiteindelijk in Monterey 

komt blijkt de Herz kaart 

waardeloos: er staan veel te 

weinig straatnamen op.  

Nu weet ik waar Del Monte 

shoppingcenter is, en het 

lijkt redelijk dat de Comfort 

 
1 Rood, dubbele uitlaat, soort van spoiler op de achterbak en een verbruik dat ongelofelijk is 
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Inn daar in de buurt is. Met grote tevredenheid constateer ik al snel dat dit zo is. Allen kan ik 

de straatnaam zo snel niet vinden, maar dat is bijzaak. Althans zo lijkt het. Bij de balie blijkt 

dat Monterey drie Comfort Inns heeft. Dit is een andere…  

Dus eerst maar langs Del Monte shoppingcenter. Het eten wordt overgeslagen, daarvoor is 

het te laat. Een pak koekjes, een gallon water en veel cranberry juice moet maar voldoende 

zijn. De volgende winkel is Radio Shack waar Dale me helpt aan een oplader. Ik heb hem 

laten zien wat ik nodig heb. Hij stort zich op de opladers en verkoopt me de verkeerde. Deze 

is in ieder geval goed voor andere batterijen, dus het komt volgend jaar wel op. 

Op de parkeerplaats kom ik achter een nieuw gadget van Amerikaanse auto´s. Je kan je auto 

toch zomaar kwijtaken op de immense Amerikaanse parkeerplaatsen. Dus zit er op je 

elektronische sleutel een aparte `toet` knop. Je drukt op de knop, de auto doet TOET en je 

loopt er naar toe. Althans, da´s de theorie. In werkelijkheid weet je altijd waar je auto staat 

en gaat de knop alleen per ongeluk af als hij in een zak zit (en je dus niet weet welke). Ik voel 

me in zoverre gesterkt dat ik niet alleen ben in de TOET. Velen hebben er last van. Na het 

shoppingcenter is het tijd voor een tocht langs Amerikanen die me langzamerhand richting 

hotel weten te krijgen. Als ik binnen kom kijk ik nog even TV (Big Brother en LA-Law). Daarna 

donder ik om. 

De eerste nacht gaat redelijk. 

De volgende dag is het 

duiktijd. Spullen huren bij 

Aquarius II aan de 

Breakwater pier en het zal 

gebeuren. Na twee leuke 

duiken is het mooi. Het moet 

ook wel want ik heb kramp in 

mijn rechter hand van het 

fotograferen. 

Wel wordt het nu echt tijd 

voor een goede oplader. 

Deze wordt gevonden bij 

Staples. Het is een Rolls 

Royce: binnen 2 uur heeft hij onze high power batterijen vol. Verder spelen mijn darmen erg 

op. Bij Wendy’s eet ik een salade. Daarna is het onderwaterfoto’s bekijken en naar bed. 

Op zaterdag begin ik weer met een duik, nu bij Lovers. Het is een leuke duik, best spannend 

zo alleen onder het wier. Mijn darmen blijven opspelen, dus ik laat het bij één duik.  
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’s Middags ga ik op 

voorbereidingsreis voor de vakantie 

van volgend jaar. Esther wil dan 

Redwoods zien. De trip uitkomst 

heeft een positieve en een 

negatieve kant. Om met het eerste 

te beginnen: Tussen Santa Cruz en 

Big Bassin staan langs hywy 9 heel 

veel big trees. 

Nu kan een hywy van alles zijn2, 

maar dit is gewoon letterlijk een 

hoofdweg tussen dorpjes. De 

dorpjes zijn in dit geval echte western stadjes zoals Boulder Creek. Op sommige stukken mag 

je 25 m/h, dus het is rustig rijden. Het is dus een mooie rit. Big Basin is een reservaat met 

bomen tot 329,00 ft ( = 100,28 m volgens Bill G). Het park is prachtig. Ondanks mijn 

opspelende darmen is het een leuk bezoek, en ze hebben er goede koffie. Het volgende 

positieve van de actie is dat het perfect op 

de route van San Francisco naar Monterey 

ligt. Gewoon bij San Jose de juiste bocht en 

je rijdt er zo naartoe. 

Het enige nadeel is dat het tamelijk dicht 

bij San Jose ligt. Op en neer vanuit 

Monterey is het meer dan 400 km en dat is 

toch een fors eind voor een middagje. 

Zeker als je het laatste stuk iets om rijdt, 

wat de reistijd nog meer opvoert. Je komt 

dan wel door een prachtig deel van het 

park, maar zeer kronkelachtig dus 

langzaam rijden. 

Op de terugweg test ik mijn Europese rijstijl 

omdat ik last heb van een bumperklever. 

Als je de Route des Crêtes hebt gereden, 

blijven de Amerikanen nergens, al doen ze 

op de rechte stukken nog zo hun best. 

’s Avonds is het tijd voor pasta en clam chowder in het honkbalrestaurant. 

 
2 In het verleden heb ik me druk gemaakt om wegaanduidingen. Die zijn nu duidelijk. Een hoofdweg tussen 

plaatsen is een Highway. Als het een weg met ongelijke kruisingen is (oftewel snelweg) dan heet het Freeway. 

Als de Freeway de staatsgrens over gaat heet het een Interstate. 
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’s Zondag is het langzaamaan tijd voor het 

congres. Eerst nog 2 duiken bij Metridium 

en Breakwater en dan richting Asilomar. 

Op het terrein zijn nog meer bomen dood 

gegaan door het dennenvirus, dus de 

pracht van het 1e bezoek is weg. Maar het 

weerzien is toch leuk. Cees, Gea en Rhea 

verschijnen al snel. Zij komen vanuit Death 

Valley (via Pismo). Ze hebben het prachtige 

verhaal dat Death Valley nog maar aan een 

kant kon worden verlaten in verband met overstromingen. Een dag later werd de woestijn 

helemaal ontruimd. 

De daarop volgende dagen loopt het 

congres op de gebruikelijke wijze. Veel 

lezingen, veel discussie, toch weer 

nieuwe gezichtspunten. Toch is het 

congres Amerikaanser dan eerder, en 

dat maakt het wat vlakker.  

Hoogtepunt is weer het sociale event 

in het aquarium in Monterey, zowel 

door het maritieme leven als door de 

toetjes (aardbeien in gesmolten 

chocola etc.) 

Donderdagmiddag is het programma wel heel saai. Wat posters die ik binnen een uur heb 

gezien en verder geloof ik het wel. Tijd voor een duik bij McAbee Beach aan de Cannery Row. 

Als ik me heb omgekleed komt de parkeerwacht naar me toe. “De vorige duiker was net na 5 

minuten terug” Fijn zo’n 

mededeling. Als niet Amerikaan 

moet ik dat beter kunnen, maar de 

eerste meters vallen erg tegen. Een 

forse golf zorgt voor veel zand en 

slecht zicht. Stug doorduiken loont. 

Uiteindelijk kom je bij oude pijpen 

van de Canneries en allerlei 

rotspunten. Alles prachtig is 

begroeid en dus wordt het toch 

nog een leuke duik. 

Op de terugweg staat er een kleine 
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file in de tunnel tussen Cannery Row en Del Monte boulevard. Voor de tunnel staat een bord 

dat je niet in de tunnel mag stoppen. Voor het eerst kom ik in aanraking met Amerikaanse 

burgerlijke ongehoorzaamheid. Als je niet mag stoppen moet je natuurlijk wel toeteren. 

Vrolijk honkt iedereen er dan ook op los. Niet permanent indrukken, maar gewoon “Toet, 

toet” en dan wachten tot je buren claxonneren. Dan kijk je elkaar vrolijk aan, en dan ben jij 

weer…… 

Op donderdagavond is het tijd voor 

Power Play, het ACEEE alternatief 

voor de wargames van het 

Pentagon.. Het is een spel waarbij 

je moet proberen de beste 

consument of fabrikant te worden. 

Cees slaagt er door zijn 

enthousiasme niet in om Engels te 

praten. Met vol overgave bestookt 

hij verbijsterde Amerikanen met 

een stroom Nederlands. Anderzijds 

snappen ook zij niet hoe het spel 

gespeeld moet worden, dus 

uiteindelijk rammen we met veel bluf getallen in de machines. Ons gedrag moet de basis 

vormen voor nationale voorspellingen. Ik wens ze succes. Vooral omdat ik merk dat het 

helemaal een zooitje wordt nadat ik bier aanruk voor het organisatie team. 

De manier waarop ik bier scoorde hadden ze zelf niet bedacht: gewoon naar het 

naastliggende gebouw waar het eindbal plaats vond, dienblad vullen en oversteken. Het is 

een groep professoren en senior wetenschapper, dus ze leren 

(heel) snel. Om 11 uur haak ik af. De volgende ochtend blijkt dat 

ze nog uren zijn doorgaan, al weet ik nog steeds niet of dat met 

het bier of Powerplay was. 

Vrijdag is het moment daar: ik mag presenteren. De ervaring van 

voorgaande jaren is dat je op vrijdagochtend recht hebt op 4 tot 

6 luisteraars. Mijn verbijstering is dan ook enorm als er minstens 

40 mensen zitten, en die ook enthousiast meedoen. Na afloop wil 

een Chinees mijn presentatie hebben omdat hij zoiets als mijn 

PowerPoint trucenboek nog nooit heeft gezien. Nu maar 

afwachten of China nummer 1 land op het gebied van 

presenteren wordt. ☺! 

Even later wordt me ook op het terrein nog nageroepen dat ik zo fantastisch had 

gepresenteerd, mijn dag kan niet meer stuk. Om dat “niet stuk” volledig veilig te stellen gooi 
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ik de bagage in de Oldsmobile en zet koers richting hotel, duikshop en vooral duikstek.  

Het weer is niet best. Door de harde wind kan er op veel stekken niet gedoken worden. In 

breakwater gaat het echter weer prima. Wel 

wordt mijn pak steeds dunner… In de middag 

wordt het dan ook tijd voor iets warmers. Wat 

voorwerk in de Lonely Planet Guide had 

opgeleverd dat Santa Cruz wel aardig was. Het is 

een pokkeneind rijden, maar als je er niet 

dagelijks bent is het een optie. Santa Cruz heeft 

een pier en een pretpark, de boardwalk. De pier is 

tammer dan die van Santa Monica of Monterey, 

maar toch wel leuk. Er brullen zeeleeuwen en er zijn overal shops. Hier scoor ik een T-shirt 

voor Es: het Banana Slug shirt uit Pulp Fiction, ik kan weer naar huis. Voor die tijd moet er 

gegeten worden. Op de kaart ontdek ik dat je bij Castroville af kan slaan naar Salinas; en 

daar hebben ze biefstuk! 

De rit door Castroville en Salinas is 

leuk. Castroville heeft zich 

uitgeroepen tot artisjokken 

hoofdstad van de wereld. Overal 

zijn murals en verwijzingen naar 

hun topproduct. Je kan je zo een 

jumelage met Flipje voorstellen. 

Van daar rij je door een 

landbouwgebied naar Salinas. Hier 

is het even snelweg op en af en 

dan sta je voor Dakota Jack, 

koeien serveerder.  

De biefstuk is weer werelds. Nu blijkt hoe je aan een magere biefstuk komt. Gewoon zeggen 

dat je wil letten op wat je eet. In een land waar de helft van de mensen te zwaar is klinkt dat 

heel gewoon en het levert goede biefstukken op. 

Op zaterdag is het tijd voor de bootduik. De duikleider kent de 4* CMAS niet. “That’s “open 

water”” stelt hij vast. 

Captain Tim heet ons met veer lawaai welkom. Als ik onmiddellijk mijn pak spoel maakt hij 

met veel lawaai diepe buigingen: “I salute you!! A wet wetdiver!!!” 

Op goed Amerikaanse wijze wordt met enige regelmaat een namenlijst afgelopen. Mijn 

naam vindt hij prachtig. Iedere keer wordt rollcall bij mij onderbroken: “Now listen people, 

this name I really love: Rob KOEEEL”. Na het uitvaren legt hij uit dat we naar het zuiden 

gaan, maar dat hij berichten heeft dat de golven 9 ft/sec zijn. Hij denkt dat het mee kan 
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vallen, dus gaan we toch kijken. Het valt tegen, het is minimaal 9ft/sec.: hoge golven, wind, 

regen, mist… 

Ik besluit niet te duiken. Het risico is 

me te groot. Voor je het weet kan ik 

naar Europa zwemmen. En dat moet 

dan via Siberië…  

Gelukkig vindt ook Tim het een te 

groot risico (het advocaten gehalte 

blijft hier hoog ☺!). Hij keert om 

naar de omgeving van Monterey. 

Daar word ik gekoppelde aan een 

duiker uit Freemont. Die wil wel met 

de open water diver op stap. Ik maak 

twee pracht duiken met hem, 

waarbij ik goed in de gaten word gehouden, je weet maar nooit met zo’n beginner. De crew 

heeft inmiddels aan mijn uitrusting en gedrag gezien dat er ergens een fout in hun “open 

water” inschatting zit. Er volgt een 

prima gesprekken over duiken, 

duikuitrusting en opleiding. Ik krijg 

waarvoor ik kwam. En meer, want 

als de anderen niet opletten komt 

captain Tim naar me toe om de 

groeten aan Nelleke te doen. 

Natuurlijk bedank ik hem en voeg er 

aan toe: “I love your “Warm water 

sucks shirt”!”. Wat betrapt zegt hij: 

“You’ve gotta do something to piss 

them off”. Na de tocht verdwijnt het 

pak in de container bij de haven. De 

seals zijn nu helemaal uitgescheurd en 

het water heeft vrij spel onder mijn 

armen. 

Na een tukkie blijft er een middag 

over. Nog even naar de boekhandel, 

en dan sightseeing. 

Het doel wordt 17 mile drive / Pebble 

beach. Dit is een heel vreemd 

statepark. Aan de ene kant is er de 

prachtige natuur, aan de andere kant 
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is het pas statepark geworden 

toen de mensen het al hadden 

ontdekt. Er zijn nu enorme golf 

terreinen en kasten van huizen. 

De combinatie is toch erg mooi. 

Het weer is koud en vochtig en 

de oceaan woest. Dat levert 

mooie foto’s op (ook met 

Japanners). Op enig moment is 

de natuur zelfs te nadrukkelijk 

aanwezig: ik rij een zeemeeuw 

plat. 

Verder gaat het prima, er gaat 

zelfs een Amerikaanse mok mee met opschrift Pebble beach 1919. 

Het laatste bezoek is dat aan het Mexicaanse restaurant aan Cannery Row. De kwaliteit is 

duidelijk achteruit gegaan. Aan de nadere kant, wat wil je na zo’n Dakota Jack biefstuk. 

Vanaf Cannery Row loop ik lang de haven terug naar de parkeerplek. Daarbij loop ik over het 

Presidio, waaronder de verkeerstunnel ligt. Daar is het weer druk, want er klinkt een vrolijk 

getoeter,  

Zondag is de laatste dag. In alle 

vroegte rijdt de Oldsmobile terug 

naar San Francisco. Er blijkt een 

hele soepele route via Castroville 

te zijn. Het eerste doel is het 

Giants stadium. Het enorme 

honkbalstadion is zeer fotograbel. 

Dan nog even naar Pier 39 voor 

een blik op Alcatraz en een kop 

clam chowder. Daarna gaat de 

route naar San Francisco 

International. Ik ben er te vroeg 

(what else is new) voor een 

eindeloze tocht naar Schiphol. Alles is vertraagd, en bij de overstap in Londen kan ik niet met 

dollars, euro’s of creditkaart betalen.3  

  

 
3 Niet helemaal waar: tegen woekerkoersen kan je met € betalen. Je krijgt dan wel Engelse munten terug. 
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Het laatste stuk naar Nederland is “a rollercoaster ride” Ik heb dat niet echt in de gaten, 

totdat de stewardess duidelijk begint met het kalmeren van mijn buurman, die langzaam 

dood zit te gaan. Op Schiphol is het leed geleden, voor hem, maar ook voor mij. Nelleke staat 

me op te wachten.  
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En tot slot over Powerplay: 

NO SURPRISE: POWERPLAY REVEALS WINNERS AND LOSERS IN THE 

ENERGY MARKETS  

August 26, 2004  

PACIFIC GROVE, CALIFORNIA  

Participants in this year's ACEEE Summer Study on Energy Efficiency got a real-time glimpse into the 
dynamics of future electricity markets. The decisions they made as part of a computer-facilitated 
gaming exercise provided insights into how markets and technology choices might shape future 
electricity prices, demand, and environmental impacts.  

Almost 60 participants split into eleven groups representing a diverse set of households, technology 
producers and utilities. They invested, negotiated, pressured ¾ and even bribed a little ¾ through 15 
years of market interactions. Their decisions shaped technology investments and energy purchases 
on both the demand and supply side. The eleven groups had to maximize profits and aspects of 
consumer satisfaction like environmental quality in constantly updated market conditions that were 
determined by the players' own actions.  

After 15 years of hectic interactions and decisions, the world changed in the following ways:  

1. The cooperative pursuit of efficiency by consumers and manufacturers of efficient equipment 
drove utility and electric generator profits down while the overall profits for high-end, energy 
efficient product lines increased. The summer study participants probably betrayed their bias 
by the overwhelming drive to increase efficiency regardless of their supposed group interests. 
This behavior also created significant volatility in the market.  

2. While electricity prices steadily 
increased, there was a five-year lag 
before electricity demand began to 
drop. Despite the lower demand for 
electricity, carbon emissions remained 
roughly unchanged as the utilities lost 
revenues on renewable resources and 
had to substitute more fossil fuel 
technologies in the generation mix.  

3. One of the three Low-Income 
Household groups lost big time while 
the remaining five households (two 
low-income and three high income) 
either stayed the same or actually 
increased their overall well-being.  

PowerPlay, the computer-facilitated game through which the groups exchanged information, was 
developed at the University of Maryland, College Park, with support by the US EPA and International 
Energy Agency (IEA). While providing participants in PowerPlay the real-life experience of making 
decisions about energy efficiency, the game also offers insights to researchers on how firm and 
household decisions change under changing technological and market conditions. "This is a new and 
different way of understanding dynamic price elasticities that will inform energy modeling and policy 
making" says John 'Skip" Laitner of EPA. Alan Meier of IEA adds: "This was an exceptional 
opportunity to grasp the underlying reasons for strange market dynamics, and all their ripple effects, in 
energy efficiency markets."  

For more information, please contact University of Maryland Professor Matthias Ruth.  
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