
Noot

Ik had het voorrecht het verhaal over de rondreis door
een deel van Amerika als een van de eersten te 
mogen lezen en het te redigeren. Hierbij heb ik 
uiteraard de schrijfstijl van Henk niet aangetast.

Ik heb met volle teugen genoten van zijn verhaal dat 
bijna tot in detail de overweldigende indrukken die 
de steden, de gebouwen maar vooral de natuur op 
hem nagelaten hebben, beschrijft.

Zelf heb ik de plaatsen die Henk beschrijft ook op het 
internet opgezocht en raad dat ook de lezer aan. Op 
deze manier krijgt u als lezer er nog meer een 
voorstelling van wat deze rondreis voor Henk heeft 
kunnen betekenen.

Hij heeft mij met zijn reisverslag geïnspireerd en ik 
zou zelf heel graag deze reis willen maken. Wie weet 
krijg ik, net als Henk, ooit deze kans en zal deze dan 
ook met beide handen aangrijpen.

Ik bedank Henk dat hij aan mij zijn verhaal heeft 
toevertrouwd om dit te redigeren en wens de lezer 
heel veel plezier.

Hilde Basten



Hoofdstuk 1

Voorbereidingen

In dit boek wil ik u vertellen over een reis die ik in
1979 naar de westkust van de Verenigde Staten van
Amerika gemaakt heb. Waarom Amerika?
Wel, ik ben geboren in de vijftiger jaren en van jongs
af aan ging alles over Amerika omdat alles er mooier,
groter  en  beter  leek.  Amerika  was  in  mijn  lagere
schooltijd,  en  ook  daarna,  het  middelpunt  van  de
aarde, althans zo leek het.

Zo herinner ik mij een dag in 1963. Ik zat op de lagere
school  toen  een  meester  van  een  hogere  klas
plotseling  binnenkwam  met  de  mededeling  dat
president  John  F.  Kennedy  in  Dallas  (Texas)  was
vermoord.  Hij  bracht  dit  bericht  alsof  de  wereld
verging. 

Ook de moord op Maarten Luther King in 1968 werd
groots  gebracht.  Zijn  beroemde  woorden  “I  have  a
dream” maakten veel indruk op mij.

Hierdoor werd ik steeds nieuwsgieriger naar hoe het
daar dan wel zou zijn. 
Zeker toen de maanlanding aanstaande was en zich
alles steeds meer op Amerika richtte. Ik herinner mij
dat  ik  dit  hele  gebeuren  gevolgd  heb  op  een  klein
transistorradiootje.
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Het negatieve nieuws, zoals de oorlog in Vietnam waar
de  Amerikanen  in  verwikkeld  waren,  maar  ook  de
Flowerpower  en het  Woodstock  festival  waren zeker
aandachtstrekkers.
Redenen genoeg dus om zeer geïnteresseerd te raken
in het Amerikaanse wel en wee. Want alles wat ver
weg is,  lijkt  mooier  en beter.  Oftewel,  het  gras lijkt
altijd groener aan de overkant.

In 1979 had ik genoeg geld gespaard om de grote reis
te kunnen maken. Ik had in die tijd een goede baan
als  stuurman  op  een  Rijnpassagiersschip  en
verdiende goed geld.

(Ik  heb  hierover  in  een  eerderboekje  geschreven:  '
werken op een Rijn cruiseschip 1976-1984)

Maar wat moet het worden en waar ga ik naar toe,
Amerika  is  zeer  groot.  Wel,  eerst  het  tijdstip  maar
eens bepalen. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig omdat dit
vanwege  mijn  werk  eigenlijk  alleen  na  het
zomerseizoen kan, dus wordt het ergens in oktober.
Maar dan begint in delen van Amerika de winter al en
in een koude vakantie heb ik geen zin. Dus moeten
het de zuidelijke regionen worden waar het dan nog
lekker warm is.
Hoelang zal de reis moeten duren, een week? Dat is te
kort want dan zie je weinig en ben je meer bezig met
heen- en terugreizen dan met wat anders.  Dus een
week of  drie  zal  het  eigenlijk  zeker moeten worden.
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Maar  dat  is  ook  afhankelijk  van  de  kosten  en  de
uitvoering van de reis.

Hierover eerst maar eens overleggen met mijn ouders
die, omdat ik dit alleen wil gaan doen, er toch wel hun
bedenkingen over hebben. Maar nadat ik naar voren
heb  gebracht  dat  er  in  Amerika  miljoenen  mensen
wonen en dat ik dus niet  alleen ben, vinden ze het
toch wel spannend.

Om het doel te bepalen heb ik een reisbureau bezocht
en een flinke stapel folders gehaald. 
Nadat  ik  hier  eens doorheen heb gebladerd valt  na
veel wikken en wegen de keuze op de westkust. Dit
vanwege het klimaat en de vele natuurparken, zoals
de Grand Canyon en Yosemite National Park. Beide
wil ik graag zien en ook de steden Los Angeles en San
Francisco lijken mij de moeite waard.

De keuze valt uiteindelijk op een 19 dagen durende
rondreis, uit en weer thuis. Deze rondreis staat in de
reisgids  onder  de  titel  “GLORIUS  WEST”  met  als
uitgangspunt Los Angeles. Dan via diverse steden en
natuurparken naar San Francisco en afsluitend terug
naar Los Angeles, waarna dan de terugreis naar huis.
Natuurlijk met het vliegtuig van en naar Schiphol met
als vertrekdatum 10 oktober. Dit komt goed uit want
het seizoeneinde is op 4 oktober. Dus dan heb ik nog
een dag of vijf om de laatste zaken te regelen en mijn
koffer te pakken.
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De complete  reissom bedraagt  FL.2.847,00  met  een
toeslag voor alleen reizende van FL.505,00. Dit houdt
in: de vluchten per KLM, de rondreis per bus en de
hotelovernachtingen  inclusief  ontbijt.  De  overige
maaltijden zijn niet  inbegrepen.  Dat  wil  dus zeggen
dat  ik  voldoende  geld  of  travellercheques mee  moet
voor de nodige andere zaken.

(Pinnen bestond toen nog niet, dus eerst naar de bank
voor de nodige reisfinanciën.)

Ik ben ondertussen voor de verplichte stempel in mijn
paspoort  naar  de  Amerikaanse  ambassade  in
Amsterdam  gegaan  zodat  ik  Amerika  binnen  mag.
Daarnaast  heb  ik  ook  een  paar  stevige  schoenen
gekocht omdat het wel veel lopen zal worden. 

Nadat ik alles drie keer gecontroleerd heb kan de reis
eindelijk beginnen.
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