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DE WERELD ROND MET DE KIEKEBOES
Mijn oudere neef Eddy, dat was nog eens een avonturier. In de naoorlogse jaren 50 ging hij als
achttienjarige als uitwisselingsstudent naar Amerika. Dat was ongezien in onze familie. Zelf
was ik nooit verder geraakt dan Blankenberge en de Grotten van Han. Het magische Amerika
van de film leek een onbereikbare droom voor een jongetje uit de Seefhoek. Het zou nog tot
1990 duren voor ik er voor het eerst kwam.

HAAIMAN
De aanleiding voor dat eerste bezoek was de
internationale Laurel & Hardy-conventie.
Als leden van de L&H-fanclub The Sons of the
Desert trokken we met enkele gelijkgestemde
zielen richting Florida. Toen we de eerste
ochtend gingen ontbijten in zo’n typisch
Amerikaanse snackbar leek het wel of we in
een Hollywoodfilm zaten. Het decor, de sfeer,
de acteurs, alles klopte met het clichébeeld.

Florida kent gemiddeld vijf
dagen per jaar met regen
van de ochtend tot de avond.
Daarvan hadden wij er drie
op rij. Je zag enkel een gordijn
van water. We verbleven dan
ook in de stad Clearwater.
Het water stond tot aan de
stoeprand zodat je met je
schoenen in de hand de straat
moest oversteken. Gelukkig
vond de conventie zelf binnen
plaats. Pech voor mijn vrouw
en dochter, want die hadden
gehoopt op enkele dagen
strandvakantie.
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Maar na regen komt zonneschijn
en vrolijk reisden we door naar
Disneyworld. Voor ons een sensatie,
want Disney Parijs bestond toen nog
niet. Ondertussen begon het idee te
rijpen voor een verhaal. Maar zoiets
moet bij mij altijd sudderen. Dus
duurde het nog twee jaar voor ik er
daadwerkelijk aan begon.
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DE AQUA-REL
In de jaren 90 van de vorige eeuw werden cruises
alsmaar populairder. Een drijvend hotel dat je van
bestemming naar bestemming brengt. Het leek me
een dankbare striplocatie. Dus moest ik het een keer
zelf aan den lijve ondervinden. Maar vrouwlief
sputterde tegen. Terwijl ze anders heel enthousiast
reageert op mijn reisplannen, zag ze het dit keer niet
echt zitten. Het compromis werd een korte, niet al te
dure cruise. De keuze viel op Alaska.
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Eerst in Canada een paar dagen
Vancouver. Terecht een van de
meest leefbare steden ter wereld
genoemd. Daar bezocht ik het
Museum of Anthropology met
zijn indrukwekkende collectie
totempalen. Die zouden nog van
pas komen in mijn hoofdstad van
Alaska. Het contrast kon niet
groter zijn. Anchorage bestaat
uit slechts een tiental straten
en er valt echt niks te beleven.
Ongezelligheid troef. Gelukkig
vertrokken we de volgende
ochtend naar de boot.

Achteraf beseften we dat we geboekt hadden op ‘den
aldi’ van de cruiseschepen. Voor die tijd een vrij grote
mastodont met een paar duizend man aan boord. Er
werd elke avond gegeten in twee shiften met telkens
dezelfde mensen als tafelgenoot. Wij zaten tegenover een
volstrekt oninteressant Amerikaans echtpaar. Blijkbaar
dachten zij hetzelfde over ons, want na de eerste avond
veranderden ze van shift. Zo hadden we voor de rest van
de tijd toch nog een tafel voor ons alleen.
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