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Voorwoord

Het doel van mijn 6-daagse reis was De Spacecoast, Titusville, Florida USA: het bij-
wonen van een lancering van de Space Shuttle die ik al sinds de bouw rond 1975 volg. 
Eigenlijk een hachelijke onderneming want lanceringen bestaan uit techniek en mete-
orologie. Dat eerste is redelijk in de hand te houden hoewel dat met dit apparaat al-
weer een hachelijke bewering is maar die tweede is echt een tombola ondanks dat het 
zich toch allemaal in de Sunshine State afspeelt. Daarnaast was het de bedoeling om 
Kennedy Space Center Visitors Complex te bezoeken (en te sponsoren want je kunt 
jezelf h-e-l-e-m-a-a-l failliet kopen daar) en om zoveel als mogelijk van de dieren op 
Merrit Island te bekijken.

Maar aan dit avontuur ging het een en ander vooraf. Deze reis is niet zo 
iets van: stap in het vliegtuig en ga effe kijken naar een lancering terwijl 
je toch voor een week of 4-5 in Amerika op vakantie bent. Attractie 
nummer 21... Voor u als lezer waarschijnlijk wel maar voor mij lag dat 
allemaal toch iets anders.

Dit verhaal vertelt niet alleen wat ik in die zes dagen heb beleeft maar, 
naar ik hoop, vooral hoe ik die zes dagen heb beleefd. Normaal gespro-
ken zou ik beginnen met alles te fotograferen als je zo’n reis op touw 
hebt gezet. Ik was echter zo diep gefocussed op de mee te maken lan-
cering als doel van de reis dat ik dat allemaal aan mij voorbij heb laten 
gaan. Niet in gedachten want ik weet mij bijna elke seconde te herinne-
ren maar als foto’s. Heel jammer. Ik begon pas echt te fotograferen op 
de ochtend van 13 mei en vanaf toen heb ik in een paar dagen tijd ruim 
1000 foto’s gemaakt. Die fout zal ik bij een volgende keer niet meer ma-
ken. Maar die volgende reis, hoewel ook bijzonder, zal niet tegen deze 
op kunnen. Niet in de zin van foto’s maar in de zin van persoonlijke bele-
ving.

Dit is zo’n reis die je 100 keer kunt overdoen maar die je maar 1x zo be-
leeft.

Voor de fotografen onder de lezers heb ik wat techniek opgenomen zo-
dat zij een idee krijgen van mijn gedachtegang bij het maken van enkele 
van de foto’s.

Ik dank mijn vriendin Dimphy die mij er toe aanzette om deze reis werke-
lijkheid te maken.

Ik dank mijn ouders voor de liefde en fascinatie voor de lucht- en ruimte-
vaart.

Mijn vader schreef ooit een boek over zijn grote reis, Indië - Holland, met 
de titel “A Sentimental Yourney”...

Deze reis kon hij nooit maken en dit verhaal is dus voor hem: “A Senti-
mental Yourney, Part II”.

Je werd maar 44 jaar oud. Ik mis je nog steeds...



Proloog

Waarom was dit alles zo speciaal?

Alles begon ergens eind jaren 60 toen de ruimterace in volle gang was en de Amerika-
nen en de Russen beurtelings nieuwe successen en primeurs op hun conto schreven. 
Mijn ouders hadden een televisie wat in die tijd nog niet het gemeengoed was dat het 
nu is. Mijn vader zat bij lanceringen en bij andere uitzendingen klaar met zijn camera 
om foto's te maken van de televisiebeelden. Videorecorder? Ja in de tv-studio's maar 
verder bestond zoiets echt nog niet. Zwartwit foto's van een zwartwit televisie. Ik heb 
hun plakboeken nog liggen met foto's van de tv en krantenartikelen.

Mijn vroegste herinnering op ruimtevaartgebied is 
de Gemini IX die enkele dagen eerder werd voor-
afgegaan door een Atlas Agena. De Gemini 
moest zodanig worden gelanceerd dat deze bij 
de Agena terecht kwam en moest vervolgens de 
eerste koppeling tussen twee voertuigen uitvoe-
ren. Een cruciaal punt in het programma om de 
reis naar de maan te kunnen maken. Ik was toen 
nog net geen 4 jaar oud. Tijdens het Geminipro-
ject startte het Apolloproject maar daarvan was 
nog niet veel te zien. Het mislukken van Apollo 1 
heb ik in ieder geval niet bij mijzelf als herinnering 
terug kunnen vinden. De Gemini's gingen in rap 
tempo de ruimte in want er moest een race wor-

den gewonnen. Wie zou het eerste op de maan zijn? De Russen wonnen 
de race maar deden dat wel in eenrichtingsverkeer met de Lunachod 
robots. Dan ging eindelijk de Apollo 8 omhoog. Iedereen zat daarop te 
wachten en dat deed een beetje onrecht aan Apollo 7 die voor de eerste 
keer bemand was. Apollo VIII ligt van mijn vroege ruimtevaartherinnerin-
gen het helderst in mijn geheugen. Deze vlucht was dan ook ronduit 
spectaculair te noemen. Voor de eerste keer zou een bemande missie 
het zwaartekrachtveld van de Aarde verlaten en zich de vrije ruimte in 
wagen. Een paar rondjes om de maan. Voor het eerst zouden mense-
nogen de maan van ongekend korte afstand aanschouwen. Alleen de 
Command Module, het laatste stukje raket waar de capsule aan vastzit, 
zou de tocht maken. De maanlander was voor deze missie nog niet no-
dig. En toen ging het heel snel. Apollo IX, De test om in een baan om de 
Aarde de maanlander uit zijn behuizing te trekken en alles wat daarbij 
komt kijken zoals overnachten en alle systeemchecks. Apollo X, De ge-
nerale repetitie. De wereld hield haar adem in net als bij de VIII. John 
Young zou de Lunar Module tot op 10 km boven het maanoppervlak la-
ten vliegen. Dit was natuurlijk de kat op het spek binden en het moet 
zwaar frustrerend zijn geweest om de daling af te breken en weer terug 
te keren naar de Command Module. Overigens hadden ze in geval van 
nood kunnen landen want alles was aan boord en de Lunar Module was 
volledig toegerust voor een landing. Nasa heeft dit later goed gemaakt 
met hem door hem na als commandant van Apollo 16 op de maan te 
laten lopen, STS-1 te laten vliegen, de eerste vlucht met de Space Shut-
tle op 12 april 1981. De capsule van de Apollo 10 heb ik in 1978 in Lon-
den in het Science Museum gezien. De dia heb ik nog steeds, ergens 
tussen 3.000 andere...  En dan kwam het huzarenstukje. Apollo!XI. Tien 
jaar van intense voorbereidingen en drie mensenlevens verder zette 
burger Neil Armstrong de eerste stap op de maan. Ik weet niet eens 



meer of ik mocht opblijven en in slaap ben gevallen of dat ik gewoon 
naar bed ben gegaan. Het was om even over vier in de ochtend van de 
21e juli 1969 en mijn net 7-jarige ik sliep... ik sliep... Van mijn moeder 
weet ik het niet zeker maar mijn vader heeft aan de tv geplakt gezeten 
en veel opnamen gemaakt van de beelden die met een contrast werden 
overgezonden waarvan je met recht kon zeggen dat het zwartwit was. 
De volgende ochtend hoorde ik de verhalen in geuren en grijstinten want 
ja... kleuren... die hadden we gewoon niet. De hele wereld stond op zijn 
kop! “A small step for a man, one giant leap for mankind”. De “a” achter 
“for” is lang omstreden geweest maar uiteindelijk hebben computerana-
lyses en linguïsten bepaald dat hij wel degelijk is uitgesproken. Die week 
woonde ik voor de tv met “Apollo Henkie” (Henk Terlingen). Dat wil zeg-
gen, voor zover er uitzendingen waren want televisie begon in die tijd 
met testbeeld, dan twee minuten voor aanvang een zeer eenvoudige 
klok en dan kwam er een omroeper in beeld. Maar er waren wel extra 
uitzendingen. Mooi dat het vakantie was, ik moet er nog niet aan denken 
dat dat in een gewone schoolweek zou zijn gevallen. Wel typisch, zou 
die reis niet midden in de periode gepland zijn? Dat zou je kunnen doen 
onder het mom dat iedereen dan kan meegenieten maar Amerikanen 
kennende al het eerder uit sensatielust zijn. En waarom ook niet? Het is 
niet een ritje naar de groenteboer voor een bossie wortelen!

Na deze historische vlucht volgden Apollo XII met haar riskante lance-
ring in slecht weer en de misschien nog wel legendarischer vlucht van 
de XIII waarop bijna nog eens drie levens verloren gingen. Het was de 
laatste vlucht die mijn vader zou meemaken. Hij was inmiddels zo onder 
de indruk geraakt dat er rond de kerst van 1970 een kleurentelevisie in 
huis kwam. Speciaal aangeschaft om de lancering van de XIV in kleur te 
kunnen zien. Daags voor de lancering verongelukte hij en de XIV was al 
weer terug op Aarde toen hij overleed op 44-jarige leeftijd. Indië heeft hij 
nooit weergezien. Cape Canaveral heeft hij nooit mogen zien. Ik was 8 
jaar oud.

In de jaren daarna volgde ik de resterende maanvluchten op de voet. 
XV, XVI en XVII vlogen allen met succes en de XVIII en XIX werden door 
geldgebrek aan de grond gehouden en belandden in musea. Zou ik er 
ooit een te zien krijgen? In het echt? Maar de Nasa zat niet stil. Na de 
Apollo XVII werd hard gewerkt aan een ontmoeting met de Russen in 
een baan om de Aarde. Een koppelingsmodule moest voor eenmalig 
gebruik een Soyuz en een Apollo aan elkaar koppelen en de twee riva-
len met elkaar verbinden. Leuke complicatie was dat de twee elk een 
andere atmosfeer aan boord hadden. De Russen gewone lucht, de 
Amerikanen bijna zuivere zuurstof. Het project werd een succes en de 
eerste stap naar internationale samenwerking was hiermee een feit ge-
worden. Een van de laatste Saturnusraketten bracht daarna Skylab in 
een baan om de Aarde. Het laboratorium/ruimtestation was in feite een 
aangepaste derde trap van de Saturnus V. Na een paar bemanningen te 
hebben ontvangen ontstonden er problemen die niet meer opgelost 
konden worden en in 1979 viel Skylab terug in de atmosfeer. Min of meer 
als ongeleid projectiel en iedereen hield de adem in... waar zou hij te-
recht komen? De vluchtleiding in Houston wist nog zo goed en zo kwaad 
als ze konden het gevaarte boven de Indische Oceaan te manouvreren 
en de resten moeten nu ergens voor de westkust van Australië liggen. 
Intussen zaten de Russen ook niet stil en zij stuurden hun station de 
ruimte in. MIR zou in de komende jaren toonaangevend zijn voor alle te 
vergaren wetenschap met betrekking tot de effecten van gewichtsloos-
heid op de langere termijn. Ook shuttles hebben hier aangemeerd.

Gedurende deze tijdsvullers liep er echter een rode draad door het ver-
haal die zich op de achtergrond ontwikkelde. Na de maan moest er een 
nieuw megaproject komen om de prestige aan de zijde van de Amerika-



nen te houden. MIR gooide wat dat betreft al aardig wat roet in het Ame-
rikaanse eten. Ergens in 1975 begon de Nasa met een zeer ambitieus 
idee. Een groot ruimtestation, internationaal van opzet want zelfs Ameri-
ka zou de kosten niet kunnen dragen. Maar het bouwen daarvan zou 
vele vluchten vergen en telkens nieuwe raketten bouwen die na eenma-
lig gebruik op de bodem van de wereldzeeën zouden belanden was niet 
handig en erg duur. Er werd een idee op tafel gelegd dat even ambitieus 
als gedurfd was. Een ruimtevliegtuig dat op en neer kan pendelen, her-
bruikbaar... Zeer ambitieus... Niet symmetrisch, niet alleen gedurfd maar 
zou het überhaupt mogelijk zijn? Raketten zijn tweedimensionaal sym-
metrisch van vorm en gewicht met een laag zwaartepunt. De complexi-
teit van deze nieuwe machine zou ironisch genoeg astronomische vor-
men aannemen. En dat deed het ook. Ik verzamelde alles wat ik kon 
vinden aan informatie over het nieuwe project. De gezichten van Chriet 
Titulaer en Piet Smolders moeten bijna ingebrand zijn in de fosforlaag 
van onze tv. Op 1 maart 1980 werd in Nederland eindelijk de 27 Mhz 
band vrijgegeven voor vrije draadloze communicatie. Uiteraard was ik er 
als de kippen bij en moest er een callsign worden verzonnen. Hoe ver-
rassend... de Spaceshuttle. Helaas heb ik geen QSO-kaart meer, een 
soort visitekaartje dat je opstuurde naar of bij een ontmoeting uitwissel-
de met een gelegd contact. Eindelijk was het dan 1981, april, de 12e. 
Een zondag. Ik zou met mijn toenmalige vriendinnetje en haar broer 's-
middags naar De Hoek gaan (Maasboulevard in Hoek van Holland). Al-
lemaal best maar we gaan niet eerder dan dat de Shuttle boven is. En 
om 13.00 uur onze tijd schoot voor de eerste keer de steekvlam uit de 
boosters en verhief de Columbia zich brullend van haar platform. Tien-
tallen keren was uitgelegd hoe moeilijk het zou zijn om de krachten over 
de 5 hoofdmotoren te verdelen en het hele zaakje rechtop en vooral in 
balans te houden. En het was listig omdat een onbemande lancering er 
gewoon niet in zat. Schietstoelen hadden weinig zin en een ontsnap-
pingstoren kon niet worden verwerkt in dit type voertuig. Een ontsnap-
pingstoren trekt bij een calamiteit de capsule van de opstijgende raket 
en brengt hem in veiligheid. Maar de vleugels en het kielvlak (de staart) 
zouden bij beide voorzieningen alleen maar voor meer problemen zor-
gen. Je moest dus als eerste bemanning wel en rotsvast vertrouwen 
hebben in de ingenieurs en constructeurs om maar meteen op zo'n vlie-
gende bom plaats te nemen. De getallen liegen er dan ook niet om.

Het dichtst bij een shuttle kwam ik ooit (of 
hij eigenlijk bij mij) toen ik in juli of augus-
tus 1983 op het Kijkduinse strand lag en 
de speciale transport-747 met shuttle 
Enterprise op 300 meter hoogte recht 
boven mij overvloog. Hij zou volgens 
eerdere planning op Schiphol komen 
maar dat ging niet door. Was dit dus toch 
nog een geinig kadootje!

Zo gingen er jaren voorbij en brak 28 januari 1986 aan. Het vroor op 
Merrit Island, de plaats waar de oostelijke lanceerplatformen staan. De 
Challenger zou op STS-51L niet verder komen dan 73 seconden. Een 
lekkage in de rechter booster door krimp veroorzaakt door de vorst, liet 
een steekvlam door die zich onvermijdelijk in de waterstoftank van het 
ruimteveer boorde. Ze zette uit, klapte uit elkaar en de boosterraket nam 
daarbij de zuurstoftank mee. Dat laatste werd de vlucht fataal en rukte 
de hele shuttlestack uit elkaar.

Maar het mankement werd gevonden en men keerde met de Discovery 
terug en jarenlang ging alles goed en bouwde men de eerste delen van 
het ruimtestation waarvoor de Shuttle in eerste instantie was ontworpen 
tot 1 februari 2003. Columbia dook de dampkring in op weg naar huis, 



ongewis van het beschadigde hitteschild. Het plasma dat zich om Co-
lumbia heen vormde door de intense hitte drong naar binnen en ver-
brandde de Shuttle in een oogwenk. Voor de tweede keer lag het ruim-
tevaartprogramma stil en dus ook de bouw van het ISS. Twee jaar raakte 
de Nasa achter op het schema maar uiteindelijk keerde men ook dit keer 
weer terug en weer met de Discovery. Het ISS is al die tijd gewoon be-
mand geweest. De Soyuz is een uiterst betrouwbaar werkpaard en 
bracht expeditie na expeditie naar het ISS. Maar de componenten die 
het ISS moesten maken tot wat het nu is konden uitsluitend door de 
shuttle worden getransporteerd.

Het is 20 januari 2010. Ik zit 's-avonds thuis voor de televisie en hoe het 
gesprek er op kwam weet ik niet meer precies maar het was in de tijd 
dat Endeavour op het platform stond voor STS-130. “De laatste van de 
shuttlevluchten”, zei ik peinzend tegen Dimphy. “Dit jaar voor het laatst... 
God wat zou ik er voor over hebben om dat ooit een keer mee te maken. 
De sluiting van de oude luchthaven van Kai Tak in Hong Kong was me 
ook al te vlug af.” Dimphy keek me aan en zei: “dat was toch die lucht-
haven met die rare aanvliegroute, vertelde je me ooit?” Ik knikte. Ze keek 
mij van opzij aan, wetend wat de shuttle voor mij betekent want ik had er 
al veel over gesproken. “Dan ga jij dus nu naar boven en je gaat boe-
ken...”. Ik keek haar verbijsterd aan. “Weet je wat dat kost?” hoorde ik 
mezelf zeggen terwijl er een miljoen afwegingen door mijn hoofd tolden. 
“Als je dit nu niet doet en het is straks definitief voorbij dan vergeef je 
jezelf dat nooit meer, het is maar geld hè? En die andere bijzondere plek 
heb je al moeten laten schieten, ga je dat nu weer doen?” Zo vaak had 
ik er aan gedacht de oversteek te maken maar nooit had ik er geld voor. 
Papa had nooit de kans gekregen, deze reis zou niet alleen voor mij zijn 
maar ook voor hem... “Doe het nou, ga nou voordat het te laat is” klinkt 
het ergens vaag op de achtergrond door een waas van beelden en ge-
dachten waar doorheen Dimphy's mond die woorden uitsprekend als het 
meest stabiele en toch dansende beeld naar voren komt. In een duize-
lende roes mompel ik iets van “ja, ik ga boeken” en op een of andere 
manier lijk ik de grond nauwelijks te raken wanneer ik de trap op loop 
naar mijn kamertje. Ik start mijn laptop en zonder goed na te denken en 
prijzen echt goed uit te zoeken laat ik mij geleid door mijn gevoel door 
de schermen flitsen naar de site van de KLM. Er word kennelijk door 
niemand meer rechtstreeks op Orlando gevlogen en mijn boeking leidt 
mij via Detroit. Vier vluchten zijn geboekt voor ik er goed en wel erg in 
heb en half verdoofd loop ik de trap weer af, de huiskamer in. “Ik heb 
geboekt”, stamel ik. “12 mei vlieg ik, 18 mei weer terug.” Dimphy keek 
mij met een lach van oor tot oor aan: “Goed zo, dat was toch ook de be-
doeling?” Nog steeds niet helemaal bij mijn positieven mompelde ik dat 
ik nog maar even terug naar boven ging omdat een hotel ook wel handig 
zou zijn. Dimphy keek me grinnikend na. Het barst in Titusville van de 
hotels maar veel leek al volgeboekt te zitten en luxe kon me in het minst 
niet boeien. Een bed, een auto en de rest zag ik wel. Voor ik die avond in 
mijn bed rolde was de gehele reis geboekt, gepokt en gemazeld, uitge-
print en in een portfolio-map gestoken en wel tig keer uitgelegd aan 
Dimphy. Het was dan eindelijk zover, na 35 jaar wachten...

G A  I!K  N A A R  C A P E  C!A N A V E R A L.

De voorbereidingen waren minutieus, 6 dagen in een draaiboek dat van 
minuut tot minuut werd uitgedacht. Helemaal alleen, met niemand iets te 
maken. Volledig mijn eigen gang en mijn eigen gevoel volgend. Alleen ik 
bepaalde het succes of falen van de reis en ik zette al mijn logistieke 
vaardigheden en inzichten in om elk mogelijk naderend onheil af te 
wenden.



Alles wat ik minimaal nodig had om de lancering te fotograferen zou in 
mijn handbagage gaan, ik moest er niet aan denken dat mijn bagage 
ergens in een verkeerde kist op een verkeerde luchthaven terecht zou 
komen met zaken er in die ik hard nodig zou hebben. Kleding, toiletspul-
len en dergelijke futiliteiten vielen in ieder geval niet onder die ultrabe-
langrijke categorie. Van camera tot acculader, van reismap/draaiboek 
met toegangsbewijzen tot medicijnen. (Nog) niet wetend dat dit op een 
haar na nodig zou blijken te zijn.

Via Google verkende ik de wegen van de luchthaven en in en om Titus-
ville en maakte een totaaloverzicht van afslagen en afstanden en van 
diverse sites plukte ik de Amerikaanse verkeersregels en vergeleek ze 
met elkaar om te kijken of een en ander klopte. De Amerikaanse politie is 
allesbehalve coulant bij overtredingen en ik kon mezelf niet toestaan dat 
een discussie met de Hermandad het missen van de lancering of het 
verder vernaggelen van vier kostbare dagen tot gevolg zou hebben. Het 
uitgangspunt was een tot 2 dagen vertraagde lancering. Twee dagen 
was op te vangen, slecht weer of een kleine technische storing zou hier 
in passen. Na die twee dagen zou een uitstel eerder een of twee weken 
bedragen en dat was niet te doen. De rondrit over het lanceerterrein op 
de 13e was volgeboekt. Te laat verdomme. Dan maar de dag na de lan-
cering met de vage hoop op twee dagen uitstel en met de vraag in mijn 
achterhoofd of die rondrit überhaupt wel mocht terwijl een lancering in 
de laatste voorbereidingen na een uitstel zat.

Dan nieuwe kosten: het glas voor mijn camera voldeed niet. Bestuderin-
gen van talloze foto's leerden mij dat en 300mm wel het allerminste was 
dat je nodig hebt. Die had ik wel maar als ik niet dichtbij genoeg kon 
komen dan zou ik minimaal een 500mm nodig hebben om de stoomwolk 
beeldvullend op een APS-C chip te vangen. En die brandpuntsafstand 
smeekt gewoon om een statief. Mijn enorme Manfrottostatief weegt ech-
ter een ruime 8 kg en dat zie ik totaal niet zitten dus er moet een gulden 
middenweg komen. Die vind ik in een carbon eenpootstatief met een 
kantelkop. Mijn 222-Joystick-kop kan vrij ronddraaien en een halve bol 
beschrijven en dat bevalt me nu niet. Ik wil strak achterover kunnen kan-
telen om de stijging zo strak mogelijk te volgen dus vandaar een een-
voudige kantelkop. Alles van Manfrotto, een genot om mee te werken.

Om het geheel af te maken vul ik mijn 16 GB kaartje aan met een exem-
plaar van 8 GB wat goed moet zijn voor zo'n 1200 opnamen op RAW-
formaat. Een zooitje kleinere kaartjes gaat mee voor onverhoopte over-
loop.

En omdat ik dan nog die vierde dag moest vullen en toch een nieuw 
sterk tele-objectief moest aanschaffen, pakte ik er meteen maar een vo-
gelreservaat bij. 

Alles bij elkaar genomen overigens roekeloos arrogant er van uitgaande 
dat het 4 dagen mooi weer zou zijn.

Als uitvalsbasis heb ik gekozen voor het Days Inn Kennedy Space Cen-
ter, een hotel aan de zuid-westkant van Titusville met een auto die ik op 
Orlando International Airport vanuit Nederland huurde bij Avis. Een Hy-
undai Accent automaat van 4 maanden oud. Dat automaatje, dat is even 
wennen.

De maanden naar 12 mei kropen voorbij en mijn voorbereidingen breid-
den zich verder en verder uit. Alle toegangskaarten had ik bij vertrek al 
in huis. Zelfs souveniertjes uit de winkel van Kennedy Space Center Visi-
tors Complex had ik al op mijn lijstje staan. Het is bijna opmerkelijk te 
noemen dat ik tijdens de vluchten en in Titusville zelf zo weinig foto’s heb 
gemaakt. Ik heb een jaar achteraf mezelf er over verbaast dat alles nog 



zo gedetailleerd als een foto in mijn geheugen zat. Neemt overigens niet 
weg dat ik er toch van baal dat ik de dingen er omheen niet heb vastge-
legd. De focus op mijn vier hoofddoelen is ongekend geweest.

1. Orlando International Airport (MCO)
2. Hotel Kennedy Space Center Days Inn & IHOP
3. Spaceview Park
4. Spacecoast Rivertours en H = haven
5. Astronaut Hall of Fame
6. Kennedy Space Center Visitors Complex
7. Blackpoint Drive
A. Saturnus V en Apollo
LC  Launch Complex 39a
MOE  Manatee Overlook Entrance
Z  plek waar ik op het strand lag

G  gevangenis 



Dag een, Onwerkelijk ondanks alle voorbereidingen.

Woensdag 12 mei, 02:50 uur vertrok ik, alleen en met een licht gevoel van eenzaam-
heid, naar Schiphol met nog 18.156 km voor de boeg om op 18 mei om 09:45 weer thuis 
te komen. Ik werd opgehaald door een taxiservice van Schiphol. Je kunt alleen gaan of 
onderweg nog anderen oppikken. De tweede optie duurt langer maar is de helft goed-
koper en als je geluk hebt ben jij degene die word opgepikt en rij je dus alsnog in di-
recte lijn naar Schiphol.

Ik had geluk,nooit heb ik die mazzel maar nu had ik hem dus wel. Overi-
gens had ik op dat moment nog in de verste verten niet kunnen vermoe-
den hoeveel mazzel ik op deze reis zou gaan hebben. Achterin de be-
hoorlijke grote Mercedesbus zat nog een andere passagier, een vrouw 
van een jaar of 30 schat ik die behalve 'goedenmorgen' geen mond 
open heeft gedaan. Belachelijke begroeting trouwens in het holst van de 
nacht. Nadat ik de chauffeur ons dorp uitgeloodst had en we op de 
N279 richting Den Bosch reden probeerde ik wat te slapen. Dat lukte 
niet zo heel erg goed en bij Vianen besloot ik aan de sanitaire bel te 
trekken. Tijdens de korte stop in het tankstation waar ik al zo vaak een 
stop maakte bedacht ik mij dat deze stop toch wel wat aparter te noe-
men was. Op weg naar Amerika even stoppen bij de pomp. Daar krijg ik 
heel bijzondere beelden bij zoals een vliegtuig dat in de lucht effe stopt 
om te tanken. Nou ja, dat heb je nou eenmaal als je in beelden denkt. 
Na de stop moesten we door half Utrecht heen vanwege wegwerkzaam-
heden aan de A2 maar om even voor vijf uur stond ik dan toch voor ver-
trekhal 2.. Ik slenterde wat rond en keek zoals altijd wanneer ik op 
Schiphol was wat rond in de vertrekhallen waarvan de ene desolaat was 
als een afgezette woestijn en de ander qua drukte meer iets weg had 
van een demonstratie van Rijksambtenaren voor meer salaris. De in-
checkbalie ging om 6 uur open en vlotjes lag mijn koffer op transport 
naar gate E7. Op gegeven moment hoor ik een geluid van een vallend 
voorwerp maar al kijkend op en rond mijn bagagekarretje zie ik niets, zal 
wel een van de vele gespen van mijn fototas zijn geweest dacht ik nog... 
Tegen 7 uur begaf ik mij naar het Douanekantoortje waar de net gearri-
veerde douanier mij er van verzekerde dat ik geen problemen hoefde te 
verwachten met al mijn fotoapparatuur bij terugkeer in Nederland. Ik was 
er nog niet echt gerust op en bovendien baalde ik want had ik dit gewe-
ten dan was ik om 6 uur al door de paspoortcontrole gegaan en nu mis-
te ik een uur airside rondkijken. Eenmaal achter de paspoortcontrole op 
weg naar mijn kist maakte de eenzaamheid plaats voor hyperfocussen. 
Op zulke momenten werkt ADHD dan eindelijk in mijn voordeel. De reis 
van mijn leven was begonnen, een uiterst onwerkelijk gevoel dat bij mij 
zou blijven tot ik 6 dagen later weer net als bij mijn vertrek aan gate E7 
zou staan. Een ware liefhebber van lucht- en ruimtevaart in een 6-daag-
se hightech-roes.

Ik loop airside, een gebied dat mij altijd fascineerde omdat dat betekent 
dat je je op een gebied bevindt dat inhoud dat je gaat vliegen. Dat is op 
zichzelf voor mij altijd weer bijzonder maar op een of andere manier rea-
liseer ik mij nog niet helemaal dat deze vlucht niet gaat eindigen op een 
van de vele Europese vakantieluchthavens maar dat ik een sprong over 
de oceaan ga maken. Detroit Rock City als eerste stop. Voor mijn doch-



ter Rafaela zoek ik een bepaalde parfum maar uitgerekend die is ner-
gens op Schiphol te krijgen. Mijn vlucht heeft vertraging omdat de vlucht 
waarop mijn vliegtuig moet binnenkomen vertraging heeft opgelopen bij 
de oversteek vanuit Detroit. Waarschijnlijk de gevolgen van de IJslandse 
aswolk die heel het Europese luchtverkeer al weken in zijn greep heeft. 
Snel rekenend kom ik tot de conclusie dat mijn aansluiting in Detroit voor 
Orlando wel eens heel krap zou kunnen worden als ik hem überhaupt al 
haal. Tegen kwart over acht komt de Airbus A330-300 van Delta Airlines 
met registratie N808NW (voormalig een kist van North-West Airlines die 
onlangs i.v.m. de overname is overgespoten in Delta-kleuren) in de re-
gen het platform oprijden en draait op elegante wijze haar neus naar E7 
om daar met een lichte buiging op haar vering tot stilstand te komen 
waarna ze haar neus weer omhoog laat komen alsof ze wil zeggen: “ik 
heb het weer gehaald, de voorstelling is afgelopen, met dank voor uw 
vertrouwen”.

Bij de gate kom ik er achter dat ik een van mijn armbanden ben verloren 
en ik realiseerde me meteen dat dat het geluid is geweest dat ik eerder 
die ochtend niet kon thuisbrengen. Uitgerekend de armband die ik van 
mijn vriendin Dimphy kreeg voor mijn kerst 2007. Nooit meer gevonden... 
kut... Dan begint nog voor de securitycheck de eerste ondervraging 
door een oudere man met een even vriendelijke als allesdoorziende blik 
en ondertoon. Wanneer mijn koffer door wie is ingepakt? Of ik spullen 
voor anderen moest meenemen? Wat ik ga doen in de States en waarom 
ik dat ga doen? Na de securitycheck hoopten de passagiers zich op in 
de wachtruimte die toch wel wat krap was. Een Airbus A330-300 is een 
forse jongen maar hoeveel mensen er in gaan zie je pas op dit moment. 
Nieuwsgierig kijk ik rond naar het pluimage van het volk waar ik de ko-
mende 8 uur mee in een holle buis wordt gepropt. Werkelijk alles zie ik 
voorbij komen en het gevoel bekruipt mij dat het een soort van Ark van 
Noach is qua culturen en opleidingsniveaus. Thuis had ik al een plekje 
uitgezocht waar ik wilde zitten. Ik vind vliegen helemaal geweldig en ben 
er zeker niet bang voor. Echter helemaal achterlijk ben ik ook niet en 
zoek mijn plaats dus, voor zover nog beschikbaar, met zorg uit. Ik koos 
een plek op de centrale brandstoftank net achter de vleugel. Het was 
een ruimte voor twee stoelen vlak bij een toilet en een nooduitgang aan 
het gangpad zodat ik makkelijk zonder mijn medepassagier te storen 
kon gaan en staan waar ik wilde. Acht uur is lang dus af en toe even 
rekken, strekken en staan is geen overbodige luxe en zo kon ik ook 
goed bij mijn tas waarvan ik wist dat ik er regelmatig in moest rommelen. 
Daar heb ik nou eenmaal een tas voor en zeker wanneer dat een Löwe-
pro Dryzone 200 is die letterlijk afgestampt zit tot de laatste toegestane 
cabinegram. Loodzwaar dus met zijn 12 kilo's aan aluminium, magnesi-
um en glas. Naast mij aan het raampje zat een jongeman uit Burundi. Hij 
bleek door een Amerikaans bedrijf aldaar te zijn uitverkoren voor een 
soort scholingsprogramma in California en had er al een behoorlijke reis 
op zitten. Om ongeveer half tien kwamen we los van de aviobrug en 
taxieden we naar de Polderbaan voor een noordelijk vertrek om even na 
kwart voor tien. We zouden als een van de allereersten weer een directe 
oversteek mogen maken omdat de aswolk niet langer voor problemen 
zou zorgen en dat betekende dat ik mogelijk nog net mijn aansluitende 
vlucht naar Orlando kon pakken. Vrijwel direct na de start maakten we 
een linkse bocht richting de Noordzee en eenmaal boven water bogen 
we af richting het zuiden om via zuid-west Engeland vlak onder Ierland 
door te vliegen. De bewolking had hier nog wat gaten en we zagen stuk-
jes Wales onder ons door glijden. Dan betrok de lucht verder met als 
gevolg dat we van de grond en/of zee niets meer zagen maar ook dat 
het licht enorm toenam omdat we aan de bakboordzijde (links in de 
vliegrichting) zaten en dus de zon vol binnen kregen inclusief het door 
het wolkendek gereflecteerde licht. Het ontbijt werd rondgebracht wat 



bestond uit broodjes, een scrambled egg, jam, koffie of thee en nog wat 
spul en de raadselachtige pretzels die gedurende de hele vlucht ruim 
voor handen waren. Ze zijn nog het meest te vergelijken met die sticks 
met hier en daar een aanklevende zoutkorrel en dan gerold als een kra-
keling. Flauwe droge hap, soort van eetbaar verpakkingsmateriaal waar 
de yanks kennelijk helemaal wild van zijn. We bespraken onderweg wat 
van de politieke situatie en zijn kansen in Burundi wanneer hij in novem-
ber zou terugkeren. Hij zou onder andere leraar engels worden en mee-
helpen zo zijn land weer op te bouwen na alle ellende van de burgeroor-
logen en oorlogen met buurlanden. Hij dook op gegeven moment onder 
zijn jasje om wat slaap te vatten en ik richtte mij op het entertain-
mentscherm in de rugleuning van de stoel voor mij. De films en de mu-
ziek interesseerden me maar matig maar de route-informatie des te 
meer. We hingen inmiddels boven de oceaan en er gebeurde weinig 
bijzonders tot we in de buurt van St. Johns weer land in zicht kregen. 
Letterlijk want er verschenen eindelijk weer wat gaten in de bewolking, 
Samen loerden we door ons raampje naar beneden, dat was dus Ameri-
ka. Dat wil zeggen, het continent Noord-Amerika want St. Johns is Ca-
nadees grondgebied. Ik zei tegen mijn (vlieg)reisgenoot dat je maar 
moest geloven dat wat we daar beneden zagen tot een bepaald land 
behoorde. Het lijkt een stomme opmerking dat er geen lijntjes op de 
grond zijn die de landen van elkaar doen onderscheiden maar toen het 
kwartje bij hem viel dat de wereld geen grenzen kent en dat wij er die 
maar bij verzinnen en we dat in verband brachten met de recente ge-
schiedenis van zijn land zag ik hem ernstig nadenken. You are right, why 
do we make it ourselves so difficult? “Hebzucht en macht” zei ik en hij 
keek mij knikkend aan. Stupid really huh? De lucht trok weer dicht en we 
hielden samen het entertainmenstscherm met de vluchtinfo in de gaten, 
Hij had hem op tekstuele informatie staan en ik op de landkaart die met 
de vlucht meebewoog. Detroit kwam in zicht, op het scherm natuurlijk 
want onder ons was het nog een grote wolkenzee. We vlogen er vrij ver 
voorbij ondanks dat we al flink aan het dalen waren. Drukte in de lucht 
en het voorsorteren voor een nadering vanuit het zuiden die we vanuit 
een noordelijke nadering moesten invliegen betekende een enorme 
bocht van 270 graden boven Detroit om. Dat ging niet goed want dat 
betekende dat mijn aansluiting wel heel krap zou worden. Ik wenkte een 
stewardess en legde die situatie uit. Ze begreep het onmiddellijk en via 
de omroep installatie zou ze na de landing vragen of iedereen die niet 
meteen een aansluitende vlucht moest halen wilde blijven zitten zodat 
anderen een sprintje konden trekken. Verder vertelde ze dat ik me geen 
zorgen hoefde te maken want ik word automatisch op een andere vlucht 
overgeboekt wanneer ik de aansluiting mis.

Dan doken we de wolken in. Een dik pak want het duurde zeker tien mi-
nuten voor we er uit kwamen en de reeds door de captain aangekon-
digde regen tegen het raampje sloeg. Eindelijk een duidelijk beeld van 
Amerika. Een trieste kennismaking. Kennelijk hadden we een lange di-
recte nadering want we maakten voor zover ik mij herinner geen boch-
ten. De flaps en slats hingen al helemaal uit toen het gerommel onder 
ons duidelijk maakte dat het landingsgestel naar buiten draaide en di-
rect hoorden we het motorvermogen compenseren voor de remmende 
werking die hiervan uitging. We daalden gestaag met op een kleine ki-
lometer naast ons een ander vliegtuig dat met ons meedaalde en uitein-
delijk op een parallel lopende baan gelijk met ons landde om 11.45 loka-
le tijd. Dag aansluiting naar Orlando... De Airbus rolde over het beton en 
hing in de remmen om vervolgens alle kleppen en slats en spoilers weer 
intrekkend de taxibaan op te draaien. Toch opgelucht want vijf maanden 
eerder werd deze vlucht gekaapt. Amerikaanse maatschappijen blijven 
een doelwit, hoe je het ook bekijkt. Eerst maar een smsje naar Dimphy 



dat ik veilig was geland op mijn tussenstop. Ze lag al op de loer en 
stuurde terug dat ze daar blij mee was, verder (nog) niets...

De stewardess hield woord en riep om dat er passagiers waren die 
moesten rennen en dat die voorrang moesten krijgen. Maar dan ken je 
het Amerikaans immigratieapparaat nog niet...

Dat begon met een enorme afstand lopen tot aan de paspoortcontrole, 
een gang met een onwerkelijke lengte... en dan een grote ruimte met 
zigzag paden om bij de immigratiebeambte aan te komen die werkelijk 
alle tijd voor je neemt. Opnieuw krijg ik alle vragen die ik ook op Schip-
hol moest beantwoorden. De saaigesmoelde afro-amerikaanse beambte 
die wat weg had van de recruut uit “Police Academy” veerde op bij het 
horen van mijn reisdoel. “Don't get your hopes up to high sir, delays are 
more rule than exception in those launches, but i wish you all the luck 
cause you're gonna need it”. Mijn aansluiting haal ik niet meer en zeker 
niet nu ik na het ophalen van mijn koffer van de bagageband nog door 
de douane moet waar ik mijn hele verhaal voor de derde keer moet 
doen. Deze vrouw is wat zakelijker en wijst mij vervolgens de weg naar 
de incheckbalie voor mijn vlucht naar Orlando. Bij de balie blijkt dat ik 
ben omgeboekt via Cincinnati. Mijn koffer krijgt nieuwe labels en gaat in 
het midden van de hal op een grote centrale transportband. Het zou 24 
uur duren voor ik weer met hem zou worden herenigd. Ik moet het heb-
ben aangevoeld want instinctief had ik alles wat ik minimaal nodig zou 
hebben om met succes de lancering te fotograferen in mijn fototas ge-
propt. Na het afscheid van mijn koffer opnieuw door de securitycheck en 
dit maal moesten ook de schoenen uit en in een aparte bak. De engelse 
schoenbomkaper had duidelijk indruk gemaakt. Het is een heel eind 
lopen naar de gate die op een andere terminal is gelegen. Om daar te 
komen moet ik door een lange tunnel. met een waar muziek- en licht-
spektakel die onder het platform doorloopt. De lichteffecten kunnen ech-
ter epilepsie activeren en zijn dus uit te schakelen door het publiek. 
Eenmaal aan de overkant aangekomen vind ik makkelijk de gate voor 
mijn vlucht maar die is nog niet open en ik besluit wat te drinken en te 
eten te kopen. Een of ander kleverig cakeje waarvan ik er twee neem, ik 
had best trek, blijkt iets minder goed te smaken dan het er uitziet en bo-
vendien te vullen als funderingsmortel.

Op Amerikaanse luchthavens mag je na de securitycheck niet meer fo-
tograferen, jammer want Detroit en Orlando zijn mooie luchthavens. Door 
mijn spottersachtergrond was de ruim 5,5 uur durende vertraging op 
Detroit eerder welkom dan ergernis. Toen de gate open ging was er nog 
steeds geen vliegtuig en een Nederlandse die mij net voor was en die 
ook naar Orlando moest pikte net het laatste plaatsje in een kist die nog 
geen uur later zou vertrekken. Balen... De afro-amerikaanse die achter 
de balie stond was een vrij flink maar opgeruimd persoon die haar werk 
duidelijk met plezier deed. Ze legde uit dat de vlucht naar Cincinnati de 
aansluiting naar Orlando niet meer zou gaan halen en dat dit dus zinloos 
was. Ze was op zoek naar een andere vlucht en verontschuldigde zich 
voor de alsmaar oplopende vertraging. Ik bleef er vrij laconiek onder. 
“You are taking this very well sir.” “Tja...”, legde ik uit, “When you've had 
30 years of dutch railways and her delays, nothing gets your socks off 
anymore”, “Is that right sir?!”. Wachtend vertelde ik haar dat ik al bijna 
17 uur achter de rug had. Ze keek me onderzoekend en tegelijkertijd 
geamuseerd aan. “Well sir, i got you seat number 1B on the six o'clock 
flight to Orlando.” en ze overhandigde mij twee 7,5-dollar vouchers voor 
eten en drinken als vergoeding voor de vertraging. “You could really use 
a powernap sir, It'll do you good”. Ik bedankte haar terwijl het stoelnum-
mer door mijn hoofd gonsde. Er was iets mee maar ik kon het even niet 
thuisbrengen. Pas in de Airbus A320 drong het tot mijn vermoeide brein 



door en ik heb haar nooit meer echt kunnen bedanken voor dat godsge-
schenk.

Mijn nieuwe gate lag op de terminal waar ik aangekomen was en ik sjok-
te dus terug naar de tunnel voor de oversteek terug. Ik kreeg toestem-
ming om die voetgangerstunnel tussen de terminals te fotograferen. Nu 
maken wel meer mensen foto's op luchthavens en dat is daar niet an-
ders. Maar of je nou een vestzakcameraatje te voorschijn haalt of een 
professionele uitrusting in stelling brengt is wel het verschil waar de se-
curity op aanslaat. Daar kun je van alles van vinden maar het is nou 
eenmaal zo.

En zo belandde ik op de hoofdterminal van Detroit Wayne County Inter-
national Airport. Een werkelijk gigantisch lange rechte hal die zo lang is 
dat er een rode monorail doorheen loopt van de ene kant via de centrale 
hal  vervolgens aan de andere kant te komen. Ook hier was de parfum 
voor Rafaëla niet te vinden en ik besloot na van van de ene naar de an-
dere kant te zijn gelopen en gegleden over de roltrottoirs en gereden 
met de monorail om ergens neer te strijken en mijn bonnen te gebruiken. 
Een Griekse salade en een bronwater was het resultaat. Omdat ik het 
zonde vond om voor 2 dollar die ene voucher in te leveren betaald ik 
contant bij. Dom... die tweede voucher heb ik nooit meer gebruikt want 
die bleek na 24 uur zijn waarde te verliezen.

Ik besloot even naar huis te bellen want ik kreeg geen goede wifi-ver-
binding op mijn iPod dus Skype was even geen optie. Iedereen was blij 
om even wat te horen en vuurde vele vragen op mij af. Na een kwartier-
tje hielden we het vanwege de kosten voor gezien. Ook het terrasje hield 
ik voor gezien want de proviand was op en de klok van 6 naderde dus ik 
zocht de nog lege gate op. Er werd dit keer geen vertraging aangekon-
digd dus zocht ik een plekje vlakbij een pilaar met stopcontacten en liet 
mijn iPod bijladen. Slapen lukte niet echt op wat hazeslaapjes na. Met 
een schuin oog hield ik de terminal in de gaten want ik was nieuwsgierig 
naar het type waarmee ik de volgende vlucht zou gaan maken en rond 
kwart over vijf kwam er een Airbus A320 aanrijden. De gate ging open 
en ik meldde mij met mijn instapkaart. En dan het wezenloze wachten tot 
de kist geserviced is en we aan boord mogen. Dat ging heel snel, tegen 
kwart voor zes opende de aviobrug en in rap tempo vulde de Airbus 
zich. Stoel 1B... stik nou... businessclass... dat was het dus. Ik kon mijn 
ogen niet geloven. Helemaal vooraan met een beenruimte waar je bijna 
pleinvrees van krijgt. Wifi aan boord maar die kreeg ik niet aan de praat. 
Naast mij op 1A zat een of andere jonge zakenman die kennelijk dage-
lijks de airBUS pakte. Hij zei geen boe of bah en leek te zijn getrouwd 
met mogelijk zijn vrouw, maar zeker zijn telefoon en laptop. We taxiden 
met een goeie tien minuten vertraging naar de startbaan waarbij we 
voorrang kregen op een enorme file aan vliegtuigen die opgelijnd ston-
den voor diezelfde startbaan. Kennelijk heeft Delta hier het een en ander 



aan privileges. Na de start (trouwens ook er voor terwijl we nog aan de 
pier stonden) konden we champagne krijgen. Leek me helemaal gewel-
dig om eens de decadente zak uit te hangen maar met nog twee uur 
vliegen voor de boeg en al zo'n 22 uur achter me en een autorit in het 
vooruitzicht leek me dat niet de meest slimme keuze van de te nemen 
drankjes dus ik deed het maar met een koffie. Shit...

Het diner was een hoofdstuk apart: metalen bestek, weliswaar zo bot dat 
je er op je blote reet mee naar Keulen op en neer kon maar toch. En het 
het menu bood allerhande Mexicaans aandoende hapjes die ik me nu 
niet meer goed kan herinneren maar die bij het gepeupel in de coach-
class alleen maar in de fantasie bestaan. Soort van wrap met exotische 
vulling zat erbij, prima voer. Opnieuw probeerde ik wat te slapen en weer 
kwam ik niet veel verder dan wat hazeslaapjes, als ik maar wat rust had 
gekregen wanneer ik straks achter het stuur moet. Tijdens deze twee 
vluchten heb ik de Amerikaanse verkeersregels een paar keer opnieuw 
bestudeerd zoals ik thuis al zo veel had gedaan. Onwillekeurig keek ik 
langs de zakenbons door het raampje en hééé... gaten in de wolken! 
Hoe zuidelijker we kwamen hoe minder de bewolking en te oordelen 
naar de vele meren en andere waterpartijen (en de vliegtijd natuurlijk) 
moest dit Florida zijn. Ik dacht het nog niet of de captain kondigde de 
landing aan. Ik vond het wel best. En ging nog even snel naar de wc. 
Wie wel eens in een A320 heeft gevlogen en in de voorste wc is geweest 
gaat nu medelijden tonen. De vier vierkante millimeter tussen de deur en 
de cockpit zijn gepromoveerd tot wc. Airbus moet wel de hofleverancier 
van Madurodam zijn.

Ook aan deze, wederom zeer strakke, vlucht kwam een eind en ik kon 
als eerste of tweede uitstappen.

Zeker een graad of 28... Detroit was twee uur geleden rond de 15 gra-
den. De warmte kwam als een deken over mij heen wat niet onbekend of 
onprettig was want het gaf herinneringen aan aankomsten op de Spaan-
se luchthavens na een koel vertrek uit Nederland. Orlando is en typische 
luchthaven die bijna overal een beige tapijt heeft liggen en er door zijn 
structuur een beetje als een mindmap uitziet. Met een monorail die on-
geveer elke drie minuten rijd kom ik in de centrale terminal waar ik naar 
de bagageband word geleid om vervolgens te wachten op... niets... na-
da... noppes...

Natuurlijk had mijn koffer een omweg genomen dus stond ik om iets over 
acht uur in de avond bij de bagageservice. Hij zit inderdaad in de kist 
die om 23.00 uur uit Cincinnati komt, de vlucht waar ik in eerste instantie 
op omgeboekt was. Dan maar naar de bagagebalie van Delta om raad 
te vragen. De man achter de balie vond mijn verhaal interessant we 
babbelden wat terwijl hij systemen raadpleegde en invulde met door mij 
verstrekte gegevens omtrent mijn hotel. Geen nood, met de verzekering 
dat hij de volgende ochtend in mijn hotel zou worden afgeleverd en een 
noodtoiletsetje van Delta zocht ik de balie van Avis op.

Natuurlijk weet de baliemedewerker er een iets duurdere auto met nog 
wat papieren verzekeringspoespas van te maken en omdat ik er toch 
maar 4 dagen gebruik van zou maken vond ik het allang best.

Ik kreeg de sleutels, De gang aflopen, trap af, gang volgen, linkse 
bocht, lift naar de tweede verdieping, vak Q-nogiets, Q76 geloof ik. Een 
witte Hyundai Accent automaat van een maand of vier oud. Ik slingerde 
mijn koffer en tas in de achterbak en bestudeerde de automatische 
transmissie die ik nog nooit eerder had gereden. Sleutel er in, starten en 
een gepiep waarvan de oorzaak niet te achterhalen leek, wat ik ook 
deed. Riem aan, lichten aan, deur dicht, ik wist het niet meer en riep er 
iemand van het personeel bij die uitgerekend alleen maar Spaans sprak. 



Met steenkolenspaans, engels en handen en voeten maakte ik hem dui-
delijk dat ik van dat jammerende gepiep af wilde. Hij wist het weliswaar 
ook niet maar riep er iemand bij die het wel wist en die iets uitvrat met 
het dashboard waardoor de Accent uit zijn lijden werd verlost. En ik ook. 
Kloteding. Wat die vent nou uiteindelijk heeft gedaan ben ik nooit meer 
achtergekomen wat maar goed was ook want het piepen heb ik daarna 
nooit meer gehoord.

Tegen 21.00 uur plaatselijke tijd (hier is dat 3 uur ‘s nachts!) reed ik dan 
eindelijk naar mijn hotel en miste onderweg de tolpoortjes. Op het mo-
ment dat ik mij na de aankondiging van die dingen afvroeg waar ze nou 
bleven, zag ik een afslag voor een soort ventweggetje waar ze stonden. 
Maar ja als je dan al 70 mijl per uur rijd en niet helemaal fit meer bent is 
een slinger naar die afslag mogelijk een vroegtijdige afslag van je le-
venspad dus dan maar zien wat er van komt. Eigenlijk geen gek idee om 
die poortjes nou net daar neer te zetten want dat bevorderd de door-
stroming voor de abonnementhouders enorm. Bij thuiskomst bleek dat 
dit inderdaad niet onopgemerkt was gebleven en in plaats van 1,5 dollar 
was er op mijn autohuurfactuur 11 dollar tol bijgeschreven. Ik had de 
weg van de luchthaven naar het hotel zo goed bestudeerd in de afgelo-

pen maanden dat ik bijna zonder de kaart in een keer raak 
reed. Ik had vanaf de luchthaven het hotel al gebeld da ik 
er later zou aankomen en rond kwart voor tien draaide ik de 

parkeerplaats van het hotel op. De formaliteiten bij de receptie van het 
hotel bepekten zich tot het hoogst noodzakelijke zoals het aankondigen 
van mijn koffer en de mededeling dat het restaurant 24 uur per dag 
open is. Fijn.. bed is nog fijner... Mijn kamer op de eerste verdieping was 
zeker drie keer zo groot als een Europese kamer en had twee KingSize 
dubbele bedden, een loeiende airco die meteen een zwieper kreeg zo-
dat die zijn kop hield en zo ook de tv die tot mijn verbijstering gewoon 
aan stond en God weet hoe lang al. Amerikanen en energie, ja ja.... Te-
gen 22.00 uur stortte ik neer op mijn bed. Dat was 26 uur nadat in Ne-
derland mijn wekker ging. Blij dat ik mijn bloeddrukmeter niet had mee-
genomen want na 26 uur hyperfocussen ondanks de hazeslaapjes... kan 
niet goed geweest zijn. Overbodige overpeinzing trouwens want het ap-
paraat had in mijn koffer gezeten die nog als Rémy zijn eigen weg volg-
de. Gooi mij maar weg...



Dag twee, Matt en de Spacecoast Rivertours.

De volgende ochtend was ik al 'vroeg' op want mr. Jet Lag wilde perse kennis maken. 
Het is een drammerig ventje want hij bleef bij mij tot ik weer naar huis ging. Het was 
ongeveer 8 uur, toch wel even 10 uren slaap achter de rug. Ik deed mijn deur open en 
een weldadige 24-25 graden verwelkomde mij. DAT was effe lekkerrrrrrr... allerlei me-
diterrane gevoelens overspoelden mij en al helemaal toen ik daarbij een palm vlak 
voor mijn deur zag oprijzen. Niet verkeerd dat Florida in mei.

Ik liep naar beneden en via een gangetje met twee enorme koelautoma-
ten, een voor frisdranken en een voor ijsblokjes (de laatste gratis), kwam 
ik via de receptie en tevens lobby bij de binnendeur naar het IHOP-res-
taurant. Ik ging gewoon ergens zitten en wachtte tot ik werd geholpen. 
Dat was niet helemaal de bedoeling. Men legde mij uit dat je je moest 
melden bij de lessenaar bij de deur en dan word je en plaatsje toegewe-
zen evenals een serveerster. Mijn ontbijt van die dag bestond uit twee 
American Pancakes met een soort aardbeiensmurrie, slagroom, twee 
gebakken eieren en twee reepjes uitgebakken spek. Apart maar goed te 
eten. De naam van het restaurant werd me nu ook duidelijk: IHOP staat 
voor International House Of Pancakes. Een continental breakfast met 
brood en dergelijke attributen kende men (in ieder geval bij de IHOP) 
niet.

Een forse bak thee erbij en gaan met hap.

Afrekenen met de creditcard en dat was dan mijn eerste yankee-break-
fast. Ontbijtjes zijn naar mijn mening altijd weer een uitdaging die iets 

over het land en de cultuur vertellen. Ik heb ze nu in een aantal uiteenlo-
pende landen mogen beleven en ze degraderen het Hollandsche ontbijt 
keer op keer en steeds weer meer. Bammen, dat is het enige dat we hier 
kunnen verzinnen, bammetjes en overgenomen look-a-like croissantjes... 
brrrrr.....

Ik liep terug naar de lobby waar ik eens rustig rondkeek. Het was mij bij 
binnenkomst wel opgevallen dat er een ruim bemeten tv stond maar nu 
zag ik dat het werkelijk een hele grote jongen was, toch zeker richting de 
2 meter diagonaal. Echt Yankeeland, groot, groter, grootst.

Aan de linkerkant van de buitendeur was een klein kamertje met een 
internet-pc (er was overigens ook gratis wifi) en vele folders van 1001 



attracties en dergelijke toeristane bezigheidstherapieën. Een en ander 
aangekondigd door een grote kartonnen astronaut. Prima attracties voor 
als je niets beters te doen en geld te veel hebt en op je vliegtuig naar 
huis moet wachten. 

Op mijn kamer gekomen pakte ik spullen bij elkaar die ik op mijn eerste 
expeditie nodig zou hebben. Vreemd genoeg neem ik mij op al mijn va-
kanties voor dat k van alles en nog wat wil gaan doen en komt het er in 
hooguit 5% van de gevallen werkelijk van. Nu leek ik wel op een voorge-
programmeerde automaat mijn plannen uit te voeren. Ook weer een 
nieuwe en interessante ervaring. Nog even het sanitair misbruiken en 
dan op pad. Het sanitair in mijn kamer was weer een verrijking van het 
menselijk bestaan. Een pot die tot een centimeter of 6 onder de rand vol 
stond met water. Met een plons- en spetterloze tewaterlating komt daar 
dus alles in terecht om er vervolgens in rond te dobberen als zonge-
bruinde badeendjes. Bij het doortrekken transformeerden de badeend-
jes zich tot duikboten en met indrukwekkend geluid slurpte de porcelijne 
slokop alles in no-time naar binnen om vervolgens weer vol te lopen. 
Ook die had zijn ontbijt weer gehad.

Ik slingerde mijn rugzak met apparatuur op mijn schouder en begaf mij 
naar mijn Accentje. De kaart legde ik op de bijrijderstoel maar ik had 
hem nauwelijks nodig. Zoals eerder al gezegd had ik de afgelopen 
maanden alle te rijden routes al nauwgezet bestudeerd op de kaart 
maar ook met satellietbeelden en ik reed dan ook feilloos downtown Ti-
tusville voorbij via Southstreet (405) een soort ringweg die mij richting 
Spaceview Park moest brengen. In dit park zijn de monumenten voor 
alle ruimtevluchten neergezet. Titusville doet wat denken aan een krui-
sing tussen een  zuid-spaanse pueblo en tja euh... ondefinieerbaar bij-
eengeraapt zooitje. Alles in strakke rechthoekige straten die op zich wel 
makkelijk zijn. Rij je verkeerd dan is het drie keer links of rechts en je zit 
weer op het goede spoor.

Bij de T-splitsing naar links de Indian River Avenue op en zo kwam ik 
volgens mij in de buurt van het monumentenpark. Dan ineens zag ik ze, 
toch nog wat onverwacht, staan.

Verbijsterd en met stomheid geslagen. Ik was er. Echt. Een vlakke open 
ruimte met hier en daar een struik en boom en verder allemaal dunne 
palmen. En zonovergoten, ongelooflijk veel licht. Ik zocht naar parkeer-
plaats maar ik kon daar gewoon aan de kant van de weg blijven staan. 
Omdat ik niet zeker wist of ik daar mocht parkeren maar wel zeker wist 
dat ze daar in de VS niet mals zijn in verkeersovertredingen besloot ik 
mijn rechterraampje te laten zakken en een forse inboorling aan te spre-
ken. Ja, parkeren is hier geen probleem. Hij keek me aan en vroeg waar 
ik vandaan kwam. Ik stak mijn verhaaltje af en zijn onderkaak zakte wat 
verder af. Vier dagen? Alleen maar voor de lancering? “Awesome...”. Ik 
wilde eerst kijken of er nog op de weg langs het lanceerplatform was te 
komen dus was dat mijn volgende vraag terwijl ik het antwoord eigenlijk 
wel wist. “Die wegen worden een dag of twee van tevoren al afgesloten” 
zei hij. We babbelden nog wat over de Shuttle en toen zei ik dat ik toch 
ging proberen of ik nog ergens tussen bomen door een plaatje kon 
schieten. Matt, zo heette hij, wenste mij succes. Met een “see you later!” 
liet ik het raampje weer omhoog komen en reed vervolgens de rotonde 
op die naar de brug leidde. De nieuwe noordelijke brug van Titusville 
was nog in aanbouw en langs de kolossale betonnen pijlers en wegaf-
zettingen rijdend kwam ik op Merrit Island. Kennedy Space Center ligt 
op een soort eiland. Het is wat veel gezegd want het water tussen het 
vaste land en de diverse landstroken van Merrit Island, de Indianriver en 
de Bananariver zijn gemiddeld niet veel meer dan anderhalve meter 
diep. De weg was simpel, recht toe, recht aan, het kon niet missen. Ge-



woon maar doorrijden tot ik een hek of zo tegenkwam. En dat deed ik 
dus. Ik trof een kruising met een enkelspoor en direct daarna was de 
weg afgezet. Dat enkelspoor is het spoorlijntje waarover onder andere 
de delen van de boosters aankomen die in het Vehicle Assembly Buil-
ding (VAB) in elkaar worden geschroefd. De kruising bood mij een 
adembenemend uitzicht over de schier eindeloze weg die naar het VAB 
leidde dat op zeker een kilometer of 6 afstand lag maar zeer duidelijk 
zichtbaar was. Een gebouw dat zo ontzettend groot is dat het vanuit het 
International Space Station (ISS) te zien is, althans, dat heb ik mij laten 
vertellen. De weg vervolgens inslaan had geen zin want de hekken en 
bewaking zagen er niet naar uit dat ze voor mij een uitzondering wilden 
maken. Van de Shuttle overigens geen spoor, Lanceercomplex LC-39A 
bleef verscholen achter de bomen Complex B trouwens ook.

Ik liet mijn raampje zakken, zette mijn 500mm op mijn camera en schoot 
wat plaatjes van het VAB. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Een 
goede gewoonte van mij is om een serie noodshots te maken. Dat zijn 
opnames die meteen en niet noodzakelijk in de hoogst haalbare kwali-
teit, enkele zaken vastleggen. Dit om slechts 1 doodsimpele reden. Stel 
dat je plotseling weg moet, om wat voor reden dan ook... Dan heb je in 
ieder geval alvast iets vastgelegd. En met dat doel in mijn hoofd was 
mijn volgende gang terug naar Spaceview Park met een lichte roes van 
besef dat ik nu dus echt daar rondreed en de VAB van betrekkelijk korte 
afstand heb bekeken. Het onwerkelijke gevoel dat ik al eerder aanhaal-
de. Toch maar vast wat plaatjes  schieten ondanks het ongenadige licht, 
ook weer met die reden van een onverhoopt haastig vertrek in het ach-
terhoofd.

Voor alle voorgaande projecten zijn monumenten opgericht met een ei-
gen plekje voor elke betrokken astronaut. Er zijn vier velden zal ik maar 
zeggen, een voor elk project waarvan een open veld dat ongetwijfeld zal 
worden ingericht voor het Shuttle tijdperk. Dat zal wel worden gereali-
seerd wanneer de Shuttle voor de laatste keer haar wielen heeft laten 
uitrollen op de landingsbaan.

Caretaker Matt verzorgd de bronzen platen regelmatig met een waslaag. 
Hier en in de Astronaut Hall of Fame word duidelijk dat de astronauten 
een heldenstatus hebben. Maar laten we dan ook niet vergeten dat de 
ruimtevaart aan inmiddels 17 Amerikanen, 1 Israëli en 4 (bekend ge-
maakt) Russen het leven heeft gekost.

Voor de Challenger die op 28 januari 1986 verongelukte is een monu-
ment op Arlington geplaatst. Een monument voor de Columbia die ver-
ongelukte op 1 februari 2003 heb ik nog niet gevonden.

Ruimtevaart mag dan een hoop geld en mensenlevens hebben gekost, 
de opbrengst voor de medische wetenschap is van onschatbare waar-
de. En ook dichter bij je. Je sportschoenen, de computer waarop je dit 
nu bekijkt, de folie waarin je chips zitten, het is allemaal spin-off van de 
ruimtevaart.

Ik zette mijn auto 
neer en liep automa-
tisch naar het Mercu-
ry-project waarmee 
de Amerikanen de 
ruimterace zijn be-
gonnen. Matt liep 
alle bronzen platen 
te poetsen en had 
een afzetlint ge-
spannen om de kin-



deren zo lang weg te houden. Hij zag mij aankomen en vroeg meteen of 
ik succes had gehad. Hij liet me zien waar de Shuttle stond maar heel 
veel moeite kostte dat niet. Het was weliswaar een klein stipje aan de 
verre horizon maar het silhouet van de toren zit zo goed in mijn mijn 
hoofd dat ik met het VAB als referentiepunt de lanceertoren meteen 
vond. Helaas stond de servicetoren er nog voorgedraaid dus alleen het 
bovenste topje was zichtbaar. Voor zover het licht het me toestond 
maakte ik wat plaatjes waaronder natuurlijk het Mercurymonument. Matt 
keek op mijn lcd-scherm en reageerde verrast: “Great! Never seen one 
from this angle, you almost completely hid the appartmentbuilding!”. Dat 
was inderdaad een leuke bijkomstigheid maar niet de opzet. Ik wilde 
gewoon een andere hoek als waaronder je de duizenden foto's van dit 
monument altijd ziet. Ik liep er nog even over de andere velden maar 
hield het al snel voor gezien. Het water in de gracht tussen de velden in 
meurde als 10 bedorven riolen en ik ben best een doorzetter maar dat 
was mij toch te veel van het goede. Ik gaf een lange zwaai richting Matt, 
kreeg een nog langere zwaai terug en dook mijn inmiddels fors opge-
warmde Accentje weer in. Lang leve de Airco! Ik zou hier zeker weer 
terugkomen. Het park was eigenlijk nauwelijks een park te noemen want 
het blijkt meer een opgeknapte kale hoek van een kaal dorp te zijn. Als 
projectje zeker erg mooi maar Titusville is niet veel meer dan een preten-
tieloze zuid-spaanse kale bedoening met dit verschil dat de bedoelde 
zuid-spaanse variant wèl een sfeer uitademd. Nee, not my kinda town... 
Maar wel schoon, niets te vinden op straat behalve bordjes van de poli-
tie: “Littering $500 fine”. Op een straat na die opgebroken lag voor reno-
vatie van stoepen en wegdek was het een troosteloze gescheurd-beton-
nen bedoening. Functioneel en niet meer dan functioneel.

Toen ik de lobby inliep keek de even vriendelijke als uitgedroogde re-
ceptioniste (ze moest haast wel in een herbarium wonen) mij vrolijk aan: 
“uw koffer is gebracht!” Ze was absoluut blank van origine maar leek op 
een geconserveerde en daarbij wat opgebleekte versie van Tia Dalma. 
Even was ik bang dat door de vrolijke lach alle plooien in haar gezicht 
zouden barsten en openscheuren en er een golf krabben uit te voor-
schijn zou stromen.

Terug in mijn hotelkamer trof ik voorbereidingen voor mijn trip naar de 
Manatee, de dolfijnen en Port Canaveral, in de zin van het selecteren 
van apparatuur die mee zou gaan. Na de ochtend moest ik wel iets eten 
maar wat? Het laatste waar ik zin in had was winkels zoeken al was het 
maar voor proviand. Het kostte tijd en tijd is iets heel schaars wanneer je 
maar 4 dagen hebt. Peinzend om mij heen kijkend hoe ik dit toch niet 
geheel onbelangrijke probleem ging oplossen, schoof aan mijn rechter-
kant funderingsmortel nummer 2 in beeld die ik op de terminal van De-
troit had gekocht en die in min of meer redelijke staat mijn hotelkamer 



had bereikt. Soms dienen oplossingen zich aan als vrouwen bij de drie 
dolle dagen. Gewapend met 2 flessen water, mijn foto-apparatuur en de 
mortel marcheerde ik weer naar de parkeerplaats en richtte de boeg op 
het zuiden. Vanaf half een mocht ik de boot op wat inhield dat ik nog een 
dikke drie kwartier de tijd had. Een mijl of 15 is toch nog zo'n 25 kilome-
ter dus die tijd heb je wel nodig. Maar ook deze weg had ik al uitgebreid 
bestudeerd en al om tien over twaalf draaide ik de parkeerplaats op. 
Een enerverende rit want om de goeie kilometer veranderd de maximum 
toegestane snelheid, iets om heel onzeker door te worden. Ik sleurde 
mijn loodzware tas uit de auto en begaf mij naar een soort van overdek-
king die als vertrekhal dienst deed voor mijn Titanic. Nu had ik al wat 
foto's van het ding gezien op de website van 'de rederij' maar dit was 
toch zeker een kleurrijk fenomeen te noemen.

De platbodem waarmee we de tocht zouden maken was rijkelijk voor-
zien van zwemvesten die als rijpe vruchten het plafond van het overdek-
te deel bevolkten. Een wettelijke noodzaak en natuurlijk terecht want er 
zal maar iets gebeuren. Saillant detail is wel dat een groot deel van de 
tocht over de Banana River gaat. De Banana River is een aanzienlijke 
plas water maar als je overboord zou slaan dan dient het zwemvest 
meer als hemd om mee te zwaaien want de gemiddelde diepte is er 
rond de 130 cm... Er waren natuurlijk wel diepere plaatsen zoals de ha-
ven maar goed, we hoefden ze gelukkig niet al bij voorbaat aan te trek-
ken.

Achter in deze drijvende fantasie was een hokje met een wc en dat was 
dan weer zo'n typisch Amerikaans trekje, ze kunnen organiseren. En 
commercieel natuurlijk. Drank in overvloed aan boord want het is daar 
behoorlijk warm. En übercommercieel natuurlijk want warmte alleen is ze 
natuurlijk niet reden genoeg om je diverse natjes te verkopen. Als droog-
jes hadden ze een onbeperkte gratis hoeveelheid zoutjes bij zich. Om 
het uitgezweette zout aan te vullen. Ja ja... nou het was weliswaar warm 
maar zo zout had ik het nog niet gegeten. Een briljante zet natuurlijk 

want de vrouw van captain liep als een volwaardige drankjestycoon die 
dingen af en aan te slepen. “Take some pretzels hunny!”

 Maar goed, vanuit de aanlegplaats voeren we iets noordwaarts om ver-
volgens een van de kreken binnen te varen en we kregen een les mana-
tee-spotten. Manatee zijn zeekoeien en Merrit Island mag zich tot de 2 
topkolonies rekenen van deze enorme dieren die tot 2000 kg kunnen 
wegen. Ze liggen doorgaans vlak onder de oppervlakte en het “vlakval-
len” van het water verraad dan hun aanwezigheid. In de kreek kregen 
we er dan ook een stuk of tien te zien en als je niet te veel herrie maakt 
met je scheepsmotor dan vinden ze het allemaal wel best. Start je motor 
en ze nokken af. De kapitein had nog nooit van de naam ‘zeekoeien’ 
gehoord en dat heeft hij kennelijk onthouden. Op zijn daags daarna ver-
nieuwde website stond namelijk ineens de term “Sea-Cows” vermeld!

Dan de oversteek over de Banana River naar Port Canaveral langs de 
hoogspanningslijnen om zo dicht mogelijk langs de Shuttle te komen op 
euh... een kilometer of 20... Ook dat water viel onder het gebied dat 
vanaf twee dagen voor de lancering tot verboden gebied wordt ver-
klaard. Met de 500mm was de toren in de verte als een fata morgana 



zichtbaar boven alle trillende lucht uit en het topje van de bruine brand-
stoftank was in ieder geval goed te zien. Nog steeds stond die verdom-
de servicetoren er voor maar het was mijn eerste glimp van LC-39a! 
Eindelijk! Mijn camera draaide overuren. Dan door de sluizen die de ge-
tijdenstroom een beetje binnen de perken houden en vervolgens bevin-
den we ons in de haven waar op dat moment twee enorme cruisesche-
pen liggen. De cruiseschepen zijn zonder meer indrukwekkend al zijn 
het nog niet eens de echte hele grote. Verder is de haven niet zo boei-
end. Een parkeerplaats voor boten en parkeerplaatsen zijn toch niet 
echt een toeristische trekpleister te noemen. Bij de terugkeer in de sluis 
worden we begeleid door een paar manatee en een koppeltje dolfijnen 
met een jong terwijl om ons heen en boven ons een keur aan gevogelte 
rondzwermt waaronder een enorme visarend die hier osprey wordt ge-
noemd. Gelukkig zit er bij mijn spiegelobjectief een 4x grijsfilter en die 
had ik dan ook hard nodig. Het licht is hier in overweldigende mate 
aanwezig. Zonnebril en een vorm van hoed of pet zijn hier net zo be-
langrijk als een fles water. Wanneer de zon hier en op dit moment op zijn 
hoogste punt staat is er praktisch geen sprake meer van schaduw als je 



een potlood rechtop op de tafel zet. 
Cape Canaveral ligt op de hoogte van 
Gran Canaria dus ook zonnebrandolie 
kan in het geheel geen kwaad. De at-

mosfeer is 
hier op 
slechts 4 
breedtegra-
den van de 
kreeftskeer-
kring welis-
waar iets 
dikker maar 
de weg die 
de zon er doorheen aflegt is flink korter. De zon  is hier op nog geen 40 
dagen van haar hoogste stand al vele malen sterker dan ooit in Neder-
land. Aan de waarschuwing om iets tegen insecten mee te nemen heb ik 
gelukkig niets gehad. Naast de enorme libellen en twee en een halve 
vlieg ben ik in deze derde week van mei niets van dien aard tegenge-
komen. Onderweg was ik in gesprek geraakt met wat jongelui uit Cali-
fornia die beweerden kaarten te hebben voor de Causeway, DE plek om 
de lancering te bekijken. Ze moesten ze alleen nog ophalen want ze 
hadden ze via via gekocht. Hun verhaal klonk niet erg geloofwaardig als 
ik zie hoeveel moeite ik ervoor had gedaan en als je de prijzen op de 
zwarte markt erbij pakt. Ik heb nooit meer wat van ze gehoord ondanks 

dat ze zeer benieuwd waren naar mijn foto's, Zal wel weer de bekende 
yankee-bluf zijn. Mijn herkomst was niet onopgemerkt gebleven bij de 
andere passagiers en toen we de wal weer opstapten werd mij een vei-
lige reis terug gewenst door een aantal van hen die behoorlijk onder de 



indruk waren geraakt van het feit dat ik uitsluitend voor de Shuttle was 
gekomen en slechts 4 dagen bleef.

Ik reed terug naar het hotel en besloot een binnenweg te nemen waar ik 
een schoolbus voor mij trof en getuige werd van het Amerikaanse res-
pect voor deze karakteristieke bus. Ik had er al over gelezen en was er 
dus al voor gewaarschuwd maar zag nu met eigen ogen dat inderdaad 
het hele verkeer op dezelfde rijbaan stilvalt wanneer die bus stopt om 
kinderen in- en uit te laten stappen. Het was een weg met gescheiden 
rijstroken maar ik neem zonder meer aan dat tegenliggers direct zouden 
stoppen als dit niet zo was geweest. Weer een ervaring rijker. Ik plantte 
mijn Accentje pal voor de deur van het hotel en besloot voor het eten 
eerst naar huis te bellen. Het was hier dan wel pas half zes, back home 
bij moeders haard was het toch al half twaalf in de avond. Ik kwam mijn 
kamer binnen en ook nu weer stond de televisie gewoon aan. Kennelijk 
op een tijdklok met het doel een huiselijke sfeer bij thuiskomst te simule-
ren. Hoezo Kyoto? Ik pakte mijn ipod en zocht de wifi-verbinding op... 
automatisch startte ik teletekst en las meteen dat er in Libië een A330-
200 met 70 Nederlanders was verongelukt tijdens mijn oversteek. 
Dimphy had het daar nog niet over gehad. Naar later bleek was ze al 
lang blij dat het mijn kist niet was maar mogelijk was dat ongeluk wel de 
reden van het ongeruste gevoel dat zij en mijn zoon Justin hadden ge-
had en waarom ze op het laatste moment toch niet zo blij waren met mijn 
reis. Met het gratis wifi en Skype op mijn ipod was het bellen niet eens 
een fluitje van een cent maar zelfs een gratis fluitje. En de belkosten 
vanuit de States zijn geen feest, voor de consument dan. Al klonk het hol 

als een olievat uit de Mexicaanse Golf, iedereen die ik kon bereiken heb 
ik gesproken. Dimphy vertelde natuurlijk van het nieuws van de vlieg-
ramp, niet wetend dat ik nog niet was vertrokken. “Gelukkig” was het in 
Libië, vertelde ze later. Mij zat het niet helemaal lekker. Het was de 
tweede A330-200 in een jaar tijd en ik moest nog terug met zo'n kist... 
nou ja, eerst maar eten en mijn ding doen hier. Ramp of geen ramp in 
het verschiet, niemand zou mij dit nog gaan afnemen en ik was niet van 
plan mijn ll te laten bederven zolang als dat dat nog niet nodig was. 
Carpe diem! Om een uur of kwart voor acht kwam ik het restaurant bin-
nen en bestudeerde met gezonde argwaan de kaart. De ochtend had 
me al verrast, eens kijken wat de autochtonen voor beeld hadden bij het 
diner. Maar dat viel alleszins mee. Ik ging voor de Pangafilet met krieltjes 
en broccoli en een vage salade. Dit bleek toch wel dermate lekker dat ik 
dit elke avond heb gegeten. En dat voor twaalf dollar inclusief korting en 
fooi. De bijbehorende halve liter vers geperste sinasappelsap die zo 
koud was dat ze nog net vloeibaar was nam ik maar mee naar mijn ka-
mer. Om half negen draaide ik mijn airco de nek om want die maakte 
een herrie als het laatste oordeel en rolde ik mijn bed in. Mr. J. Lag ha-
merde namelijk geen half negen maar half drie. Knock out...



Dag drie, De lancering vanaf de Astronaut Hall Of Fame.

Mr. Jet Lag maakte mij wakker rond 5 uur dus te laat komen was alvast geen pro-
bleem. Uit het toegangsbewijs bleek dat het raadzaam was om er voor 08:30 te zijn. Dat 
leek mij iets te veel op Eftelingfiles (vanaf hier nog anderhalf uur...) dus zat ik na we-
derom een vaag maar vullend ontbijt om 07:50 in de auto. Het was behoorlijk druk op 
de weg, veel drukker dan gisteren en ik belandde zowaar in een file. Dat kon ook niet 
missen want deze weg leidt naar de drie meest populaire plaatsen om de lancering te 
bekijken en dat betekent dat er deze ochtend alleen al daarvoor zo'n 70.000 man over-
heen gaat.

Ik zag een afslag waarvan ik dacht dat ik die moest hebben en schoof 
soepel langs zeker 200 meter stilstaande file. Fout. Rechtsaf naar bene-
den de provinciale weg op. KUT!!! Maar zonder geluk vaart niemand wel 
en ik keek verbaasd naar stukjes beton die de twee wegstroken met 
daartussen het gras om de paar honderd meter met elkaar verbonden. 
Bij de volgende kon ik de oversteek maken en nam meteen de eerste 
afslag waarmee ik, terugkerend naar de nog steeds praktisch stilstaan-
de file, vrijwel meteen op de goede afslag naar de Astronaut Hall of Fa-
me terecht kwam. Zo draaide ik om 08:20 na deze sluip-door-kruip-door-
actie over de provinciale weg (meer geluk dan wijsheid natuurlijk) de 
extra parkeerplaats van de Astronaut Hall Of Fame op. Een grasveld dat 
meurde naar rottend... gras. En niet te kort ook!

Ik werd naar een vrije rij geleid en parkeerde Accentje op een onbe-
schutte plek. Met afgrijzen keek ik naar de auto's die later op de dag in 
de schaduw van een paar bomen terecht zouden komen. Het was het 
ene geluk of het andere. Alle twee is in ieder geval niet voor mij wegge-
legd.

Mijn voorbereidingen waren grondig geweest want ik had de toegangs-
kaart al thuisgezonden gekregen in een platte kartonnen envelop. De 
verzending was net zo duur het kaartje zelf. Ik liep het speciale pad op 
voor gasten die al een kaartje hadden en was binnen no-time binnen. 

De AHOF is een soort van actief museum waar vooral de kleintjes spe-
lenderwijs met de wondere wereld van de ruimtevaart kennis kunnen 
maken. Maar een Hall Of Fame is dat niet voor niets en hier wordt des te 
meer duidelijk gemaakt wat in Amerika de status is van een (ex) astro-
naut. Het zijn bijna goden. Maar laten we eerlijk zijn, het is een select 
groepje dat aan eisen moet voldoen die jij en ik niet eens kunnen verzin-
nen laat staan dat je in hun schaduw kunt staan. Ga jij bovenop een buis 
met een gecontroleerde explosie zitten om je van deze planeet af te la-
ten schoppen? In dit doe-museum staan de vroege relikwieën van de 
westerse ruimtevaart en diep onder de indruk kijk ik naar voorwerpen 
die ik al zo vaak heb gezien in foto's en films en documentaires.

De foto’s die je hier maakt wemelen van de reflecties van hippe neonver-
lichtingen. Geweldig... Die reflecties krijg je er bijna niet uit en zijn een 
pracht van een verkapte auteursrechtenbewaker want wil je echt mooie 
platen hebben dan koop je dus een boek met foto’s waarop die @*#^$-
verlichting is uitgeschakeld en waarop de perspex bescherming is weg-
gehaald. Ook flitsen is totaal geen optie. Vandaar dat je weinig foto’s 



aantreft van dat spul. Erg leuk voor mijzelf als herinnering maar een pu-
blicatie minder dan niet waard. De foto van de Mercurycapsule hiernaast 
is uitgebreid onder handen genomen in Lightroom en Photoshop en is 
nu enigszins toonbaar. Ik heb zeeën van tijd en loop even naar buiten. Ik 
kan er zo uit- en weer inlopen blijkt nu zolang ik mijn kaartje maar bij de 
hand hou. Dat was geen loze boodschap en 5 minuten later stond ik 
apparatuur uit mijn rugzak over te laden in de auto. Dat scheelde een 
kilo of vier spul dat ik voorlopig nog niet nodig had. Teruglopend viel het 
mij op dat er de hele dag een zwarte politieauto van Titusville bij de 
AHOF bleef staan. Er slenterde een zwarte agent in een zwart uniform 
omheen en onwillekeurig kreeg ik bijna een gevoel van medelijden met 
de man. Het was nu pas 11 uur en al moordend heet. Hij zal het wel ge-
wend zijn. Omdat hij eigenlijk veel met allerlei mensen sprak kwam ik er 
niet toe om het hem gewoon te vragen. In ieder geval petje af voor hem!

Ik trok mijn kaartje tevoorschijn en liep het terrein weer op. Ruim twee 
uren stuk geslagen, vier en een halve te gaan... Ha.. Het Winkeltje... 
Kreunnnn... Wat zal ik niet kopen...  Werkelijk de duvel en z'n ouwe moer 
op het vlak van ruimtevaart lagen hier verleidelijk als een 18-jarige met 
benen tot onder haar oren naar mij te lonken en als verdoofd sta ik er 
naar te kijken en te kwijlen. Als ik alles wil meenemen wordt het geen 
A330 maar een Galaxy C5 transporter naar huis. Ik sla mijn zeer be-
scheiden slag wat inhoud dat ik met een lading tassen weer bij Accentje 
beland. Niet dat de 'hele lading tassen' nou zo vol zat maar het was 
meer een artikel per tas omdat ik liep te twijfelen. Niet, wel, niet, wel en 
maar weer afrekenen. Dat afrekenen was overigens ook weer een hele 
ervaring want zulke rijen heb ik alleen gezien bij het V&D-Prijzencircus.

Gelukkig is er buiten ook een en ander te doen 
waaronder het bevragen van voormalig Shuttle 
passagier Bob Springer. Winkeltje in, winkeltje uit, 
hamburgertje pakken. Bij de hamburger krijg je 
een kinderzakje chips wat de hamburger daad-
werkelijk promoveert tot een twee-gangen maaltijd, 
water halen, water halen en euh water halen... 32 
graden... Het grote grasveld loopt vol en ik maak 
wat proefopnamen om nauwkeurig mijn positie en 
correcties te bepalen. Maar dat valt nog niet mee. 
Kinderen op schouders, schreeuwerige dames-
hoeden en parasols kon ik op dat moment tot mijn 
meest vooraanstaande vijanden rekenen. Het werd 
een hele toer, wiebelend op een wankele balk om boven de hoofden uit 
te komen. En daarbovenop de temperatuur die 19 km lucht doet trillen. 
Weliswaar zit daar een kilometer of 5 aan Indian River tussen maar een 
500mm objectief perst die 19 km fors in elkaar en dat was mijn grootste 
vrees. Hoe zou dat gaan uitpakken?. Hoe dan ook, ik heb dat ding spe-
ciaal hiervoor aangeschaft omdat een “fatsoenlijk” alternatief op dat 
moment door mij niet mee te nemen was geweest. Thuis in Lightroom 
moest maar blijken wat ervan valt te maken. Gelukkig komt versie 3 er 
aan en die belooft voor deze opnamen heel veel. De shuttle staat op LC-
39a en in de beschrijvingen van Kennedy Space Center stond dat hij 
gezien vanaf de AHOF achter het VAB staat en pas zichtbaar word wan-
neer hij er bovenuit komt. Ik bestudeerde deze situatie en zag tot mijn 
niet geringe vreugde dat hij er net langs stond. Bedenkend dat hij bij de 
lancering ook ietsje naar voren word geduwd en van de hele configura-
tie de tank en een booster zichtbaar waren, kon dat er alleen maar beter 
op worden. Een ouder echtpaar waar ik even mee stond te praten zei-
den beiden dat ik een goed plekje moest zoeken want zij zagen de shut-
tle toch wel boven de menigte uitkomen. Ik blijf ze eeuwig dankbaar. 
Dan de laatste 31 seconden. In die autosequence is het ook nogal eens 
misgegaan, op de allerlaatste seconde zelfs maar die kennis bezat ik op 



dit moment (gelukkig?) nog niet. Moge de Goden verhoeden dat dat juist 
nu zal gebeuren... De computers hebben nu alles in handen want de 
mens kan het in deze fase niet meer bijbenen. Het enorme videoscherm 
dat aan de zijkant van het veld staat opgesteld is ingezoomd op de drie 
hoofdmotoren waar 6,7 seconden voor de start in 19 seconden tijd de 
bijna 1,3 miljoen liter water word opgespoten om te voorkomen dat de 
Shuttle zichzelf opblaast. Dit water verstoomd in de eerste seconden na 
het starten van de hoofdmotoren en legt een geluidsabsorberende de-
ken aan. De shuttle produceert 167 decibel aan akoestische energie. 
Deze energie zou, reflecterend tegen het lanceerplatform, terug omhoog 
kaatsen en daarmee de shuttle verwoesten. De stoomdeken absorbeert 
ongeveer 3 decibel wat ruim de helft is. Wiebelend op een paar halfrotte 
borderplanken om net boven de menigte uit te komen zie ik kijkend door 
mijn camera ineens een enorme steekvlam uit de zichtbare booster 
schieten. Ik schrok... Het aftellen was nog niet voltooid! En terwijl ik in 
een reflex mijn camera laat ratelen bedenk ik mij dat het scherm een 
seconde of vier achterloopt. Wat er op zo'n moment allemaal door je 
heen gaat, gaat met een snelheid gelijk aan die van de computers in die 
laatste 31 seconden. 35 jaar van wachten die als een langzaam voor-
spel door je leven trek-
ken. Verlekkerend aan 
de allernieuwste in-
zichten van ruimte-
vaarttechniek in de 
allernatste hightech 
jongensdroom. Onbe-
reikbaar en bijna mys-
tiek... worden ontladen 
in een letterlijk door de 
Shuttle belichaamde 
ejaculatie van helle-
vuur en zuivere brute 
oerkracht waar de 
mens niets over te 
zeggen heeft maar die 
alleen door de 5 con-
currente vluchtcompu-
ters en de ultracom-
plexe avionica aan 
boord kan worden begrepen en be-
teugeld. Waar moet ik kijken... De al-
leen door het blote oog waar te ne-
men steekvlam die te fel is om door 
een camera te worden geregistreerd? 
De onwaarschijnlijke stoommassa die 
zich tot honderden meters van het 
lanceerplatform opbouwd? De bizarre 
versnelling van de Atlantis die als een 
dolle stier de hemel bestormd? Terwijl 
ik mij vergaap aan de relatief kleine 
maar onvoorstelbaar intense steek-
vlam van de booster schiet ik instinc-
tief in no-time een stuk of 12 opnamen 
en realiseer mij tot mijn immense 
schrik dat ik vergat een nieuwe ge-
heugenkaart in mijn camera te plaat-
sen. “Separatie!” schiet het door mijn 
hoofd. “Wacht op de separatie!”. Na 
twee minuten worden de Solid Rocket Boosters afgeworpen op 48 km 
hoogte om na het bereiken van hun hoogste baanpunt rond de 60 kilo-



meter hoogte terug te vallen naar de oceaan... Red ik dat? En red mijn 
500mm dat? Is het überhaupt wel te zien? En turend door mijn verrekij-
ker zie ik in de stoom- en rookstaart de schokgolf van het doorbreken 
van de geluidsbarrière. Nog ongeveer 
een minuut en hij is al zo allejezus ver 
weg.

En dan zie ik op een afstand van on-
geveer 76 kilometer, zeg maar Eind-
hoven - Utrecht, twee gloeipuntjes 
zich van elkaar verwijderen... Mijn 
pols sloeg een keer over en terwijl 
mijn kijker nog valt heb ik ze al in mijn 
zoeker. 6 opnamen... Kaartje vol!!!! 
@#$!@#&... Maar ik heb ze! Kantelend 
in de richting haaks op de stralen van 
de middagzon heb ik ze in hun volle 
lengte te pakken! Met een elegante 
buitenwaardse buiging alsof ze het 
pad voor de Shuttle en haar enorme 
tank vrijmaken lijken ze een groet te 
brengen aan Atlantis en haar beman-
ning. Op de foto hiernaast stijgen ze 
nog door maar door de kijkhoek lijkt het rookspoor te zeggen dat ze al 
vallen. Niemand op enig forum die me nog verteld dat een Sony 500mm 
spiegelobjectief een waardeloos ding is! Dat wist ik toch wel want ik 
weet door mijn opleiding beter dan menige nitwit op een webforum waar 
de kwaliteiten van dit optische instrument liggen. Eat your heart out, top 
this! Zo zie je maar weer. Het kan misschien beter maar ideale appara-
tuur is die apparatuur die mee te nemen is. En dat is niet voor iedereen 
hetzelfde. Laat je dus niets wijsmaken en selecteer zorgvuldig de spul-
len die je waar dan ook mee naartoe kan nemen zonder dat je met ge-
wichts- of afmetingsproblemen te maken krijgt. Bovendien, je kunt de 
wereld aan glas bij je hebben, 19 tot 76 kilometers trillende lucht van 32 
graden hebben daar zo hun eigen effect op, topglas of niet. De kolom 
van een mix van uitlaatgassen van de boosters en stoom van de Shuttle 
verwaait langzaam en veel mensen zien daar met niet eens zo heel veel 
fantasie een 3 in. Nog drie missies, deze meegeteld, en dan is het over 
en sluiten met de Shuttles want de Endeavour vliegt volgens de huidige 
planning in september de laatste vlucht ooit van een Shuttle. Het grote 
grasveld van de AHOF stroomt leeg. Men heeft het gezien en houdt het 
dan ook voor gezien. De vuilnisbakken stromen over, letterlijk. Maar... het 
grasveld is brandschoon en dat terwijl men echt niet 5 minuten voor de 
lancering nog even snel naar buiten liep. Hele gezinnen hebben er hun 
kampement al om een uur of tien deze ochtend opgeslagen. Dat bete-
kent dat ze daar vier en een half uur hebben gezeten. Hou dat maar 
eens naast een uurtje Malieveld! Ik nam even poolshoogte op de par-
keerplaats en zag mijn vermoeden bevestigd. Een blikken chaos. De 
weg vanaf Causeway, ook blikken chaos. Daar ga ik dus echt niet in 
staan. Ik liep maar weer terug naar de AHOF en besloot wat tijd stuk te 
slaan in het museum en het winkeltje en daar aangekomen bleek ik niet 
de enige met een helder hoofd te zijn. De lancering was om precies 
14:20 en pas tegen16:00 uur werd het merkbaar rustiger. De rijen voor 
de kassa's van de winkel waren eindelijk geslonken tot een man of 3-4 
en buiten was op de restauratietent na niets meer van de drukte van de 
dag te vinden. Zelfs de vuilnisbakken stonden er al weer hongerig bij. Ik 
besloot na een blik op de Causeway, waar ik zag dat de blikstroom goed 
op gang was gekomen, dat het ook voor mij tijd was om Accentje uit zijn 
eenzaamheid te verlossen en het hotel op te zoeken. Dezelfde politie-
agent stond er nog steeds maar ook hij maakte aanstalten om af te nok-



ken. De drukte was echter nog 
steeds groter dan ik had ver-
wacht en de weg naar het noor-
den stond nog behoorlijk vast. 
Geen nood. Ik had tijd zat en een 
TomTom en een behoorlijk goed 
beeld van de infrastructuur in mijn 
hoofd en ik besloot naar het zui-
den te rijden. Ik sloeg daarmee 
twee vliegen in een klap want 
enerzijds liet ik de file voor wat 
die was door er in een enorme 
boog omheen te rijden en ander-
zijds zag ik zo nog eens wat on-
der het motto: pers nog eens wat 
extra's uit de 4 daagjes dat je hier 
bent. Na een mijl of tien naar het 
zuiden over een weg die aan 
saaiheid niet veel meer te winnen 
had besloot ik Tommy in te scha-
kelen en stak zijn infuus in de si-
garettenaansteker. Eerste de beste 
weg naar rechts inslaan en zien waar je nu weer uitkomt. De weg, Camp 
Road, leidde langs wat ik eerst inschatte als een typisch Amerikaans 
trailerpark waar mensen gewoon een leven leiden in een stacaravan. 
Het gevoel hield een beetje het midden tussen een camping en een 
woonwagenkamp waarbij de laatste gevoelsmatig de overhand had. 
Waarschijnlijk onterecht maar ik was blij dat ik er uit was. Later op satel-
lietfoto's zag ik dat er inderdaad ook luxe huizen compleet met zwem-
bad staan. Bouw maar een end weg. Saillant detail was wel dat ik het 
nog niet goed en wel achter me had gelaten of ik reed langs een gevan-
genis waar een prikkeldraadfabrikant absoluut op moet zijn binnengelo-
pen. Later thuis bleek dat dit een soort van keuzegevangenis moet zijn 
waar alleen lichtgestraften met goede perspectieven in terecht komen, Ik 
wil niet eens weten wat een normale gevangenis dan van dat spul ge-
bruikt laat staan high security... 8-S.

Via de Grissom Parkway en de en de Port St. John Parkway kwam ik 
vervolgens weer op de I-95 en was ik in no-time weer in Zuid-West Titus-
ville. Bij het viaduct waar mijn afslag op uitkwam en waar ik naar links 
onderdoor moest was iets met politie te doen die het verkeer stond te 
regelen. De reden heb ik niet kunnen achterhalen want alles leek ge-
woon te werken. Waarschijnlijk nog vanwege de kijkersdrukte in Titusville 
want aan de Indianriver staat het in deze stad altijd bomvol tijdens een 
lancering. De agent was waarschijnlijk van het type ik-doe-waar-ik-zin-in-
heb want hij had zijn auto plompverloren op de afslag naar het hotel ge-
parkeerd. Na passen en meten werd mij duidelijk dat ik er niet tussen-
door kon dus zat er niets anders op dan de weg te vervolgen en een mijl 
verder een andere afslag te pakken en weer terug te rijden.

De dag zat er op en na wat bellen naar huis gehoorzaamde ik aan mijn 
maaggeluiden en verorberde weer een Pangafilet volgens het recept 
van de eerste dag. Mijn doel was bereikt... de reis was geslaagd en met 
een übertevreden gevoel en een lichte roes van ongeloof dook ik mijn 
bed in.



Dag vier, Kennedy Space Center.

Soms heb je zo’n dag dat je denkt: ik ga NU echt gave dingen zien, eindelijk... Maar 
dan blijkt dat je dus dingen gaat zien waarvan je in de verste verte nog niet het flauw-
ste vermoeden hebt dat je ze hier (of ooit) tegen het lijf gaat lopen. Ik sta ook vandaag 
weer rond een uur of zes naast mijn bed. Mr. Jet Lag is nog immer dominant aanwezig 
en volgens hem is het 12 uur in de middag. Na een wederom een vaag ontbijt en de 
tewaterlating van wat nieuwe badeendjes slinger ik mijn tas met apparatuur weer op 
de bijrijderstoel van Accentje en rij dezelfde weg als een dag eerder.

KSC ligt een stuk verder langs de 407 dan de AHOF die ik passeer met 
een maf gevoel van: “kijk de AHOF, ik ken de buurt hier”, en ik rij dus 
een eind Merrit Island op. Een functionele weg waar je een lineaal langs 
kunt leggen. Het bezoek aan Kennedy Space Center Visitors Complex 
stond al zo lang op mijn wensenlijstje om maar niet eens te spreken van 
de bustour over het lanceerterrein. Een wat vage wens, want tja, wan-
neer doe je nou zoiets? En dan zie je dus ineens die capsules op die 
raketten boven de bomen uitsteken. Rocket Garden... Een deel van het 
terrein waar een paar beroemde raketten opgesteld staan. De ingang 
kun je niet missen omdat die als rechtsaf staat aangegeven maar ook 
omdat er midden op de weg een meter of honderd verder naar voren 
een wachthuisje met slagbomen staat. Kennedy Space Center. Straks 
ga ik daar doorheen met een bus. Het heilige der heiligen. Space Port 
Planet Earth. Maar nu eerst rechtsaf en dan de parkeerplaats op, een 
enorme parkeerplaats vergelijkbaar met langparkeren op Schiphol. Over 
het centrale voetpad loop ik naar de ingang waar ik zo door kan lopen 
en de kassa's laat voor wat ze zijn want ook dit toegangskaartje heb ik al 
bij de voorbereidingen gekocht. En dan... controle... Ik was al gewaar-
schuwd dat er een strikte controle bij de ingang zou zijn maar een bevei-
liging waar een gemiddelde luchthaven jaloers op kan zijn had ik nou 
ook weer niet verwacht. Er wordt zelfs op gewezen dat je een ruimteha-
venterrein betreed. Een beetje een onrealistisch gevoel, alweer... Toch 
geen heel raar idee. Op dit terrein bevinden zich relikwieën die je letter-
lijk nergens anders op de wereld zult vinden en door middel van de bus-
tocht kom je ook daadwerkelijk op het ruimtevaartterrein. Ze nemen ge-
woon geen enkel risico en waarom zouden ze ook? Denk na over de 
belangen voor de toekomst terwijl je terugkijkt naar het nog net geen 50 
jaar oude verleden. Kun je dit niet accepteren of begrijpen dan heb je 
hier gewoon niets te zoeken. Punt.

Na de scanners en de fysieke tassencontrole (elke tas) sta je in een gro-
te hal waar de busreizen te boeken zijn en nog wat zaken als toiletten, 
automaten met drank enz. Dan door de deuren en meteen linksaf naar 
Rocket Garden. Hier staan de overgebleven exemplaren uit het pio-
niersverleden. High Tech History. Of... nou ja... Van toen dus hè? Die 
Mercury’s moesten het doen met een computer die je tegenwoordig bij 
een pak Persil krijgt. De gemiddelde zakjapanner van nu overtreft ruim-
schoots de capaciteiten van wat ze toen met trots een computer noem-
den. Overigens volkomen terechte trots.

Maar ik miste iets en daar was ik niet blij mee. De Titan II met de Gemini 
was er niet... Effe boodschappen doen of zo, weet ik veel, maar in ieder 



geval grijnsde haar sokkel mij desolaat aan. GRMBL.... terwijl ik een 
nieuw woordenboek bij elkaar vloekte liep ik dan maar naar de kleine 
Saturnus IB zoals die werd gebruikt bij onbemande testen en Apollo 7 
en de koppeling met de Soyuz in 1975.

Geinig maar ik vond er weinig aan omdat ik ZO ontzettend graag de Sa-
turnus V wilde zien. Ooit lag hier de Saturnus V en met een wat bitter 
gevoel liep ik verder en kwam bij een loopbrug die naar een Apollocap-
sule leidde. Dat was wel heel leuk want deze loopbrug bleek de enige 
echte brug van de toren van Apollo 11 te zijn. Beelden schieten in ra-
zend tempo door mijn hoofd. Ik zit voor de zwartwit televisie op 16 juli 
1969, een week na mijn 7e verjaardag. Ik zie Neil Armstrong, Edwin 
'Buzz' Aldrin en Michael Collins uit het busje stappen en de lift betreden. 
Ze zoeven ruim honderd meter omhoog naar hun capsule en stappen de 
loopbrug op. Deze loopbrug... en nu loop ik er zelf op. Met hun dikke 
isolerende drukpakken moeten ze rakelings langs de stalen kooidelen 
hebben gelopen want de brug is best smal. Aan het einde de kleine met 
instrumenten en schakelaars overspoelde capsule. Ik had ooit in Londen 
al de echte capsule van Apollo 10 gezien waarin John Young de genera-
le repetitie uitvoerde. Hij mocht tot 10 kilometer het maanopppervlak na-
deren maar hij mocht er niet landen. Als er ooit een frustrerende situatie 
in de mensheid is geweest dan is het wel dat moment. Hij heeft echter 
later wel op de maan gelopen en het commando over de eerste Shuttle-
vlucht gehad. Deze “capsule” was natuurlijk maar een mockup voor trai-
ningen maar toch scheidde een plexiglazen plaat je van het interieur. 
Even verderop stond een F1-motor die in een configuratie van 5 de Sa-
turnus V een schop naar de hemel gaf. Bizarre afmetingen. De doorsne-
de evenaart de romp van een Boeing 737 en hij is hoog genoeg om een 
feestje in te bouwen. De sterkste motor die ooit werd gebouwd.

Alle oudere draagraketten waren leuk om eens in het echt te zien en het 
was duidelijk dat ze compleet in het niet vielen vergeleken bij de Satur-
nus. Maar de Saturnus was dan ook eigenlijk de eerste raket die werke-
lijk voor dat doel was ontwikkeld. De “oudjes” waren allemaal ballistische 
draagtrappen van kernwapens uit het begin van de koude oorlog. Kern-
kop er af, capsule er op en gaan met die banaan.

Ik hield het voor gezien en zocht de bus op. Ik had een ticket voor 10:45 
en ik wilde zeker niet te laat zijn. Bij de bustour klopte iets niet want er 
stond een rij via Keulen en een enorm Efteling gevoel drong zich weder-
om aan mij op. Ik had vooraf een kaartje gekocht en zocht een steward 
op. En ja hoor... Een roze sticker met “Special Guest” en een rode loper 
naar een gereedstaande bus. Beter...

Terwijl de rij schuiffelaars hun bus nog niet in het vizier hadden en al 
zweetdruppeltjes wegpinkten zat ik al pontficaal in de airco. Maar goed 
dat niet iedereen zijn kaartje vooraf kocht.

We hadden een stokoude chauffeur en een gids die een jaar of wat jon-
ger mag zijn maar beiden moeten toch gehuurd zijn van een lokaal mu-
seum. Qua kennis trouwens ook, een soort wandelende NASA-Wiki's. 
We draaiden de weg op richting de Causeway waarover ik was komen 
aanrijden en vervolgens gingen we rechtsaf op de slagbomen af. De 
Causeway is ook weer zo'n fantasierijke recht-toe-recht-aan-weg. Lo-
gisch... je wilt van A naar B en zonder omwegen. De eerste stop was op 
de dam van de Causeway in de Bananariver. Een schrale troost want ik 
had daar een dag eerder moeten zijn. LC-39a, het lanceerplatform 
waarvandaan de Shuttle gisteren vertrok is van hieruit leuk te fotografe-
ren. Ik had er zoveel moeite voor gedaan maar kaartjes voor deze plek 
worden voor een heel groot deel door handige handelaren gescoord en 
tegen woekerprijzen doorverkocht. Als het verhaal klopt staan ze op 



naam en krijg je geen toegang als dat niet met je paspoort overeenkomt. 
De californians die ik donderdag op de boot had ontmoet zeiden dat ze 
op die manier een een kaartje waren gekomen. Er werd wat verteld over 
andere projecten en lanceertorens die op dat moment in gebruik waren 
en waar dingen zich hadden afgespeeld. Na een minuut of tien reden 
we weer verder. Via de VAB waar we later zouden stoppen reden we 
parallel aan de Saturn Causeway oftewel het transportpad waarover de 
Apollo's en de Shuttles naar de lanceerplatformen zijn verplaatst. Dit 
pad bestaat uit zeer grof grind met een “kiezel”grootte van gemiddeld 5 
cm, waarschijnlijk groter. Ondanks die grote maat had de crawler toch 
duidelijk sporen van zin rupsbanden achtergelaten. We stopten naast de 
nog in gebruik 
zijnde crawler. 
Maatje leuke 
fabriekshal met 
8 rupsbanden 
waar je beter 
even voor opzij 
kunt gaan. 
Transportsnel-
heid ongeveer 
900 meter per 
uur. Voor ons 
rees LC-39a op, 
letterlijk want 
het ligt op een 
verhoging. De 
toegang tot het platform  is apart afgeschermd met hoge hekken met 
prikkeldraad, een wachthuisje en wegrolbare hekken. Het is duidelijk dat 
de Nasa van iedere mier weet dat die er rondloopt want om alleen maar 
krokodillen tegen te houden heb je zulke hoge hekken en dat prikkel-
draad niet nodig. Overigens zou je levensmoe moeten zijn om op dit 
terrein op eigen houtje te gaan rondpionieren. De bewaking is de beste 
ter wereld: 6000 in het wild levende krokodillen op het terrein...

Om het platform heen rijdend kwamen we op de eerste stopplaats uit. 
Een plek in de duinen met een terras op een meter of 6 boven de weg 
en een verplaatsbaar wc-hokje dat er verrassend schoon uitzag. Op dit 
punt sta je ongeveer anderhalve kilometer van de beide platformen 39a 

en 39b. Onderaan het terras waar de bus stond te wachten stond een 
vreemd apparaat binnen een hekje waar je zo overheen kon stappen. 
Het hekje stond er duidelijk voor niet meer dan het voorkomen dat een 
manouvrerend voertuig er niet zomaar tegen aan of overheen kon rijden. 
Het bleek een meetsonde te zijn die de opbouw van elektrische stromen 
in de gaten houd tijdens onweersbuien in de omgeving. Boven een be-
paalde gemeten waarde mogen er geen lanceeractiviteiten plaatsvin-
den. Overigens is een waarschuwing van het apparaat in de (on-
weers)wind geslagen tijdens de lancering van Apollo 12. Een van de 



geldschietende con-
gresleden zou naar 
de lancering komen 
kijken en die moest 
dus kostte wat kost 
doorgaan. Een ha-
chelijke onderneming 
waar later nog het 
nodige over gezegd 
is. Van deze plaats 
kon ik voor de eerste 
keer de kabelbanen 
zien waarlangs de 
bemanning kan weg-
komen in het geval 
van een aanstaande 
ramp op het platform. 
Op nog geen enkele 
foto van het platform 
had ik ze gezien. We 
reden verder in de 
richting van 39b. Dit 
platform, waar destijds de Challenger haar laatste start maakte, wordt 
op dit moment ontmanteld en geschikt gemaakt voor het volgende pro-
ject. Ontmantelen moet zowiezo gebeuren want de zeelucht zou binnen 
enkele jaren de toren door corrosie verzwakken en er een levensgevaar-
lijke stalen ruïne van maken. De grote bliksemafleider is al verwijderd en 
vier hele grote nieuwe zijn een eindje naast het platform op vier hoeken 
opgesteld. 39B was oorspronkelijk een backupplatform om zeker te zijn 
dat er een platform ter beschikking was om bij een calamiteit de race 
naar de ruimte niet te verliezen, echt nodig is ze nooit geweest. Ze zou 
wel handig zijn gezien de beoogde frequentie van Shuttlevluchten maar 
een vluchtfrequentie waar je een tweede platform niet voor kon missen is 
er nooit gekomen. De voorbereidingen voor een Shuttlevlucht zijn der-

mate bewerke-
lijk en duur dat 
er uiteindelijk 
maar 135 
vluchten ver-
deeld over 5 
shuttles zijn 
geweest waar-
van er maar 
een, de laatste, 
een niet ge-
plande was.

Dan draaien we 
een parallelweg 



op en rijden 
langs de craw-
lerbaan terug 
naar het VAB 
waarbij we op 
gegeven mo-
ment de craw-
lerbaan van 39a 
oversteken. 
Even staan we 
stil op de krui-
sing. Op het 
grind waar le-
gendarische 
raketten en 
shuttles overheen zijn gekomen. Voor 999 van de 1000 mensen en 
waarschijnlijk nog wel veel meer ook een totaal nietszeggende gebeur-
tenis maar voor mij is dit weer zo'n moment van onwerkelijkheid. We 
trekken weer op, passeren de crawler 
van voren en komen even later aan bij 
het VAB waar we een korte stop inlas-
sen voor het maken van foto's. Een 
gebouw dat 175 meter hoog is met 
een oppervlakte van ongeveer 
100x100 meter. Het enige gebouw dat 
zo immens groot is dat je het vanuit 
het ISS kunt zien liggen heb ik mij la-
ten vertellen. Hoe dan ook, voor dit 
pandje heb je een leuke HR-ketel no-
dig en ik ben in ieder geval niet in de 
buurt wanneer de energierekening 
binnenkomt. Aan de overkant van 
waar we staan ligt een meertje met 
een soort van oversized botenhuis. 
Wat heet oversized... ik ben hier meer 
undersized, alles is hier bizar groot. 
Het blijkt het meertje te zijn waar het 
transport van de brandstoftank eindigt 
wanneer die per boot vanuit de Golf 
van Mexico om Florida heen varend hier naartoe word gebracht. Ik 
vraag een man of hij van mij een foto wil maken met het VAB op de ach-
tergrond. Normaal heb ik een ongekende bloedhekel aan dit soort toe-
ristenplaatjesellende maar dit keer moet het... ik ben er echt geweest en 
als ik thuiskom zonder deze foto dan geloof ik mezelf niet meer als ik 
hierover vertel. De man verontschuldigd zich en vraagt of zijn vrouw het 
mag doen, zij is de fotograaf in het gezin. Ik vind het prima en de vrouw 
zegt dat ze haar camera vergeten is en kijkt vervolgens met grote ogen 
naar mijn Sony, “Now that's a camera” zegt ze met een schuin oog rich-
ting haar hubbie die veelbetekenend “Yours is not so bad too hunny..” 
verzucht. De tijd dringt, we moeten weer verder en via de “afgedankte” 
crawler en de in aanbouw zijnde lanceertoren voor het Orion-project rij-
den we langs de hangaars waar de Shuttles worden geprepareerd. Op 
nog geen 20 meter afstand met niet meer dan een muurtje ertussen rij-
den we langs de Discovery en de Endeavour. Geen toevallig open-
staande deur, geen ramen... aiii caramba! zo dichtbij... en dan niks er 
van te zien krijgen. 

Dan steken we het bos in op weg naar de Shuttle Landing Facility en we 
rijden over de taxibaan, nou ja, sleepbaan. De Shuttle kan niet taxiën en 
moet worden versleept naar de hangaar. Onderweg even kort stoppen 



om een krokodil te bekijken. De gids hoopt dat het “Elvis“ is maar dat 
blijkt niet zo te zijn. Hoe dat beest aan die naam komt weet ik niet meer 
maar volgens mij leven al die crocs in een Ghetto.

Op dit moment komt er verpletterend nieuws. De tourguide verteld dat 
we na de landingsbaan eindigen bij de hangaar met de Saturnus V. Wie 
mij kent weet dat ik niet snel sprakeloos te krijgen ben maar verwarring, 
hoop en ongeloof maakten zich volledig van mij meester..Dat kon niet 
waar zijn... Ik had zoiets van yeah right maar toch... Die tourguide zou er 
niet om liegen.  Ik had mijn reis zo goed voorbereid en toch dit ge-
mist??? Later bleek dat ik er slechts 1 muisklik vanaf had gezeten... Mis-
schien maar goed ook want zo'n verrassing is toch wel de topping van 
de dag.

En inderdaad, hoewel ik er wel aan had gedacht maar doordat ik totaal 
geen idee had van de plaats waar ze lag stond ik ondanks de aankon-
diging in de bus totaal onver-
wacht voor Apollo 19 met haar 
Saturnus V draagraket die 
evenals Apollo 18 wel werd 
afgebouwd maar door geldte-
kort nooit werd gelanceerd.

De entree was via een filmhal 
die kennelijk nog maar half op 
weg was voor de voorgaande 
club bezoekers want we moes-
ten 10-15 minuten wachten 
voor we naar binnen konden. 
Dan een paar filmpjes die ik al 
lang had gezien en die ik, voor 
zover ik ze nog niet kende, wel 
voor gezien hield. Laat me er 
gewoon door... stik met je films. 
En dan eindelijk ging de deur 
open en kon ik de hangaar in. 
Ik kijk door de deur naar binnen 
al vooruitkijkend of ik een aan-
wijzing vind waar de Saturnus 
ligt. Die aanwijzingen vind ik 



dus nooit want op 4 meter schuin boven mij hangt de nozzle van een 
van de 5 F1-motoren van de eerste trap (het enige niet echte onderdeel 
van deze configuratie, gebouwd voor trainingen) van de Saturnus, de 
eerste trap met haar 160 miljoen PK, de kracht van 213 F-18A jetfighters. 
Je kunt gewoonweg niet anders dan met vol ontzag tegen de onderkant 
van deze 110,64 meter lange vuurpijl aankijken. Ze is ongeveer 1,85 
meter langer dan de Nieuwe Kerk in Delft die met haar ranke verhoudin-
gen veel meer met de Apollo overeenkomt dan de Domtoren in Utrecht 
die veel te lomp is voor deze 
vergelijking en die ongeveer 
1,9 meter langer is. 24 jaar 
woonde ik in Delft en altijd wist 
ik hoe hoog de Apollo en haar 
Saturnus V waren maar nu ik er 
langs en onderdoor loop komt 
ze nauwelijks tot haar recht. 
Maar ik weet hoe hoog ze is 
wanneer ze overeind staat want 
meerdere keren beklom ik de 
Nieuwe Kerk tot de hoogst be-
reikbare trans en die brengt je niet verder dan ongeveer tot het punt van 
de vrachtruimte waar de maanlander in is opgeslagen. De capsule zit 
nog een kleine 15 meter hoger. Duizenden foto's heb ik er van gezien en 
een bouwdoos van een ruime meter lengte heb ik in elkaar gezet waarbij 
er altijd vragen waren over details. Details die ik nu van heel dichtbij be-
kijk. Ook hier breek ik met mijn toeristenplaatjesfrustraties en laat iemand 
die vlakbij mij staat mij bij de eerste trap fotograferen. Lopend langs de 
enorme raket voel ik mij als een minimensje dat zojuist Gulliver met stok-
jes en lijntjes op het strand heeft gebonden.

Aan de zijkant van de hal zijn een paar ruimtes met voorstellingen van 
lanceringen en maanreizen. Compleet met het missioncontrolcenter uit 
Houston wat aldaar werd afgebroken en hier weer werd opgebouwd. En 
alles werkt. Alle knopjes en lampjes lichtten op en op de kleine beeld-
schermpjes rolden de beelden van een gesimuleerde lancering voorbij. 
De controlekamer hiernaast is een stitch van 9 opnamen in Photoshop 
CS5. Grappig is de bollende vertekening alsof het een opname met een 
ultra-groothoek is. Zo zie je des te beter dat perspectief afhankelijk is 
van de afstand tot een voorwerp. Zowaar breek ik met nog een 'traditie': 
ik ga een 
broodje halen 
en kijk wat er 
nog meer te 
krijgen is. 
Daarbij stel ik 
meteen twee 
dingen vast. Te 
krijgen is hier 
niets, alles kost 
geld. En dat wat 
geld kost, kost 
dan ook meteen 
echt geld. Prij-
zen die mij doen 
verlangen naar mijn zomerstekkie in en om St. Tropez.  Een ding dat het 
midden houdt tussen een sandwich en een pannenkoek van brood met 
kip er in rooft in een klap 7 dollar uit m'n zuinige hollandse knip. Maar 
eerlijk is eerlijk het is nogal een apparaat en ik ben er dan ook best wel 
even mee bezig. En zowaar betrap ik mezelf er op dat ik erbij ga zitten 
en zo eens op mijn gemakkie de hele tent op en neer loer. Mijn kiprolletje 



is verorbert en met nieuwe moed hijs ik mijn tas weer op mijn rug mezelf 
heilig belovend dat de volgende keer mijn steekwagentje alsnog mee-
gaat. Ik loop naar buiten het terras op waar een tribune staat en een 
bord verteld me dat dit “VIP only” is.  De tribune geeft uitzicht op LC-39a 
op een goeie 5 km afstand. De skybox der skyboxen, de loge der loges. 
Hier kom je tijdens een lancering alleen als speciaal uitgenodigde gast. 
Deze tribunes zijn het allerheiligste der heiligen en je komt eerder in een 
pluche zetel met privébediening in een skybox bij de finale van het WK-
voetbal dan op deze allureloze Ikea-stoeltjes. Hiervandaan moet het let-
terlijk een oogverblindend en oorverdovend spektakel zijn.

Hier wordt je, je 
dit alles realise-
rend, dus niet 
echt blij van en 
daarom maar 
weer naar bin-
nen. Onder de 
Saturnus door 
kijkend zag ik in 
de overliggen-
de muur aller-
hande nissen 
en die zijn altijd 
een onderzoek-
je waard. Tot mij 
vreugde bleek 
men een maan-
steen zodanig 
te hebben ge-
monteerd dat 
die was aan te 
raken. Een niet 
geringe verras-
sing. Volgende 
nis... Een Apollo 
capsule. DE 
14!!!! Vol onge-
loof staar ik 
naar de kleine 
bruine kegel die 
baadt in een zee van halogeenlicht. 
Deze 14 heeft iets speciaals voor 
mij. Mijn vader kocht speciaal voor 
de 14 een kleurentelevisie, stel je 
voor... in Nederland in december 
1970... ik was 8 jaar. En vlak voor 
de lancering van de 14 op 31 janu-
ari 1971, verongelukte hij. Om dat 
te verwerken tekende ik een astro-
naut met het bekende handkarretje 
dat alleen op de 14 meeging naar 
de maan en die tekening verscheen 
in de zomer van 1971 in het lokale 
sufferdje “De Delftse Post”. Mijn 
moeder heeft hem uitgeknipt en heeft hem nog steeds in een lade lig-
gen. Mijn interpretatie van het handkarretje was natuurlijk verre van de 
werkelijkheid maar daar stond dan weer tegenover dat het tot februari 
2011 zou duren voor ik eindelijk een foto van dat vermaledijde karretje te 
zien kreeg. Zelfs hier op KSC kon ik nergens een foto of wat voor 2- of 



3D afbeelding dan ook vinden. Uiteindelijk blijkt het een klein ding op 2 
wielen met een trekstang te zijn dat afgeladen staat met instrumenten en 
en paar gereedschapklemmen aan de zijkant waarin een schepje en 
een soort harkje hangen en 
waar hier en daar een zakje 
voor wat verzameld materiaal 
tussen zit. In deze ruimte waar 
de capsule ligt staan allerhan-
de vitrines met het ene relikwie 
na het andere. Het drukpak van 
Alan Shepard, commandant 
van Apollo 14 en de enige Mer-
cury-astronaut die ooit op de 
maan liep. Hij was ook de eer-
ste Amerikaan in de ruimte in 
tegenstelling tot John Glenn 
zoals iedereen denkt. John was de eerste Amerikaan die in een baan om 
de aarde werd geschoten, Alan was überhaupt de eerste Amerikaan die 
buiten de dampkring kwam al was het maar een bijna onbestuurde bal-
listische vlucht van 15 minuten tot een maximum van 100 km hoogte. 
John Glenn werd overigens ook de oudste astronaut ooit door op ruim 
70 jaar nog met de shuttle mee te gaan.

Aan het plafond hing de maanlander maar het was mij niet duidelijk of 
dat een echte was. Zou best kunnen want er moeten er twee zijn over-
gebleven. Hij hangt echter te hoog om er in te kunnen kijken voor zover 
dat met die kleine raampjes al mogelijk is. De hangaar is een pakhuis 
van relikwieën en informatie van en over de ruimtevaartgeschiedenis. Ik 
prijs mij gelukkig met goede software want flitsen in de hangaar is met 
een reportageflitsertje natuurlijk totale onzin en ik schrik er dan ook niet 
voor terug om mijn ISO-waarde wat op te schroeven. Bovendien is het 
grote aantal perspex panelen voor de maanpakken en -auto en andere 
relikwieën een garantie om onberekenbare reflecties van je flitslicht te 
krijgen dus ik ga volledig voor mijn kennis en ervaring met Lightroom. 
Alleen was ik zo snugger mijn eenpootstatief in het hotel te laten liggen. 
Goed gedaan jochie... Maar gelukkig heeft mijn camera een ingebouw-
de beeldstabilisatie dus dat scheelt toch weer een stop of drie.

Het laatste wat nog zeker de moeite waard is om daar te bekijken is de 
wand met voorpagina's van vooraanstaande kranten van over de hele 
wereld die de maanlanding koppen.



Tegen half vier zoek ik de bus weer op en rij ik terug naar het Visitors 
Complex. Ik had daar nog het een en ander te bekijken waaronder de 
een Shutlletrainer “Explorer”. Wat en wie daarin werd getraind is mij ook 
al niet duidelijk geworden. Feit is wel dat het een behoorlijk aangekleed-
de mockup is die toch een heel goed beeld geeft van hoe het interieur 
er uitziet. Ook aan de buitenkant is de Explorer een goede replica want 
alles tot en met de tegeltjes zit er op en er aan. De shuttle launch expe-
rience moet ik overslaan vanwege mijn bloeddruk, heel jammer maar 
problemen naar aanleiding hiervan kunnen nog veel jammerder uitpak-
ken en dat risico laat ik nu maar eens een keertje liggen. Overigens blijkt 
uit getuigenissen van astronauten op een bord met plexiglazen paneel 
ervoor dat die shuttle launch experience wel degelijk een echte lance-
ring goed nabootst. En een echte lancering trekt 25 G oftewel 25 x de 
zwaartekracht zegt men daarbij. Dat kan ik niet plaatsen want bij 10 G 
zou je al bewusteloos raken. Het winkeltje van deze attractie biedt weer 
leuke dingen en ik koop voor iedereen thuis en mezelf een ijsje. Euh... 
gevriesdroogd in een folie zoals de astronauten het meekrijgen. Dat 
maakt me een goeie 25 dollar lichter. Het loopt tegen 5 uur en ik begin 
het een beetje zat te worden, de vermoeidheid begint toe te slaan maar 
ik mag nog niet weg. De ultieme winkel duikt voor mij op. Een pand dat 
in ruimte de vergelijking met een gemiddeld filiaal van The Sting kan 
doorstaan. Het duizelt mij van de voorwerpen en van de prijzen. Het 
topstuk is een lijst van ongeveer 50x70 cm met daarin echte foto's met 
handtekeningen van een kluitje astronauten waaronder de Apollo 11 
bemanning en nog wat originele spulletjes als eerste dag enveloppen en 
wat bronzen munten. $30.000 verpakking en verzending over de hele 
wereld gratis. Aangezien dat net mijn creditcard te boven gaat laat ik 
hem dus toch maar hangen.

Mijn energie en geld zijn op, tijd om Accentje weer op te zoeken en thuis 
in het hotel het thuisfront weer op de hoogte te brengen van de beleve-
nissen. De rit terug gaat soepel, wel wat anders dan gisteren met al die 
lanceringtoeristen. Na wat tele-
foontjes, en een “hi hun” van de 
pangaserveerster heb ik nog 
wat plaatjes gemaakt van het 
hotel. 

Ik loop naar mijn kamer en zie 
op de vuilcontainers achter het 
hotel zeker 20 zwarte gieren. Ik 
dump mijn spullen en loop te-
rug met de camera. Bij de eer-
ste klik kijken ze als synchrone 
marionetten om en bij de twee-
de klik zijn het ineens geen ma-
rionetten meer. Een zwarte wolk 
verheft zich krijsend in de lucht.

Dan loop ik naar mijn kamer en 
plof ik neer op mijn bed. Lights 
out.



Dag vijf, Blackpoint Drive en het strand.

Met een “hi hun” word ik weer begroet aan het ontbijt door een struise serveerster die 
in de IHOP lijkt te wonen. Na het ontbijt raap ik bij elkaar wat ik verwacht nodig te 
hebben inclusief bijna 2 liter water. Het wordt een warme dag en aan het eind word 
een storm of een staartje daarvan verwacht. Ik trek alvast mijn zwembroek aan want 
ook het strand gaat niet aan mij ontsnappen. Bepakt en bezakt loop ik rond een uur of 
half tien de trap af naar Accentje. In het gangetje met het nachtluikje van de receptie 
staat iemand te schelden tegen de ijsautomaat. Oke, het is hier warm, nu al zeker een 
graad of 28 maar om nou dag en nacht van die ijsblokjes afhankelijk te zijn... 

De rit leidt via het Spaceview Park naar Merrit Island. Een bekend traject 
en het voelt alsof ik hier al weken 
ben en ik rij het hele stuk dan 
ook zonder kaart. De Black-
point Drive is een pad van on-
geveer 16 km door een van de 
vele de Wetlands van Merrit 
Island. Het is een vogelreser-
vaat maar je vind er natuurlijk 
meer dan alleen maar vogels. 
Zo krioelt het er op plaatsen 
van de krabben. Vervaarlijk uit-
ziende monsters met een wer-
kelijk buitenproportionele 
schaar aan de linker- of rech-
tervoorpoot. Uitkijken geblazen 
dus want... trap er niet op... ze 
zijn namelijk wel 2 centimeter 
groot.... De kolonie en het 
krabbetje hiernaast kun je ver-
der niet bijkomen want het is 
achter een rietkraag en op 
moerasgrond op een afstand 
van circa 6 meter. Het pad is 
smal en hier en daar kun je een beetje aan de kant gaan staan zodat 
anderen je kunnen passeren. En je bent hier heel erg blij met je airco in 
je auto. 

Een groot deel van dit eiland bestaat zoals ik al zei uit wetlands, een 
soort moerasachtige omgeving waar 300 diersoorten een beschermd 
leven leiden. Van zeekoeien tot dolfijnen, van steltlopers tot adelaars en 
van minikrabben tot alligators. Die laatste zijn er in overvloed maar ik 
ben ze in de Blackpoint gelukkig niet tegengekomen en de vraag rijst 
waarom die jongens dan niet in de Blackpoint zitten? Toen ik daar rond-
reed had het water zich net teruggetrokken. Het was warm, nee... 
Warm... De temperatuur was ongeveer 33-35 graden en het verdam-
pende laatste vocht maakt het drukkend heet. Zo voelt bladspinazie zich 
dus in een snelkookpan. Niet voor niets zou het die avond onweren en 
regenen. Ik was blij dat ik ruim water had meegenomen.

De kleine zwarte gieren, zittend zijn ze niet groter dan een halve meter, 



zie je daar of het spreeuwen zijn. Net zo veel, zo brutaal en zo schuw. En 
lekker agressief onder elkaar, echte adhd-sijsjes.

Ik heb meer verstand van aluminium en titanium vogels maar dit is veel 
echter. Geen idee op dat moment welke merken en types er voor mijn 
lens komen maar daar is niet zo moeilijk achter te komen. De tien mijl rij 
je eigenlijk best snel weg en dat is maar goed ook want door het ver-
dampende vocht is het nauwelijks te harden bij deze temperatuur. De 
vogels denken daar waarschijnlijk net zo over want zo ontzettend veel 
heb ik er nou ook weer niet gezien. Wel forse libelles. Vele duizenden en 
af en toe scheert er een vlak langs je heen waarvan de verplaatste lucht 
te voelen is. Prik er een paar op een plankje en je hebt een leuke ventila-
tor.

Wat mij wel par-
ten speelt is dat 
fenomeen van 
backfocus op 
mijn 500mm 
spiegel op de 
hele korte af-
standen maar 
ook daar leer je 
mee omgaan. 
In de vrije lucht 
geen enkel 
probleem maar 
bij vogels met 
een achtergrond, gewoon op de grond en tussen de bosjes, moet ik mijn 
500mm toch wat voor het object focussen.

Na deze safari door de vogelsauna zocht ik het kanaal op waar de 
scheepvaart richting open zee gaat. Het is nog aangelegd door de eer-
ste kolonisten langs een pad dat de Indianen al eeuwen gebruikten om 
de zee te bereiken. In dit kanaal zwemmen ook weer veel zeekoeien en 
er is dan ook een platformpje om deze dieren te bekijken. Deze sluis 
heet dan ook niet voor niets het “Manatee Overlook Entrance”.

En nu wil ik echt afkoelen en zoek de Atlantische Oceaan op. Daar ben 
ik natuurlijk maar een paar honderd meter van verwijderd maar vanaf 
hier kom je er niet door alle wetlands en meren dus ik rij terug naar het 
zuiden en bij de bekende kruising die nu weer open is ga ik linksaf. Even 
verder staat in the middle of nowhere zonder kruising of andere verbin-
ding een wachthuisje met slagbomen. Zul je op een of andere manier 
niet willen of kunnen betalen...er is wel wat ruimte om te keren maar een 
aankondiging hiervan aan het begin van die weg (of verplaatsen van dit 
circus dar naartoe) was handiger geweest. Voor drie dollar mag ik de 
kustweg op en even later loop ik langs prachtig bloeiende cactussen 
naar zee. Vlak achter de duinen die zich eigenlijk alleen maar van de 
onze onderscheiden door de cactussen is een trapje naar het strand. 
Een trapje met een bordje, Een bordje met een boodschap... “geen 
huisdieren, geen glaswerk en niet in de duinen komen op straffe van een 



boete tot $!5.000”... Met een goedkeurende brom loop ik naar beneden 
het strand op, mogen ze in Nederland meteen invoeren en uitvoeren wat 
mij betreft. Maar er stond ook een bordje dat naakt (en dat betekent in 
het Amerikaans ook topless) niet is toegestaan. Het land van de onbe-
perkte mogelijkheden, waar de vrijheid geen grenzen kent, het land van 
kansen. Yeah right. Nou die vrijheid hier heb ik kunnen proeven. Je bent 
vrij zolang je maar voldoet aan de puriteinse republikeinse achterlijke 
subdictatuur. Vrijheid bestaat alleen in mediterraans Frankrijk en zelfs 
daar nog niet 100%. Amerikanen zijn vrij zolang ze maar doen wat er 
volgens een ongeschreven morele cultuur van ze wordt verwacht. Dat is 
dan ook de reden waarom ik morgen met net zoveel plezier aan de te-
rugreis zal beginnen als aan de heenreis en dat gevoel heb waar dan 
ook in Europa nooit gehad, al helemaal niet in Frankrijk.

De oceaan met een branding van een graadje of 23-24 is prima te doen 
en bevalt prima maar die heeft dan ook geen flikker te maken met poli-
tiek en grenslijntjes. En als je je dan omdraait geen Atlantic Hotel en 
vuurtorentje achter de duinen maar lanceercomplex 39B. Dat is nog 
eens een “vuur”toren... hoe gaaf wil je het hebben? De zwarte gieren 
suizen ook hier 
als spreeuwen 
en heel bijna zo 
behendig als 
een havik om je 
heen wat soms 
een waar 
schouwspel 
oplevert. Deze 
twee dingen 
maken dit toch 
wel tot een heel 
exotisch strand

Grijs- en polarisatiefilters zijn hier een absolute must als je met een wat 
groter diafragma wilt werken. Opnieuw viel mij op wat een ontiegelijke 
bak licht hier in 
de lucht staat. 
Waarom heb ik 
niet iets van 6 
ISO als gevoe-
ligheidsinstel-
ling op de ca-
mera? Gewel-
dig hoor dat ik 
tot 6400 ISO 
kan maar hier 
heb je er werke-
lijk geen fluit 
aan. Na een 
goeie drie 
kwartier vind ik 
het welletjes. Al 
dat licht heeft 
namelijk een 
vervelende bij-
werking en zelfs 
met mijn voor-
gebakken huid 
is het zo vlak na 
de winter geen 
slimme actie 



om zo lang in deze moordende zon te blijven zitten. Je moet dan ook 
niet vergeten dat je hier op de hoogte van Gran Canaria zit zoals ik eer-
der al zei.

Met de airco op standje max brengt Accentje mij weer naar het vaste 
land en daar maak ik de laatste stop in Titusville bij Spaceview Park. Het 
licht is nu, hoewel nog steeds spijkerhard iets beter is dan afgelopen 
donderdagmorgen en ik maak een selectie opnamen bij het Apollomo-
nument. De stank van het doodlopende water tussen Gemini en Mercury 



is gelukkig verdwenen. Jammer dat ik mijn 
grote doorzicht scherm niet bij mij heb want die draagbare wolk was in 
dit harde licht wel heel erg welkom. Maar ja, toch niemand om hem vast 
te houden. Flitsen vind ik in deze situatie niet mooi, is gewoon mijn per-
soonlijke mening. Achteraf dus toch spijt van, stomme eigenwijsheid ook 
.Het loopt tegen vier uur en ineens ben ik het zat. Als ik dan toch naar 
huis moet, dan maar net zo goed nu. Ik zet koers naar mijn hotel en het 
eten want er komt een vervaarlijk gerommel uit de broodtrommel. Het 
IHOP-restaurant mag dan goed zijn in pannenkoeken, hun Pangafilet 
met salade en wedges vult voor de vierde keer mijn bord en daar dan 
nog een halve liter verse sinasappelsap bij.  Eenmaal in mijn hotelkamer 
pakte ik mijn koffer en mijn rugzak met apparatuur in zodat ik dat de vol-
gende ochtend alleen maar een zwieper richting Accentje hoefde te ge-
ven. 

Ik heb hier gedaan wat ik hier moest doen. De ingebouwde uitlooptijd 
die ik had voorzien voor de vertraging die de Shuttle had kunnen oplo-
pen was niet nodig en heb ik optimaal kunnen benutten voor andere leu-
ke dingen. De hele reis is volledig volgens plan verlopen wat je op zich 
al iets bijzonders kunt noemen. De vertraging op de heenweg op Detroit, 
vooruit dan. Maar voor een spotter was ook dat geen probleem. Dat was 
het dan en om acht uur zegt mr. Jet Leg dat het met twee uur ‘s-nachts 

biologische tijd welletjes is ge-
weest en gooit de luiken dicht. 
Buenos noches...



Dag zes, Naar huis met het gevoel dat elke dag een week was.

En zo komt aan alles een einde. Het is maandagochtend en de wekker, hoewel paraat 
natuurlijk, bleek wederom overbodig. Ik had geen idee hoeveel tijd het mij zou kosten 
om op de luchthaven te komen en vooral: waar moest ik de auto inleveren en hoe 
moeilijk zou dat worden? Ik kon nog gaan ontbijten maar dat kon ook op de luchtha-
ven en dat had prioriteit. Gepakt en gezakt naar de receptie om uit te checken en om-
dat (alweer) alles vanuit huis was geregeld en vooruit betaald stond ik binnen 3 minu-
ten op de parkeerplaats.

De rit naar de luchthaven was nu in daglicht en liet naast de driebaans 
tolweg alleen maar bos en open vlakten van gras en lage begroeiing 
zien. Op de heenweg in het donker waren die zijkanten niet veel meer 
dan hoge zwarte muren. De rit was wel langer dan ik mij van de heenreis 
kon herinneren maar viel mee en dit keer miste ik zelfs het tolpoortje op 
de parallelbaan niet en eenmaal op het wegencomplex van Orlando Air-
port kun je eigenlijk niet fout rijden. De rijbanen staan zeer goed aange-
geven en er waren aparte rijbanen voor het inleveren van huurauto's. 
Continue links houden, een kind kan de was doen. Je kunt van de Yanks 
zeggen wat je wilt maar in die vier dagen heb ik in ieder geval 1 ding wel 
over ze geleerd en gewaardeerd: ze kunnen verdomd goed organiseren 
en denken werkelijk aan praktisch alles. Voor ik het wist stond ik in file 
geparkeerd en werd ik verwelkomd met naam en toenaam. Tja... kunst,.. 
met een handterminal en een kenteken. Maar het geeft je een goed ge-
voel en dat je die kar kunt neerpletteren en de benen nemen om vervol-
gens uit te vlooien waar je vlucht aanmeert is natuurlijk weer dat perfecte 
organiseren. Aftanken doen zij voor je tegen een kleine vergoeding en 
dat vond ik allang best. Deze reis heeft een klein fortuin gekost dus dat 
kan er nog wel bij. Geef mij wat extra luxe.

Bij het inchecken zie ik een vlucht staan die Amsterdam vermeld. 
Rechtsreeks??? Maar navraag levert op dat die over New York gaat 
waardoor je daarmee eerder later dan eerder aankomt. Orlando Interna-
tional is groot en natuurlijk moet ik aan de andere kant van de tent zijn. Ik 

begin wat bij mijn positieven te komen en schiet vanaf dit moment ook 
wat plaatjes van de terugreis. De foto hierboven is een stitch van 2 op-
namen van een van de twee centrale gebouwen van Orlando Internatio-
nal (MCO). En ook hier alleen voor de safetycheck karretjes en er achter 
loop je weer te zeulen met je cameratas. Uiteindelijk weer de monorail in 



om bij de noord-oostelijke gatecluster te komen en omdat de winkeltjes 
wat tegenvallen zit ik even later aan mijn eerste bakkie Starbucks ooit en 
die valt bepaald niet tegen. Wel een goed werkend WiFi en overal op-
laadpunten voor laptops, Nintendo’s, mobieltjes en aanverwant speel-
goed. Op Detroit is dat allemaal toch minder.

Om ongeveer kwart voor twaalf komt de Boeing 757-300 aan waarmee ik 
de eerste vlucht terug naar Detroit maak. Voor ik de kist in stap steek ik 
de twee kaartjes met bijna 20 GB aan überkostbare opnamen in mijn 
broekzak zoals ik in de voorbereidingen van mijn reis al had bedacht. Bij 
een snelle evacuatie van het vliegtuig kan handbagage niet mee en ik 
moet er niet aan denken dat mijn 
kaartjes in vlammen opgaan. 
Veilig in mijn broekzak, de bes-
te brandkast die er op dat mo-
ment is. Oud kaartje van 4 GB 
in de camera voor onderweg, 
wie doet je wat? Fotograferen 
van het Amerikaanse land van-
uit de lucht was maar bij tijd en 
wijle mogelijk want de lucht 
was rijkelijk bezaaid met wol-
ken. Maar met spotmeting is 
veel te bereiken en daarmee 
snel tussen de wolken door de 
grond meten levert prima plaat-
jes op. In Lightroom trek ik de 
wolken wel weer in hun fatsoen 
want die zijn door die spotme-
ting natuurlijk niet meegeno-
men. Ze reflecteren van de bo-
venkant gezien veel meer licht 
dan van onderaf en dat kan 
uitbijten in jpg's. Met de herstel-
functie in Lightroom trek je dat in veel gevallen weer recht. We zijn op tijd 
op Detroit en iets meer dan een uur later gaat gate A28 open voor de 
vlucht naar Amsterdam.

Waar ik kom te zitten was tot nu toe een raadsel maar mijn instapkaart 
geeft me een plek aan stuurboord (rechts in de vliegrichting) bijna bo-
venop de vleugel met nog net wat uitzicht langs de vleugelvoorrand. We 
lopen een drie kwartier vertraging op omdat iemand niet komt opdagen 
en de koffer weer van boord moet worden gehaald. Nu realiseer ik mij 
dat ze wel haast moeten weten waar ongeveer wie zijn koffer in het ruim 
staat want hoe flikken ze het anders om binnen een minuut of 20-25 die 
koffer uit de zooi van ruim 300 passagiers te vissen??? En dan weer die 
lange oversteek met weer veel wolken dus weinig tot geen zicht onder 
ons. Ik zit aan de raamzijde wat in ieder geval klopt met mijn reservering. 
Naast mij zit een jongen met een wat Indiaas/Pakistaans uiterlijk en dito 
ogend ringbaardje en mijn vermoeden blijkt juist, bestemming Pakistan. 
Daarnaast in de middenrij een Amerikaanse die mij aan een nicht van 
mij doet denken in haar jongere jaren. Ze gaat met vrienden island hop-
pen in de buurt van Griekenland en hoopt dat ze op Amsterdam de aan-
sluiting nog haalt. Op de heenreis realiseerde ik mij eigenlijk helemaal 
niet zo goed dat het al die tijd maar dag bleef. Die oversteek van 8 uur 
kwam achteraf gezien een beetje over als een wat lange ochtend omdat 
ik rond 12.00 aankwam en de dag verder normaal verliep. De terugreis 
is echter een heel ander verhaal.

We stegen op om even voor vijf uur in de middag en na een maaltijd 
zagen we het ineens schemeren. Op deze hoogte is dat een waar 



schouwspel van kleuren en ik 
geniet er uitgebreid van. Een 
hele mooie overgang als je op 
deze hoogte het hoekje van de 
nacht omgaat. Het komt een 
beetje overeen met de scheme-
ring die ik meemaakte  op Gran 
Canaria, Hoe dichter bij de eve-
naar hoe sneller de schemering verloopt. Al heel snel zaten we in de 
duisternis. In de korte nacht is wel heel mooi en glashelder de Melkweg 
te zien als een langgerekte witte ellips. Fotograferen hiervan is uitgeslo-
ten, veel te weinig licht van de Melkweg en veel te veel van de cabine. 
En dan toch kriebels... Twee van deze A-330’s zijn binnen een tijdsbe-
stek van een jaar uit de lucht komen vallen (nog steeds) zonder een 
hard aanwijsbare oorzaak, waarvan eentje nog geen week geleden (ten 
opzichte van de hier beschreven vlucht). Maar deze pagina getuigt van 
de goede afloop. Ik hield op het entertainmentscherm de vorderingen 
weer bij en toen we in de buurt van Ierland kwamen begon de ochtend 
te gloren. We zijn gewoon even achter de Aarde om gevlogen. Een heel 
aparte belevenis want de nacht had maar een uur of vier geduurd. De 
verlichting in de cabine ging weer aan en het ontbijt werd geserveerd. 
Eindelijk was er 
onder ons vaag 
iets van de oce-
aan te zien maar 
erg veel was het 
nog niet. Was ook 

nauwelijks oceaan te noemen want Ierland was al in 
zicht. De captain meldde een straight-in approach 
wat een flinke taxirit scheelde en waar de islandhop-
pers niet rouwig om waren toen ik ze dat vertelde. Ik 
wenkte meteen een stewardess en vroeg haar de-

zelfde truc uit te halen als bij de landing op Detroit op de heenweg: eerst 
die overstappers er uit! We daalden nu duidelijk en de vluchtinformatie 
toonde mij dat we ergens voor de kust hingen.



Straight in betekent een aankomst bo-
ven Noordwijk en even later gleed 
Scheveningen aan de rechterkant onder 
ons door. In de verte lag Zoetermeer en 
ik dacht natuurlijk aan mijn kinderen die 
op dat moment waarschijnlijk net één 
oog open deden. Mijn vierde landing in 

6 dagen was al weer gepaard 
gegaan met een zeer strakke 
glijvlucht. Of dat nu aan dit 
enorme vliegtuig alleen ligt of 
dat het ook de kunst van de 
vlieger is, durf ik niet te zeggen. 
Het viel me weer op dat het 
remmen bij het uitrollen op de 
landingsbaan heel gematigd leek. Deze A330-300 is een geweldig vlieg-
tuig. We meerden af aan gate E7, de gate waarvandaan ik ook was ver-
trokken. Terwijl ik de aviobrug instapte werd ik gegrepen door originele 
onvervalste Hollandse kou. Ik rilde: “gatver, wat een kou” en de jongen 
die de aviobrug bediende grijnsde me aan: “welkom terug in Neder-
land!”. Galgenhumor...

De douane lette totaal niet op mij en dat was maar goed ook. Niet dat ik 
iets aan te geven had maar echt zin in allerhande toestanden over waar 
ik mijn apparatuur had aangeschaft was nou niet bepaald waar ik trek in 
had. Ik liep nog een winkeltje binnen opzoek naar iets van een vloeibaar 
ontbijt en met een dergelijk product begaf ik mij naar een kaartjesauto-
maat. Ik plukte er een enkeltje Utrecht uit want de rest ging op mijn 
abonnement. Mijn trein bleek net klaar te staan, mazzel, niets meer en 
niets minder. Een minuut later en ik had een half uur moeten wachten. 
Drie kwartier nadat ik het vliegtuig verliet zat ik in de Intercity naar Eind-
hoven. Het vervoer degradeerde nu voortdurend en in een steeds rap-
per tempo. Op Eindhoven bus 121 en vanaf de halte op de Lieshoutse 
weg... lopen... 09:45: thuis. Mijn reis eindigde zoals hij begon met een 
omhelzing van degene die mij de schop onder m'n hol gaf om deze reis 
daadwerkelijk te boeken.



Epiloog

Na het snel laten zien van alle jachttrofeeën moest Dimphy gaan werken en precies 
zoals ik exact een week eerder dacht stond ik die avond te koken zoals ik een week 
eerder ook deed. Ennia, de oudste dochter van Dimphy kwam uit school en was blij 
me weer te zien, zei me gedag en verdween naar haar kamer. Zij gaat op een andere 
manier met deze dingen om en ik weet dat dat goed zit zo. Neann, de jongste dochter 
van Dimphy is van een iets ander kaliber. Haar fiets stond nog te wankelen en te 
zwaaien op de standaard toen ze me om de nek vloog. Ik was toch echt maar 6 dagen 
weg geweest...

Dan kadootjes uitdelen waarbij de ijsjes toch wel voor de meeste verba-
zing zorgden. Gevriesdroogd, kneiterhard maar wel echte ijssmaak.

Mijn eigen kinderen kwamen dat weekend en ook zij waren natuurlijk blij 
met de kadootjes. Het stelde allemaal wel niet zo heel veel voor want de 
prijzen waren astronomisch en ik moest voor 7 mensen wat meenemen 
maar het kwam uit Amerika en van een plek die voor mij heel bijzonder 
was en dat was voldoende voor iedereen om alles op waarde te schat-
ten.

Nu ik dit verhaal in al zijn details op schrift stel zijn er 9-12 maanden ver-
streken sinds ik op 18 mei weer in Nederland terugkeerde. Dat klinkt 
heftig want ja... het waren 4 fantastische dagen zou Randstad Uitzend-
buro zeggen. Maar het waren ook echt 4 fantastische dagen! Zelfs de 
vliegreizen waren fantastisch. Zes dagen van mijn leven die stuk voor 
stuk een impact hebben gehad als of ze een week duurden. Zes dagen 
die zes weken leken te beslaan. Alsof ze zich in slow-motion hebben 
afgespeeld.

God wist dat dit mijn enige kans ooit zou zijn. Eerder had ik er geen geld 
voor, en in die tijd volgde ik net een opleiding waarvan ik me niet kon 
veroorloven weg te blijven en ik zag met lede ogen hoe Endeavour en 
Discovery hun voorlaatste vlucht maakten. Ik had de keuze uit drie nog 
resterende vluchten en liet de logica leiden. Atlantis zou op 14 mei gaan, 
vroeg in het jaar ten opzichte van de zware stormen en Discovery (juni) 
en Endeavour (september) zouden alleen maar meer kans hebben op 
uitstel door stormen. Ik pakte dus 14 mei, Atlantis op de STS132. Ook 
het getal voelde goed. 1+3+2=6. 6 is mijn getal, mijn leven lang al dus 
1-3-2 in Godsnaam boeken die hap. En vervolgens maar duimen dat er 
geen atmosferische ellende zou komen en al helemaal geen technische 
ellende. Dat Atlantis zo soepel zou vertrekken kon niemand natuurlijk 
weten maar dat de laatste lancering van Discovery, Endeavour en uit-
eindelijk ook die extra ongeplande vlucht (STS 135) van de Atlantis alle-
drie zouden uitlopen kon ook niemand weten. Zonder geluk vaart nie-
mand wel maar dit gebeuren getuigt wel van een barre dosis geluk. Het 
besef dat dit mijn enige kans was is maar heel moeilijk onder woorden te 
brengen.

Wat brengt de toekomst mij nog? Wat kan ze mij nog brengen? Ik kan 
wat dingen verzinnen die ik nog wel zou willen zien maar wegen ze hier 
tegenop of is de vergelijking een totaal oneerlijke zaak? Nee, vergelijken 
zou onrecht doen aan de wereldreis die ik nu (2011) in mijn hoofd heb. 



Een keer zal ik de oversteek in ieder geval nog overdoen. Een lancering 
van de Ares V die net zo groot is als de Saturnus V is toch wel iets wat 
mij trekt maar waar ik de oversteek zeker nog een keer voor zal maken is 
het van heel dichtbij bekijken van een Shuttle, bij voorkeur de Atlantis, 
op Kennedy Space Center Visitors Complex waar zij vanaf ongeveer 
augustus 2012 komt te staan.

                          1966                tussen ooit... en eindelijk!                  2010


