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Architect AJfred Preis beschrijftzijn monument dat is gebouwd op degezonken USS Anzona in Honolu lu: ,.Als een teken van zwakheid buigt de structuur in het midden dOOf, terwi jl de uiteinden sterkzijn en uitstralend als ee n expressie van overwinning."

Wuivende palmbomen, uitgestrekte goudgele stranden en rul
sende hula-rokles. De exotische eilanden van Hawaii voldoen
uitstekend aan de beloften van de vakantiefolders. Toch biedt
het eiland Oahu nog iets anders dan lui vermaak. Opborrelen.
de oliebelletjes uit een gezonken oorlogsschip lijken toeristen
eraan te willen herinneren dat zich hier een belangrijke episo
de van de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.

voor een volgende tocht Nog ge
makkelijker is het natuurlijk om
gewoon naar het Sea ure Pare te
gaan aan de oostkust van Oahu
Dolfijnen en zeehonden ligge~
daar elke dag opnieuw op de toe
risten te wachten, om op hetzelfde
tijdstip steeds weer dezelfde
kunstjes te vertonen. Hoogtepunt
is een vertolking van een Polyne
sisch sprookje door vier dolfijnen
en twee schaars geklede acteurs in
hul -arokies.

OP HAWAII wordt niets
aan het toeval overgelaten. Dat
moge duidelijk zijn. De avontuur
lijke toerist, die er graag zelfop ui t
trekt,zalzich misschien wat betut
teld voelen door. De luie toerist
echter zalhier goed aarden.

En wie zich een dagje kan los
rukken van het strand, om het
USS Arizona Memorial te bezoe
ken, heeft thuis in elk geval ook
nog iets indrukwekkends te vertel
len. AIis het maar het wonderlijke
verhaal over het oliebelletje. dat
nog steeds regelmatig naar boven
borrelt vanuit de gezonken USS
Arizona. Alseen stille getuige van
het drama dat zich daar >7 jaar ge
leden heeft voltrokken.

Toeristeneitand herdenkt
de doden von Peatt Harbou,

georganiseerd. Neem nou de wal.
vissen. Die vannen ook een aardi
ge toeristische attractie, maar
waar vind je die nou in al dat wa
ter? Simpel. Honderden walvis
sen zwemmen elk jaar in dezelfde
tijd van het jaar via dezelfde route
vanuit Califomische wateren naar
Hawaü om te paren. De kans is
groot dat je tijdens die trek een
walvis boven ziet komen om lucht
te happen.

Ze kunnen twintig minuten on
der water blijven . maar daarna
moeten ze echt een keer opdui
ken. Per slot van rekening blijven
het zoogdieren die afhankelijk
zijn van zuurstof.

Al zou je van je leven geen wal
vissen willen zien. je ontkomt er
bijna niet aan. Want in de haven
bli jken er wel tien schepen klaar te
liggen om 'avontuur zoekende'
toeristen voor 2.0 dollar hun whalt·
experima te ge..ren.

En het is er de schippers niet
eens om te doen om argeloze toe
risten geld uit de zakken te klop
pen. Nee hoor, hier geldt het 'niet
goed-geld-terug' principe. Als je
de pech hebt om tijdens de twee
uur durende tocht geen walvis te
zien, dan kri jg je een tegoedbon

len is bi jna.niet mogelijk. En wat te
denken van borden als: 'Verboden
van de brug te springen' Of: 'Ver
boden in het water te spugen', Je
zou er bijna zin in kri jgen. In de
meeste winkels stut voor de ze
kerheid het bord: ' Pas op, vloer is
nat' . Voor het geval iemand uit
glijdt en een proces wil aanspan·
nen tegen de winkel. Jekunt maar
gewaarschuwd zijn.

Het lijkt wel of op dit eiland al
les is geregeld. Je hoeft maar een
kik te geven en er blijkt iets te zijn

HAWAII is de 5°ste staat van de Verenigde Sta·
ten, dus er wordt ENGELS gesproken en de
MUNTEENHEID is de dollar. Hawaiiaans wordt
nog slechts door een kleine groep bewoners ge
sproken, hoewel de taal in ere is hersteld. Dat
blijkt bijyoorbeeld uit de vele lettergrepen lange
straatnaamborden (het alfabet heeft maar twaalf
letters. dus er zijnveel herhalingen nodig om ver
schillende woorden te kunnen maken).
Hawaii is de enige Amerikaanse staat die in tro
pen ligt. Het KLIMAAT is er dan ook het gehele
jaar door aangenaam met een temperatuur tas
sen de 25en 30 graden celcius en een vrijwel al
tijd aanwezig zeebriesje.
Veel luchtvaartmaatschappijen VLIEGEN naar
de eilanden van Hawaii; velen kiezen voor een
combinatiereis met Amerika , Aziëof Nieuw Zee.
land/Ausrraliê en kopen een eend-de-wereld-tic
ket. De vliegduur vanaf Los Angeles is ongeveer
zes uur.
INENTINGEN zijn niet nodig. Omdat de eilan
dengroep zo gelsoleerd in de Stille Oceaan ligt,
komen er nauwelijks tropische ziekten voor. Bij
de plaatselijke reisbureautjes zijn verschillende
EXCURSIES te boeken naar de andere eilanden,
die bekend staan om hun natuurschoon.

weg naar het noorden snijdt netjes
door het groen. De wildernis
wordt hier keurig in het gareel ge·
houden.

TYPISCH Amerikaans zijnde
waarschuwingsborden over heel
het eiland. Zo'n beetje om de hon
derd meter valt er iets te waarschu
wen . 'Over 300 meter een afslag
naar rechts'. ' Letop: over 200 me
ter een afslag naar rechts'. 'Je bent
bijna bij de afslag '. 'H IER AF·
SlAG NAAR RECHTS! ' verdwa-

De Arizona · voorgrond. staat in brand.

Dat de Amerikanen zich thuis
voelen in Amenka's 50ste staat. is
niet vreemd. Niet alleen kun je 24
uur lang boodschappen doen, ook
de meeste restaurants zijn dag en
nacht geopend. En dan kun je nog
kiezen ook: Chinees, Japans,
Mexicaans of gewoon een snelle
hap bij een van de vele soorten
fastfood-restaurants.

De 24 -uurs economie heeft hier
ha rd toegeslagen. Laat dat maar
aan de Japanners over. Z ij blijken
de meeste bedrijven op het eiland
in handen te hebben. Waar geld te
verdienen is. zijn Japanners. Zij
zagen al snel brood in het toeris

me, Hawaii's belang
rijkste bron van in 
komsten. Torenhoge
hotels domineren het
beeld in Honolulu's
fameuze wijk Waiki·
ki. In de vele prestigi 
euze winkels langs
de boulevard, waar
onder meer een aan
talgrote modehuizen

is gevestigd. stroomt het geld ri j
kelijk.

In de straten achter de luxueuze
boulevard normaliseert het leven
al snel en zijn er ook betaalbare ho
tels te vinden, zoals het Waikiki
Prince Hotel. Een ruime kamer
met balkon en minikeuken kost 55
dollar per nacht En de eigenaar
weet ook nog wel een leuke deal te
sluiten met een autoverhuurbe
drijf: vier dagen voor de prijs van
drie. Maar dat geld t alleen voor de
MUSUlng·ma-open-dak. Nou ja, je
valt dan in elk geval niet op wan
neer je over de chique bouleva rd
van Waikiki rijdt.

Langs de kust voldoet Hawaii
perfect aan het beeld ui t de vakan
tiefolders. surfers halen hun hart
op aan de huizenhoge golven met
schuimend witte koppen. Het
zand is gou dgeel en de lucht na
tuurlijk blauw. En de weg, die is
van gitzwart nieuw asfalt. Als de
weg niet af en toe een bocht zou
moeten nemen, zou die keurig
kaarsrecht zijn. .

Landinwaarts domineren voor
al de uitgestrekte ananasplanta
ges. Midden tussen grijsgroene
bladeren van de tropische vruch
ten ligt een lan dhuis. Verder is er
in de verste verte niets te zien. De-

Pearl Harbor

als

toeristische

attractie

WIE 0 P dit eiland een stukje
onvervalste Hawaiiaanse cultuur
wil zien, moet goed zoeken. Van
de oors pronkelijke bewoners ont
breekt elk spoor. Of het moeten
die mensen zijn die in dure hotels
vervaarlijk zwaaiend met een
speer een dansje uitvoeren,
slechts gehuld in een rieten rokje
en een rode hibiscus-bloem.
Slechts I procent van de populatie
van de exotische eilandengroep
blijkt origineel Hawaiiaan te zijn.
De rest van de bevolking bestaat
vooral uit Japanners en Amerika
nen.

arriveert. heeft het Amerikaanse
leger zijn afweergeschut klaar
staan. Explosies kleuren de lucht
boven Honolulu afwisselend grijs
en oranje. Destad word t zwaar ge
troffen doo r de bommen. Dan
trekken de Japanse vliegtuigen
zich terug, duizenden doden en
gewonden achterlatend. Alleen de
haven blijft wonderlijk genoeg on
geschonden.

Bijna 60 jaar later schuifelt een
lange rij Amerikanen langs de gro
te marmeren gedenksteen in het
USS Arizona Memorial in Pearl
Harbor. Ze zoeken de namen van
hun vrienden en familie. Het is
muisstil in het ge
bouwtje dat als een
herdenkingsmo
nument is ge
bouwd boven op
het eerste gebom
bardeerde schip.

In het heldere
water is het gezon
ken slagschip dui
delijk te zien. De
''77 bemanningsleden liggen nog
steeds in de buik van het schip. De
lichamen zijn nooit geborgen. Op
zee drijven hier en daar bloemen
als een ingetogen eerbetoon van
anonieme bezoekers.

Nog steeds is het USS Arizona
Memorial. dat met een bezoekers
centrum in 198 0 werd gecomple
teerd. een van de drukst bezochte
toeristische attracties van Oahu
het eiland waar Hawaii's hoofd
stad Honolulu op ligt. Verder biedt
dit eiland voorn vertie r waar je
niet bij na hoeft te denken, zoals
zwemmen, surfen, winkelen en
walvissen kijken.

negen minuten neemt het schip
''77 man mee de diepte in. Ook de
acht andere slagschepen zi jn in
een mum van tijd vernietigd. AI·
leen de Nevada ziet nog kans om
uit te V3.R'n, maar uiteindelijk OOK
vergeefs.

KOSTBARE tijd verstrijkt
voordat de Amerikanen hun ver
dediging hebben opgezet Ze had
den de vliegtuigen wel zien aanko
men, maar zagen deze aan voor
Amerikaanse Bry's, omdat die
omstreeks dezelfde tijd werden
verwacht. Tegen de tijd da t de
tweede lading Japa nse vliegtuigen
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Door Jas mijn Hofinan

DE NACHT begint net Voor
zichtig plaats te maken
voor een nieuwe stralende

dag als een nachtmerrie voor de
Amerikanen begint 7 december
t94t. Vijandelijke Japanse vlieg
tuigen scheren over de haven van
Honolulu om met donderend ge
raas hun bommen te laten vallen.

De negen slagschepen van het
Amerikaanse leger, die in Pearl
Harborvoor anker liggen. worden
door de aanval com pleet verrast.
Een 800 kilo zware pantserbom
treft de USSArizona predes in het
ruim waar de munitie ligt. Binnen

f , , r

-- ---- --------~-------------------------------------_..


