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Inleiding op de reis

tot aan het moment dat mijn moeder me over
Albert vertelde, wist ik niet dat mijn vader en zij

een avontuurlijke en gevaarlijke reis hadden ge-

maakt om hem naar huis te brengen. Ik wist niet

wat hen ertoe gebracht had met elkaar te trouwen

of wat hen tot de mensen had gemaakt die ik ken-

de. Ook wist ik niet dat mijn moeder in haar hart

een niet-aflatende liefde koesterde voor een man

die een beroemde Hollywood-acteur werd, of 

dat mijn vader die man ontmoette nadat hij strijd

had geleverd met een gigantische orkaan, niet al-

leen in de tropen, maar ook in zijn ziel. Het ver-

haal van Albert leerde me dat allemaal, en nog 

een heleboel meer – over mijn ouders, maar ook

over het leven dat ze me gaven, en de levens die we
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allemaal leiden, ook al snappen we niet waarom.

De reis die mijn ouders maakten vond plaats in

1935, het zesde jaar van de Grote Depressie. In die

tijd woonden er iets meer dan duizend mensen in

Coalwood, en net als mijn toekomstige ouders wa-

ren de meeste inwoners pasgetrouwde jonge stel-

len, die waren opgegroeid in de mijnstreek.

Elke dag stonden de mannen op, net als vóór hen

hun vaders en grootvaders hadden gedaan, om

naar hun werk in de mijn te gaan. Daar gingen ze

de ruwe steenkool te lijf met boren, explosieven,

pikhouwelen en shovels, terwijl het dak boven hen

kreunde en kraakte en van tijd tot tijd instortte. 

Er vonden vaak genoeg mensen de dood om te

zorgen voor een melancholieke sfeer tussen de

jonge mannen en vrouwen van het stadje in West

Virginia wanneer ze elke dag opnieuw afscheid van

elkaar namen. Maar omwille van het geld dat ze

verdienden en de bedrijfswoning waarin ze kon-

den wonen, namen ze desondanks afscheid. Ver-

volgens sjokten de mannen weg om zich aan te

sluiten bij de lange rij mijnwerkers met hun zwaai-

ende lunchtrommels en dreunende laarzen, en

vertrokken ze allemaal in de richting van de don-

kere wereld diep onder de grond.
Terwijl hun mannen zich afbeulden in de mijn,

6



hadden de vrouwen van Coalwood tot taak de hun

toebedeelde bedrijfswoningen vrij te houden van

het alomtegenwoordige stof. Er tjoekten kolentrei-

nen voorbij over een spoor dat slechts op een paar

meter afstand van de huizen lag; die braakten dichte

wolken pikzwart poeder uit, dat, hoe goed je de deu-

ren en ramen ook afsloot, toch zijn weg naar binnen

wist te vinden. De bewoners van Coalwood adem-

den stof in bij elke ademteug en zagen het in een

grijze mist rondwervelen als ze over straat liepen.

Het stoof op van hun kussens als ze hun moede

hoofd daarop neervlijden en steeg in een spranke-

lende wolk omhoog wanneer ze, als ze uitgeslapen

waren, de deken van zich af duwden. Elke ochtend

stonden de vrouwen op om de strijd tegen het stof

aan te binden, en de volgende ochtend, nadat ze hun

mannen naar de mijn hadden gestuurd om voor

nóg meer stof te zorgen, deden ze dat weer.
Kinderen grootbrengen was ook een taak van de

vrouwen. In die tijd was het heel gewoon dat rood-

vonk, mazelen, griep, tyfus en koortsen zonder

naam door de mijnstreek trokken en zowel zwakke

als sterke kinderen doodden. Er waren maar wei-

nig gezinnen die géén kind hadden verloren. De

dagelijkse onzekerheid over hun mannen en kin-

deren eiste zijn tol. Al binnen een paar jaar moest
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de natuurlijke onschuld van een jong, lieftallig

meisje uit West Virginia plaatsmaken voor het on-

verzettelijke, geharde voorkomen dat kenmerkend

was voor vrouwen uit het mijngebied.

Dit was de wereld waarin Homer en Elsie Hic-

kam leefden, mijn ouders voordat ze mijn ouders

werden. Het was een wereld die Homer aanvaard-

de. Het was een wereld waar Elsie een ontzettende

hekel aan had.

Maar dat was ook logisch.

Zij had tenslotte tijd in Florida doorgebracht.

Lang nadat mijn ouders de reis hadden gemaakt

waar dit boek over gaat, verschenen mijn broer Jim

en ik ten tonele. We groeiden op in Coalwood in de

jaren veertig en vijftig, toen de stad wat gegroeid

was en bepaalde gemakken als geplaveide straten

en telefoons hun intree hadden gedaan. Er was

zelfs televisie, en als die er niet was geweest, zou ik

misschien nooit van Albert hebben gehoord. Op

de eerste dag dat ik over hem hoorde, lag ik op het

kleed in onze woonkamer naar een herhaling van

de Walt Disney-serie over Davy Crockett te kijken.

Dankzij dat programma was de pionier zo onge-

veer de populairste man van de Verenigde Staten

geworden, populairder nog dan president Eisen-
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hower. Er was in Amerika amper een jongen te vin-

den die níét dolgraag een van Davy’s typerende

wasbeermutsen wilde hebben, en voor mij gold dat

ook, al heb ik er nooit een bezeten. Mam hield te

veel van wilde dieren om dat soort wrede dwaas-

heid goed te keuren.

Mijn moeder kwam de woonkamer in net toen

Davy en zijn maat Georgie Russell op ons 21-inch

zwart-wittoestel te paard door het bos reden. Ge-

orgie zong een lied over Davy en dat hij de koning

van het Wilde Westen was, die eigenhandig toen hij

nog maar drie was een beer had geveld. Het was

een aanstekelijk liedje, en net als miljoenen kinde-

ren in het hele land kende ik de tekst uit mijn

hoofd. Nadat ze een poosje zwijgend had toegeke-

ken, zei mam: ‘Hem ken ik. Hij heeft me Albert ge-

geven.’ Na die woorden draaide ze zich om en ging

weer naar de keuken.

Mijn aandacht was op Davy en Georgie gericht,

dus het duurde even voordat mams opmerking tot

mijn jongensbrein doordrong. Toen de reclame

begon, stond ik op om haar te gaan zoeken en trof

ik haar in de keuken aan. ‘Mam? Zei je nou net dat

je iemand kende uit het Davy Crockett-program-

ma?’

‘Die vent die zat te zingen,’ zei ze terwijl ze een
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kluit vet in een koekenpan lepelde. Aan de klonte-

rige brij in een schaal die vlak bij haar stond te

zien, zouden we bij het avondeten haar befaamde

aardappelkoekjes eten.

‘Bedoel je Georgie Russell?’ vroeg ik.

‘Nee, Buddy Ebsen.’

‘Wie is Buddy Ebsen?’

‘Hij is degene die zong op de televisie. Hij kan

beter dansen dan zingen, dat is een ding dat zeker

is. Ik kende hem toen ik bij mijn rijke oom Aubrey

in Florida woonde. Toen ik met je vader trouwde,

stuurde Buddy me Albert als huwelijkscadeau.’

Ik had nog nooit van Buddy of Albert gehoord,

maar ik had wel vaak gehoord over de rijke oom

Aubrey. Mam voegde steevast het bijvoeglijk

naamwoord ‘rijk’ aan zijn naam toe, hoewel ze ver-

teld had dat hij bijna al zijn geld was kwijtgeraakt

toen in 1929 de aandelenbeurs instortte. Ik had een

foto van rijke oom Aubrey gezien. Hij had een

rond gezicht en tuurde leunend op een golfclub

met samengeknepen ogen tegen de zon in, met een

Great Gatsby-achtige newsboy-cap op zijn hoofd.

Hij was gekleed in een elegante pullover over zijn

shirt met open boord en een drollenvanger, en hij

had bruin-witte sportschoenen aan. Achter hem

stond een aluminium caravan, waar hij kennelijk
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in woonde. Ik had zo’n vermoeden dat rijke oom

Aubrey niet veel geld nodig had om rijk te zijn.

Omdat ik het zeker wilde weten, vroeg ik:

‘Dus… jij kent Georgie Russell?’

‘Als Buddy Ebsen Georgie Russell is, dan wel,

ja.’

Met open mond bleef ik haar staan aankijken.

Het duizelde me. Ik kon niet wachten om de ande-

re jongens uit Coalwood te vertellen dat mijn moe-

der Georgie Russell kende, wat maar één stap ver-

wijderd was van Davy Crockett zelf kennen. Ze

zouden vast en zeker jaloers zijn!

‘Albert is een paar jaar bij ons gebleven,’ ging

mam verder. ‘Toen we nog in het andere huis

woonden verderop in de straat, voor het ondersta-

tion. Voordat jij en je broer geboren waren.’

‘Wie is Albert?’ vroeg ik.

Heel even verzachtte de blik in mijn moeders

ogen. ‘Heb ik je nooit over Albert verteld?’

‘Nee, ma’am,’ zei ik. Op hetzelfde moment dat

ik hoorde dat de reclame voorbij was en dat er

vuursteenmusketten begonnen te knallen. Davy

Crockett was weer in actie gekomen. Ik spitste

mijn oren.

Omdat ze wel zag dat de televisie aan me trok,

gaf ze met een handgebaar te kennen dat ik kon
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gaan. ‘Ik vertel je later wel over hem. Het is nogal

ingewikkeld. Je vader en ik… Nou ja, we hebben

hem naar huis gebracht. Hij was een alligator.’

Een alligator! Ik deed mijn mond al open om er-

over door te vragen, maar ze schudde haar hoofd.

‘Later,’ zei ze, en ze ging verder met haar aardap-

pelkoekjes. Ik keerde terug naar Davy Crockett.

Door de jaren heen kwam mam haar belofte na

en vertelde ze me over hoe ze Albert naar huis had-

den gebracht. Op haar instigatie vertelde pap me

ook af en toe over zijn kant van de zaak. Terwijl de

belevenissen verteld werden, meestal niet in de

juiste volgorde en soms anders dan de laatste keer

dat ik ze had gehoord, ontwikkelden ze zich tot een

levendig, maar onsamenhangend en zeer zeker

mythisch verhaal. Een verhaal over een jong stel

dat, samen met een alligator (en om een onduide-

lijke reden ook met een haan), het avontuur van

hun leven had gehad, terwijl ze steeds verder naar

het zuiden trokken door – zo stelde ik me voor –

een landschap dat was overgoten met het licht van

de gouden zon van een kunstschilder en de kwik-

zilveren maan van een dichter.

Toen pap was vertrokken om de mijnen in de

hemel te gaan runnen, en mam hem achternaging

om God te vertellen hoe Hij de rest van Zijn zaken
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moest bestieren, zei een zacht, maar aanhoudend

stemmetje in mijn hoofd me steeds dat ik zou

moeten proberen het verhaal van hun reis op

schrift te stellen. Toen ik gehoor gaf aan die fluiste-

rende stem en alle stukjes aan elkaar begon te pas-

sen, begon ik te begrijpen waarom. Als een prach-

tige bloem die zich openvouwt om de dageraad te

begroeten, zo onthulde zich een verborgen waar-

heid. Bij het relaas van hoe mijn ouders Albert

naar huis brachten ging het om méér dan om hun

verbeeldingsvolle verhalen over jeugdig avontuur.

Al met al was het hun getuigenis een bewijs van

wat het grootste en misschien enige ware geschenk

uit de hemel is: die merkwaardige en wonderbaar-

lijke emotie die we, bij gebrek aan een beter woord,

liefde noemen.

– homer hickham
(junior)
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1

toen elsie de achtertuin in kwam om te kijken
waarom haar man haar naam riep, zag ze Albert op

zijn rug in het gras liggen, met zijn korte pootjes

naar opzij en zijn kop naar achteren. Ze wist zeker

dat hem iets akeligs was overkomen, maar toen

haar alligator zijn kop ophief en naar haar glim-

lachte, begreep ze dat alles in orde met hem was.

De opluchting die ze voelde was immens en over-

weldigend. Ze hield tenslotte meer van Albert dan

van wat ook ter wereld. Ze knielde neer en krauw-

de hem over zijn buik, terwijl hij verzaligd met zijn

geklauwde poten zwaaide en al zijn tanden bloot

grijnsde.
Albert was ruim twee jaar oud en ruim een me-

ter twintig lang, wat groot was voor zijn leeftijd
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volgens het boek dat Elsie over alligators had ge-

lezen. Hij had een dik vel vol prachtige olijfkleu-

rige schubben, met gele strepen op zijn flanken,

die volgens het boek mettertijd zouden verdwij-

nen. Over zijn volle lengte had hij verhoogde rib-

bels, tot de punt van zijn staart aan toe, en zijn

buik was zacht en crèmekleurig. Zijn expressieve

ogen hadden de kleur van goud, maar gloeiden 

’s nachts dwingend rood op. Zijn gezicht was op-

vallend: zijn neusgaten zaten precies boven op het

uiteinde van zijn snuit, zodat hij als hij onder wa-

ter lag kon ademhalen, en hij had een vertederen-

de overbeet die rijen stralend witte tanden ont-

hulde. Hij was, vond Elsie, zo ongeveer de knapste

alligator aller tijden.

Uiteraard was Albert ook uitgekookt – zo uit-

gekookt dat hij als een hond achter Elsie aan

door het huis liep. Als ze ging zitten, kroop hij op

haar schoot en liet hij zich vertroetelen als een

huiskat. Dat was mooi, omdat ze niet langer een

hond of een kat kon houden, vanwege Alberts

neiging om daar vanonder het bed – of vanuit de

kleine betonnen vijver die haar vader voor hem

had aangelegd – op te loeren. Albert had nog

nooit een hond of een kat echt opgegeten, maar

veel gescheeld had het niet, dus hadden beide
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diersoorten het huis en de tuin van de Hickams

voor de eerstkomende eeuw tot verboden gebied

verklaard.

Nadat ze de glimlach van haar ‘kleine jongen’,

zoals ze hem noemde, had beantwoord, richtte

Elsie haar aandacht weer op haar man, die was

gestopt met roepen en haar nu aankeek met een

gezicht dat volgens haar nogal chagrijnig stond.

Onwillekeurig zag ze ook dat hij een tikje vreemd

was aangekleed, wat haar ertoe bracht te vragen:

‘Homer, waar is je broek?’

Homer gaf niet meteen antwoord. In plaats

daarvan zei hij: ‘Die alligator eruit of ik eruit.’

Toen zei hij het nog een keer, ditmaal met diepe

stem en langzaam: ‘Die… alligator… eruit…

of… ik… eruit.’

Elsie slaakte een zucht. ‘Wat is er gebeurd?’

‘Ik zat op de wc mijn ding te doen toen die al-

ligator van jou het bad uit klom en mijn broek te

pakken nam. Als ik mijn benen niet uit de pijpen

had getrokken en niet naar buiten was gerend,

had hij me vast en zeker vermoord.’

‘Ik denk dat als Albert jou zou willen ver-

moorden, hij dat lang geleden al wel zou hebben

gedaan. Wat wil je dat ik er nu aan doe?’

‘Kiezen. Of hij eruit, of ik. Zo staan de zaken.’
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Daar had je het dan. Hoelang, vroeg ze zich af,

zat dit er al aan te komen, voor haar en voor hen

tweeën, voor hen allemaal? Toch had ze geen an-

der antwoord dan het antwoord dat ze gaf: ‘Ik zal

erover nadenken.’

Homer kon zijn oren niet geloven. ‘Moet je er-

over nádenken of je voor mij of voor die alligator

kiest?’

‘Ja, Homer, dat is precies wat ik ga doen,’ zei

Elsie, waarna ze Albert omrolde en hem wenkte

mee te komen. ‘Kom maar mee, kleine jongen.

Mama heeft een lekker kippetje voor je in de keu-

ken.’

Homer keek vol ongeloof toe terwijl Elsie Al-

bert meenam het huis in. Jack Rose, buurman en

collega-mijnwerker, kwam naar het hek en

schraapte beleefd zijn keel. ‘Je vat nog kou zo,

man,’ zei hij. ‘Misschien moet je een broek aan-

trekken.’

Homers gezicht werd pimpelpaars. ‘Heb je

ons horen praten?’

‘Iedereen hier in de buurt zal jullie wel ge-

hoord hebben.’

Homer besefte dat hij het zwaar zou krijgen.

Mijnwerkers hadden er lol in een van hen een
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toontje lager te laten zingen, en dat Homer zon-

der broek door Elsies alligator door de tuin ach-

terna was gezeten, was voor hen kat in ’t bakkie.

‘Help me, Jack,’ smeekte hij. ‘Vertel het aan nie-

mand.’

‘Oké,’ zei Jack beminnelijk, ‘maar wat mijn

vrouw doet heb ik niet in de hand.’ Hij gebaar-

de met zijn hoofd naar het raam, waar mevrouw

Rose breed stond te grijnzen. Homer, die 

besefte dat hij gedoemd was, liet zijn hoofd han-

gen.

Die avond aan tafel stopte Homer even met

bruine bonen en maïsbrood eten. ‘Heb je er al

over nagedacht? Over mij en Albert?’

Elsie keek hem niet aan. ‘Nog niet.’

Homer zat er overduidelijk flink mee in zijn

maag. ‘Ik krijg straks allerlei pesterijen van 

de andere mijnwerkers over me heen omdat ik 

in mijn blootje door de tuin ben achternageze-

ten.’

Elsie keek hem nog steeds niet aan. Ze staarde

naar haar bonen, alsof die haar iets wilden zeg-

gen. ‘Ik weet een oplossing,’ zei ze. ‘Neem ontslag

bij de mijn. Kruip dat smerige ouwe gat uit. Dan

gaan we ergens wonen waar het schoon is.’

‘Ik ben mijnwerker, Elsie. Dat is mijn beroep.’
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Uiteindelijk keek ze hem aan. ‘Maar het mijne

niet.’

De hele nacht sliep Elsie met haar rug naar

Homer toe gedraaid, en de volgende ochtend,

nadat ze ontbijt voor hem had gemaakt en hem

zijn lunchtrommel had gegeven, gaf ze hem geen

kus en sprak ze ook niet de wens uit dat hij weer

heelhuids terug zou komen. Homer wist zeker

dat hij de enige mijnwerker in Coalwood was die

die dag naar zijn werk ging zonder een of andere

goede wens van zijn vrouw, en die wetenschap

drukte zwaar op hem. 

Daar kwam nog bij dat een mijnwerker die

Collier Johns heette erover begon dat hij zonder

broek aan z’n gat door de tuin had gerend. Johns

dacht dat hij grappig was door te vragen: ‘Vond

Elsies alligator dat je met de billen bloot moest,

Homer?’ Dit werd gevolgd door gelach van de

andere mijnwerkers van de ploeg, die zich op de

knieën sloegen.

Homer had zich er met een kwinkslag of een

spottende opmerking van af kunnen maken, zo-

als van hem verwacht werd, maar hij zei niets,

waardoor het getreiter helemaal niet leuk meer

was en stopte. Het vermoeden rees dat Homer

ziek was geworden, misschien wel ernstig. Later
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werd hier druk over gediscussieerd op de trap

van de bedrijfswinkel. De conclusie was dat 

zijn ziekte uit zijn vrouw bestond, een heel 

apart meisje, dat, hoewel ze er lief uitzag, van het

soort was dat een man helemaal te gronde kon

richten door meer te willen dan hij haar kon bie-

den.

Er verstreken nog twee dagen, totdat Elsie de

tuin in kwam, waar Homer in een roestige stoel

zat die hij bij het afval van de mijn had opgedui-

keld. Ze ging voor hem staan en nadat ze diep

had ademgehaald, kondigde ze aan: ‘Ik laat Al-

bert gaan.’

Opgelucht zei Homer: ‘Geweldig. Dank je wel.

We zullen hem naar de kreek brengen. Daar heeft

hij het vast naar zijn zin. Een heleboel witvis om

te eten, en af en toe een hond of kat die probeert

daar iets te drinken.’

Elsie perste haar lippen op elkaar, in een uit-

drukking waarvan Homer maar al te goed wist

dat die erop duidde dat ze niet blij was. ‘In de

winter zou hij doodvriezen in de kreek,’ zei ze.

‘Hij moet terug naar Orlando.’

Dat was een verbazingwekkend voorstel. ‘Or-

lando? Goeie god, mens! Orlando is wel twaalf-

honderd kilometer verderop!’
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Uitdagend hief Elsie haar kin. ‘Al waren het er

twaalfduizend.’

‘En als ik nee zeg?’

Elsie haalde nogmaals diep adem. ‘Dan ga ik

hem zelf daarnaartoe brengen.’

Homer kon de aarde onder zijn laarzen bijna

voelen verschuiven. ‘Hoe dacht je dat aan te pak-

ken?’

‘Weet ik niet, maar ik vind wel een manier.’

Onmiddellijk verslagen vroeg Homer: ‘Moet

hij echt helemaal naar Orlando? Kunnen we hem

niet in een van de Carolina’s achterlaten? Daar is

het ook warm, heb ik gehoord.’

‘Ja, we moeten helemaal naar Orlando,’ ant-

woordde Elsie. ‘En als we daar zijn, moeten we de

beste plek zoeken.’

‘Hoe weten we wat de beste plek is?’

‘Dat weet Albert wel.’

‘Albert is een reptiel. Hij weet helemaal niets.’

‘Nou, dan heeft híj daar tenminste een excuus

voor, toch?’

‘Wou je soms beweren dat ik niets weet?’

‘Ik zeg dat wij geen van tweeën iets weten. Ik

zeg dat alles waarvan wij denken dat het waar is

misschien wel helemaal niet waar is. Als ik heel

veel dingen zou zeggen en jij zei heel veel dingen
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plus één, zouden geen van onze woorden mis-

schien ook maar in de buurt komen van wat wer-

kelijk de waarheid is.’

‘Dat slaat nergens op.’

‘Het is het eerlijkste antwoord dat ik je kan ge-

ven.’

Nadat zijn vrouw het huis weer was binnen-

gegaan, bleef Homer in zijn schroothoopstoel

zitten broeden. Voor een van de eerste keren in

zijn hele leven voelde hij angst. Een week gele-

den had het dak van de mijn gekraakt als een ge-

weerschot en een enorm rotsblok had hem op

een haar na gemist, maar daar was hij helemaal

niet bang van geworden. Hij had er Elsie niets

over gezegd, maar hij wist dat zij het wist. Ze 

leek alles te weten wat hij stil voor haar probeer-

de te houden. Homer moest bekennen dat hij 

op zijn beurt erg weinig wist over de vrouw 

met wie hij was getrouwd en die hem nu de stui-

pen op het lijf joeg met haar dreigement dat 

ze naar Florida zou gaan, of hij nu meeging of

niet.

Er stond hem, besefte hij, maar één ding te

doen. Hij zou raad vragen bij de meest vooraan-

staande man die hij kende, de onvergelijkelijke

William ‘Captain’ Laird, held uit de Eerste We-

23



reldoorlog, afgestudeerd aan de technische uni-

versiteit van Stanford, en heer en meester van

Coalwood.

En zo, ook al besefte hij het niet, begon de reis.
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een interview met homer hickam

Uw hoofdpersonen Homer, Elsie en de verteller
van het verhaal klinken zeer autobiografisch. Wat
brengt u ertoe om uzelf en anderen in de vorm
van fictie op te voeren, en welke uitdagingen
brengt dat met zich mee?

Albert moet naar huis is een familielegende, dus ik

zeg graag dat het allemaal waar is, behalve de

stukken die niet waar zijn, en die zijn ook waar.

Het verhaal over Albert is inderdaad enigszins au-

tobiografisch, maar het overstijgt de feiten. Ik heb

de roman deels geschreven als eerbetoon aan de

excentrieke verhalen die mensen in West Virginia

en andere staten uit het Amerikaanse Zuiden ver-

tellen over hun familieleden. Verhalen uit het
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Zuiden, die overal bewondering oogsten omdat

ze zo kleurrijk en aards zijn, worden meestal ver-

teld omwille van een groter doel, dat aanvankelijk

niet meteen wordt onderkend. In het geval van

het verhaal over mijn ouders (voordat ze mijn 

ouders werden) en Albert de alligator wilde ik

duidelijk maken hoe en waarom Homer en Elsie

meer dan zestig jaar met elkaar getrouwd konden

blijven, ook al waren ze het zelden ergens over

eens. Toen ik al hun verhalen over Albert aan el-

kaar reeg, was het een verrassing voor me dat ze

me daarmee eigenlijk een boodschap uit het hier-

namaals stuurden. Uiteindelijk begreep ik dat het

verhaal over Albert niet het verhaal was over de

avonturen die ze in hun jonge jaren hadden 

beleefd, maar hun verhaal over liefde, dat ontoe-

reikende woord voor die onvoorspelbare en on-

begrijpelijke emotie.

In uw boeken komen veel personages voor, zoals
John Steinbeck en Buddy Ebsen, die gebaseerd
zijn op bestaande mensen. Hoe is deze mix van
feit en fictie tot stand gekomen? Waardoor trekt
iemand uw aandacht en wordt hij of zij deel van
het scheppingsproces?
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Buddy Ebsen, de beroemde Hollywood-acteur,

moest zonder meer een personage in mijn boek

worden omdat zeker is dat hij Elsie een baby-alliga-

tor gaf als huwelijkscadeau. De vraag was hoe ik Eb-

sen een rol in het verhaal kon laten spelen als ie-

mand van vlees en bloed, en niet als de droomman

die Elsie van hem maakte. Wat John Steinbeck en

Ernest Hemingway betreft – mijn ouders praatten

over hen alsof ze hen zelf hadden ontmoet. Aange-

zien de roman een mengeling is van feit en fictie, be-

studeerde ik Steinbeck en Hemingway om een idee

te krijgen van hoe en waar hun wegen die van

Homer, Elsie en Albert hadden kunnen kruisen. Ik

heb mijn best gedaan om hun persoonlijkheden te

schetsen zoals die in 1935 kunnen zijn geweest, want

toen waren ze nog jong en anders dan ze in hun late-

re leven zouden worden. Ik was in de verleiding om

ook andere bestaande mensen een rol in het verhaal

te laten spelen, zoals president Roosevelt. Hij was

vaak te vinden in Warm Springs, Georgia, dat op de

‘Albert-route’ lag, maar omdat mijn ouders het

nooit over hem hadden, heb ik hem niet ten tonele

gevoerd.
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Denkt u dat als iemand over zijn herinneringen
vertelt, er altijd fictie aan te pas komt?

HH: Ik denk dat geen enkele herinnering helemaal

klopt, dat alles wat we ons herinneren sterk ge-

kleurd is door wat we hopen, door onze teleurstel-

lingen en onze dromen. Zelfs mijn memoires, die

begonnen met Rocket Boys/October Sky, zijn ge-

schreven volgens de technieken waarmee romans

worden geschreven. Ik noem ze ‘romoires’: ware

verhalen die soms vragen om een samengesteld

personage of een herschikking van gebeurtenissen,

zodat ze op de lezer overkomen als een vloeiend

verhaal dat toewerkt naar een bevredigend einde.

Hoe belangrijk is de wereld van Coalwood als de-
cor voor uw werk?

Rocket Boys/October Sky, The Coalwood Way, Sky of

Stone en We Are Not Afraid heb ik in werkelijkheid

geschreven om het verhaal van de mensen in Coal-

wood te vertellen. In de film October Sky werd dat

allemaal door elkaar gehusseld, zodat die meer ging

over mij als een soort jonge held die strijd voert te-

gen de vooroordelen van de stad, maar de verhalen

die ik in mijn boeken vertelde waren gecompliceer-
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der dan dat. Als kind was ik niet altijd zo’n leuke

jongen. Ik kon achterbaks zijn en was vaak egoï-

stisch. De Coalwood-verhalen geven een beeld van

mijn ontwikkeling, waarin ik altijd werd bijgestaan

en getemperd door de nobele mensen uit mijn

woonplaats. Albert moet naar huis is in wezen het

verhaal dat aan mijn herinneringen aan Coalwood

voorafgaat, in die zin dat het relaas over de grote

reis van Elsie en Homer verklaart wie mijn ouders

waren en hoe ze de persoonlijkheden werden waar-

over ik in Rocket Boys/October Sky en de andere

boeken over Coalwood schreef.

De grote beslissing van Elsie en Homer om Albert
te gaan wegbrengen draaide uit op een ingrijpen-
de ervaring voor hen allebei. Als lezer voel je dat
ze deze reis moesten maken zowel om hun moei-
zame relatie vlot te trekken als om in het reine te
komen met dingen waar ze spijt van hadden en
waar ze verdrietig over waren. Hoe belangrijk
zijn gemiste kansen in het leven? Wat is volgens u
een goede manier om daarmee om te gaan?

Ik geloof dat er voor ons allemaal een plan bestaat,

een lijn die ons – als we hem volgen – in staat stelt een

geslaagd en gelukkig leven te leiden. Ik weet niet Wie
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of Wat dat plan bestiert – in Albert moet naar huis

wordt het kismet genoemd – maar ik ben ervan over-

tuigd dat we er van af kunnen wijken en dat tot onze

eigen schade ook doen. In dit boek heeft Elsie het ge-

voel dat haar potentiële kansen op geluk verkeken

zijn doordat ze met Homer is getrouwd en daardoor

wat het lot betreft een omweg heeft genomen.

Homer snapt helemaal niets van kismet, hoewel

mensen het hem in de loop van het verhaal telkens

uitleggen. Zijn relatie met Elsie is het belangrijkste in

zijn leven, en voor hem blijft het daarbij. In de latere

Coalwood-boeken lijkt de kolenmijn belangrijker

voor Homer geworden te zijn dan Elsie, maar in die

boeken zal de lezer zien dat Elsie uiteindelijk toch al-

tijd haar zin krijgt. Na lezing van Albert moet naar

huis zullen lezers van Rocket Boys/October Sky en de

andere memoires eindelijk begrijpen waarom.

Hoe doet u research?

Voor Albert moet naar huis ben ik in oude tijd-

schriften uit de jaren dertig gedoken om de taal, de

mode en de denkbeelden van die tijd beter te be-

grijpen. Ik heb ook boeken gelezen over de Grote

Depressie en heb internet afgespeurd naar voor-

beelden van het slang, waarbij ik goed oplette dat
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wat ik las uit betrouwbare bron kwam. Ik heb veel

tijd besteed aan research naar de grote orkaan in

Florida uit 1935, waar Homer, Elsie en Albert in te-

rechtkomen. De passages waarin Homer aan boord

van de trein in de muil van die orkaan belandt, zijn

allemaal op ware feiten gebaseerd. Schrijvers hoe-

ven niet alles wat ze tijdens hun research vinden in

hun boeken op te voeren, maar wel genoeg om le-

zers het gevoel te geven dat het verhaal op feiten is

gebaseerd.

Hebt u nog tips voor schrijvers in spe?

Om een goede schrijver te kunnen worden, moet je

een goede lezer zijn. Aankomende schrijvers zou-

den boeken en schrijvers moeten bestuderen die ze

bewonderen en moeten zien te achterhalen wat die

schrijvers precies doen waardoor ze zo succesvol

zijn. Het is geen kwestie van de stijl van een andere

schrijver overnemen, maar van je bewust zijn van

de technieken die die schrijvers gebruiken om hun

verhaal te vertellen en te zorgen dat hun lezers het

boek niet kunnen wegleggen.
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