De ontdekking van Amerika

Dirk Chauvaux
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In 2012 ging een droom in vervulling. Dirk reisde voor de eerste keer in zijn leven naar de
Verenigde Staten, het land waarover zijn grootouders in de jaren ’60 zo enthousiast waren
maar dat hij in de jaren ’70 volgens de heersende linkse conventies moest bestrijden. Zijn
grootvader had hem nochtans altijd vol vuur over dat geweldige Amerika verteld waar hij als
zeeman van de Companie Maritime Belge tientallen keren was aangemeerd. Dirk was 25 jaar
geleden al wel eens in New York geweest. Maar New York is Amerika niet. Dat is algemeen
bekend. Het was wel zo’n intense week geweest dat hij op de terugvlucht met zijn twee
vrienden Kladaradatsch! oprichtte en de Vlaamse televisiewereld bestormde.
Nu was Dirk 55 geworden. En toen zijn grote liefde Joke hem vroeg wat de ultieme droom
was die hij nog zou willen realiseren, antwoordde hij prompt: door Amerika reizen. Een
maand later vertrokken ze voor een tiendaagse rondrit door New England. Ze werden
meteen verliefd, nog meer op elkaar en al helemaal op de Verenigde Staten. Een jaar later
trokken ze voor twee weken naar de Deep South en dompelden zich onder in de opwindende muziek van Nashville, Memphis en New Orleans. En een eeuwige liefde voor Amerika was
geboren.
Het was pas op hun derde reis dat Dirk besloot een klein Moleskine schriftje mee te nemen
en nauwgezet iedere dag hun belevenissen in de Verenigde Staten toe te vertrouwen aan
hetzelfde soort papier waarop ooit zijn grote held Ernest Hemingway zijn avonturen in Europa schreef. Op hun tocht langs de westkust beschrijft Dirk de adembenemende schoonheid
van de natuur die ze op Highway 101 doorkruisen maar ook hun onverwachte ontmoetingen
en gesprekken met Amerikanen in kleine stadjes zoals Eureka of Bandon of in spannende
grootsteden zoals Seattle, Vancouver, Portland en San Francisco.
Want Amerika is en blijft een enigma. Soms oerconservatief. Dan weer progressiever dan
Europa. Dirk gaat op zoek naar de clichés die in Europa over de VS bestaan en doorbreekt ze
soms maar moet ze soms even vaak bevestigen. Tijdens een korte vlucht naar de zon van
Miami worden ze immers geconfronteerd met dat oppervlakkige, bekrompen Amerika. Maar
als ze die zomer naar de grote meren trekken en van Chicago, via Detroit en Toronto door
Amish Country in Pennsylvania rijden om te eindigen aan de Jersey Coast en New York, geraken ze overdonderd door dat geweldige, tegenstrijdige, onvatbare land.
Dirk schrijft iedere dag van die 7 weken die hij samen met Joke door de Verenigde Staten en
Canada reist nauwgezet op wat hij ziet, hoort maar vooral ook voelt. Onbevangen, vaak met
relativerende humor, kritisch waar het moet, begrijpend waar het kan. En zo wordt “De ontdekking van Amerika” een persoonlijke, aparte reisgids voor iedereen die de onbedwingbare
nood voelt om het machtigste land van de wereld in al zijn grootsheid en met zoveel kleine
kantjes ook wil ontdekken.
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Deel 1

Highway 101
“If you’re going to San Francisco,
be sure to wear some flowers in your hair.”
Scott McKenzie
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Schiphol, 13 augustus 2014.
Nicotinepleister?... Check!... Kauwgom?... Check!... Samoerai Sudoku?... Check!... Joke compliment gegeven?... Check!
Ik ben helemaal klaar voor vlucht KL6033 naar Seattle. 19 dagen Verenigde Staten. De derde
trip van Joke en Dirk naar de USA. Een oude droom die werkelijkheid wordt. Na New England
en the Southern Bible Belt, nu the West Coast. Seattle, Vancouver, Pacific Highway en San
Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Ook al heb ik geen haar.
En ik houd dus weer een reisjournaal bij. Na 25 jaar. Goed zo, Dirk! Schrijf maar. Blijf altijd
schrijven. Blijf altijd dromen. Blijf altijd reizen. Blijf altijd leven. America, here we come.
In de vertrekhal van de luchthaven vroeg ik me af waar die menselijke nood vandaan komt
om zich altijd maar te verplaatsen. Een filosofische kwestie eigenlijk, waar ik echt eens over
zou moeten nadenken. Mensen… Soms zijn ze er teveel aan. Ze lopen in de weg. Steken
voor. Maken lawaai. L’enfer, c’est les autres. Jean-Paul Sartre, mijn betrouwbare kompaan,
waar ik altijd op kan rekenen. We zijn veroordeeld tot vrijheid. Daar kan ik dan weer wel
mee leven.
Ik hou van Amerika. Land of the free. Send me your poor and oppressed.
Ik heb al twee keer een compliment over mijn schoenen gekregen. Die bruine daim, die Joke
zo lelijk vindt. Wacht tot ik mijn blauwe aan doe. Ik voel me goed en als alles goed gaat, land
ik over 10 uur in Seattle. We zitten aan nooduitgang B. We hebben alle veiligheidsvoorschriften doorgenomen. Onze medepassagiers kunnen op ons rekenen.
Dit is geen KLM vlucht maar één van Delta Airlines. Leve de beenruimte aan de nooduitgang.
Ik verwacht heerlijk seafood, juicy hamburgers, sweet patatoe fries. Walvissen, zeehonden,
beren, ruimte en lucht. Licht. Bergen en oceanen. Seattle, here we come. Jimmy Hendrix,
Starbucks, grunge en Microsoft. En hopelijk binnen 11 uur een sigaretje. Ondertussen Samoerai Sudoku en misschien een goede film.
Robin Williams heeft zelfmoord gepleegd. The World according to Garp eindigt hiermee.
Welkom bij de Dead Comics Society.

Quote van de dag (13/08/2014)
“Al goed dat mijn koffer maar halfvol is, want ik ga zoveel shoppen hè.”
Joke Quintens.
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Seattle, 13 augustus 2014.
Ik denk dat het hier nu 5 uur in de namiddag is of zo. In België is het 9 uur later. Eigenlijk zitten we hier dus om 2 uur ’s nachts een wit wijntje te drinken en een onbestemd bordje met
rode bieten te eten. We zitten in The London Place op Pioneer Square, de nieuwe hipste wijk
van Seattle. Daarvoor zijn we heel 1th Avenue moeten aflopen vanuit die andere hippe
buurt: Beltown. Ons hotel: the Inn at El Gaucho, zou net zo goed het decor kunnen zijn van
een oude western maar dan heel vintage. Mensen, wat zijn we hip vandaag.
Onderweg passeerden we Pike Place Market. Dit moet volgens mij een van de belangrijkste
trekpleisters van Seattle zijn, aan de hoeveelheid mensen te zien althans. Een vismarkt met
heel veel gigantische vissen, krabben, kreeften, oesters en nog meer lekkers uit de zee. Er
tegenover ligt de allereerste Starbucks, waar lange rijen staan aan te schuiven voor wat ik
gewoon een slechte koffie vind.
The London Place is zo’n typisch duurzaam eet- en drinkplekje, met gezellige houten tafeltjes
en stoeltjes, een houten toonbank, waar achter een glazen vitrine kaas ligt uit te nodigen om
geproefd te worden. Het publiek: hipsters van in de 20 die groene thee zitten te nippen en
een boek lezen of een levendig gesprek voeren. Ik voel me thuis, al zit ik nu in dit carnetje te
schrijven terwijl ik eigenlijk een levendig gesprek met Joke zou moeten voeren.
Quote van de dag (en hij is niet eens voorbij, 13/08/2014, Seattle).
“Ik spreek toch geen Hallo Hallo Engels, hoop ik.”
Joke Quintens.
We zitten op een terrasje aan Pike Place Market. De wijn wordt net geserveerd. Een Chardonnay uit Washington State. Als voorgerecht hebben we clam showder besteld, waarvan
we hopen dat het een soepje is met venusschelpen. Daarna volgen King Crab Legs. Als dat er
zo zijn die we hebben zien liggen op de markt, dan ga ik echt heel gelukkig zijn. De tafel is
versierd met een klein vetplantje in een oud blik Dungeness Crabmeat.
Ik had me Seattle properder voorgesteld. Het heeft iets heel alternatiefs. Very grunge. Beetje
vuil. Vintage winkeltjes enzo. Er wordt gezegd dat Seattle één van de leefbaarste steden van
de VS is. Dat wil ik best geloven, want ik zit hier goed.
Ik heb net de heerlijkste clam showder en geweldige king crab legs verorberd. Het is kwart
na 7 ’s avonds. Ik voel me alsof het 5 uur ’s ochtends is. Maar dan op klaarlichte dag. Ik ben
eerlijk gezegd stik op. Let’s call it a day.
(Ik vond hier net in een opvallende hoek van een magazinekiosk niets anders dan linkse revolutionaire tijdschriften. Amerikaanse hè!)
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Seattle, 14 augustus 2014.
Ik zit op een bankje voor het EMP, een prachtig museum, ontworpen door Frank Gehry. Heel
organisch, met rondingen in zilver, paars en blauw. We hebben ons ticket voor dit muziekmuseum al gekocht maar wachten nu tot het open gaat. Het plein is leeg, behalve een meisje dat gitaar aan het spelen is aan de voet van het museum.
Vannacht werd ik om 3 uur wakker. Ik dacht dat ik me nog een paar uur zou moeten bezig
houden maar gelukkig viel ik opnieuw in slaap tot 6 uur. Om half acht zaten we al aan een
ontbijt in zo’n typische Amerikaanse diner. Sunny side up eggs, bacon, saucisses en fries met
warme groenten. Maar vooral heerlijke aardbeienjam met toast. De bediening door de zwarte ober, volgens mij ook kok en barman, was zo heel Amerikaans vriendelijk. Hij sprak me
aan als the King. Muziek: soul.
En zo word je dus elke keer ondergedompeld in die typische Amerikaanse cultuur. Ik hou
daarvan. Amerika is zo onbevangen optimistisch, terwijl wij in Europa ons veel te veel laten
leiden door wat we dan kritisch noemen.
The Space Needle was heel hoog.
Op een bord aan een benzinestation: “Free oil. Cold drinks. ATM & lotto. Smiles.”
Ik ben blij dat ik met Joke de Verenigde Staten kan ontdekken. Zonder haar zou ik dat nooit
gedaan hebben. Love & adventure.

11u30
Net het EMP gedaan. Veel Nirvana, met een gids die nog met Kurt Cobain op school moet
hebben gezeten. Vrouw. Rood geverfd lang haar. Wandelstok. Zo’n 50 jaar, schat ik. Wist
alles, maar dan ook alles, over de grunge scene in Seattle.
Nirvana is de band die punk naar de massa’s bracht. Dat las ik hier toch in bijna iedere vitrine. Voor Amerika kan dat waar zijn, schat ik. Daar zijn ze altijd wat later. Gek om alle ingrediënten van de punkcultuur in een 1990 setting te zien. Dat is allemaal wat aan mij voorbij
gegaan. In 1991 was ik volop aan het Kladaradatschen en werd mijn dochter Gaia geboren. Ik
luisterde toen uitsluitend naar opera en liet Remo de muziekkeuze voor mijn tvprogramma’s maken.
In de Verenigde Staten hebben ze fantastische muziekmusea. Dat over country in Nashville
was topklasse. Je staat er versteld van hoeveel trivia ze weten te verzamelen. Van een T-shirt
van Kurt Cobain tot een jasje van Jimmy Hendrix, over wie hier ook een tentoonstelling liep.
Toen we het museum binnen liepen speelden ze op een groot scherm Wild Thing van Jimmy
Hendrix, ons tweede bisnummer met Siglo XX. Daarna Star Sparkled Banner op Woodstock.
Maar Hey Joe blijft mijn all time classic:
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Hey Joe, where are you going with that gun in your hand?
I’m gonna shoot my lady, because I heard she was messing
around with another man.
Hey Joe.
En nu zit ik te genieten van een espresso. De dagen zijn lang. Al maar goed.

16u30
McCormick & Schmicks Seafood & Steaks. We zitten aan de bar een Californische Chardonnay te drinken. De barman heeft een wit vestje aan op een zwarte broek. Wit hemd en zwart
strikje. Zoals het hoort. Een gezellige kroeg waar ze Stella Artois op de tap hebben. Dat ga ik
zeker niet proberen na mijn slechte ervaring met geïmporteerde Stella in Glasgow vier jaar
geleden. Dat bleek een lokaal bier te zijn met een Stella Artois etiket erop.
Je kunt hier oesters en mosselen eten. Dat is Seattle. Vergeven van seafood. We zitten op de
hoek van 4th Avenue en Columbiastreet. Het lijkt hier een beetje het businesscenter. Er
heerst een gezellige drukte. Kantoormensen maken gebruik van het Happy Hour. Mannen en
vrouwen in hun 30 of 40. Er zal ook wel veel geflirt worden, veronderstel ik.
Soms voel ik me wat asociaal als ik zo zit te schrijven met Joke naast me. Maar ik doe dit
graag. Mijn indrukken neerschrijven. Wat ik zie. Soms wat ik voel. Nu voel ik me vooral bezweet. Vooral dat zweterig gevoel in mijn bilspleet is vervelend.
Seafood! Seafood! Vanmiddag op
Pier 56 bij Ivar’s was het weer prijs.
Seafood showder en een bord vol
clams, mosselen, zalm, heilbot,
garnalen en krabbenpoten in een
soepje. Bijna zo lekker als de Bouride in Les Goudes nabij Marseille.

Seattle is heel alternatief. Weinig stijl. Jeans en
sneakers.

Maar ik wijk af en blijf me verliezen in wat ik hier allemaal op mijn bord krijg. Er valt zoveel
te zien. Seattle is heel alternatief. Weinig stijl. Jeans en sneakers. Daarnet op een pleintje
was er een stille demonstratie voor die jonge zwarte die een week geleden in Ferguson, Missouri is neergeschoten.

Quote van de dag (14/08/2014)
“Gaat ge seffens ook een beetje met mij babbelen?”
Joke Quintens.
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SHIT!
2 PAGINA’S OVERGESLAGEN!!!
Ik heb hier nog geen één schoon vrouw
gezien. Gelukkig heb ik Joke bij.
Zeemeeuwen zitten te bedelen voor restjes aan het
terras van Ivar’s. Een bord moedigt dit aan. Maar
vraagt ook om de duiven niet te voederen. Duivendiscriminatie!
PUNK
Seattle is bijna helemaal omgeven door water. Het is ook de
natste stad van Amerika, zeggen ze, omdat het hier veel regent. Dat heb ik vanmiddag gemerkt, alhoewel dat maar een
klein drasje was. Ik ben van België. Ik weet wat regen is.
ANARCHY

LA Cannon, 15 augustus 2014.
Caligo Cupboard is zo’n typisch gezellig Victoriaans aandoend eethuisje, waar gezellige Amerikanen uitgebreid komen ontbijten. Jezus, wat een lekkere pannenkoeken. We zijn in de
pletsende regen vertrokken vanuit Seattle. Noordwaarts, blindelings vertrouwend op onze
GPS, die ons altijd heel vriendelijk in het Amerikaans de weg wijst.

Vancouver, 15 augustus 2014.
In Canada ziet alles er Amerikaans uit. De gebouwen, de auto’s, de wegen. Maar de mensen
zien er dan weer heel Europees uit. Als je in de Verenigde Staten maar drie steden hebt –
New York, New Orleans en San Francisco – dan zou Vancouver daar zeker bij hebben kunnen
horen, ware het niet dat Vancouver in Canada ligt.
Vanochtend hebben we ontbeten in LA Cannon, zo’n typisch Amerikaans artiestendorpje.
Artiesten moet je dan wel op een heel ambachtelijke wijze interpreteren. Heel Victoriaans
met veel pottenbakkerij en andere snuisterijen. Het valt me steeds op dat deze plekjes vooral bewoond en bezocht worden door actieve zestigers. Babyboomers met geld, die een stukje gezellige flower power hopen te herontdekken.
Ik moet Vancouver nog wat in me opnemen. We logeren in een Bed & Breakfast met een “no
shoes policy” aan Granville street. Dat is een verschrikkelijk drukke steenweg die naar downtown voert, maar hier nog heel residentieel is. Met de bus ben je op 15 minuten in het cen8

trum. Daar is Granville street een winkelstraat zoals je ze overal vindt, maar ze eindigt wel
aan the Waterfront, waar je een adembenemend zicht hebt op de haven en haar intense
activiteit.
Rechts daarvan ligt Gastown, het oude hart van de stad, genaamd naar “Gassy Jack”, die dus
niets met gas te maken had, maar gewoon aldaar een saloon begon. In het midden van de
wijk staat een standbeeld ter zijner ere. Geweldig dat je als oprichter van een saloon een
hele wijk naar je genoemd kunt krijgen.
Hoe dan ook hebben we nabij Gassy Jack een lekker lokaal wit wijntje gedronken en Fish
Taco’s gegeten. Verdomd lekker.
Ik heb last van het zweten. Het is niet overdreven warm maar wel drukkend.

Vancouver, 16 augustus 2014.
Vandaag was het taffeldag. Kilometers en kilometers gelopen, gewandeld, getaffeld. Vanochtend, zo rond 10 uur, stonden we al op Granville Island, een soort mixed recreationele,
artistieke en ambachtelijke zone. Het deed me fel aan de meetpacking district in Kopenhagen denken. Honderd jaar geleden was dit schiereilandje aan False Creek een industriezone.
In de jaren ’50 ging het in verval. Maar al in 1979, dus lang voor dit soort dingen een trend
werden, besloot de overheid het gebied een nieuwe bestemming te geven. Nu ligt het vol
met allerlei winkeltjes, cafés, een kindermarkt, theater enzovoort. Maar vooral de publieke
markt is geweldig. Verse groenten, vis, vlees en heel veel eetstandjes nodigen uit om erin te
verdwalen. Allemaal rond een betonfabriek van de Heidelberg Cement Group, waarvan de
betonnen silo’s in bonte kleuren werden geverfd.
Van hieruit zijn we met de Aquabus naar de andere kant van het water gevaren. Tussen alle
soorten jachten in alle maten door. Een aanwijzing dat hier heel wat bemiddelde Canadezen
wonen. De skyline van Vancouver wordt gevormd door een dertigtal bijna identieke buildings met heel veel glaspartijen en grote terrassen. Het zijn woontorens die op zich niet echt
mooi zijn maar toch karakter geven aan de stad.
Chinatown was heel Chinees, zoals waarschijnlijk alle Chinatowns in heel de wereld. Niets
bijzonders. Op de terugweg naar Gastown liepen we door Hastingstreet, waar alle marginalen van Vancouver zich ogenschijnlijk verzameld hadden. Eén lange straat miserie. Een bende, vergaan door drugs, alcohol en ellende. En dan ben je plots weer in Waterstreet, tussen
de toeristen, de indianenspullen en de gezellige restaurantjes.
In Vancouver wonen heel veel Aziaten. Voor iedere blanke zie je minstens ook één Aziaat. En
volgens Joke gaan al die blanke mannen er gegarandeerd met een Aziatische vrouw vandoor.
Wat ik durf te betwijfelen. En wat dan nog? Ik dacht dat wij voor interraciale relaties waren.
In Genk dan toch. Stel je voor dat de Belgische mannen in Genk allemaal voor een Turkse of
Italiaanse vrouw zouden kiezen. En andersom.
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In Yaletown ben ik even aan de cognac blijven plakken, terwijl op grote tv-schermen een
oude James Bond film speelde. Trendy, net zoals Yaletown op allerlei websites ook werd
aangeprezen. Ik vond er eigenlijk niet veel aan. Oude pakhuizen, met loskades die nu omgetoverd zijn in trendy restaurants met terras. Aan de trapjes beneden aan de straat word je
opgewacht door een valet, want parkeren in Vancouver is niet evident.
Daarna een veel te lange wandeling langs Granville Island en Vanier Park, waar we een geweldig standje passeerden waar je Fish & Chips kunt eten. Dat is voor morgen want we hadden pas geluncht. De wandeling ging voort tot Granville street.
We zijn vandaag twee keer in een Starbucks gestopt om naar het toilet te kunnen. Dit behoeft geen commentaar.
Ik heb The Burger met heel veel goesting in het Cactus Café op Broadway verorberd terwijl
op grote tv-schermen een zuivere touchdown van Saskatchawan tegen Montreal werd afgekeurd. De situatie werd wel 7 keer vanuit alle hoeken vertraagd herhaald, maar ik snapte er
niets van. Hoe kan in een sport, waar op het eerste gezicht alles is toegelaten behalve wapens, dit afgekeurd worden?
Wat er mij trouwens aan doet denken dat ik vanmiddag aan het stadion aan een Canadees
vroeg of hier American Football werd gespeeld. “No, Canadian Football,” antwoordde hij al
bij al nog vrij vriendelijk.
Pete Percy kreeg in 1977 op 18-jarige leeftijd kanker. Zijn been werd tot 15 cm boven zijn
knie afgezet. In 1980 startte hij een project om iedere dag een marathon door heel Canada
te lopen. Op die manier hoopte hij van iedere Canadees 1 dollar te krijgen voor de bestrijding van kanker. Pete liep iedere dag zijn marathon en een paar maanden later was hij al een
nationale held. Maar een jaar later kreeg hij opnieuw kanker en stierf voor hij zijn project
kon afronden. Voor het stadion in Vancouver staat nu een monument voor hem en naar verluidt werd met zijn inspiratie al een half miljard dollar opgehaald.

Vancouver, 17 augustus 2014.
Soms vraag ik me af hoe je zoveel van iemand kunt houden waarmee je zo vaak ruzie hebt.
Het was dus een dag met hoogten en laagten, maar dan wel in een adembenemend decor.
Highway 99 van Vancouver naar Whistler, from the sea to the peak.
Whistler is een skidorp op zo’n 2000 meter hoogte, dat de wereld leerde kennen tijdens de
Olympische winterspelen van 2010. In de zomer zou je er dus normaal gezien niet veel van
moeten verwachten, ware het niet dat er nu een mountainbike festival werd gehouden en je
er dus over de koppen kon lopen. Het dorp zelf stelt niet veel voor. Een modern skidorp, niet
meer en niet minder. Maar de weg er naartoe is ongelooflijk. Bergen, dalen, een eindeloze
fjord, watervallen. De natuurlijke habitat van zalmen, arenden en beren. Waarvan we er spijtig genoeg geen gezien hebben. Al stonden er wel waarschuwingsborden dat we ze niet
mochten voederen.
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Op de terugweg zijn we gestopt in Horseshoe Bay, een aangenaam kuststadje. Maar het was
zondag vandaag en volgens mij was zowat heel Vancouver en omstreken erop uit getrokken
voor een dagje aan het water. De natuur is hier betoverend. Groen, groen en nog eens
groen, telkens met die diepblauwe zee als contrast. Het was een zonnige, warme dag, maar
de zee en de bergen zorgden toch altijd voor een aangenaam fris gevoel.
Gisteren heb ik in een native art winkel in Waterstreet even de achterflap van een boekje
over Indiaanse legenden gelezen. Als de mannen op jacht waren en de vrouwen hout sprokkelden of water haalden, pasten de grootouders op de kinderen. Ze leerden hen dan alles
wat ze later moesten kunnen. Maar het liefst van al luisterden de kinderen naar de verhaaltjes van hun grootouders. Dit is er één van:
“Hoe de honden gescheiden werden van de wolven”.
“Eerst waren de honden en de wolven goede vrienden. Ze leefden gescheiden van de mensen, die toen al over vuur beschikten. Op een dag zei de wolf tegen de hond: ga naar de
mensen en breng wat vuur mee. De hond ging. De mensen gaven hem te eten en de hond
had het naar zijn zin. Hij bleef en vergat het vuur naar de wolven te brengen. En dat is alles
wat daarover te vertellen valt.”
Ik vind dat einde geweldig. Ik las ook dat er nog veel van die verhalen zijn, zoals:
“Waarom de muggen met zoveel zijn.”
“Hoe de rivieren ontstonden.”
“Hoe de mens bevrijd werd door de raaf.”
Ik wil ze allemaal lezen. Als ik thuis ben moet ik dit eens dringend googelen.
Daarnet hebben we ons tripje beëindigd in West End, een buurt die duidelijk favoriet is bij
de locals en een gay tintje heeft. Het zicht vanop English Beach op de baai is fantastisch. In
zee liggen verschillende vrachtschepen voor anker. De mensen liggen op het strand en in het
gras. Soms zijn ze aan het picknicken, met barbecue en al (dat zagen we trouwens ook op
onze weg naar Whistler). Ondertussen zakt de zon langzaam naar de zee. Wat een zalige
plek om op de aangespoelde boomstammen op het strand te zitten.
Morgen gaan we fietsen.

Vancouver, 18 augustus 2014
Je bent nooit te oud om iets over jezelf te ontdekken. Bijvoorbeeld dat je best graag fietst.
Waarschijnlijk zijn daar dan wel een aantal bijkomende voorwaarden aan verbonden, zoals:
geen heuvels, je eigen tempo bepalen en geen druk verkeer. En misschien ook: het ontbreken van een bestemming.
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Fietsen in Vancouver is heerlijk. Mooie, brede fietspaden, volledig gescheiden van de weg.
Helemaal rond Stanley Park en False Creek. Heen en terug hebben we zeker 30 kilometer
gefietst. De benen gingen goed mee. In een bui van overdreven optimisme heb ik me zelfs
voorgenomen een fiets te kopen. We zullen wel zien.
Onderweg heb ik ook geleerd – zoals ik
hier elke dag wel iets leer – hoe de
Fietsen in Vancouver is heerlijk. Mooie, brede
plaatselijke indianen – de Salish – hun
vissen vingen. Ze bouwden aan de kust
fietspaden, volledig gescheiden van de weg.
een soort wal met grote keien. Als de
vloed opkwam zwommen de vissen
binnen. Daarna werd de toegang met een net afgesloten en konden de vissen bij eb dus niet
meer terug. De Salish vingen wat ze nodig hadden en lieten de rest gewoon terug de zee in
zwemmen. Indianen waren duurzaam.
Dit was dus Vancouver. Vanavond rijden we nog even naar Gastown. Morgen nemen we de
ferry naar Victoria. Wat ik me altijd zal blijven herinneren aan Vancouver is dat het de meest
oostelijke stad van Azië is.
Ah ja, zeker niet vergeten. Gisterenavond zijn we gaan eten in Seasons at the Park, een restaurant boven op een heuvel in Elisabeth Park. Wat een prachtig uitzicht op Vancouver.
’s Morgens worden we hier aan het ontbijt altijd bediend door twee meisjes. Het Aziatische
meisje is super vriendelijk en heel behulpzaam. De twee andere meisjes (blank) die afwisselend de dienst uitmaken zijn zo vriendelijk dat je er nerveus van wordt. Volgens Joke praten
ze ook altijd alsof ze aan het klaarkomen zijn. Ze heeft gelijk.

Victoria, 19 augustus 2014.
Ik heb geen walvissen gezien! En mijn geld ook niet terug gekregen. Maar de ferry van Vancouver naar Victoria was desondanks toch een geweldige ervaring. Alhoewel ik hier stilaan
ga moeten oppassen met het gebruik van woorden zoals “fantastisch”, “geweldig”, “adembenemend” en konsoorten. Sorry, maar soms is het gewoon ook zo.
Je vaart tussen de eilanden in een blauwe, zacht rimpelende zee. De meeuwen achtervolgen
je, zwevend op de wind. De wal van de eilanden is altijd haast binnen handbereik. Hier en
daar een zeilboot die je passeert. Anderhalf uur zonder zeeziek te worden. Maar goed, nu
ook Touristil op de lijst van gevaarlijke medicamenten staat.
Gisterenavond hebben we Vancouver afgesloten zoals het hoort. Met de beste sushi die ik in
jaren gegeten heb. Een adres om te onthouden: Suimi op Broadway. Je moet er het helse
kabaal wel bijnemen. Gelukkig staat Perdolan nog niet op de lijst van gevaarlijke medicamenten.
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Victoria is echt mooi, schilderachtig bijna, maar toch nog met die typische NoordAmerikaanse touche. Een kleine baai waar werkelijk alles samenkomt: watervliegtuigen, grote ferry, maar dan wel old scool style, zodiacs en wat nog allemaal kan varen. We hebben
onze vaart op de ferry voor overmorgen al geboekt. Even daarvoor hebben we heerlijk geluncht in Fishhook op Fortstreet. Een seafood showder en daarna een Po Boy met gerookte
vis. Het zaakje was ons aangeraden door Sylvia, de landlady van de Manor waar we logeren.
Ze is Oostenrijks. Dertig jaar geleden verliefd geworden op een Canadees en dus hier aangezeild. Op nog geen 10 minuten had ze zowat heel haar leven aan Joke verteld.
De suite die we in de Fairholm Manor bekleden is op zijn zachtst gezegd majestueus. Een
grote living met salon, een keuken, badkamer en slaapkamer. Houten vloer, kunst van lokale
artiesten aan de muur en een kleine open haard. Ik zit hier in mijn onderbroek aan een ronde tafel te schrijven met zicht op de zee en de bergen, omgeven door die vele eilanden die
hier overal verspreid liggen.
In de baai zag ik de Zodiacs vertrekken om walvissen te spotten. Ik zou dat misschien ook wel
eens willen doen, maar vermits Touristil nu op de lijst van te mijden medicijnen staat, zal ik
het maar laten. Ik moet mezelf niet teveel uitdagen.
Op Governement street zijn we in een Ierse pub iets gaan drinken. Twee verschillende soorten lokale Pale Ale. Nooit gedacht dat ik dat nog lekker zou vinden. We zaten nog niet goed
of we kregen al gezelschap van twee Amerikaanse koppels uit Florida. Patrick heeft ons ongeveer een uur uitgevraagd over Europa. Zo’n echt gezellige Amerikaanse gast die graag met
mensen praat. Dat is altijd even aanpassen voor ons, gereserveerde Europeanen.
Quote van de dag (19 augustus 2014)
Dirk: “Ik heb mijn eigen wiebelende borsten.”
Joke: “Nee, want ik draag een goede beha.”

Het is rustig in onze suite. Wat verderop is iemand aan het kloppen met een hamer. Ik word
daar ongelooflijk rustig van. Zeker met “Somewhere over the rainbow” ergens op de achtergrond.
Deze reis is anders. Beter. Intenser. Verrassender. Dit is echt de andere kant van de wereld
en toch zo fel mijn wereld. Stel je voor: ik ga de pracht van de natuur nog weten te appreciëren. Niet oud worden, hè Dirk.
ER ZIT EEN HERT IN DE TUIN!!!
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Victoria, 20 augustus 2014.
Ze zeggen dat Victoria een beetje op Groot-Brittannië in het klein lijkt. Ik vind dat dan toch
maar een heel klein beetje. Victoria is een Noord-Amerikaanse stad met hier en daar een
tikkeltje archetypische Britse couleur locale. Wat precies, daar kan ik de vinger niet op leggen. Het is hier anders dan in de Verenigde Staten. Dat wel. Beetje Europeser misschien.
Maar waar je dat aan
voelt, kan ik ook niet
Victoria is een Noord-Amerikaanse stad met hier en daar
meteen omschrijven.
een tikkeltje archetypische Britse couleur locale.
Vanochtend hebben we
ontbeten aan een lange
tafel met een Canadees en een Texaans koppel. De Texanen voerden het hoge woord, vooral
de mannelijke kant van het koppel. Hij was horticulturalist (plantkundige veronderstel ik) en
had daar al zes boeken over geschreven. Ik verstond door dat typische Texaanse accent van
hem maar de helft van wat hij zei. Ze waren van Dallas, wat me dan weer heel fel aan de
gelijknamige serie deed denken. Anderzijds zal ik er ook wel niet veel van begrepen hebben
omdat ik niets van planten ken. Het was een gezellige babbel. Dat valt trouwens op aan deze
reis. Je geraakt gemakkelijk aan de praat met mensen. En zo leer je nog eens iets. Canadezen
zijn heel open en misschien ook wat minder oppervlakkig dan Amerikanen.
Het ontbijt: bosbessen, frambozen, aardbeien. Daarna pannenkoeken met maple sirop en
bacon. Lekker. Later zou ik ontdekken dat Sylvia al twee bestsellers heeft geschreven over
ontbijten. Een thema als een ander, natuurlijk. Het Victoriaans kader was aangenaam. Anders. Je voelt je een beetje reiziger in een vreemde maar toch vertrouwde cultuur.
We zijn met de auto naar Fisgard Lighthouse gereden. De eerste vaste vuurtoren aan deze
kant van het continent. De toren ligt in een militair domein. Swilsport is de thuisbasis van de
Pacific Fleet van Canada. Ik was trouwens onderweg ergens per ongeluk dat militair domein
opgereden. Zonder erg.
De vuurtoren staat aan een klein fort dat ooit dienst deed als kustbatterij om de militaire
haven te verdedigen. Bijna 100 jaar heeft dit fort die rol vervuld. Maar ik vraag me af tegen
wie of wat het moest verdedigd worden. Want oorlog heeft er op dit continent al meer dan
150 jaar niet meer gewoed. Die kanonnen stonden dus maar een beetje naar de Stille Oceaan te staren. Als er al eens geoefend werd, waren de ramen van de vuurtoren het enige
slachtoffer.
In de vuurtoren is een klein museum ondergebracht. Zoals alle musea die ik al in de Verenigde Staten bezocht, alweer een goed museum. Duidelijk, aangenaam. Je steekt er iets van op.
Ik heb zelfs in een simulator een zeilschip de haven kunnen binnen loodsen. Gelukkig blijf ik
soms een kind. Soms? Ik hoop zoveel mogelijk.
Daarna zijn we naar Sooke gereden. Een aangename, kronkelende rit door de natuur. Maar
bij aankomst bleken we niet op de bestemming gekleed te zijn. Voor een trektocht door de
wildernis hadden we niet bepaald het juiste schoeisel aan. Een bord op de parking waar14

schuwde trouwens dat je in de wildernis nooit zeker bent van de tijd die je nodig hebt om
terug op de parking te geraken. Zo’n waarschuwing moeten ze mij geen twee keer geven.
Terug naar Oak Bay. Hiervan wordt gezegd dat de Britse spirit er nog springlevend is. Welja.
Op Oak Bay street heb je de ene na de andere residentie voor bejaarden. En ik kan best geloven dat deze mensen het in deze rustige buurt naar hun zin hebben. Een grocery met veel
verse groenten en fruit. Een gezellige boekenwinkel. Paar koffiehuizen, waar je waarschijnlijk
om 4 uur ook thee kunt krijgen. Heel wat advocaten en boekhouders. Waarschijnlijk om de
erfenissen, die hier liggen te wachten, in de gaten te houden. Joke spotte ook een paar kinderwinkels, waar de grootouders iets kunnen kopen voor de kleinkinderen. Ik ben verdomme ook grootvader, maar hopelijk nog niet geschikt voor een bejaardenreservaat zoals dit.
Gegeten hebben we in The Marina in Oak Bay. Het voorgerecht was voortreffelijk. Joke had
voor de verandering een seafood showder. Ik had mosselen. Mij zul je nooit meer horen
zeggen dat onze Zeeuwse mosselen de enige goede zijn. Die van de North-West coast overtreffen alle mosselen die ik ooit op mijn bord heb gehad. Van middelbare grootte maar oh zo
vlezig en mals. Het hoofdgerecht viel ons allebei tegen.
Wat ons er niet van kon weerhouden om vanavond eens niet uit eten te gaan. Genoeg is
genoeg. Ontbijt, lunch, diner. Het kan teveel worden. We hebben een sandwich uitgehaald
bij Starbucks. Fuck! Ik had gehoopt op een sandwich van Fishhook. Maar oké: stel je voor dat
die gesloten was. Toen we er net voorbij reden, bleek hij toch open te zijn. We hebben een
fles witte wijn in de diepvries gelegd. De avond kan niet meer stuk.
Joke vroeg me net wat er toch allemaal uit mijn pen vloeit. Vanalles en nog wat. Ze vraagt
ook of ik af en toe iets over haar schrijf. “Uiteraard,” antwoordde ik, “want ik schrijf alles in
de wij-vorm”. Of toch bijna alles.

Over Joke:
Ik hou heel veel van Joke. Zij heeft me terug zin gegeven in het leven. Zij heeft mij terug aan
het schrijven gezet. Ze is moeilijk, maar dat ben ik ook. Moeilijk is beter dan gemakkelijk. We
ergeren ons aan elkaar, maar dat betekent ook dat we elkaar uitdagen. Dat niemand zich
onderwerpt aan een ander.
Joke en ik, dat is een avontuur. En avonturen gaan soms door diepe dalen, maar overwinnen
ook hoge bergen.
En nu overwinnen ze Noordwest Amerika.

IK WIL MORGEN WALVISSEN ZIEN!!

Terwijl ik hier aan mijn ronde tafel in de living zit te schrijven, valt het me nu pas op dat Joke
in de fauteuil ligt, aan mijn gezicht onttrokken, maar haar naakte benen wel over de leuning
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zichtbaar. Ze zit heel sexy met haar tenen te wiebelen. Ze is ook helemaal ingenomen door
haar tablet.
Dit kan gelden als generatieconflict. Ik met een pen in een
Moleskine schriftje. Joke op haar tablet. Het romantisch
verschil van 15 jaar.

Port Townsend, 21 augustus 2014.
Wat een ontvangst in Huber’s Inn door Letitia. Ze lijkt zo weggelopen uit San Francisco in de
jaren zestig. Alleen de bloemen in haar haar ontbraken. Maar zo lief en schattig. Hoe ze haar
neus haast tegen het PC-scherm drukte om ons kamernummer te zoeken. Verwelkomd werden we met een warme knuffel. Op bed lag ons welkomstgeschenk: een aquarel dat ze zelf
had geschilderd van de kreek en kerk waar we vanuit onze kamer op uitkijken. Je zou het
haast spijtig vinden dat we hier maar één nacht blijven.
De laatste momenten in Victoria hebben we doorgebracht met een bezoek aan Government
House en omringend park, dat onderhouden wordt door 400 vrijwilligers, meestal of zelfs
uitsluitend oudjes, die met strooien hoedjes op staan te harken, wieden en snoeien.
Vanmiddag hebben we gegeten op Fisherman’s Wharf. Joke Fish and Chips. Ik gerookte zalm
en tonijn. Ondertussen zaten de kinderen naast ons een zeehond en een zee-otter te voederen. Onder groot jolijt van alle omstanders.
Het afscheid van Sylvia en Ross van Fairholm Manor was warm en oprecht. Het hert in de
tuin is dus geen huisdier maar een ongenode gast die Sylvia’s planten en bloemen op geregelde tijdstippen komt verorberen. Toevallig was er eergisteren een documentaire op televisie over wasberen die de stad inpalmen. Dat hebben ze hier ook al meegemaakt, wist Ross
me te vertellen.
De terugtocht naar de Verenigde Staten deden we aan boord
De terugtocht naar de
Verenigde Staten devan de Black Ball Ferry. Deze lijn werd in 1959 gesticht en de
den we aan boord
vaart gebeurt nog altijd met hetzelfde schip.
van de Black Ball Ferry. Deze lijn werd in
1959 gesticht en de vaart gebeurt nog altijd met hetzelfde schip. Eén jaar jonger dan ik. Dat
kan tellen. Ik voelde me net kapitein Haddock en beleefde evenveel plezier aan deze overtocht als alle andere kinderen. Ik heb wel geen walvissen gezien.
Wat er mij doet aan denken dat ik nog ergens over moest schrijven, maar ik weet niet meer
wat. Misschien schiet het me seffens wel te binnen nadat ik iets lekkers uit de zee heb gegeten in Port Townsend.
Ik ben in schrijvers mood.
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Ik kan er niet op komen, zelfs niet na een heerlijke maaltijd uit de zee van Port Townsend.
Dat is het pijnlijke aan reizen. Je vergeet. Er komen zoveel nieuwe indrukken op je af, dat je
hersenen een natuurlijke selectie maken. Dit slaan we op. Dat deleten we. Ik vind dat onaanvaardbaar. Wat zou het kunnen zijn dat we hebben meegemaakt en nu al uit mijn geheugen
is gewist?
-

Is het iets in die prachtige boekenwinkel Munro’s Books op Government street in Victoria?
Of was het onze tafelgenoot uit Dallas toen we vertelden dat we van België waren?
Hij: “Belgium? I’ve got a fine 9 mm pistol from Belgium.”
Ik: “We don’t use ours. We sell them to the Americans.”

Port Townsend staat echt niet voor niets op de lijst van Historical Heritage of America. Alles
lijkt hier bijna 100 jaar te hebben stilgestaan. Waterfront street en de parallelstraten erachter zijn volledig in hun oorspronkelijke staat bewaard. Die typische Amerikaanse architectuur
die we uit cowboyfilms en gangsterfilms uit de jaren ’30 kennen. Zelfs de reclameschilderingen op de muren zijn in hun oorspronkelijke staat bewaard. En dan die cinema! Back to the
fifties.
Aan the docks was er een klein muziekfestival aan de gang. Best grappig. Het publiek bestond hoofdzakelijk uit zestigers die volgens mij nog in Woodstock hebben gedanst. Een oudere man in korte broek met blauwe pet stond wat te huppelen. Meelijwekkend is misschien een beter adjectief dan lachwekkend, alhoewel ik echt niet kan kiezen. Een andere,
minstens even oude, in korte gele broek en onderlijfje, dacht volgens mij even dat hij opnieuw op een festival uit de jaren ’60 stond.
Die sfeer ademt trouwens
heel dit stadje uit. Alternativo’s, jaren ’60, glutenfree.
Die sfeer ademt trouwens heel dit stadje uit. AlternaDit soort alternativisme vind
tivo’s, jaren ’60, glutenfree. Dit soort alternativisme
je volgens mij alleen nog in
vind je volgens mij alleen nog in de Verenigde Staten.
de Verenigde Staten. Daar
hoort dan ook altijd zo’n
soort somptueuze Victoriaanse stijl bij. Zoals de inrichting van onze kamer bijvoorbeeld. Ik zit
hier aan een antieken houten tafeltje, op een kanten onderliggertje, onder een oude lampenkap te schrijven. In het bed kun je gerust een triootje plegen, waarbij één van de drie
zonder dat je het merkt op de rand in slaap kan vallen. Wij zijn maar met twee en hebben
dus voldoende plaats om in slaap te vallen en elkaar heel de nacht niet aan te raken. Op een
plank naast mijn schrijftafeltje staan wat boeken. Prominent op de eerste plaats: “Hegemony
or survival. America’s quest for global dominance” van Noam Chomski. Eigenlijk vat dit de
hele sfeer van Port Townsend samen. Het alternativisme dat is blijven hangen in de jaren
’60. Maar tegelijk doorprikt dat toch ook ons Europees vooroordeel over conservatief Amerika. Er bestaat ook een heel ander Amerika. En dan niet alleen het achterhaalde idealisme
uit de jaren ’60, maar echt een soort idealisme dat je hier bijna automatisch krijgt ingelepeld
en dat we in Europa misschien wel herkennen in de boeken, de muziek en de films, maar
misschien toch nog te weinig willen erkennen.
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Daarnet zag ik een shop waar je cannabis voor medicinaal gebruik kunt afhalen. Sorry, maar
behalve in Nederland ken ik zo geen enkele plek in Europa. Cannabis is al in twee staten legaal en een aantal andere staten laten het toe voor medisch gebruik. Je kunt het er gewoon
afhalen met een doktersvoorschrift.
Misschien nog meer dan in de
grote steden voel je in een stadHet is voor stadjes zoals Port Townsend dat ik naar
je als Port Townsend het echte
de Verenigde Staten kom. Je voelt je hier onmiddelAmerika. Hier zonder twijfel het
progressieve Amerika. In andere
lijk thuis, ook al besef je heel goed dat je er eigentoch vooral het conservatieve.
lijk niet thuis hoort.
Het is voor stadjes zoals Port
Townsend dat ik naar de Verenigde Staten kom. Je voelt je hier onmiddellijk thuis, ook al besef je heel goed dat je er eigenlijk niet thuis hoort. Of dit een goed of een slecht teken is, weet ik niet. Ik weet ook niet
of ik in de Verenigde Staten zou willen wonen. Ik denk het niet. Ik ben een Europeaan en
voel me als een vis in het water in al die grote culturele verschillen van Europa. Want die
Europese diversiteit heb je hier veel minder. Iedereen wordt hier aanvaard. Maar iedereen is
toch ook een beetje hetzelfde. Het blijft een land van immigranten die zich aan een nieuwe
gemeenschappelijke cultuur hebben aangepast.
Volgens mijn gids van een paar maanden geleden werd in Port Townsend “An Officer and a
Gentleman” opgenomen. Ik kan het me inbeelden. Port Townsend 35 jaar geleden. Richard
Gere en ik ben haar naam vergeten. De ultieme romantische tearjerker.
Quote van de dag (21/08/2014)
Joke: “Schrijf eens iets over mij.”
Typisch Joke. Maar wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Misschien
is ook dat een vooroordeel.
“Schrijf eens iets over mij.”
De geschiedenis is begonnen met het geschreven woord. Dus
besta je pas of maak je pas deel uit van de geschiedenis als er
over je geschreven wordt.

Ode aan Joke
Zonder Joke zou ik deze reis nooit gemaakt hebben.
Amerika is van Joke en van mij. Alleen van ons allebei.
Dit nemen ze ons nooit meer af. Hier kan ook nooit iets
of iemand tussenkomen.
Dit is een droom, waarvan de realiteit beter is dan het
verlangen.
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Dit is een ervaring van ons beide.
Dit is een realisatie van ons beide.
Zonder Joke, geen Amerika.
Zonder Joke, geen dromen.
Zonder Joke, geen mij.

Amerika
Het derde bedrijf
Bedrijf 1: New York & New England
Fantastisch maar
opgekuist

Een ontdekking in
7 dagen

Highline Park
Williamsburg

Boston: Red Sox
Little Italy
Harvard & MIT

Bedrijf 2: music, music, music.
Nashville, of hoe ik van country ben gaan houden.
Memphis, of hoe ik van de Mississippi ben gaan houden.
New Orleans, of hoe ik van Po Boy’s, beignets en gumbo ben gaan houden.

IK ZOU EENS WAT MEER
OVER DE NOORD-AMERIKAANSE INDIANEN
MOETEN LEZEN!!!

Port Townsend, 22 augustus 2014.
Ik zit weer aan mijn schrijftafeltje met zicht op het meer hier recht tegenover. Ik weet ondertussen dat dit het Kah Tai Lagoon Wild Life Park is want ik ben er net een sigaretje gaan roken. Op een bord werd mij vriendelijk gevraagd het wildlife niet te verstoren. Dat heb ik dan
ook niet gedaan, tenzij roken een storende bezigheid zou zijn voor de eenden en andere rare
vogels in deze vijver.
Ik heb vannacht de meest uiteenlopende dromen gehad, waarvan ik er mij zoals gewoonlijk
geen enkele kan herinneren. In een ervan kwam Chokri voor. Dat die me zelfs tot in de Verenigde Staten in mijn dromen achtervolgt. Definitief wakker werd ik van de laag opkomende
zon die recht door ons raam binnen scheen. Joke was naar goede gewoonte al minstens een
uur wakker en haar mails aan het beantwoorden. Ze maakt zich zorgen over de ice bucket
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challenge die nu ook onze contreien heeft bereikt. Een emmer ijskoud water over je heen
laten kappen als steun voor het onderzoek naar ALS. “Zit mijn haar nog goed”????
Ik zit hier nu al een hele tijd te peinzen over An Officer and a Gentleman. Jonge vrouw in
desolaat stadje hoopt gekidnapt te worden door jonge piloot van het Amerikaans leger om
zo aan haar lot te ontsnappen. Hoe vervelend moet het hier geweest zijn in de jaren ’70 dat
je een leven in een legerkamp verkiest boven Port Townsend? Hoe seksistisch ook dat het
arbeidersmeisje moet gered worden door een prins in een zilveren straaljager. Ik vraag me af
of die mentaliteit hier nu nog heerst. Te oordelen aan de kranige oudjes die gisteren aan de
docks Woodstock aan het herbeleven waren, zou je toch denken van niet. Zijn dat dan ook
allemaal inwijkelingen? En is dit dan de locale vorm van gentrification, waarbij de welgestelde progressieve bobo’s oude buurten van de ondergang redden? En is dat dan wel zo’n
slechte zaak als wij soms denken?
AN OFFICER AND A GENTLEMAN.
Nationaal Historisch Erfgoed.
Maar ik heb er wel niks van gemerkt.

Astoria, 22 augustus 2014.
Ik rijd nu al bijna 10 dagen in Noordwest Amerika rond en ik heb nog geen enkel wild dier
gezien. Geen beer, geen eland, geen walvis. Noppes. Een mens zou zijn geld terug moeten
vragen. Maar ik kan natuurlijk nog altijd naar de Zoo.
Het afscheid van Letitia en Robert vanochtend in Huber’s Inn was tegelijk hartverwarmend
maar ook tenenkrullend. Zeker toen Letitia aan het ontbijt een gedicht begon voor te lezen
dat ze ter ere van een of ander kunstwerk had geschreven. Dat blijkt hier in Port Townsend
een gebruik te zijn in een bepaalde galerij, waarvan er overigens veel floreren in dit onooglijke stadje. Zo zie je maar waar het alternatieve geld naartoe vloeit. Het kunstwerk heette
overigens heel origineel “Mother & Child”. Niet lachen aub. Wij hebben ook minstens 15
minuten onze lach moeten inhouden.
Ik kijk hier vanuit mijn hotelkamer in de Holliday Inn Express in Astoria uit op een indrukwekkende brug die Columbia River overspant. Indrukwekkend wil ook echt zeggen: indrukwekkend. Ongeveer 50 meter boven mijn hoofd hangt een enorm groen stalen staketsel dat
het einde van een twee kilometer lange brug vormt. Ergens in het midden ligt de grens tussen de staten Washington en Oregon, waar we ons nu bevinden.
Voor de rest hebben we vandaag vooral gereden, gereden en nog eens gereden. Maar hoe!
Ik weet dat ik zuinig moet zijn met mijn adjectieven en superlatieven, maar om te beschrijven door welk landschap we gereden zijn, heb ik er gewoon niet genoeg in mijn repertorium
zitten. Door en langs het Olympic National Park. Met eeuwige sneeuw bedekte bergtoppen
in de verte. Een kronkelende Highway 101 langs torenhoge ceders en diep blauwe meren.
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Soms waren we helemaal alleen op de weg. Af en toe kruiste ons een gigantische truck met
boomstammen. Het zonlicht brak door de dennennaalden. Adembenemend. Mooi.
Ik blijf het een klein mirakel vinden dat ik hier ben. Dat ik dit nog kan meemaken, nog kan
zien. Samen met Joke, altijd de vrouw van mijn leven, behalve als ze onderweg haar regels
krijgt. Maar soit, gelukkig is dat een tijdelijke, weliswaar steeds weerkerende kwaal.
Joke’s kredietkaarten worden hier geweigerd. Blijkbaar heeft dat te maken met het feit dat
we ze ook in Canada gebruikt hebben en dat de maatschappij nu denkt dat ze gestolen kunnen zijn. Al maar goed dat ik die van mij niet gebruikt heb in Canada want dan zouden we
pas een probleem hebben. Morgen Kristel van de bank eens bellen. Die zal ook niet blij zijn
op een zaterdag.
Joke schiet altijd zo snel in paniek. Alleen kalmte kan je redden. En geld.
Het dilemma.
Hoe laat ik mijn circle of concerne samenvallen met mijn circle of influence? Doe ik dat door mijn circle of influence uit te breiden? Of
doe ik dat door mijn circle of concerne in te krimpen?
TO BE OR NOT TO BE
THAT’S THE QUESTION.
Ik ben helemaal niet goed
in het beschrijven van
Hoe beschrijf je de groene tinten die bijna geruisloos
landschappen. Ik zou daar
overgaan in een helder blauw licht dat dan weer plots
wat op moeten oefenen.
grijs wordt en opgelicht door het helder geel van een
Hoe beschrijf je de groene
doorbrekende zon? Hoe beschrijf je al die onverwachte
tinten die bijna geruisloos
visuele indrukken? Of andere zintuiglijke ervaringen?
overgaan in een helder
Zodat je ze ook echt kunt voelen, proeven of zien.
blauw licht dat dan weer
plots grijs wordt en opgelicht door het helder geel
van een doorbrekende zon? Hoe beschrijf je al die onverwachte visuele indrukken? Of andere zintuiglijke ervaringen? Zodat je ze ook echt kunt voelen, proeven of zien.
Gisteren zei ik tegen Joke dat ik kon ruiken dat we terug in de Verenigde Staten waren. Maar
hoe moet ik die geur dan omschrijven? Ik weet het niet. Maar waarom zou ik alles wat ik
ervaar op papier moeten kunnen zetten? Is dat de essentie van schrijven? Ik kan ook andere
dingen beschrijven. De dingen die gebeuren. De dingen die ik zie en hoor. Zoals vanavond: ik
moest mijn naam uiteraard spellen om een tafel te krijgen in The Bridgewater Inn hier aan
de oevers van Columbia river. Het meisje met het mercuro rood haar zei dat ze mijn gezicht
wel zou onthouden. Ik antwoordde dat ze veel beter mijn haarsnit kon onthouden. Humor.
Haha!
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Aan de bar dronken we een lokale porto. Naast ons kwamen drie locals zitten, waarvan één
een Aziatische vrouw bij zich had. In Tennessee zou je ze Hillbilly’s noemen. Hier misschien
gewoon cowboys. Lange paardenstaart. Baseballpetjes op. Een sik die onderaan hun kin begint. Ze bestelden een shot whisky dat ze in één teug naar binnen goten. Daarna namen ze
elk een verschillende pint. De ene een Guinness. De andere een lokaal bier. En de derde verdomme toch wel ‘n Stella Artois zeker. Als je dit leest zou je misschien denken dat we in één
of andere ordinaire kroeg zaten. Integendeel. Het was best een posh establishment. Een oud
pakhuis aan de waterkant dat gerenoveerd werd tot restaurant annex brouwerij, wijnproeverij en nog van alles. Het publiek was heel divers. Waarschijnlijk zoals dit stadje.
Weet je wat ik nog geen enkele keer in de Verenigde Staten heb gedaan? Zo’n typische Amerikaanse kroeg uit de films bezocht. Zo’n vettig ding met in het midden een pooltafel waaraan een del in korte rok op naaldhakken met een baseballpetje op staat te biljarten. Waar je
shotjes Tequila drinkt en pinten bier. En iedereen seksistische opmerkingen staat te maken.
Eigenlijk denk ik dat ik hier in Astoria mijn laatste kans op dit stukje wildwest fantasie heb
verkeken. Hoe groot zou mijn geluk niet zijn om in zo’n zaak samen met Joke een potje te
poolen?
GOEIENACHT!!!

Astoria, 23 augustus 2014.
Vanuit ons hotelraam zie ik verschillende kleine bootjes op Columbia river liggen. Vissers.
Het is zaterdag. Vandaar waarschijnlijk. Het is een grijze ochtend, maar in Portland voorspellen ze 27°C. Ik weet dus weer niet wat ik moet aandoen. Het zweet breekt me al bijna uit
alleen bij de gedachte. Vooral omdat we pas om vier uur in ons hotel kunnen.
Wat verderop hier, naast ons hotel, ligt Suomi, de Finse Broederschap. Een gedenkplaat op
het plantsoen voor een gebouw in de vorm van een grote witte bunker onthult echter dat
hier in 1913 de Finse Socialistische Partij gehuisvest was. De gedenkplaat is niet voor deze
prille uiting van socialisme in de Verenigde Staten aangebracht maar wel omdat hier in dat
jaar de Indische onafhankelijkheidsbeweging werd opgericht. Wow, in Astoria, of all places.
Een gouden tip: zorg dat je je kredietkaart zowel in de Verenigde Staten als in Canada kunt
gebruiken. En vooral andersom. Want in de Verenigde Staten werken ze nog niet met de
veel veiligere pincodes. Vandaar dat ze je kaart dus maar blokkeren als je even in Canada
bent geweest omdat ze denken dat ze wel eens gestolen zou kunnen zijn en ze er in Canada
dus schone schijn mee aan het maken zijn. Als dit je dan in het weekend overkomt, zit je
mooi zonder geld, want in België kunnen ze dat pas maandagochtend oplossen. Tot dan
moet je je maar bij de andere bedelaars voegen.
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Portland, 23 augustus 2014.
De heimwee moet zich wat hebben laten voelen want we hebben daarnet een wit wijntje
gedronken op het lokale Festa Italiano. Een volledig plein hadden ze ingenomen in het centrum van de stad. Centraal een podium omhangen met Italiaanse vlaggen, waarop archetypische crooners Italiaanse canzones ten beste gaven. Meer cliché kon gewoon niet. Je kon ook
een reis voor twee naar Italië winnen. Aan een standje kon je Ducati’s, Vespa’s en Fiat 500’s
bewonderen. En natuurlijk was er ook spaghetti met meatbals. De Italianen vertoeven al
meer dan 100 jaar in de Verenigde Staten. Amper enkelen onder hen spreken nog Italiaans.
Als je je cultuur zolang kan vasthouden, belooft dat voor Genk.
Vanochtend heb ik om één of andere stomme reden de Historic Columbia Highway gemist. Ik
denk zelfs dat ik nog weet waar ik dat precies deed. Ik had rechts van Columbia River moeten blijven en niet de brug over zoals de gps aangaf. Ellendig ding. Je kunt er dan wel niet
verloren mee rijden maar de gewenste wegen geeft zij ook niet aan. We luisteren als makke
schapen naar wat machines ons bevelen. Waar gaat dat eindigen?
Via Interstate 5 naar Portland dus. De meest leefbare stad van de Verenigde Staten. Waarom? Daar ben ik nog niet uit. Volgens onze gids omdat er zoveel parken zijn. Omdat je er
kunt fietsen. Ja, ik weet het niet. Ik zie wel veel fietspaden maar weinig fietsers. En parken?
Die moet ik morgen maar eens gaan ontdekken. De belangrijkste bezienswaardigheid is hier
volgens mij nog dat je overal, maar dan ook overal, op straat kunt eten. De eetbarakjes liggen hier allemaal op verschillende plekken in clusters bij elkaar. Chinees, Mexicaans, Thais,
braadworst en falafel. Noem het op en je kunt het hier buiten eten.
Portland is een witte stad. 7% zwarten. 7% Hispanics. En 6% Aziaten. Downtown is een levendig shopping center met alle grote ketens. Old Town, met haar zaterdagmarkt die ook op
zondag open is, is dan weer heel alternatief. Het Sfinxfestival noemde Joke het heel raak.
The Pearl District is de chique hippere buurt, met boetieks en kunstgalerijen. Heel aangenaam om te wonen, denk ik. Maar toch een beetje steriel, vind ik op het risico af niet cultureel correct te zijn.
Wat er mij doet aan denken dat Joke me tijdens de lunch het interview met Bruno Tobback
in De Morgen heeft voorgelezen. Titel: “Ik kan er niet aan doen. Ik heb een grote mond.” Je
kunt het draaien en keren zoals je wilt maar Bruno weet het wel altijd raak te formuleren.
Maar het is een oude wet, die al terug gaat tot het stenen tijdperk, dat leiders alleen beoordeeld worden op hun overwinningen en afgerekend op hun nederlagen. Dan staan de aasgieren gereed om de gewonde leeuwen te verscheuren. Wow, wat een metafoor!
Portland loopt overigens vol drugverslaafden. Methyl Acid, denk ik. Zeer jong, volledig van
de kaart, zowat op iedere hoek van de straat. Voor hen moet het een hele troost zijn om in
de meest leefbare stad van de Verenigde Staten te overleven.
Oei, ik ben blijkbaar in een negatieve bui. Vreemd, want ik heb best een fijne dag gehad. Wat
gezweet natuurlijk want het is hier zo’n 30°C. Maar ondertussen heb ik een koude douche
genomen en zit ik hier rustig te schrijven terwijl Joke op bed een nota van John Crombez ligt
te lezen. Een mens moet bijblijven, nietwaar.
23

Het plan is om morgen parken te bezoeken. Portland is wereldvermaard voor haar rozen.
Misschien moet ik er maar eens een rode voor mijn socialistische vrienden meenemen en
brengt zij hopelijk de vinnigheid die wij zo ontberen in onze gelederen. Wow Dirk, het regent
metaforen vandaag.
WAAROM SPREEKT OP EEN FESTA ITALIANA IN PORTLAND
NIEMAND ITALIAANS, BEHALVE DE ZANGER
EN DAN NOG ALLEEN ALS HIJ ZINGT
O SOLO MIO?
(Ik was mijn gat met Brio. Wat is er eigenlijk van dat merk geworden?)

1 uur later.
Ik ga mijn mening over Portland wat bijstellen. Ik ben hier net tegenover ons Paramount Hotel op Taylor street een sigaret gaan roken. Daar ligt een heerlijk pleintje dat door een zekere
mevrouw Schitzer gefinancierd werd. Hier wat verder op Broadway ligt ook al een theater
dat haar naam draagt. Een vrijgevige filantrope dus.
Maar dat pleintje… Op het einde ervan ligt een fontein, waarin kinderen kunnen ravotten.
The Teachers Fountain, ter ere van alle leerkrachten die iedere dag onze kinderen inspireren.
Daar rond een terras met gezellige rode metalen stoeltjes waar de ouders bij een glas kunnen verpozen. Dat glas kunnen ze krijgen in The Elephant in the Park, een gezellige moderne
bar met grote glazen ramen en een rode luifel. Daarnaast een groot schaakbord.
Dit is een van de mooiste en leefbaarste pleintjes die ik ooit ontdekt heb. En dat allemaal
door gewoon een sigaret te roken, wat overigens verboden is op dit pleintje. Ik ben er dan
maar als een ongewenste observator omheen gewandeld.
Een sigaret roken in de Verenigde Staten is trouwens een vermoeiende bezigheid. Waar mag
het? Waar niet? Op terrassen nooit. Binnen al zeker niet. In de meeste parken en op veel
pleinen ook niet. En aan sommige uitgangen van allerlei zaken hangen bordjes dat je in een
straal van 10 feet niet mag roken. Dit is een probleem want ik weet niet hoeveel een feet is.
Eigenlijk kun je hier dus alleen al wandelend op het trottoir roken. Wat ik dus ook doe, ondertussen bezorgd om me heen kijkend of ik me niet in een verboden zone bevind. Maar ik
heb gelukkig altijd Joke in de buurt die me daar dan zeer attent op wijst. Ook dat ik mijn
peuken niet op de grond mag smijten, wat de stress alleen maar groter maakt omdat ik dan
ook nog eens naar een vuilnisbak moet uitkijken.
Maar dat pleintje hier tegenover ons hotel vind ik dus geweldig.
NO SMOKING!!
Ik zat hier net live in een Fellini film. Of nog beter: in “Le Bal” van Ettore Scola. Maar dan in
open lucht. Niet te geloven. Ik ben er nog niet goed van. Weet je nog: dat pleintje tegenover
ons hotel waarover ik het daarnet had? Vanavond was een gedeelte daarvan afgesloten om
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te dansen. En dat is hier blijkbaar een ongelooflijk succes want de hele dansvloer stond vol.
Met koppels van werkelijk alle leeftijden die allen hun eigen versie van een of andere zeer
vreemde vorm van stijldansen beoefenden. Iedereen had zich ook speciaal voor de gelegenheid gekleed. Een vrouw met een roze tutu. Een man met een onbestemde paarse broek.
Weer een andere vrouw met een zomerhoed. En zo ging dat maar door. Ik had geen idee van
hoe ik mij hierbij moest voelen. Vertederd? Plaatsvervangende schaamte? Opgewonden
verwondering? Ze deden allemaal zo hard hun best. En het had echt wel iets van een onbeholpen schoonheid. Gewoon prachtig. Maar ook triest. Het leken immers geen vaste koppels
maar allemaal eenzame mensen die hier oprecht een partner opzoeken om hun lichaam
even los te dansen. Terwijl de types toch heel preuts, een beetje afstandelijk leken.
Ik zei nog tegen Joke: “Als je dit in een scenario wilt beschrijven, hoe begin je daar dan aan?”
Misschien zo:
EXT. EEN PLEINTJE IN PORTLAND.

AVOND

Lichte, wat klassiek aandoende muziek.
Een 50-tal mensen vormen organisch koppels om ieder op een andere manier te dansen. Het
ene koppel wat uitbundig, met pirouettes en schokkende, vloeiende bewegingen van de lenden bij iedere ritmewisseling. Het andere voorzichtig, gereserveerd iedere pas tellend.
Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid meegebracht. Een bloem in het haar. Een extravagante broek. Een specifiek hoofddeksel. Favoriete dansschoenen. Plooien rok. Gebloemde
jurk… Alle leeftijden. Jong danst met oud. Oud danst met jong. Een oeroud paringsritueel.
Maar dan beschaafd, gereserveerd. Met een beetje kwade wil zou je kunnen denken dat dit
een voorspel is tot… Ja, tot wat?
Want je weet eigenlijk echt niet wat je van deze collectieve beweging van zo uiteenlopende
ledematen moet denken. Let’s dance. Viva Fellini. Viva Ettore Scola. Viva de dansers aan
Elephants in the Park. Want zij hebben mijn fantasie op hol doen slaan.
Ik heb hier continu het gevoel dat ik in een film rondloop. Daarnet toen ik blokje rond liep
om een sigaret te roken bijvoorbeeld: de felle verlichte ingang van een theater, waar een
jonge gast helemaal alleen, zonder publiek, met kegels stond te jongleren. Quelle image!
Paradijs voor scenaristen. Vind eens iets vergelijkbaars in Vlaanderen.
I WANNA LIVE IN AMERICA
I WANNE LIVE IN AMERICA
Of in Marseille.
Of om het even waar Joke op mij ligt te wachten in bed, met haar tablet op haar knieën.
LOVE! LOVE! LOVE! LOVE!
(Ik wou dat ik kon tekenen).
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Portland, 24 augustus 2014.
Vertrouw nooit een plattegrond in een heuvelachtig gebied. Zeker niet als je van downtown
naar Washington Park wilt wandelen. Het is zo’n 200 meter hoogteverschil dat je op minder
dan 2 kilometer moet zien te overbruggen. Voor wat eigenlijk? Een bos, waar wat wegen
doorheen slingeren. Bezienswaardigheden: een rozentuin en een Japanse tuin. Mooi. Over
naar…
De terugtocht bergaf. We passeerden het stadion van de Portland Timbers (de houthakkers
van Portland) die deze namiddag tegen Seattle speelden. Een echte North-West derby dus.
Want we hebben het over soccer. Lekker ouderwets Europees voetbal. Een balsport voor
echte atleten in tegenstelling tot American Football en zeker baseball dat werd uitgevonden
voor kauwgum spugende kerels met overgewicht. De kleuren van het team van de Portland
Timbers zijn groen en wit, net zoals die van Celtic Glasgow. De supporters komen in dichte
drommen naar een opvallend open stadion, waar je van de buitenkant goed de sfeer in de
tribunes kunt aanschouwen. Het veld ligt wat lager dan het grondniveau zodat je echt wel
een ticket nodig hebt om de match te kunnen volgen. Maar het stadion was uitverkocht.
Spijtig want ik had dit wel eens willen meemaken.
De gezangen die van de tribunes rolden klonken vertrouwd zoals bij ons. Maar de sfeer achter de hekken, in het stadion rond de tribunes, was helemaal anders. Het leek wat op een
gezellige familiedag in het park. Je kon er je gezicht in de kleuren van het team laten schilderen, Thaise barbecue eten en rond open bars een pint drinken. Het was een warme dag vandaag en dat maakte de sfeer nog gezelliger. Net als in Europa is voetbal hier vooral een familie aangelegenheid. Heel veel jonge vrouwen ook.
Ik heb mijn wilde dieren in de North-West wel moeten missen, maar mijn indianen heb ik
vandaag wel gekregen. Waar anders dan op dat fantastische pleintje tegenover ons hotel.
Vandaag was het daar de beurt aan wat multiculturele activiteiten. Na een LatijnsAmerikaans groepje en een voordracht door een Indische vluchteling, was het aan de Native
Americans om hun kunstjes te tonen. Het waren leden van verschillende stammen die heel
erg hun best doen om hun cultuur te bewaren. Een ouderling, weliswaar met een cowboyhoed op, kwam wat oude legenden vertellen. Daarna was het de beurt aan de jongeren om
te dansen. Ik herinner me vooral de Lakota uit het Midwesten, waar het gras tot op schouderhoogte groeit. Hun dans beeldde het plattreden van dat metershoge gras uit. Kijk eens
aan. Zo leert een mens nog eens iets.
Lunch. Ik Pastrami Reuben met zuurkool en aardappelsla. Joke Tuscan Chicken, kip met paprika en mozzarella. Op dat pleintje dus bij Elephants in the Park.
Alsof we nog niet uitgetaffeld waren, zijn we dan maar wat verder getaffeld, naar the Waterfront, waar zowat half Portland verzamelen had geblazen. Het was een hete dag, maar als je
in de schaduw bent, koelt het aangenaam af. De hitte is dus goed te harden als je uit de zon
blijft.
Volgens Joke zijn de jongeren die hier op het gras verzameld liggen allemaal drugverslaafden. Nee dus. Gewoon wat jongeren die hun vakantie of jeugd alternatief proberen door te
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brengen. Met muziek spelen. Juweeltjes maken en de wereld verbeteren. Dit zijn de Indignados, waarvan ik wel moet zeggen dat ze wat lang vakantie aan het nemen zijn naar mijn
goesting. De straat op verdomme!
Portland en heel de Westkust tot hiertoe is heel alternatief en progressief. Als je de progressieve kant van Amerika wilt ervaren, moet je hier zijn. In Washington blijkt marihuana gelegaliseerd. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit een maatstaf is waaraan je progressiviteit afmeet. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en omgaan met het milieu, de openheid
naar holebi’s, merk je dat dit een open, verdraagzame samenleving is. Wel allemaal wat up
level en weinig working class, maar wat dan nog.
Op een terrasje van een vrij shabbig café, waar ik neerstreek omdat ik minstens een uur niet
meer wou bewegen, hebben we kennis gemaakt met Terian, een jonge zwarte uit South Carolina. Een grappige, welbespraakte gast die aan de kost probeert te komen als muzikant. Hij
had een stapeltje zelf geperste cd’s bij die in krantenpapier waren ingepakt. Aan een voorbijganger ruilde hij er een voor een sigaret. Wij hebben er 10 dollar voor gegeven. Maar in
ruil heeft hij daar wel een persoonlijke boodschap voor op het krantenpapier geschreven. Ik
raadde hem aan om beroemd te worden, zodat ik dan een van zijn eerste platen zou hebben. Een collectors item.
Joke vraagt me net waarover ik aan het schrijven ben. Ik heb de indruk dat zij soms graag zou
willen zeggen waarover ik moet schrijven. Curieuzeneus. Ik zal het haar wel allemaal eens
voorlezen. Maar laat ik dat nu nog maar wat rekken.
IK BEN KLAAR VOOR EEN SIGARET.
Wist je trouwens dat ik dit boekje iedere late namiddag na een koude douche in mijn onderbroek probeer vol te schrijven? Maar ik vrees dat ik het niet vol ga krijgen.
Ik nam hier net de lift na een dubbele sigaret. Een zwarte, waarschijnlijk homo, vroeg me van
waar ik was.
“I’m from Belgium,” zei ik.
“I used to live in Holland.”
“Where?”
“Amsterdam. Ik spreek een klein beetje Nederlands.”
Hij moest een verdieping hoger zijn dan ik en ik heb dan maar afscheid genomen met:
“Goedenavond.”
Het eten hier om de hoek in SP was weer fantastisch. Vooral de oesters zijn hier zo lekker.
Een kleine schelp maar het vlees dat erin zit is vol en sappig. Je kunt in de Verenigde Staten
en zeker ook in Canada heel lekker eten. Dat is een vooroordeel dat je aan de kant moet
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schuiven. De hamburgers en steaks zijn gewoon geweldig. Maar de kaart heeft nog zoveel
meer te bieden. The seafood is onbeschrijflijk. Rijk en lekker. Krab en kreeft is om je vingers
van af te likken en vooral heel somptueus. Maar ook de vis. Heerlijk.
Ik heb daarnet als pousse café een Bel Pear Cognac gedronken. In Victoria had ik al een Pear
Calvados gedronken. Ik veronderstel dat het op basis van peren wordt gemaakt. Het is wat
zoeter dan de cognac of calvados die wij gewend zijn maar minstens even vol en scherp van
geur en smaak.
Kortom: je moet de Verenigde Staten zeker niet mijden voor het eten.
ENJOY!
Dat betekent “geniet ervan” en met dat simpele woordje zetten ze je bord voor je op tafel.
ENJOY!!!
Bij mijn vorige sigarettenvlucht aan de achterkant van de blok waar ons hotel ligt, liep aan de
overkant van de straat een zwarte in een rood lakei uniform uit de 18 de eeuw voorbij. En zo
kijk je je ogen hier uit je hoofd. Telkens iets nieuws, dat je nog nooit daarvoor gezien hebt.
Dat is reizen. Zeker in de Verenigde Staten. Dat is iedere dag nieuwe ervaringen volop opsnuiven.
ENJOY!!!

Portland, 25 augustus 2014.
AARDBEVING IN NAPPA VALLEY.
Dat is ondertussen al twee dagen geleden maar ik vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg
om te melden. We zitten dan ook een stuk noordelijker. Het was de hevigste aardbeving in
25 jaar met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter. De beelden op televisie waren vrij
spectaculair. Historische gebouwen beschadigd. Een paar hevige branden. Veel schade aan
wijnwinkels. Maar gelukkig geen doden. Wel enkele gekwetsten. De komende dagen verwachten ze nog wat naschokken, maar nooit meer dan 3.0 tot 5.0 op de schaal van Richter.
Spannend. Maar we zijn pas woensdagavond in Noord Californië. Daartegen zal het beven al
wel gedaan zijn.
Het is nu maandagochtend en Portland zit er
bijna op. Het was een
aangename stad, maar om
nu te zeggen “wow”? Volgens mij beoordeel je een

Portland moet één van de leefbaarste steden van de
Verenigde Staten zijn.
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stad toch nog altijd op de beleving. Wat viel er te beleven? Was het een vibrerend leven in
buurten die de norm stellen? Dat miste ik een beetje. Maar misschien ligt het hier ook allemaal wat onder de radar. Portland moet één van de leefbaarste steden van de Verenigde
Staten zijn. Met heel veel plannen en inzet wordt er aan duurzaamheid gewerkt. Dat merk je
soms ook op straat. Met gescheiden afvalinzameling enzo. Zelfs de publieke vuilnisbakken
hebben gescheiden compartimenten. Het is in ieder geval een heel propere stad, waar onze
steden een puntje aan zouden kunnen zuigen. Eigenlijk geldt dat voor alle Amerikaanse steden. Soms zie je langs de weg borden staan met astronomische boetes voor zwerfvuil. Astronomisch is hier dan ook echt astronomisch: 200.000 dollar. Dan ga je al eens nadenken.
Joke wist me juist te melden dat Patrick Janssens de nieuwe directeur van KRC Genk wordt.
Dat is nog eens goed nieuws. Een rode Kielse rat die de beerput van de Genkse burgerij komt
uitmesten.

Newport, 25 augustus 2014.
Joke is zich aan het installeren op het terras van ons hotel: Inn at Nye Beach. Zo gelukkig heb
ik haar al lang niet meer gezien. En als Joke gelukkig is, dan ben ik dat ook.
De hotelkamer is hier weer immens, zoals alle kamers waar we tot hiertoe gelogeerd hebben
in de Verenigde Staten en in Canada. Het zal wel bij hun huisstijl horen, veronderstel ik. Take
it big. Think big. Een bed waar je twee koppels gelukkig mee maakt. Een salon met twee ruime fauteuils, salontafel en open haard. Een bureau, waaraan ik nu zit te schrijven. Een aardig
buffettafeltje met microgolf en koffiezet. Aparte badkamer en kledingkast. Met daartussen
genoeg ruimte om een party met 30 gasten te organiseren. Groot dus. Big.
Maar het terrasje met de twee tuinstoelen is voor Joke de hemel in West-Oregon. The view
op de Pacific is dan ook spectaculair. Een breed, kilometers lang geel zandstrand, waarop
schuimende golven zich neerstorten. De zon glinstert oogverblindend op de oceaan. Aan de
randen van dit gezichtsveld het einde van wat een baai zou kunnen zijn, natuurlijk bekroond
met een vuurtoren. Ik hoor de zee. Ik hoor de meeuwen.
Portland hebben we afgesloten met een scherpe espresso bij Starbucks. De rit door Oregon
was weer verrassend prachtig. Een heel ander landschap dan tot nog toe. Het heldere groen
maakte plaats voor zinderend geel. Zonovergoten, zoals in de Provence. Dit is de wijnstreek
van Oregon. Onderweg wezen wegwijzers ons om de zoveel kilometer de weg naar de wijnkelders en wijngaarden. Een echt landbouwgebied, dat naast druiven ook veel appels, hazelnoten en walnoten produceert.
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Na zo’n 70 kilometer door
dit zinderende vlakke landDe weg werd bochtig en de ceders rezen ten hemel.
schap doken de heuvels
Tot we bijna pardoes op die prachtige, gigantische,
weer voor ons op. De weg
brute Stille Oceaan botsten. Vanaf hier moet Highway
werd bochtig en de ceders
101 ons langs de kust naar San Francisco voeren.
rezen ten hemel. Tot we
bijna pardoes op die prachtige, gigantische, brute Stille Oceaan botsten. Vanaf hier moet Highway 101 ons langs de
kust naar San Francisco voeren.
Onderweg zijn we nog gestopt in een kleine baai. Een kreek eigenlijk, waar aan de overkant
een paar zeehonden aan het verpozen waren op het strand. Op de pier vroeg ik aan een visser wat hij aan het vangen was. Aan zijn vislijn zat geen haak maar een soort val, waaraan
een kippenbil als aas zat.
“Crabs,” antwoordde hij.
Hij gebruikte kip als aas omdat vis alleen zeehonden en zeemeeuwen aantrekt.
In een klein gezellig barretje, ingericht in piratenstijl, aten we nog maar eens zo’n heerlijke
kom clam showder. Ik moet toch echt dat recept eens opzoeken als we thuis zijn.
Ons hotel ligt op een heuvel in Ney Beach, wat zoiets als de lido van Newport moet zijn. Onderaan die heuvel ligt een klein badcentrum met wat restaurants (van die typische Amerikaanse diners), wat souvenirshops, ijssalon en natuurlijk een Ierse pub. Een badplaats met
een strand maar dan wel zonder badgasten in bikini’s of zwembroeken. De zon schijnt maar
de harde wind is kil, zodat iedereen hier een warme sweater aan heeft.
Vermits we onze kamer nog niet binnen konden zijn we even naar de historic Bay Front gereden. Dat is dus weer echt Amerika. Een oude vissershaven die nog voor de helft uit echte
visverwerkingsbedrijven bestaat en voor de andere helft door de toeristische industrie is
ingepalmd. Maar dan wel een soort toerisme dat al een halve eeuw op dezelfde schaal en
met evenveel couleur locale standhoudt. Een straat langs het water, met houten pieren en
dokken. Sommige zaken lijken op van die typische saloons met pooltafels zoals je ze in de
films ziet. Mo’s is een restaurant dat eruit springt. Het werd hier in de haven in 1946 opgericht door een 33-jarige kettingrokende straffe madam. Ze is in 1993 overleden maar slaagde
er toch maar in een kleine keten van Mo’s restaurants langs de westkust uit te bouwen.
De docks zijn ook gekend voor hun zeeleeuwen, die op houten planken in het water en wat
verder op een golfbreker komen zonnen. Die op de houten docks vlakbij de wal liggen op
nog geen vier meter van de pier, waar de mensen hen kunnen bewonderen. En de show stelen doen ze dan ook met hun hevig gebalk en schermutselingen voor de beste plek op het
dock.
Het zijn allemaal mannetjes, naar verluidt. De vrouwtjes zitten nog in Californië. In de zomer
trekken de mannetjes naar Californië om er eens goed van giet te gaan. Daarna komen ze
terug naar hier. Deze mannetjes hadden er dus al een vermoeiende zomer in Californië op
30

zitten en lagen zalig te slapen en te zonnen aan de rand van het water. Hun testosteron was
toch nog niet helemaal uitgewerkt want af en toe haalden ze vervaarlijk uit naar elkaar.
JOKE VINDT HET HIER FANTASTISCH.
Ze is zo gelukkig met haar I-pad op ons terrasje met zicht op de Pacific Ocean.
KRC Genk heeft blijkbaar ook een nieuwe trainer. De Schot Alex McLeish. Aan zijn cv (Glasgow Rangers, Aston Villa…) te zien goed nieuws. Dat zou normaal gezien spetters moeten
geven in combinatie met Patrick Janssens.
WE LOVE YOU RACING!!
Een goede raad: neem nooit gebakken oesters in een bun. Niet te vreten. Mo’s heeft wel
mooie verhalen maar voor het eten moet je er niet zijn. Eén van die verhalen is dat ooit een
vrouw, die voor Mo’s geparkeerd stond, haar auto in vooruit in plaats van achteruit had gezet en aldus frontaal de zaak binnen reed. Mo was niet kwaad maar legde haar arm om de
vrouw haar schouder en zei: “in het vervolg zal ik hier een garagepoort plaatsen.” En dat
deed ze ook. De ramen aan de voorkant van Mo’s in Newport zijn een soort garagepoort die
in de zomer soms wordt open gezet.
Bayfront is op een maandagavond helemaal uitgestorven. Zelfs de twee shabbige kroegen,
waarvan je toch zou verwachten dat ze ontploffen van het leven, waren leeg. Ze zullen waarschijnlijk wachten op het einde van de shift van de visverwerkers aan de overkant. De fabriekjes verwerken krabbenvlees.
Quote van de dag:
“Ben jij eigenlijk blij dat je een man bent?”
Joke Quintens
Waarop volgde dat zij wel graag een man was geweest omdat ze het dan veel verder geschopt zou hebben. Ik sprak dat kordaat tegen. Alles wat zij bereikt heeft, heeft ze op eigen
kracht en met haar eigen merites gedaan. Waarvoor chapeau.
JA
IK BEN BLIJ DAT IK EEN MAN BEN!
I’M THE DUDE.
Net zoals de zeeleeuwen op de dokken van Bayfront in Newport. Lekker lui mijn territorium
afbakenend door een grote mond op te zetten.
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Newport, 26 augustus 2014.
Ik heb 10 uur aan een stuk in een diepe slaap doorgebracht, waardoor ik nu al bijna een uur
groggy rondloop. De koffie van de French Press in onze hotelkamer smaakt slap. Maar dat
doet alle koffie hier. Vanuit het raam zie ik de Stille Oceaan nog altijd rustig haar golven op
het brede strand rondstrooien. Vanuit de verte komt een laaghangende mistbank aangezweefd. De zon schijnt en de wind waait minder hard dan gisteren.
Toen ik hier buiten op straat een sigaret stond te roken viel het me op hoe alle kabels hier
nog in de lucht hangen, alweer een typisch Amerikaans beeld onthullend. Iedere straat heeft
nog van die houten elektriciteitspalen, die een wirwar van kabels naar alle huizen verdelen.
Het huishoudpersoneel was al volop in de weer. Allemaal Latino’s en één zwart meisje. Ook
dat zal wel typisch zijn. Bij ons zouden dat Marokkaanse of Turkse meisjes zijn. Hier Latino
meisjes, die de bedden opmaken en de kamers prepareren voor de gelukkigen die dit kunnen betalen.
Eindelijk lijkt er wat common sense in de Vlaamse publieke opinie te sluipen.
ZWEEDSE COALITIE = RECHTSE COALITIE.
Het nieuwe politieke modewoord “framing” krijgt dus toch een wat duidelijker betekenis.
In België blijkt de herfst al aangebroken. De mensen hebben hun verwarming weer aangezet.
Nog een week om het tij te keren. We hebben het goed in de Verenigde Staten. Ik heb het
gevoel dat ik energie aan het opdoen ben en klaar ben om er in september weer in te vliegen. Laat die goesting nu maar lekker uitdijen. Maar deze laatste week ook nog vol zijn van:
LOVE, PEACE & UNDERSTANDING.
(Binnen 2 dagen zijn we in San Francisco).

Bandon, 26 augustus 2014.
Voor een echte mystieke ervaring moet je in Bandon aan de kust zijn. Je begint bovenaan
een gigantische duin. Daalt ongeveer 50 meter naar het strand, gehuld in een mysterieuze
nevel die vanuit de zee de kust inneemt. Het strand, breed, is bezaaid met gigantische rotsblokken, die ook nog uit de zee oprijzen. Table Rock, een grote rots met een afgevlakte top,
is alleen aan zijn contouren in de mist te herkennen. Hier verwacht je ieder moment een
zeilschip dat uit lang vervlogen tijden op de rotsen te pletter vaart. Zeemeeuwen kwetteren
er op los. Het strand ligt bezaaid
met drijfhout, dat vanuit de rivieren in de oceaan moet zijn beland
Voor een echte mystieke ervaring moet je in
en dan hier weer op het strand
Bandon aan de kust zijn.
werd geworpen. Uitgedroogd. En
daartussen, zo’n 10 meter van de
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branding: een dode, aangespoelde zeeleeuw. Recent, want nog niet ten prooi aan aaseters.
Dit is een beeld dat ik niet snel zal vergeten. Een strandwandeling door de mist. Je ziet geen
100 meter ver. De rotsen om je heen. Achter je de hoge duinen, ook doorkliefd met massieve rotsen. Voor je een rauwe oceaan, golven die op het strand openbarsten. En vliegen. Ellendige vliegen die tegen je aanplakken als was je een vers gelegde drol.
Joke heeft iets in het natte zand geschreven.

Joke

Dirk.

En natuurlijk gefotografeerd voor de eeuwigheid en Facebook. Wij twee te midden van deze
unieke mystieke ervaring. Waar heb ik dat verdiend?
Vanmiddag was het nochtans prachtig zomers weer toen we in Bandon arriveerden. We parkeerden aan the waterfront. Een houten kade aan de rivier die hier in zee uitmondt. Aan
deze kade drie typische diners in een houten barak. Daaruit kozen we na intens overleg Tony’s Crab Shack. Een barak waar je zelf gevangen krab kan komen stomen. Maar waar je dus
ook gewoon aan de bar iets kunt bestellen. Seafood uiteraard. Maar voor de Amerikanen die
niet zo seaminded zijn toch ook altijd zoiets als een gewone alledaagse hamburger.
“I survived the Tsunami at Tony’s Crab Shack” stond op het T-shirt van de dame die onze
bestelling opnam. Al twee dagen worden we aan de Oregon coast gewaarschuwd voor
Tsunami gevaar. Raar, want ik kan me niet herinneren dat hier ooit een Tsunami heeft huisgehouden zoals een aantal jaren geleden in Thailand en omgeving. Maar goed. Het zou kunnen in dit aardbevingsgebied. Wegwijzers helpen ons dan naar hoger gelegen gebieden om
aan de onverbiddelijke oceaan te ontsnappen.
Old Town Bandon is weer zo’n typisch iconisch Amerikaans stadje aan de oceaan. Een straat
langs het water, afgezoomd met een perfect onderhouden houten promenade en twee pieren die de rivier ingaan. Daarop staan mensen naar krab te vissen. Een hiermee parallel lopende mainstreet met een drietal straten daartussen. En overal gezellige, pittoreske winkeltjes en restaurantjes. Altijd heel authentiek, zoals je het ook verwacht en met lokale producten. In een candyshop hebben we bijvoorbeeld van die heerlijke pindakoekjes gekocht. Wat
verder kan je dan weer bij
niet minder dan twee boeIk blijf gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van
kenwinkels terecht. Tegenover elkaar. In één ervan
dit prachtige land waardoor wij nu aan het cruisen zijn.
heb ik staan bladeren in
Een land met zoveel tegenstellingen. Zoveel contradiceen boek over Curtis, de
ties.
kolonel die door de indianen in Little Big Horn in de
pan werd gehakt. Een hautaine blanke officier die al menig hulpeloos indianendorp onder de
voet had gelopen maar uiteindelijk toch het onderspit moest delven. Het blijft zo’n all American story. Een van de opperhoofden van de Sioux heeft dit huzarenstukje later nog opnieuw gespeeld in het Wild West Circus van Buffalo Bill. In het boek stonden ook foto’s van
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die stoere Cheyenne en Sioux krijgers. Ik blijf gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis
van dit prachtige land waardoor wij nu aan het cruisen zijn. Een land met zoveel tegenstellingen. Zoveel contradicties. Waar je zoveel kritiek op kunt uiten, maar waar je toch van gaat
houden omdat het zo onbevangen is, zo nieuw, zo haar eigen unieke cultuur en geschiedenis
heeft bepaald.
Je moet echt door dit oneindige landschap reizen om zelfs maar een kleine glimp te kunnen
begrijpen van dit land. Het is oneindig, onbezoedeld, maar als er ingegrepen wordt door de
mens, dan lijkt het telkens even groots als het land zelf.
Highway 101 langs de Pacific Ocean is buiten competitie de mooiste en indrukwekkendste
weg die ik ooit heb mogen berijden. Golvend en meanderend langs de kust. Dan weer door
prachtige wouden. Dan weer langs
een wilde, oogverblindende kust.
Highway 101 langs de Pacific Ocean is buiten
Nu en dan door een kleine gecompetitie de mooiste en indrukwekkendste
meenschap. Een schitterend, perfect onderhouden weg door een
weg die ik ooit heb mogen berijden.
ongerept landschap.
Waarschijnlijk is het ook de rijervaring in een automatiek die het allemaal zo aangenaam
maakt. Geen hectisch geschakel om de juiste versnelling te vinden waarmee je die heuvel
weer opgeraakt. Gewoon gas geven en cruisen. Ondertussen genietend van het land waar je
doorheen rijdt.
Vandaag was de rit in ieder geval fantastisch. Aanvankelijk langs kronkelende wegen die over
bergen langs de kust voerden, met weidse vergezichten op de oceaan, of op een baai, waar
op een landtong een vuurtoren gewillig stond te poseren om gefotografeerd te worden. Dan
weer een lang rustig stuk door The Oregon Dunes, duinen waarop onze kust alleen maar
jaloers kan zijn omdat ze ook dubbel zo hoog zijn. Zoals in de Verenigde Staten alles gewoon
dubbel zo groot is. Vooral de mobilhomes. Hier noemen ze dat campers. Ik heb er vandaag
heel wat gekruist. Bij ons zouden ze dat eerder een tourbus noemen. Sommigen sleuren
zelfs een uit de kluiten gewassen jeep achter zich aan. Amerikanen wonen in een land zonder gebrek aan ruimte en zullen dus ook wel veel ruimte nodig hebben.
We logeren in Bandon in zo’n typisch Amerikaans motel. Van die kleine huisjes die in een
vierkant rond een parking liggen. Het is de eerste keer dat ik in zoiets overnacht. Dat kan ik
dus ook weer van mijn lijstje schrappen. Samen met Joke maak ik mijn fantasie waar. We
trekken door de USA. Gisteren zag ik een kaart van dit volledige land en ik realiseerde me dat
wij eigenlijk nog niets van dit enorme land gezien hebben. Een paar kleine stipjes op een
gigantische kaart.
Het moet nu ongeveer 8 uur ’s avonds zijn. We hebben al gedineerd en zitten op onze kamer
in ons motel. Joke is op haar tablet bezig en ik zit aan het bureeltje te schrijven, wat ik nu
dus al twee weken contentieus volhoud. Ik vind schrijven nog altijd fijn. Ik moet dat onderhouden. Iedere dag iets op papier zetten. Of het nu een opdracht is of niet. Ik moet iedere
dag schrijven. Om het even wat. Het is het enige dat ik kan. En ik neem me plechtig voor dat
ik dat ook ga doen. Moleskine gaat nog geld aan mij verdienen. Als ik op reis ben, vind ik
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deze kleine boekjes wel handig. Ze zijn ook in andere omstandigheden handig omdat je ze
gewoon op zak kan steken. Dat dacht ik toch toen ik dit boekje kocht. Maar nu blijkt dat
weer iets te zijn dat los aan mij hangt en ik dus ook ergens kan vergeten. Zoals alles wat los
aan me hangt me nerveus maakt. Sleutels, portefeuilles, horloges, ringen, tabak en aanstekers. Ik beperk dat liefst tot een minimum. En dat doet me dus weer twijfelen aan dit boekje.
Soms mis ik het wel onderweg. In het begin van onze reis haalde ik het dan boven, op restaurant of zo, om er iets in te schrijven. Maar dat was dan weer zo asociaal. Dan zat Joke
daar tegenover mij, terwijl ik aan het schrijven was. Alsof ik een ander lief had, waar ik al
mijn aandacht aan schonk. Heel dat boekjesgedoe moet dus nog eens deftig overdacht worden.
Daarnet hebben we gegeten in Allanon, een zeer goed klein restaurantje hier in Bandon Old
Town dat volledig bestierd wordt door een viertal in het zwart geklede vrouwen. Joke en ik
zaten aan de toog en hebben elkaar naar goede gewoonte zitten plagen. Ik plaag Joke graag.
En zij plaagt mij graag. Als we nu dat plagerige nog beter van elkaar kunnen inschatten, gaat
onze liefde nooit meer kapot kunnen.
HOTTEST PLACE IN BANDON
BIGWHEEL
Farmer’s supplies & general store.
T-shirt in de etalage:
“Als God wou dat we vegetariërs waren,
dan had hij de jacht op broccoli veel spannender gemaakt.”
De Verenigde Staten zijn doordrongen van humor. Bijvoorbeeld, een klein briefje op een
tafeltje van het terras van een wijnbar in Bandon: “Customers only. It’s easy to become a
customer. Just order something.”
Wat een geweldige dag was dit.
I WANT MORE!
Het is ondertussen 10 voor 10 ’s avonds en we hebben zo ongeveer een goed uur zitten zappen. Amerikaanse televisie is een ramp. Het is reclame met wat programma’s tussen. Maar
dat weten we ondertussen al 30 jaar. Er verandert dus blijkbaar niets. Nochtans worden hier
fantastische series gemaakt, maar ik veronderstel dat die allemaal op betaalzenders worden
uitgezonden.
Joke ligt al een poosje verwoede pogingen te ondernemen om in slaap te vallen. Ik denk dat
ze wil dat ik bij haar kom liggen. Ik wil echter eerst nog een sigaretje roken. En dan kruip ik
lekker bij haar. Alhoewel ik dan bang ben om haar wakker te maken. Het is verdomme nog
maar 10 voor 10 (allez, ondertussen al 5 voor 10). Zo vroeg ga ik thuis nooit slapen, maar
hier blijkt dat ondertussen al dagelijkse kost te zijn. Vroeg onder de wol, maar daarom nog
niet vroeg uit de veren.
35

Jongens, jongens, wat schrijf ik erop los tijdens dit tripje door de Verenigde Staten. Zou het
dan toch aan dit boekje liggen? Dat schrijft zo lekker weg.
Dirk, ga een sigaret roken, pissen en dan naar bed.
DROOM ZACHT.
Xxxxxxxxxxxxxxx

Bandon, 27 augustus 2014.
Ik heb vannacht niet goed geslapen. Ik ben met rugpijn opgestaan. Het zal wel aan de afwisseling van al die verschillende bedden liggen. Terwijl ik dan zo wakker lag, moest ik denken
aan mijn ongebreideld optimisme over de Verenigde Staten. Dat mag best wat bijgesteld
worden. Zo fantastisch zijn de Verenigde Staten nu ook weer niet. Je hoeft er het boek van
Geert Mak “Reizen zonder John” maar op na te lezen. Dat geeft een veel genuanceerder
beeld dan twee geprivilegieerde Europeanen die door de Verenigde Staten cruisen.
Het ongebreideld neoliberalisme van de jaren ’80 heeft veel kapot gemaakt. De ongelijkheid
stijgt. Als je superrijk bent, krijg je het alleen maar beter tot je je afvraagt wat de overtreffende trap van “best” is. Het ziet er naar uit dat we in België met de nieuwe rechtse regering
dezelfde richting uitgaan. Het is toch ongelooflijk hoe rechts er altijd in slaagt haar ideologie
als wetenschap te verkopen.
Iedere ochtend brengt Joke me summier op de hoogte van hoe het er in België aan toe gaat.
De NVA wil een loonlastenverlaging van 3,5 miljard euro, onmiddellijk. Raad maar waar dat
geld vandaan moet komen. Tegelijk willen de onderhandelaars 40 nieuwe straaljagers kopen. Een snapshot uit de krant vat het mooi samen. Onder het stuk over de aankoop van die
straaljagers een andere titel: “Minder geld voor kinderopvang.” Het is maar door rechts haar
gang te laten gaan dat je merkt wat een verschil de socialisten in de regering maakten.
Het beloven weer spannende jaren te worden.
VIVE LA REVOLUTION!

Eureka, 27 augustus 2014.
We zijn in Californië! En dat alweer via en dankzij die prachtige Highway 101, ofwel the Pacific Highway. Ik kan er de lof over blijven afsteken. Wat een weg! Perfect onderhouden, gerieflijk golvend doorheen één van de mooiste streken die ik ooit heb gezien. Soms op vier
rijstroken met een maximum snelheid van 65 mph. Dan weer als gewone weg, kronkelend
door de bergen, achter iedere bocht een adembenemend schouwspel onthullend. De oceaankust, bezaaid met rotsen. Of een groen dal, een woeste rivier, een kalme kreek. En dan,
in Californië, zich een baan wroetend door de eeuwige schaduw van de Redwoods, oeroude
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bossen met reusachtige Sequoia’s. Deze bomen kunnen tot 100 meter hoog worden en 2000
jaar oud. Reuzen, die de weg afbakenen en ons naar San Francisco begeleiden.
Al van in de Olympic Mountains is het duidelijk dat heel deze kuststreek leeft van de houtindustrie. Al meer dan 150 jaar. Dat merk je vooral aan de gigantische vrachtwagens met stapels boomstammen die je met vervaarlijk gebrom passeren op de highway. Maar ook aan de
houtzagerijen. Of onderweg aan de vers gekapte stukken bos. Het lijkt er wel op dat na iedere kappartij opnieuw jonge boompjes worden geplant. Zo zie je dan verschillende stukken
bos met variërende hoogten, navenant waar de boompjes geplant werden.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw waren bijna alle bomen van de Redwoods gekapt. Tot
bezorgde burgers het redden van deze wouden ter harte begonnen te nemen. Ze kochten de
resterende bossen op en maakten er natuurparken van die nu bijna allemaal door de staat
worden beheerd. Toch is er nog een aanzienlijk stuk in handen van de houtindustrie, wat
geregeld tot wrijvingen met actiegroepen leidt. Maar ik zie de vrachtwagens met boomstammen toch nog altijd grommend voorbij rijden op Highway 101.
De Highway lijkt soms ook
verlaten, alsof we er alAmerikanen leven echt langs de baan en alles bevindt
leen op cruisen. Dat
zich dan ook langs die baan. Vooral veel fastfood, maar
maakt het nog eens zo
ook liquor stores, hardware stores, gun stores en natuuraangenaam. Alsof je al
lijk benzinestations om de auto’s voortdurend van goeddeze prachtige views voor
kope brandstof te voorzien.
jou alleen hebt. Ondertussen heb ik ook geleerd
dat als er een waarschuwingsbord staat dat je nog maar 45 mph mag rijden, er wat verderop een stadje in aantocht
is. En dan valt al die romantische pracht van de natuur plots weg en beland je op een soort
megaversie van de Boomse steenweg of de Hasseltweg. Amerikanen leven echt langs de
baan en alles bevindt zich dan ook langs die baan. Vooral veel fastfood, maar ook liquor stores, hardware stores, gun stores en natuurlijk benzinestations om de auto’s voortdurend van
goedkope brandstof te voorzien.
Toen ik tegen de man die onze Toyota aan het volpompen was zei dat de benzine hier zo
goedkoop is en in Europa het dubbele van hier kost, antwoordde hij: “And here they are
even crying with this prices.” Goedkope benzine is de enige manier om dit land onderweg te
houden. Ze hebben zelfs drink through’s om koffie te kopen. Coffee to go in een 4x4 superauto. Ook dat is Amerika. Goedkope benzine = vrijheid.
Ondertussen zijn we in Eureka aangekomen. In een Victoriaans hotel in een Victoriaans stadje. Eureka is in het midden van de 19de eeuw gesticht door goudzoekers die een toepasselijke
naam voor hun nieuwe verblijfplaats bedachten: Eureka. Nu is het een van de grootste industriesteden in de buurt. Het oude gedeelte van de stad – Old Town – heeft echter nog veel
van haar Victoriaanse charme bewaard. Er staan enkele prachtige houten mansions die haast
in Disneyland thuishoren.
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Het is raar hoe deze antieke stadjes aan de Westkust bijna allemaal worden ingepalmd door
de alternativo’s van Amerika. Overlevenden van de emancipatiebeweging uit de jaren ’60.
Overal tweedehands winkeltjes, zelfs tot tweedehands boekenwinkels toe. Heel veel antiekzaakjes en kunstgalerijen, waarbij je je afvraagt waar het geld vandaan komt om deze winkels aan de gang te houden. En alles is altijd zo
In een boekenwinkeltje vond ik een boek met de toeproper. Ongelooflijk! Je
passelijke titel: “Where did the hippies go?” Op de achgeneert je echt om je sigaterflap las ik het antwoord: ze trokken naar Noordrettenpeuk op straat te
Californië.
dumpen. Gelukkig staan er
voldoende vuilnisbakken.
In een boekenwinkeltje vond ik een boek met de toepasselijke titel: “Where did the hippies
go?” Op de achterflap las ik het antwoord: ze trokken naar Noord-Californië.
Het is ondertussen avond. Ik heb geen flauw idee hoe laat het is want mijn gsm zit al enkele
dagen zonder stroom. Ik heb drie glazen Chardonnay en één glas Pinot Noir gedronken. Allemaal lokaal en ik voel me al zat. Hoe kan dat nu? Is het de adrenaline die als gek door mijn
bloed stroomt. Gewoon relaxen, Dirk. Even rustig.
We hebben net in het hotel gegeten. Gewoon tonijn tartaar en daarna een steak. Niet anders dan je dat overal goed kunt eten. In de Verenigde Staten misschien een beetje anders
omdat de hoeveelheid deze keer meeviel en ik niet zo’n opgeblazen gevoel heb dat ik hier
meestal na een etentje heb.
Vanmiddag bijvoorbeeld in iets dat Apple en nog wat heette. Een typisch familierestaurant
langs Highway 101. Bij ons zouden ze dat een lunchgarden kunnen noemen. Barkrukjes aan
een open keuken, waar je kan zien hoe ze je eten op grote bakplaten klaarmaken. Wij aan
een tafeltje zoals in de beginscene van Pulp Fiction. Joke kon ieder ogenblik met haar blaffer
in de aanslag op tafel springen om de zaak te terroriseren. Maar nee, we hielden het beleefd
en beschaafd. Ik heb wel een all American gerecht gegeten: meatloaf met mashed patatoes
en craving. Het smaakte naar niets. En toch ben ik blij dat ik het gegeten heb in deze lokale
lunchgarden aan Highway 101.
Daarnet, toen ik hier buiten een sigaret aan het roken was, werd ik aangesproken door een
van die marginalen die je hier met 13 in een dozijn vindt. Hij vond voor de verandering mijn
schoenen weer fantastisch en vroeg waar ik ze gekocht had.
“Lower Eastside in New York.”
Bleek dat hij van Brooklyn was. Dat beweerde hij althans. Hij begon een hele theorie over
het verschil tussen New York en Californië af te steken. Zijn conclusie was dat er in New York
meer Jay Lo’s dan hier rondlopen en dat het er ook normaler is dat mensen met elkaar beginnen te praten (lullen) zoals wij nu bezig waren. Wat een nutteloos gesprek. Waar blijven
ze dit soort types halen?
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Voor ons etentje hebben we plannen gemaakt voor die veel te korte tijd die we in San Francisco gaan doorbrengen. Met de nodige stress zijn we toch tot een tamelijk samenhangend
plan gekomen. We zien wel wat er van terecht komt. Als het lukt, lees je er alles over op de
volgende pagina’s.
GOEIENACHT.
(Ik zou nog eens wat gedichten moeten schrijven).

San Francisco, 28 augustus 2014.
Ik heb een andere pen gepakt. Eén van Hotel Del Sol in Webster Street, San Francisco. Het is
nodig, want “wow”, dit is zo anders. We zijn hier om half drie vanmiddag aangekomen. Het
hotel is er boenk op. We hadden wel al wat foto’s gezien op booking.com, maar de realiteit
overtreft alle verwachtingen. Heel vintage, authentiek. Een soort motel, waar je met de wagen een binnenplein kunt oprijden en parkeren. In het midden een zwembad en twee gigantische palmbomen. Heel fel Californië dus. Tussen die palmbomen hangmatten en een paar
zeteltjes. Daar rond: de kamers met wandelgangen aan de buitenkant. De kleuren: pastel,
zoals het hier hoort.
Vanochtend zijn we vrij vroeg vertrokken. Om kwart na acht, denk ik. Joke was al wakker en
had zich met haar tablet in de lobby gezet. Het meisje dat om zes uur aankwam om het ontbijt voor te bereiden schrok zich een ongeluk. Aan het ontbijt lieten we eindelijk het warme
gedeelte eens aan ons voorbij gaan. En zo verzeilden we weer in onze Toyota Corola en ook
terug op Highway 101. Wat een weg! Nog maar eens. We zijn er wel vanaf gegaan om the
Avenue of the Giants te volgen, langs de metershoge en eeuwenoude bomen van de Redwoods, waar ik het gisteren al over had. Wat een stukje adembenemende natuur. En daar
stonden we dan: er middenin. We stopten aan de Immerlot Tree. 1000 jaar oud. Overleefde
een blikseminslag, een brand,
een houthakkersbijl en een
overstroming. Daar kun je dan
We stopten aan de Immerlot Tree. 1000 jaar oud.
alleen maar respect voor opOverleefde een blikseminslag, een brand, een
brengen en je klein bij voelen.
houthakkersbijl en een overstroming.
Wat je ook bent als je ervoor
gaat staan, je armen spreidt en
een foto maakt.
Highway 101 kronkelde zich daarna weer perfect en aangenaam een weg door de Californische heuvels. De meanders van Eel River volgend, onthulde iedere bocht een nieuw adembenemend panorama over gigantische heuveltoppen, oneindige valleien en diepgroene bossen. Maar geleidelijk aan veranderde het landschap. De wouden werden dunner. Het groen
liep langzaam over in geel. We naderden brede valleien en de bochten in de weg werden
schaarser. Dit is de Californische wijnstreek, waar een week geleden nog een serieuze aardbeving huishield, maar waar we nu gelukkig niets meer van merkten.
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We stopten in een klein stadje in de Mondicino streek (ik ben de naam van het stadje vergeten), waar we in een typische lokale diner van een exuberante Amerikaanse lunch genoten.
Een toog, met daarachter de keuken. Twee al wat oudere dames die de gelagzaal bestierden.
Uiteenlopende klanten, waaronder heel wat locals. Een hamburger en een sandwich met
een diet coke en een gewone coke. Aan de wand de gigantische opgezette kop van een
Moose.
Op het televisietoestel wist CNN ons te melden dat Russische troepen Oekraïne zijn binnen
gevallen. The lunatics have taken over the asylum. Aan een tafeltje wat verderop zat een
man van rond de 50 luidop tegen zijn overbuur commentaar te geven bij alle internationale
gebeurtenissen. Wat later merkte ik dat die overbuur lichtelijk achterlijk was. Toen de rekening werd gebracht, bleek hij maar 1 dollar op zak te hebben. Tot grote hilariteit van zijn
tafelgenoot, die dan toch maar de rekening voor zijn rekening nam.
We naderden San Francisco. Dat
was duidelijk. De US 101 had hier
En dan plots, achter alweer één van die scherpe
constant minstens 3 rijstroken
die rijkelijk gevuld werden met
bochten die zich rond de heuvels slingeren, lag ze
allerlei wagens. Het verkeer verdaar: the Golden Gate Bridge. Eerst wat verder, met
liep vlot, snel en rustig zoals altijd
een lichtgrijze mistbank die vruchteloos trachtte ze in
en overal in de Verenigde Staten.
haar nevel te vangen.
En dan plots, achter alweer één
van die scherpe bochten die zich
rond de heuvels slingeren, lag ze daar: the Golden Gate Bridge. Eerst wat verder, met een
lichtgrijze mistbank die vruchteloos trachtte ze in haar nevel te vangen. Maar dan alsmaar
dichterbij. Tot na een laatste bocht haar oranje torens voor ons opdoemden. Joke was in alle
staten. Toen we eindelijk de brug op reden leek het wel alsof ze van pure opwinding een
orgasme kreeg. Zo lief. Zo gemeend.
Het was ook prachtig. Hier reden we: Joke en Dirk over de iconische Golden Gate, met links
van ons Alcatraz en recht voor ons: San Francisco.
EN WE HADDEN GEEN BLOEMEN IN ONS HAAR
MAAR WEL VLINDERS IN ONZE BUIK.
Als je naar San Francisco gaat, hou dan vooral rekening met heuvels. Heel veel heuvels. Hoge
heuvels. Vertrouw dus vooral niet op plattegronden, want ze wijzen je niet op de heuvels.
Vergeet dat je hier kunt plannen om een straat een paar blokken te volgen zonder klimgerief
en een zuurstoffles mee te nemen.
Maar je merkt het wel vanzelf. En dan begin je je een weg te banen door deze fantastische
stad. Er stond een scherpe zon en een strakke wind, die de golven in de baai in witte
schuimkopjes deed openbarsten. In het midden Alcatraz, waar Al Capone zijn laatste dagen
sleet, altijd dominant aanwezig in je blikveld. Af en toe passeerde een gigantisch containerschip , van China Shipping of van iets anders. En daar rond: Fisherman’s Wharf.
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Fisherman’s Wharf is het toeristische hart van San Francisco. Dat betekent dus: heel toeristisch. Met heel veel brollenwinkels en restaurants. Maar toch heeft het iets. Als je langs the
waterfront loopt, blaast de koude wind je constant in het gezicht. De laaghangende zon doet
alles in een magisch zweem gloeien. Alweer altijd vlakbij, maar ook onbereikbaar: Alcatraz.
Aan de kade passeer je eerst een soort openlucht scheepvaartmuseum. Wat verderop aan
Hyde Pier een duikboot en Liberty Ship uit WO II. En dan natuurlijk Pier 39, waar je naar de
zonnebadende zeeleeuwen kunt gaan kijken. Een attractie, maar eerlijk gezegd: ik vond die
van Newport veel verrassender en origineler. Actiever vooral. Het blijven tenslotte mijn maten.
Toch hebben we op Pier 39, zowat het toeristische pretpark van San Francisco, in een vrij
gezellige wijnbar met zicht op de Marina een wijntje gedronken. Ik nam een Pinot Grigio van
Francis Coppola, niet alleen omdat ik zijn films zo goed vind, maar ook omdat we deze voormiddag nog langs zijn wijngaard zijn gereden. Een lekker wijntje van de regisseur van The
Godfather.
Nu lijkt het misschien alsof heel die Fisherman’s Wharf één grote toeristische rattenval is.
Toch vind je hier een aantal knappe Art Deco gebouwen en ademt heel deze buurt ook zo’n
typische Amerikaanse pop art sfeer uit.
Maar wat dan te denken van de cable cars? Het is dé toeristische attractie van San Francisco
maar vooral ook een ideaal vervoermiddel om die nijdige heuvels te overwinnen. Je moet er
op dit uur, half zeven ’s avonds, wel wat geduld voor hebben. Ongeveer een uur in de rij
aanschuiven, want deze dingen worden nog helemaal met de hand bediend. Manueel een
roterende plaat opgeduwd en zo in de juiste richting gedraaid. Maar eens op deze 100 jaar
oude karretjes, die met kabels onder de grond worden voortgetrokken op de extreem steile
heuvels en vooral afgeremd als ze die heuvels weer af denderen, is een unieke belevenis. Wij
zaten op de dwarse banken buiten. Voor ons hingen wat mensen op de treden. De zwarte
trambestuurder maakte er een hilarische belevenis van. Een live experience op een roetsjbaan tussen het razende verkeer. Door bochten scheurend. De bel hard laten rinkelen aan
ieder kruispunt. Allemaal
joelend als we naar beneden denderden. En alsof
De zwarte trambestuurder maakte er een hilarische belehet op voorhand was afvenis van. Een live experience op een roetsjbaan tussen
gesproken, ook nog eens
het razende verkeer.
twee loeiende brandweerwagens laten passeren.
We hebben ons helemaal naar Marketstreet laten vervoeren. Aanvankelijk wilden we deze
straat volgen omdat ze naar South of Market en The Mission leidt. Maar het gure volk op de
trottoirs voor de verlaten winkelpanden en de invallende duisternis deden ons besluiten dat
we dit misschien toch maar beter op klaarlichte dag ondernamen.
Na een maaltijd in een deftig Italiaans restaurant, stapten we terug de kabeltram op. Ons
ticket kochten we van een zwarte man langs de weg die wij dus aanzagen voor iemand van
de kabeltrammaatschappij, maar die de dagkaarten van andere toeristen inzamelde en ze
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dan doorverkocht voor 6 dollar het stuk. Dat vind ik dus eerlijk gezegd een originele manier
om aan de kost te komen. En ze bleken nog geldig ook.
We lieten ons afzetten aan Lombard street, waar we een ijzingwekkend steile helling af sukkelden om uiteindelijk terug op deze prachtige plek, die we de komende drie dagen ons hotel mogen noemen, te belanden. En ik heb me vergist. Hier staan vier lange smalle palmbomen op het binnenplein in plaats van twee. Wat dus bij deze is rechtgezet.
IK VIND DIT FANTASTISCH!

San Francisco, 29 augustus 2014.
San Francisco heeft het. San Francisco is het. Dit doet me wat denken aan het New York van
de jaren ’80. Levendig. Jong. Een beetje vuil. Met allerlei buurten waar het gebeurt. Nog niet
helemaal afgelikt.
Maar het aller plezantste vind ik de heuvels. Te voet is deze stad amper behapbaar. Maar
met de auto is het gewoon geweldig. Vooral als je de heuvels op en af kunt. Als ze die hellingen 1° steiler hadden gemaakt, tuimel je er gewoon vanaf. Yihéééééé!
Vanochtend zijn we met de auto vertrokken voor de 49 miles Scenic Drive. Die vertrekt hier
wat verder aan ons hotel. Je moet hem, volgens mensen die het weten zeker, tegen de klok
in doen. Borden langs de weg geven de richting aan, maar een Joke die naast je de kaart in
de gaten houdt kan toch heel handig zijn. Want af en toe leiden die borden je werkelijk nergens naartoe.
Eerste stop: Golden Gate Bridge. Het blijft toch iets ongelooflijks hebben. Een gigantische
kabelbrug die altijd zowat half in de mist gehuld is. Joke las ondertussen de technische specificaties door. Maar dat gaat er bij mij even gemakkelijk in als uit. Gewoon gigantische hoeveelheden van alles en nog wat.
Daarna volgde een hele rit door San Francisco. 90% daarvan was absoluut niet interessant,
alhoewel ik moet toegeven dat je wel een goed beeld van de stad krijgt. Vooral op Twin
Peaks (wat overigens niets met de serie te maken heeft), twee heuvels van waarop je een
volledig panoramisch zicht op de stad krijgt. Je kan echt iedere wijk live aanduiden. En de
heuvels lijken dan geen onoverkomelijke hindernissen meer, tot je ze weer moet beklimmen
natuurlijk.
Na een spectaculaire afdaling en een paar keer van de aangeduide route te zijn afgeweken
kwamen we aan de Ferry Building. Ooit was dit een soort enorm gebouw met klokkentoren
van waaruit de ferryboten vertrokken. Nu is het een trendy overdekte markt met heel veel
eethuisjes en winkeltjes met allerlei leuke, knusse en gezellige producten. Allemaal heel verzorgd, heel alternatief en vrij duurzaam. De moeite.
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Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit gedeelte van de rit wat ontgoochelend vond. Ik kreeg niet
echt een zicht op deze enorme stad en zeker niet op de buurten waar het te beleven valt.
We reden verder. Langs Little Saigon, door Japan Town en Chinatown, dat echt op Chinatown leek met pagodes en andere tierelantijntjes incluis. Vooral veel toeristen. En dan North
Beach, waar het beatmuseum ligt en ooit, meer dan 60 jaar geleden de beatgeneration ontstond. Hier moeten we zeker nog eens te voet terugkomen.
Maar dan begon het spectaculairste van heel deze scenic drive. Omhoog en omlaag over de
enorme heuvels van San Francisco. Zoals in een roetsjbaan maar dan met een echte Toyota
Corola. Defecte remmen betekenen hier een zekere dood. Omlaag geef je geen gas maar
laat je af en toe je rem los. Omhoog geef je volle gas en vanuit stilstand zou je met een gewone auto met koppeling en versnellingen nooit kunnen vertrekken. Ineens begrijp je waarom die Amerikanen allemaal met een automatiek rijden. Die auto’s zijn volgens mij in San
Francisco uitgevonden. In het
midden van de heuvel geef je
Maar dan begon het spectaculairste van heel deze
vanuit stilstand gewoon gas. Je
laat je rem los en de auto bolt
scenic drive. Omhoog en omlaag over de enorme
niet achteruit omdat hij van
heuvels van San Francisco.
zichzelf al wat gas geeft. Heerlijk.
I LOVE THE HILLS.
Vanavond zijn we dan naar The Mission gegaan. Hier is het dat bij mij het besef rijpte dat ik
dit een fantastische stad zou vinden. In een propvolle bus over Van Ness Avenue naar Market street. Even de vagebonden op straat negerend. Want ook dat is San Francisco: vergeven
van de daklozen. Dan naar links, Valencia street in. En daar gebeurt het. Eerst nog wat shabby. Maar dan geweldig met winkeltjes, bars, restaurants, antiek zaken. Muurschilderingen.
Progressieve affiches. Jonge en oudere mensen. Zoals ik.
The Mission is het historische hart van de stad, waar de Spaanse missionarissen hun eerste
missiepost oprichtten. Later is het altijd een plek van Latino’s gebleven en dat voel je nog.
Eigenlijk zijn de Verenigde Staten over het algemeen te proper. De steden en straten te afgelikt. Alles te goed opgeruimd. Mr. Proper. Maar hier in Valencia street heerst die vrolijke
chaos die een stad pas echt interessant maakt.
We liepen wat op en neer. Een beetje onwennig. Waar zouden we iets drinken? Waar zouden we iets eten? Gaan we wel de juiste keuze maken? En achteraf geen spijt hebben? Zo
tussen 16th en 17th street is het allemaal te doen. Wat schabbige zaken wisselen af met
nieuwe trendy bars en restaurants. We twijfelden nog wat. We liepen even 16th street in om
het Roxie Theatre te zien, waar ze iedere dag oude films spelen en daar nog een publiek mee
bereiken ook. Terug Valencia street in. Want daar hadden we een gezellige bistro gezien:
Urchin. Geen flauw idee wat dat betekent. Maar het leek iets. Wij naar binnen.
“A table for two?”
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Alleen aan de bar. Maar ik zag nergens plaats aan de bar voor twee. Ik liep tot het einde,
waar een koppel vriendelijk genoeg was om op te schuiven zodat we ons toch op twee krukken konden neervleien. De barman vroeg hoe we hier terecht waren gekomen.
“Per ongeluk.”
Grote hilariteit. Ook bij onze buurman. Want Urchin was pas geopend door een beroemde
kok die ook nog eens een eigen kookprogramma had op tv. Het was dus blijkbaar niet evident om hier zomaar eventjes neer te strijken zonder reservatie. Joke bestelde een “Cherchez la Femme”. Dat is een cocktail. Ik iets met Mescal en Absint dat werd afgewerkt met
eiwit en waarvan ik de naam vergeten ben. Ik maakte echter meteen indruk met het feit dat
ik “Cherchez la Femme” fout- en accentloos kon uitspreken. Vooral bij onze buurman aan de
bar, een Chinees die in San Francisco geboren was en waarvan de voorouders al generaties
in dit land moeten wonen, getuige zijn naam: Herman.
Herman de Chinees heeft ons zo
ongeveer een uur lang onderhouHerman de Chinees heeft ons zo ongeveer een
den over San Francisco. Waar we
uur lang onderhouden over San Francisco.
krab moeten eten. Bij een dure Chinees in Chinatown, met een onvriendelijke bediening maar dat kan
ook liggen aan het feit dat Herman Chinees is en dat Chinezen bekend staan als slechte tippers. Of Sotto Mare, waar we de Ciopino moeten proeven. Dat ligt dan weer in North Beach.
Herman bleek manager te zijn van een bedrijf dat via een soort tupperware party’s “comfort
underwear” aan de man (euh sorry: vrouw) probeert te brengen. Ik denk dat wij dat gewoon
corrigerend ondergoed noemen. Herman was luidruchtig. Uitgelaten. Zo blij dat hij met Europeanen kon praten dat hij bijna vergat dat hij zijn vrouw bij had.
In het rek achter de bar stond een fles Fernet Branca, het digestief dat ik in de jaren ’80 met
die andere Herman in Brussel altijd dronk. Waarom weet ik nog altijd niet want ik vind dat
nu nog altijd net zoals vroeger ongenietbaar. Het smaakt naar een soort medicijn waardoor
kinderen geen medicijnen willen nemen. Maar nu blijkt toch wel dat Fernet Branca zowat de
nationale drank van San Francisco is. Nergens wordt zoveel Fernet Branca ingevoerd als in
San Francisco. Vreemd.
En zo is alles aan deze stad toch een beetje vreemd. Het weer, dat wat mistig in de ochtend
begint, maar tot zonnig op de middag en winderig in de avond evolueert. De mensen, die los,
luchtig en lichtvoetig door deze heuvelachtige stad flaneren. Een havenstad natuurlijk. Een
stad waar mensen vanuit de hele wereld komen en gaan. Dat merk je. Het kosmopolitische
spettert hier van elke stoeptegel, weerkaatst tegen iedere heuvel en doet je steeds weer
verlangen om hier terug te keren.
Dat is ook wat de man, die Herman op de barkruk naast ons verving, later op de avond wist
te vertellen. Hij was ook kok, had in Berlijn en Amsterdam gewoond, ging iedere maand naar
New York, maar was altijd blij als hij weer thuis kwam in San Francisco.
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Ik wil deze stad de komende twee dagen nog volledig leegzuigen.
IK HOU VAN JOKE
(heb ik dat al eens niet geschreven?)

Dit hebben we vanochtend op de Embarcadero proberen te fotograferen.

San Francisco, 30 augustus 2014.
Wat een geweldig taffeldagje. Ik denk dat we de 49 miles nog eens te voet hebben overgedaan. San Francisco te voet.
Het begon allemaal vanochtend rond 9u30 met een copieus ontbijt in La Boulange op Union
street, hier in de buurt. Het valt op hoe in San Francisco gedweept wordt met alles wat Frans
is. Mijn omelet was bijvoorbeeld een Omelet de Paris. Ik veronderstel omdat er champignons en wat stukjes jambon cuite in zaten want ik heb in Frankrijk nog nooit aardappelen en
ketchup bij mijn omelet gegeten. Maar soit. Het was een goede start van een vermoeiende
maar boeiende dag.
Vervolgens namen we de bus naar The Mission. Deze keer staken we meteen door naar The
Mission Dolores, het klooster waar alles begon voor San Francisco toen Spaanse paters hier
neerstreken om de indianen te bekeren en de Amerikanen voor te zijn. We lieten het klooster echter rechts liggen om meteen via 17th street door te steken naar Castro. Het was een
heerlijke zonnige dag. De hitte van de zon werd wat verzacht door een verfrissende bries,
wat het risico op een zonneslag dan weer aanzienlijk verhoogde. In zo’n gevallen kan haar
echt handig zijn.
Je merkt meteen aan de regenboogvlaggen wanneer je in Castro bent,
Je merkt meteen aan de regenboogvlaggen
the gay capital van San Francisco.
wanneer je in Castro bent, the gay capital van
Hier begon Harvey Milk in de jaren
’70 met zijn acties voor gelijke rechSan Francisco.
ten, wat hem enkele jaren later tot
de eerste openlijk homo burgemeester van de wereld maakte. Milk was een fenomeen en werd schitterend door Sean Penn
neergezet in de gelijknamige film. In 1978 werd Milk vermoord, wat bij mij onmiddellijk de
gedachte opleverde dat iedereen die in de Verenigde Staten progressieve verandering na45

streeft gewoon wordt neergeknald. Harvey Milk, Martin Luther King, Malcolm X, de Kennedy’s en zelfs John Lennon.
Hoe dan ook, Castro is een gezellige, open en tolerante wijk met heel veel kappers, wat bij
mij dan weer de bedenking ontlokte dat homo’s net als vrouwen een groot gedeelte van hun
leven bij de kapper doorbrengen. Maar vooral: heel Castro street wordt gedomineerd door
een gigantische neonreclame van het Castro Theatre, een prachtig oud filmpaleis, waar ze bij
God “Lawrence of Arabia” op de affiche hadden staan.
We eindigden ons bezoekje aan Castro in een doodgewoon café op de hoek van Castro
street en Market street. De gasten waren allemaal mannen, boven de 60, die aan de toog
een pint aan het drinken waren. Ze zagen er niet uit als homo’s maar waren het zeker wel.
Misschien wel gepensioneerde politiemannen, brandweermannen of bouwvakkers, dacht ik.
Want in Castro street zijn de holebi’s dan wel in de meerderheid, het gaat er dan toch vooral
om de meest doordeweekse, haast niet opvallende exemplaren. Grappig eigenlijk hoe de
oorspronkelijke Ieren in deze wijk de wijk namen toen bleek dat hier alleen nog maar mannen kwamen wonen.
Van hieruit begon de klim naar Buena Vista en Height Ashbury. Ik maakte me wat zorgen
over Joke. Niet over het klimmen maar over de indruk die deze voormalige hippiewijk op
haar zou maken. Tot mijn niet geringe verbazing vond ze het nog heel tof. Van hippies viel
dan ook niet veel meer te merken. De buurt, waar de summer of 1967 plaatsvond, is nu een
gezellige winkelstraat met veel knappe vintage winkeltjes, wat eethuizen en hier en daar nog
een rariteitenwinkeltje met Nepalese spulletjes. In één van de vele T-shirt winkels kochten
we een T-shirt voor Yasin omdat hij zo plichtsbewust onze brievenbus leeg maakt tijdens
onze reizen. “I’m the Dude” uit The Big Lebowski.
Het enige dat misschien nog wat aan de vrijheidsdrang en politieke agitatie van de late jaren
’60 deed denken was een anarchistisch boekenwinkeltje in het begin van de straat. De uitbater was van mijn leeftijd, denk ik en zag er ook nog wat laat jaren ’70 uit. Lang haar in een
paardenstaart en leren jekker. De boeken waren niet veel veranderd in al die jaren. Emma
Goldman en Rosa Luxemburg natuurlijk, maar vooral veel Occupy Wallstreet literatuur. Wat
libertaire tijdschriftjes over van alles en nog wat onderdrukkend is. Maar vooral ook affiches
hoog aan de muur. Eén ervan vond ik confronterend:
“Don’t ask what you can do for your country.
Ask what your country did to you.
20% of the homeless are Vietnam veterans.”
Anarchisme gaat erover dat je blijft strijden tot alle vormen van onderdrukking of onrechtvaardigheid van de aardbodem zijn verdwenen.
Gelukkig leek het vanaf hier in dalende lijn te gaan. Letterlijk dan. Tot Lower Heights, een
gezellig stukje straat met wat winkeltjes en diners. In één ervan aten we en gunden we onze
voeten wat rust. De zon begon aardig te steken. Ik wou absoluut geen zonneslag opdoen en
heb mijn hoofd en nek nog eens extra ingesmeerd met factor 30. Even dacht ik een petje te
kopen maar al bij al had ik niet veel zin om als een Mongool door San Francisco te lopen.
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Aan Steiner street ging het onverbiddelijk weer omhoog tot Alano Park, waar de Painted
Ladies resideren. Geen opgetutte dames maar een rij typisch Victoriaanse huisjes in fleurige
kleuren mooi naast elkaar, waarachter je een spectaculair zicht hebt op de hoogbouw in
Downtown San Francisco. In het park heerste een vrolijke drukte van mensen die zich door
elkaar op het grasveld hadden genesteld, met San Francisco aan hun voeten.
Verder omlaag door Hayes
street tot in Hayes Valley,
Overal in de stad heb je van die wijken met een eigen
alweer één van die gezellige, heel aangename buuridentiteit en een zeer groot gemeenschapsgevoel. Dit
ten in San Francisco. Dat
maakt het misschien ook tot een van de leefbaarste
maakt San Francisco zo
steden die tegelijk heel levend en spannend is.
uniek. Overal in de stad heb
je van die wijken met een
eigen identiteit en een zeer groot gemeenschapsgevoel. Dit maakt het misschien ook tot een
van de leefbaarste steden die tegelijk heel levend en spannend is. Want leefbaar kan soms
ook saai betekenen. Niet in San Francisco. Je voelt constant dat het hier vibreert. Het is druk,
maar gezellig en ontspannend. Je kunt er fietsen (als je de heuvels vermijdt) en het autoverkeer is intens maar gedisciplineerd.
Uiteindelijk belandden we terug op Market street, de centrale verkeersas door de stad. Dit is
het gore gedeelte van San Francisco. Hier heersen de clochards, de oplichters en het uitschot. Het is er vuil en vettig en het enige dat dit gedeelte pittoresk maakt is de F streetcar
die erdoor rijdt. Een tram, recht uit de jaren ’40 en ’50. Zoiets typisch futuristisch voor die
tijd, gestroomlijnd in pastelkleuren, zoals alles hier heel pastel is.
Op Union Square lieten we ons neerzakken om de drukte op dit centrale plein, met alle grote
winkelketens er rond, aan ons voorbij te laten gaan. We waren moe maar vonden het allebei
een fantastische manier om San Francisco te ontdekken. Om er echt van te genieten. Wat
een heerlijke stad. We waren het er ook allebei over eens dat dit naast New York en Tel Aviv
de enige steden zijn die je meerdere keren wilt bezoeken. En Marseille natuurlijk, maar dat
blijft buiten categorie.
Op naar Grant street dan maar. Alweer letterlijk want het gaat omhoog, maar lichtjes en dus
doenbaar. Onder de Chinatown gate de Chinese stad in. San Francisco heeft na New York het
grootste Chinatown. Een lange straat, die samen met de zijstraten een wirwar aan Aziatische
winkels bevat. Vooral veel toeristische prul, maar toch ook enkele betere zaken. In één ervan
heeft Joke een zijden jurk gekocht met twee pauwen erop. Daar gaat ze thuis pas mee kunnen pronken.
Chinatown is zo over the top kitsch dat het er terug op is. Alle huizen hebben pagodes en
van die typische Chinese ornamenten die je volgens mij zelfs in China niet meer vindt. De
Chinezen zijn hier al meer dan 150 jaar prominent aanwezig en maken in San Francisco 30%
van de bevolking uit.
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Onder de lampions die de
straat overspanden bereikDe sfeer van die literair vrijgevochten generatie kun
ten we North Beach. Net
je opsnuiven in het Beat museum, heel toepasselijk
zoals in New York zijn de
gelegen tussen een paar vintage stripteasetenten.
naaste buren van de Chinezen hier dus de Italianen.
Hier ontstond in de jaren ’50
de beat generation, een groepje schrijvers dat begon te schrijven op het razende tempo van
hun tijd. On the road, over thema’s die niet altijd even aangenaam waren. De sfeer van die
literair vrijgevochten generatie kun je opsnuiven in het Beat museum, heel toepasselijk gelegen tussen een paar vintage stripteasetenten.
Wat verderop vleiden we ons neer op een klein terrasje bij een cafeetje waar je Italiaans
gebak en echte Lavazza kon krijgen. De zaak was al 42 jaar, van toen grandma ermee begon,
uitgeroepen tot beste canolizaak. Ze waren lekker, de canoli. Italië is een sterk merk. Je hoeft
niet naar Italië te gaan om van dat merk te genieten, want de Italianen komen vanzelf wel
naar heel de wereld.
Op Union street namen we de bus, uitgeput maar ook opgewonden over één van de mooiste
dagen uit ons leven. Ik denk dat het nu wel vast staat dat San Francisco kan worden toegevoegd aan ons lijstje van favoriete steden.
WELCOME SAN FRANCISCO!

San Francisco, 31 augustus 2014.
TAFFEL! TAFFEL! TAFFEL!
AGAIN & AGAIN.
Op het moment dat je dacht dat je alles in je leven al gezien of meegemaakt had, gebeurt er
altijd wel iets dat het tegendeel bewijst. We zijn dus niet met de auto op pad gegaan, zoals
eerst gepland, maar hebben onze wandelschoenen nog maar eens aangetrokken om naar
Fisherman’s Wharf te lopen. Daar stapten we op de F streetcar. Dit is een originele tram uit
1948, nog steeds in dezelfde vaalgele, rode, blauwe kleuren, die helemaal over de Embarcadero tot het einde van Market street in Castro rijdt. Wij vinden dat als hardleerse hetero’s
nog de tofste buurt van heel San Francisco. Na een klassiek licht ontbijt van spiegeleieren,
bacon, gebakken aardappelen en toast begonnen we aan ons dagelijks getaffel door de wijk.
Joke vroeg nog net of ik het niet te warm had in mijn lange broek, toen een bejaarde man
van tegen de 70 me poedelnaakt voorbij stak. Ik zag hem eerst in een flits voorbij komen,
waarbij ik toch denk een glimp van een witte sok over zijn geval gezien te hebben. Verder
niets anders aan zijn lijf dan gemakkelijke loopschoenen, een petje en een schoudertas.
Niemand keek er van op. En geloof me, het was dan wel zondagochtend, er liep al veel volk
op straat.
48

Het moet allemaal kunnen, maar hier toch net iets meer dan ergens anders. Castro heeft een
heel sterk gemeenschapsgevoel. Je merkt dat aan alles. Niet alleen aan de regenboogvlaggen, maar ook aan de panden waar je je als kiezer kunt inschrijven en waar campagne wordt
gevoerd voor de lokale Democratische kandidaat. Of aan een ander pand waar dan weer
actie wordt gevoerd voor goedkope aidsmedicijnen. Of aan dat hoekje waar de overledenen
van de wijk herdacht worden.
Mannen van alle leeftijden lopen hier ongegeneerd hand in hand over straat. Als vrijheid iets
betekent, dan vind je ze hier.
In een van de winkeltjes op de upper Market heeft Joke een cadeautje voor mij gekocht. Ik
heb het wel pas een paar uur later mogen open doen, maar hier lijkt het me toch de plaats
om het al te onthullen:
EEN PAAR SCHOENVETERS!
Weliswaar groen en wit, in een stijlvol glazen buisje met een briefje erbij dat deze veters al
100 jaar door dezelfde familie gemaakt worden. Alsjeblieft. Knoop daar je schoenen maar
eens mee vast. Ik ga ze liefdevol bewaren op een plek waar ik telkens weer aan deze heuglijke dag kan terugdenken.
We namen de F streetcar terug tot aan de Levi’s winkel op South of Market. Joke kocht er
een jeans jasje en een jeans kleedje. Van waar dat plots opkomend country & western gehalte? Als we hier nog een maand blijven, koopt ze misschien ook nog cowboylaarsjes. Nooit,
denk ik.
En vanaf hier zijn we dus weer beginnen te taffelen. In een heerlijk maar scherp zonnetje
naar de Ferry building, waar we graag oesters met een wijntje hadden genuttigd, maar een
lange rij ons op andere , maar daarom niet betere gedachten bracht. De Embarcadero op
een zondag voor Labor Day is geen goed idee. Je loopt er niet alleen over de hoofden, je
wordt ook opgeslorpt door een massa die zich een weg baant tussen het meest uiteenlopende luidruchtige vertier. Knettergek word je ervan. Alleen kalmte kan je redden. Maar dit
is dus meteen ook een ongelooflijke antropologische ervaring van het leven en vertier van
de doorsnee Amerikaan aan de Westkust.
Je kunt hier een tour met de boot naar Alcatraz boeken. Je moet wel gek zijn om met een
massa toeristen naar een eiland te willen trekken waar meer dan 50 jaar geleden iedereen
zo snel mogelijk weer vandaan wou. Behalve dan misschien de families van de bewakers die
hier heel comfortabel, veilig gescheiden van de gedetineerden, leefden. Op een gegeven
ogenblik waren ze met zo’n 70 in totaal. In moderne woningen met alle modern huishoudelijk comfort van die tijd: koelkasten, vaatwassers, droogkasten... Vijf maal per dag ging er
een ferry naar het vasteland, waarvan de vrouwen gebruik maakten om te gaan shoppen. En
de kinderen om naar school te gaan. Behalve als de zee te ruw was. Dan was het geen
school.
De pieren op de Embarcadero bestaan meestal uit grote pakhuizen, die nu bijna allemaal
gerestaureerd zijn en een andere bestemming hebben gekregen. Eén ervan bevat het Explo49

ration, een soort museum waar kinderen warm worden gemaakt voor wetenschap. Daar heb
ik in de bookshop even staan bladeren in een gepopulariseerde versie van “A Brief History of
Time” van Stephen Hawking. Een korte geschiedenis van de tijd is een mooie metafoor voor
onze derde reis door de Verenigde Staten. Het bevatte ook een overzicht van de relativiteitstheorie van Einstein, wat ook weer zeer toepasselijk is op onze reizen. Ze zijn te kort en bewijzen daardoor de relativiteit van onze kennis van dit land.
Maar voor ik het weet word ik weer poëtisch. Het gaat er immers niet om dat we dit land
moeten leren kennen. Dat kunnen we ook thuis doen door erover te lezen. Wat we wel kunnen is ervan proeven, eraan ruiken, af en toe voelen, heel goed luisteren en vooral je ogen
uit je hoofd kijken naar alles wat je hier voorgeschoteld krijgt. Van klassieke taferelen, zoals
rond Highway 101. Tot het excentrieke van San Francisco.
Ik vind dat je Amerika niet
in een zin, een beeld of een
Hier vind je in één cultuur alles wat de mensen vanuit
theorie kunt vatten. Het is
een mengsel van van alles
het Oosten, het Westen, het Zuiden en het Noorden
en nog wat. Een mengsel
hebben meegebracht. En dat maakt Amerika nu net zo
van de wereld misschien
uniek.
wel. Hier vind je in één cultuur alles wat de mensen
vanuit het Oosten, het Westen, het Zuiden en het Noorden hebben meegebracht. En dat
maakt Amerika nu net zo uniek. Met zijn ongelooflijk slechte kanten, maar ook met zijn ongelooflijk prachtige kanten.
Op algemeen verzoek van Joke haarzelf heb ik daarnet in het gezelschap van mijn eigenste
versie van Hyacint Bucket (Bouquet) Webster street in beide richtingen met onze Toyota
Corola kunnen doen. In San Francisco begrijp je pas goed waarom Amerikaanse auto’s allemaal een automatische versnellingsbak hebben. Probeer deze heuvels maar eens in eerste
versnelling te nemen als je moet koppelen. Zeker als iedere kruising een stopteken heeft
waarbij je volledig moet stil staan. Die regel hebben we nu ook door. Op een kruising mag
degene die als eerste helemaal stil stond ook als eerste weer vertrekken. Overal in de Verenigde Staten houden ze zich daar minutieus aan. Maar hier in San Francisco zijn er toch die
daar vierkant hun laars aan lappen. Tot groot ongenoegen en lichte paniek van Hyacint natuurlijk. Maar die heuvels op en af rijden vind ik fantastisch. Zo steil dat je geen idee hebt
van wat er achter iedere hobbel volgt. Een fractie van een seconde zweef je dan echt in het
onbekende.
We hebben onze laatste avond afgesloten in Valencia street, waar ik Guggenheimergewijs
een parkeerplaats vond in het midden van deze razend drukke straat. Op de vooravond van
Labor Day was iedereen in uitgaansmodus. We vonden wonderwel een tafeltje voor twee in
Tartine – ja, alweer Frans -, een geweldig restaurant met geweldige dingen op de kaart. Zowel mijn keuze als die van Joke hadden een onbestemde smaak, heel exotisch, fris en vooral
heel onbekend. Maar wel heel lekker.
Het zit er zo’n beetje op, vrees ik. San Francisco is een geweldige stad. Heel wild, vrij, verrassend en toch zeer leefbaar. Maar zoals in de meeste steden heb je het hier toch wel gezien
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in drie dagen. Dat is het grote verschil met metropolen zoals New York en ook wel Londen,
denk ik, een stad die ik snel met Joke wil verkennen. Daar kun je werkelijk een week rondlopen en dan heb je nog niet alles gezien. In een stad zoals San Francisco heb je op drie dagen
echt wel alle belangrijke zaken gezien. Daarna kun je de bredere omgeving beginnen verkennen, wat hier volgens mij wel de moeite kan lonen met Berkeley, Oakland, Silicon Valley,
Monteray en Sacramento in de buurt. Of wat nog geweldiger zou zijn, is hier echt wonen en
de stad als een local leren kennen en gebruiken. Maar als ik kon kiezen, zou ik dan San Francisco nemen? Ik denk het niet. Ik ben een local geweest in Brussel en dat was fantastisch. Ik
ben nu een local in Genk en dat vind ik ook fantastisch. En wie weet, misschien word ik ooit
een local in Marseille. Maar als bezoeker wil ik hier heel graag terugkomen. Met of zonder
bloemen in mijn haar.
WE’VE BEEN IN SAN FRANCISCO.
Quote van de dag:
“Schrijf maar in uw boekje dat ik gezegd heb dat ge mij Hyacint Bouquet moogt noemen.”
Joke Quintens, 31/08/2014.

San Francisco, 1 september 2014.
Hier zit ik dan, mijn laatste uren in de Verenigde Staten, met totaal verzuurde benen, die me
amper nog een meter vooruit brengen. Maar laten we daar vooral niet over zagen.
Daarnet stond ik hier op de stoep voor het hotel mijn eerste sigaret van de dag te roken. Al
een paar dagen sta ik hier op regelmatige tijdstippen naar de doorgaans verlaten straat te
kijken. Dit is Webster street beneden. Als ik naar links kijk zie ik de heuvel naar Pacific
Heights liggen. Links van de weg staan van die typische Amerikaanse elektriciteitspalen die je
overal in de Verenigde Staten ziet. Een houten paal, eigenlijk gewoon een boomstam zoals
we er op Highway 101 zoveel op vrachtwagens hebben zien passeren. Bovenaan de paal
twee dwars getimmerde latten, waaraan de elektriciteitsdraden bengelen en zich zigzag een
weg naar de huizen aan de kant banen. Het is een antiek schouwspel voor het machtigste
land in de wereld.
Wat verderop zie ik op de stoep een jonge vrouw in een afzakkende jeans en een vettige Tshirt op te grote teenslippers staan schuifelen. Ze loopt alsof ze juist in haar broek heeft gekakt. Ze komt in mijn richting gelopen. Haar gezicht is opgezwollen, verfomfaaid, net als haar
korte bruine haren. Ze vraagt een sigaret. Als ik zeg dat ik mijn sigaretten zelf rol, antwoordt
ze dat dat ook OK is. Maar ik weiger en draai me van haar weg. Ik heb geen zin om ook maar
een minuut van mijn tijd aan haar te spenderen door een sigaret voor haar te rollen.
Ik word eerlijk gezegd nerveus van deze ellende. Ik begrijp ook niet hoe je zo diep kan vallen.
En als je daar dan eenmaal ligt, hoe je daar ooit uit moet geraken. Het leven kan toch niet
alleen bestaan uit geluk. Er moeten toch ook nog andere redenen zijn die je lot bepalen.
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Hoe dan ook, ik vind het spijtig dat dit mijn laatste beeld van de Verenigde Staten moet zijn.
Maar het is er wel.

San Francisco International Airport, 1 september 2014.
De luchthaven heet hier BART. Grappig. Ik vind het best fijn om vanaf BART te vertrekken.
Het was rustig in de straten van San Francisco toen we vertrokken. Dankzij Labor Day, veronderstel ik. Ik heb ergens gelezen, waarschijnlijk bij Geert Mak, wat dat hier betekent en
waarom het op 1 september en niet op 1 mei plaatsvindt. Maar ik ben het al vergeten. Ik zou
het kunnen opzoeken maar ik heb dat boek weer in mijn koffer laten zitten en die is al ingecheckt.
Inchecken is op iedere luchthaven een stresserende bedoening. Veel te veel mensen die
rond je staan te friemelen, lawaai maken en ademen. Ik krijg daar verschrikkelijke hoofdpijn
van. Ach, wat maakt het uit? We zitten onze tijd te verdoen in afwachting van een lange reis.
Ik zit aan Gate 7, waar ik een panoramisch uitzicht op de landingsbaan en de vliegtuigen heb.
Onder mij staat zo’n gigantische Boeing van KLM geparkeerd. Zo eentje met een bobbel op
de voorkant. Ik hoop niet dat dat de onze is want dat zou betekenen dat we zetels in het
midden hebben en dus 10 uur lang complete vreemden veel te dicht op onze huid hebben
zitten. Shit Dirk, je bent precies in een negatieve bui. Logisch zeker. Het was een schitterende reis en dan is het nooit leuk om terug te moeten.
Joke heeft een Rolling Stone gekocht met Robin Williams op de cover. Misschien is dat een
mooie afronding van dit verhaal, waar het drie weken geleden ook allemaal mee begon. Met
de zelfmoord van een typische Amerikaanse komiek die in zijn carrière zowat alles van de
Amerikaanse volksgeest gespeeld en vertolkt heeft. Van Good morning Vietnam tot Miss
Doubtfire. Van Dead Poets Society tot Goodwill Hunting. En zeker ook die film waarin hij een
psychopathische uitbater van een Minute Photo Shop vertolkt.
Dit was Amerika dus weer maar eens. Dat er nog veel mogen volgen.

THE ABSOLUT FAVORITES.







Seattle: de krabbenpoten in Pike Market.
Vancouver: fietsen in Stanley Park, langs False Creek en Granville Island.
Victoria: Sylvia van The Fairholm Manor.
Port Townsend: de reclame muurschilderingen in dit best bewaarde stadje van de VS.
Astoria: de gigantische groene brug die over Columbia River en ons hotel hing.
Portland: de aandoenlijk dansende koppels op het prachtige pleintje tegenover ons
hotel.
 Newport: de balkende zeeleeuwen op de houten dokken in Bayfront. The dudes.
 Bandon: de uit de zee en op het strand in de nevel opduikende rotsblokken.
 Eureka: the avenue of the Giants met haar gigantische Sequoia’s.
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 San Francisco: als je naar de Golden Gate Bridge staat te kijken, half verhuld in de nevel, en dan plots beseft “shit, ik sta hier echt”.
Binnen een goede 12 uur zijn we terug in Europa. Het is daar dan 9 uur ’s morgens op dinsdag 2 september 2014.
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Deel 2

Miami en the Keys
“In order to write about life
you must live it.”
Ernest Hemingway
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Düsseldorf, 15 februari 2015.
Ik zit weer in de wachthal van een luchthaven. Gate 46 in Düsseldorf. We wachten op vlucht
AB 7000 naar Miami. Joke had nood aan zon. Dus: Miami, het zonnige paradijs voor Amerikaanse gepensioneerden. Ik voel me eerlijk gezegd ook een beetje alsof ik ga overwinteren
in Florida. Al is het maar voor een week.
Het was ontiegelijk vroeg vanochtend. Om 4 uur op. Een beetje als een zombie proberen
wakker te worden. Sterke koffie en drie sigaretten later vertrokken we in het holst van de
nacht. De weg naar Düsseldorf was pikdonker, maar wel rustig. Na een uur waren we er.
Alle luchthavens zijn hetzelfde, vind ik. Groot, steriel, kleurloos. Billboards voor de luxe consumptiemaatschappij. Givenchy en Mercedes. Inchecken verloopt opvallend vlot. Duitse
gründlichtkeit, zeker? Een ontbijtje van pancino met salami en een kleine espresso leidden
me bijna automatisch naar de rokers lounge. Wat een opluchting. Eindelijk nog eens een
luchthaven met een rokers lounge. Gun ons dat toch. Een laatste keer onze longen vol nicotine zuigen vooraleer we 13 uur geheelonthouder moeten zijn.
IK WORD HIER VIA DE INTERCOM IN HET RUSSISCH TOEGESCHREEUWD!
De mensen beginnen al naar de gate te gaan. Veel te vroeg. We hebben nog een half uur.
Die ga ik nodig hebben om een nicotinepleister te plakken. Het wordt een lange dag. Tien
uur vliegen, opgesloten tussen wildvreemden. Gelukkig met mijn vertrouwde rosse naast
mij. Ik hoop dat de films Nederlands ondertiteld zijn. Anders 10 uur sudoku samoerai oplossen. Maar dan: Miami. Zon en rum.

Miami, 15 februari 2015.
Het is hier 23°C, hè mannen. In februari. Eat your heart out!
Ik ben nog nooit zo snel uitgecheckt in de Verenigde Staten als vandaag. Dat ging vlug en
automatisch. Alweer enkele laaggeschoolde jobs die weg geautomatiseerd zijn. De vlucht
ging al even vlot. Vier uur naar “Once upon a Time in America” van Sergio Leone gekeken en
daarna Texas Hold’em Poker gespeeld. Zo mag een vlucht van mij altijd voorbij vliegen.
Mijn eerste indruk van Miami vanuit een taxi is wat minder. Hoogbouw en snelwegen tot
aan Miami Beach. Daar beginnen de jachthavens, de laagbouw en de palmbomen. We logeren op Ocean Drive, waar je dus hoort te zitten, in de Lord Balfour. Een hotel dat het midden
houdt tussen modernisme en latino haciënda stijl. Richard is onze liftboy. Een sympathieke
zwarte die ons wel door de buurt zal gidsen, zegt hij.
We hebben meteen iets lichter aangedaan, wat geen overbodige luxe is bij deze temperatuur, en gaan nu de buurt verkennen.

55

Miami, 16 februari 2015.
Miami is een even grote als groteske stad. Gelukkig bezaaid met enkele zalige plekken. Miami Beach, waar we verblijven, is zo’n zalige plek. Gisterenavond hebben we Ocean Drive verkend. De m’a tu vus straat van Miami Beach, afgezoomd aan de ene kant met prachtige art
deco gebouwen die nu allemaal
dienst doen als hotel, aan de andere kant de oceaan, verborgen achMiami is een even grote als groteske stad. Gelukter lage duinen. In het midden een
kig bezaaid met enkele zalige plekken.
park met palmbomen.
Het was zondagavond en dus behoorlijk druk. Luide salsa galmde uit talloze bars. Op straat
was het aanschuiven, als je in een auto zat. Ferrari’s, Lamborghini’s en Amerikaanse muscle
cars, zoals Mustangs en Corvettes. Voor de hotels stonden hier en daar nog van die typische
oldtimers uit de jaren ’50 gestald. Die sfeer ademde de hele straat trouwens uit. Je kon ieder
ogenblik The Andrew Sisters verwachten. “Drinking rum and coca cola.” Zo voelde deze
buurt althans aan, vooral de frisse pastelkleuren van de art deco gebouwen. Maar de sfeer
kon ook net zo goed Blankenberge zijn, zeker wat het aantal geproduceerde decibels betrof
en de wansmaak van het gros van de mensen op straat.
Dit kon ons echter niet weerhouden om op een terras ieder een halve liter Mojito te nuttigen, vergezeld van wat hartige hapjes, zoals gefrituurde calamares en reepjes tonijn. Lichtjes
beschonken trokken we terug naar ons hotel, waar we om 20 uur plaatselijke tijd onder de
wol kropen. Ons gestel was immers nog ingesteld op een stuk in de nacht. Jetlag in de praktijk.
Onze bovenbuur stapt door zijn kamer alsof hij 150 kilo weegt, aldus nadrukkelijk zijn aanwezigheid openbarend en ons uit onze slaap houdend.
Dit hotel ademt zo’n heerlijke jaren ’60 kunstzinnige sfeer uit. Als ik thuis ben moet ik eens
opzoeken wie die Lord Balfour eigenlijk was. Interessante kerel als je afgaat op zijn citaten,
die hier in de lobby op het plafond staan geschreven. Wikipedia brengt redding maar ook
ontgoocheling. Balfour was gewoon een Britse conservatieve minister in de regeringen aan
het begin van de 20ste eeuw. Een afknapper dus, ondanks de citaten op het plafond. Voor de
rest staat die lobby nog vol moderne kunstwerken van lokale artiesten.
Joke wist me te vertellen dat de prachtige gebouwen op Ocean Drive in de jaren ’70 allemaal
gekraakt waren en zich in een erbarmelijke staat bevonden. Eén of andere vooruitziende
sterveling heeft er zich dan over ontfermd en nu staan ze hier allemaal te pronken en vooral
heel duur te wezen. Daar had Blankenberge en bij uitbreiding heel onze kust beter een voorbeeld aan genomen. We zouden een art nouveau paradijs geweest zijn.
Joke is zot van de huisjes van de redders hier op het strand. Ze hebben dan ook een heel
hoog Baywatch gehalte. Met wat fantasie zie je Pamela Anderson de trappen af dartelen.
Het strand is hagelwit maar wel bezaaid met van die lelijke partytenten. Gisteren passeerden
we een stuk strand met regenboog vlaggen, vol homokoppels die rustig van de zon en de zee
genoten. Voorbij het art deco gedeelte rijzen de vakantiehotels ten hemel langs het strand.
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In hun achtertuinen allemaal zwembaden waarrond je in ligzetels kunt relaxen. Maar die
iconische sfeer uit de films langs the swimmingpool zag ik toch niet. Waar liggen die verborgen?
Downtown Miami is een grotesk gedrocht. Onpersoonlijke hoogbouw die doorkruist wordt
door viaducten, is het niet van snelwegen dan wel van metrolijnen die hier bovengronds
liggen. Verder lijkt het op een gigantische parking met niets dan bouwwerven van alweer
een verschrikkelijke hoogbouw. Op de Metromover, een gratis automatische metrolijn,
waande ik me op een roetsjbaan tussen de grijze betonnen buildings. Een spaghetti van viaducten, over en onder elkaar. Miami is zo’n typische Amerikaanse stad zonder ziel. Maar
gelukkig zijn er toch ook pareltjes in verborgen, zoals:
LITTLE HAVANA.
EAT YOUR HEART OUT FIDEL & CHE.
Want hier heersen de helden van de invasie van de Varkensbaai.
Little Havana is niet meer dan een typische brede Amerikaanse boulevard: 8th street, maar
hier natuurlijk tot Calle Ocho herdoopt. Aanvankelijk alleen maar benzinestations en Kentucky Fried Chicken. Hier en daar een Latijns-Amerikaans winkeltje, veilig achter gietijzeren
tralies beschermd. Veel was gesloten vandaag want het is President’s Day, een officiële
feestdag in de Verenigde Staten. Niet veel te zien dus, tot je aan de linkerkant een klein
parkje ziet waarin heel prominent een monument staat voor de gesneuvelde martelaren van
de heldhaftige invasie in de Varkensbaai.
Deze door de CIA en de Maffia opgezette operatie liep uit op een fiasco en drukte de
300.000 voor het communisme gevluchte Cubanen met hun neus op de feiten: ze zouden de
rest van hun leven in de Verenigde Staten blijven en Cuba werd in de armen van de Sovjet
Unie gedreven. Geen wonder dat Che Guevara nieuwe heldentochten ondernam in Afrika en
Bolivië, waar hij uiteindelijk de legende werd ingeschoten.
Hier begon dus Little Havana. We nestelden ons in een
Ik wou luidop “Viva Fidel” roepen, maar Joke kon me
bar, annex verse vruchtenwinkel, waar de Cubaanse
nog net op tijd de mond snoeren.
vrijheidstrijders ook al uitvoerig geëerd werden. De
bejaarde uitbaters waren volgens mij zelf ook nog veteranen van die heldhaftige mislukking.
Heel prominent aan de muur hingen allerlei memorabilia om de helden te eren. Op een
schap zelfs een oude legerhelm. Ik wou luidop “Viva Fidel” roepen, maar Joke kon me nog
net op tijd de mond snoeren. Gelukkig maar want je weet nooit met die Batista fascisten.
Voor de rest ademt Little Havana een vrolijke, kleurrijke Latijns-Amerikaanse laisser-faire uit
met veel toffe restaurantjes en vooral heel veel sigarenwinkels en boetieks waar je van die
typische Cubaanse rieten Borsalino’s kunt kopen.
Joke heeft er op los gefotografeerd.
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Ik heb een roze pet gekocht. Ze staat me en maakt me nu ook tot een kleurrijke verschijning
in dit zonnige straatbeeld.
Misschien moeten we hier op een avond maar eens terug komen. Maar dan wel met een taxi
want met het openbaar vervoer is het hier allemaal niet zo evident. Het is wel goed georganiseerd maar de afstanden zijn gigantisch en het vraagt veel overstapwerk en voorafgaand
gepuzzel.

Miami, 17 februari 2015.
Ik zit in een ligstoel onder een parasol op het strand van Miami Beach. Het is tegen de middag aan. Zo’n 28°C en een lichte zeebries. Ik kijk uit op Joke, helemaal in Miami style, zwart
badpak en roze sjaal om haar rosse krullen gewikkeld. Achter haar een helderblauwe zee,
waarop in de achtergrond een paar zeilbootjes dobberen, maar vooral toch ook een gigantisch containerschip.
Normaal gezien lig ik niet graag op een strand, maar dit is volgens mij de enige comfortabele
manier om deze bloedhete dag door te komen. Wat mij betreft staat strand namelijk gelijk
aan prikkelend zand, zonnebrand of vettige zonnecrème en luidruchtige mensen. Alhoewel
ik moet zeggen dat de geproduceerde decibels hier nog meevallen. Het is zelfs kalm en rustig. Hallo… Het is februari.
Zouden hier haaien zitten? Werd Jaws van Steven Spielberg hier niet ergens in de buurt opgenomen? Ik ga straks toch even de zee in, al was het maar om te pissen. Eerst ga ik me nog
wat met zonnebrandolie insmeren want verbranden is nog erger dan plakkerige olie op je
huid. Maar Joke heeft een hele dure spuitbus gekocht met olie die niet zo fel plakt. Zonder
Joke was ik nergens.
Gisteren zijn we na Little Havana nog naar Coconut Grove gegaan. Dat viel tegen. Er was een
groot Art Festival aan de gang, waarvoor we 15 dollar inkom moesten betalen. Beetje afzetterij, vond ik. Voor wat alledaagse huis-, tuin- en keukenkunst en heel veel eetstandjes. Het
was bloedheet en nergens een streepje schaduw te bespeuren. Op een ander moment kan
dit best een toffe plek zijn. Aan het water, een jachthaven, park en wat shops en resto’s.
Ooit was het een pleisterplek voor hippies en kunstenaars, las ik in een gidsje. Al goed dat ik
die er gisteren niet heb moeten bijnemen.
Gisterenavond heb ik ook voor de eerste keer lekker Italiaans gegeten in de Verenigde Staten. Maar het waren dan ook Italianen die pas onlangs geëmigreerd waren. De ober was hier
nog maar 2,5 jaar. Een jonge gast die voor de crisis in Italië is gevlucht. Hij reageerde verbaasd dat ik ook Italiaans sprak. Allez, een beetje toch.
Het schrijft helemaal niet gemakkelijk op zo’n strandstoel aan de zee. Ik wacht beter tot ik
weer aan een bureau zit. Mijn geschrift is zo al moeilijk genoeg te lezen, zelfs door mezelf.
En Joke vraagt zich weer af wat ik allemaal aan het schrijven ben.
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Vooruit Dirk, ga liggen, smeer u in en doe voor de rest van de dag niets meer. Maar eerst een
sigaretje.

16u30.
We zijn heel wat uren zon, zand en wind verder. Joke gaat douchen. Ik wacht. En schrijf. Al
zou ik het zand maar al te graag van me af spoelen.
Vanochtend hebben we een lange wandeling gemaakt langs Collins Ave en Lincoln street. Art
Deco in de uitverkoop. Maar dan wel van die Amerikaanse, zuiderse, minimalistische. Typisch Miami. Een beetje Mediterraans. Niet erg groot, met pastelkleuren, blauw en roze.
Veel flamingo’s en palmbomen. Palmbomen, je
hebt ze hier in overArt Deco in de uitverkoop. Maar dan wel van die Amerikaanvloed. Soms hangen er
se, zuiderse, minimalistische. Typisch Miami. Een beetje Menog kokosnoten in. Of ze
diterraans. Niet erg groot, met pastelkleuren, blauw en roze.
liggen op de grond. En
Veel flamingo’s en palmbomen.
dan hoop je maar dat er
geen gewonden zijn gevallen.
Lincoln street is de autovrije winkelstraat van Miami Beach. Joke heeft al vastgelegd dat ze
hier vanavond wil komen shoppen. En dan meteen ook iets eten want er lagen wel een paar
fijne restaurants. Alles beter dan die luidruchtige hap op Ocean drive, waar we vanmiddag
gegeten hebben. Ik had een Cuban Sandwich: een zacht broodje met varkensvlees, ham en
Zwitserse kaas. Met frieten erbij. French fries. Lafaards. Belgian fries zouden het moeten zijn,
maar dan wel beter en dikker.
Op 17th street, tussen de huisnummers 1933-1945 (echt waar) lag het Holocaust Memorial
heel indrukwekkend op mijn gemoed te wegen. Een gigantische omhoog reikende hand in
een vijver met waterlelies. Tegen die hand proberen mensen omhoog te klauteren. Daar
rond een soort arcade met foto’s en teksten over de Holocaust aan de wanden. Ik weet niet
wat het is maar dit grijpt me elke keer bij de keel. De tranen stonden nog maar eens in mijn
ogen. Iedere keer opnieuw, bij ieder Holocaust monument of in ieder Holocaust museum. Of
het nu in Jeruzalem, San Francisco, Berlijn of waar dan ook is. Wat een ellende. Wat een onbegrijpelijke ellende.
Ik zou eens in een golfkarretje willen rijden.
Een strand is een plek waar mensen bijna naakt bijeen troepen om te bruinen. Valt daar eigenlijk iets van te begrijpen? Behalve als het heel heet is en dit de enige plek waar je wat kan
afkoelen. Bijna naakt betekent dus ook dat alle mensen zich bloot geven en je verbaasd staat
van de grote fysieke verschillen in de menselijke soort. Je hebt ze in alle maten, kleuren, mate van beharing en uitzonderlijk gedrag. Sommigen liggen muisstil, andere zijn constant in
beweging. Sommigen lezen, anderen spelen. Sommigen zijn mooi, velen zijn lelijk. Is er al
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iemand op het idee gekomen om een antropologische gedragsstudie op het strand te maken? Of is dat soort onderzoek niet vatbaar voor financiering?
En zo spring ik maar van de hak op de tak. Joke staat namelijk nogal lang onder de douche.
Rutger Bregman heeft gelijk als hij zegt dat socialisten veel affirmatiever moeten zijn en gewoon moeten zeggen dat hun systeem en hun oplossingen efficiënter zijn dan het aanmodderen van rechts. Dan gaan leuke mensen misschien toch weer iets zien in links. We zijn
bang, onzeker en lijken onze eigen oplossingen niet meer te geloven. Luister naar Rutger en
put er inspiratie en strijdlust uit. Het was opvallend hoe die jonge gast een spontane staande
ovatie kreeg op het laatste sp.a-congres. Er is gewoon behoefte aan zo’n inspirerend en
hoopgevend verhaal.
Maar waarom begin ik hier in het zonnige Miami ineens te mijmeren over de kilte in de socialistische partij anders? En welke link in mijn brein deed me van de haast naakte menselijke
soort op een strand overschakelen op de socialistische partij?
Miami:
-

Little Havana is vooral little.
Miami Beach is heel m’a tu vus.
Werken in Clevelander mag alleen als je je kont half naakt showt, wat de zwarte serveuses dus ook doen.
Op Ocean Drive vind je de grootste concentratie Mustangs.
Coconut Grove was coconut.
Downtown Miami is een roetsjbaan van viaducten tussen het beton.

Als de zon schijnt in februari en je voldoende warmte geeft om open te bloeien, dan ben je
in Miami Beach.

Miami, 18 februari 2015.
Vandaag hebben we in de bus gezeten en lang op de bus gewacht. Het regende vanochtend.
Het was half negen toen we opstonden. Allez, toen ik opstond want Joke was al een paar uur
haar e-mails aan het beantwoorden. Ik trok mijn regenjasje aan en samen trokken we naar
het News Café voor een typisch Amerikaans ontbijt. We zaten gelukkig binnen want het
bleef zo’n zachte Caribische plensbui regenen. De pancakes en de bagel met zalm die we
deelden smaakte binnen beter dan als we het zouden moeten nuttigen terwijl we de regendruppels ontweken.
Op Washington Ave namen we de bus naar Government Center in Downtown Miami om
aldaar de Metro Rail naar Douglas Road Station te nemen. Daar beneden, want zoals ik al zei
rijden de metrostellen hier bovengronds, zo’n 10 meter zelfs, wachtte ons een gratis Trolley
bus op. Dit is een gewone bus vermomd als tram. Ze bracht ons naar de Miracle Mile. Deze
wat luxueuze winkelstraat beslaat een mijl als je ze op en af loopt en herbergt voornamelijk
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chique bruidswinkels. Een tuxedo in de etalage deed me onwillekeurig denken aan een perfect uitgedoste Colombiaanse cocaïnebaas.
Op het einde van de Miracle Mile beland je weer in zo’n typische Amerikaanse buurt waar de
auto koning is. Niemand op het voetpad. Als je naar de winkel wilt, je haar wil laten knippen
of een verrichting op de bank doen, neem je de auto. Plaats genoeg om te parkeren. Te voet
is zowat het ongezelligste dat je hier kunt doen.
Coral Gables is de Molenblook van Miami. Prachtige villa’s in Zuid-Europese, of liever ZuidAmerikaanse stijl. Alweer denk je dan dat ze allemaal bewoond worden door cocaïnehandelaars, maar dat is een vooroordeel zoals een ander. Waarmee ik dus alleen maar willen zeggen dat je rijk moet zijn om hier te wonen. De grasvelden worden perfect onderhouden, niet
door de eigenaars maar door latino’s die in busjes worden afgezet. De laanbomen zijn prachtig. Gigantische mangrovebomen met wortels die boven de grond uitsteken. Zouden ze hier
ook zo klagen over die bomen of zijn ze net blij dat dit het exclusieve beeld van hun wijk bepaalt en tijdens de heetste dagen voor frisse verkoeling zorgt?
We kwamen speciaal naar
Coral Gables om The Venetian Pool te bewondeMet een beetje fantasie kun je je wel de roaring twenren, maar de pool was
ties nog inbeelden.
gesloten wegens renovatiewerken. Met een beetje
fantasie kun je je wel de roaring twenties nog inbeelden. Somptueuze neobarok, met veel
krullen tierlantijnen. Een zwembad in grillige vormen, plateaus op verschillende hoogten.
Beroemde schrijvers, actrices en rijke nietsnutten die de godganse dag langs het zwembad
kleurrijke cocktails liggen te slurpen en hun intellectuele leegheid tentoonspreiden. Natuurlijk met een jazzbandje op de achtergrond.
The Venetian Pool was dus gesloten. Wat verderop lag het Biltmore Hotel gewoon gigantisch
te wezen. Coral Gables werd in de jaren ’20 ontworpen en gebouwd door een puissant rijke
dromer die hier een soort Venetië wilde neerpoten. Maar toch weer vooral op die typische
Amerikaanse megalomane manier. Wat verderop zou ook nog een Frans dorp en een Duits
dorp en een Hollands Zuid-Afrikaans dorp moeten liggen. Maar de afstanden in Miami zijn
onmogelijk te voet te overbruggen. De afstand tussen twee metrostations kan je nog het
best vergelijken met de afstand tussen Brussel en Leuven. Achter het Biltmore Hotel ligt een
gigantisch golfterrein. We besloten dus om de bus te nemen. Maar na een uur tevergeefs
wachten leek het ons toch beter om één van de taxi’s voor het hotel aan te spreken.
We dachten naar de universiteit van Miami te gaan. Maar we zijn allebei wat misvormd door
ons romantisch Leuvens idee van een universiteit. Hier, net zoals in de rest van de Verenigde
Staten, lijken universiteiten meer op die van Wilrijk of Diepenbeek dan op die van Oxford of
Harvard. Dus lieten we ons opnieuw afzetten aan de metrorail die ons een station verder
bracht, wat dus weer zowat de afstand tussen Leuven en Tienen was, om daar weer op de
gratis trolley naar de Miracle Mile te rijden, alwaar we in een typisch Amerikaans sportcafé
neerstreken om te lunchen.
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Weet je wat ik heb ontdekt? Dat er ook een New Belgium bestaat. Net zoals New Orleans of
New York of New England dus. Althans, dat probeerde de barman me wijs te maken over het
New Belgium Beer dat hij op de kaart had staan. Een lekkere Pale Ale trouwens. Maar een
beetje surfen leert al snel de waarheid. The New Belgium Brewery Company ligt immers
gewoon in Fort Collins, Colorado. De brouwerij werd in 1991 opgericht door Jeff Lebisch na
een lange fietstocht over de Belgische kasseien, doorgespoeld met lekkere Belgische bieren.
Nu is het dankzij zijn vrouw een vrij succesvolle lokale brouwerij.
De bar bevatte ongeveer 30 tv-schermen waarop allerlei sportwedstrijden werden vertoond.
Op Fox News ging het over de anti-radicaliseringstop in Washington. Bleek toch wel dat mijn
maatje Jeroen Jansens daar samen met Hans Bonte de Belgische egards waarnam zeker. Via
intens sms-verkeer met Joke kwamen we zelfs te weten dat Jeroen op amper drie meter van
Obama zat toen die zijn bedankspeech hield. Die jongen slaagt werkelijk in alles. Of hoe een
grote bek en een gezonde dosis lef je tot bij de president van de Verenigde Staten kunnen
brengen.
Na een typische lekkere Amerikaanse hamburger sprongen we terug op de trolley tot 8th
street, waar we bus 8 namen tot waar deze straat overgaat in Calle Ocho op Little Havana.
Daar legden we weer zo’n 500 meter af langs alle bezienswaardigheden die we eergisteren
ook al zagen om dan terug op de 8 te springen tot Brickel station. We reden één halte op de
metrorail door de betonnen jungle van Miami Downtown tot Governement Center, alwaar
we op bus 120 naar Miami Beach sprongen. Ondertussen was het spitsuur aangebroken en
werden we omringd door massa’s pendelaars, waaronder bouwvakkers in hun werkkledij,
waarin ze dus blijkbaar ook naar huis gaan, het meest opvielen. Hoe dan ook duurde de rit
lang en werd ik bijna vergast door de uitlaatgassen die op één of andere manier hun weg
naar het interieur van de bus vonden.
We verlieten de 120 aan Merrillpark in Miami Beach, waar we vol bewondering naar het
Ballet House en het Bass museum staarden. Art Deco dus. Jongens en meisjes die op architectuur kicken moeten naar Miami Beach komen. Hier vind je de meest geconcentreerde
hoeveelheid art deco en modernistische gebouwen ter wereld, denk ik. In het park stonden
ook wat interessante kunstinstallaties. Bij één ervan vroeg ik me wel af of het een kunstwerk
was dan wel een clochard die zijn matras te drogen had gelegd over een blok beton.
Ondertussen was de zon in al
haar warmte en helderheid
Het licht was prachtig. De lucht blauw, het strand
doorgebroken. Dat nodigde
wit, de zee lichtgroen en de palmbomen donkeruiteraard uit om even naar
groen.
het strand te gaan. Het licht
was prachtig. De lucht blauw,
het strand wit, de zee lichtgroen en de palmbomen donkergroen. Samen vormden ze het allesbepalende pigment van
het beeld dat me altijd van Miami zal bijblijven.
We besloten om de avond op Lincoln road af te sluiten. Ik blijf dit de Nieuwstraat van Miami
Beach vinden maar dan wat stijlvoller. Ik vleide me neer op een terras met een glas Chardonnay, terwijl Joke in de Zara op zoek ging naar iets warm om de avond door te komen. Na
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een paar minuten had ik pas door dat het een Sisha lounge was die ze hier echter een Haaram lounge noemen. Op het terras zaten de gasten rustig een waterpijpje te roken.
Voorbijgangers spotten is altijd een fijne tijdsbesteding, maar hier toch weer net iets meer.
Je ziet ze in alle soorten en gekkigheid. Hoge hakken en veel extensions, ondefinieerbare
stijlen die ooit misschien de standaard worden. De tijd vliegt voorbij als je naar de extravertheid van Miami Beach staart.
Dylan’s Candy Bar is een fantastische snoepwinkel, waar ik tot het besef kwam dat als ik ooit
de kans krijg om een nieuwe carrière te beginnen, ik graag de bedenker van de namen van
snoepjes wil worden. Want hier hebben zelfs in de bulkbakken alle snoepjes een naam, wat
ze natuurlijk verdienen.
Toen ik buiten een sigaret rookte terwijl Joke stond aan te schuiven aan de kassa, vroeg een
jonge zwarte gast of ik hem en zijn twee vriendinnen voor de winkel wilde fotograferen. Natuurlijk. Ik nam zijn camera over en zij poseerden voor Dylan’s Candy Bar. Maar al gauw
bleek dat het fotograferen van drie zwarte objecten ’s avonds geen sinecure was. Ik heb ze
twee keer van plaats laten veranderen en uiteindelijk vriendelijk gesuggereerd om overdag
nog eens terug te komen. Ik hoop dat ze dit niet als een belediging hebben opgevat.
Uiteindelijk zijn we na wat zoekwerk op Collins Avenue in een fantastisch Cubaans restaurantje beland. Heel druk en heel authentiek. Veel kabaal en vooral niet chique. Echt en lekker. Agua Seguado denk ik dat het heette. De Zarzuela was heerlijk.
We hebben een auto gehuurd voor de komende twee dagen. Morgen rijden we naar Key
West. Ik zou graag de plek vinden waar de Oude Man en de Zee van Hemingway wacht tot
de dood hem komt halen nadat hij zijn laatste zwaardvis heeft gevangen die op zijn terugweg van de zee door haaien verorberd wordt. Dit zou alweer een droom zijn die uitkomt en
de verwerkelijking van een beeld dat ik al 40 jaar in me draag.

Miami, 19 februari 2015.
Onze zwarte Toyota Camry stond ons tien minuten vroeger dan verwacht op te wachten
voor de ingang van hotel Lord Balfour, vergezeld van een jonge vrouw in uniform van de
verhuurfirma. Na de nodige formaliteiten, zoals de vraag of ik hem zelf zou voltanken na
gebruik of zelf de tol zou betalen, wat ik dus niet van plan was, kreeg ik de sleutels en hadden we weer de vrijheid om ons autonoom over de Amerikaanse wegen te begeven. Ons
reisdoel: Key West.
De Keys zijn een aaneenschakeling van kleine eilanden die over een lengte van zo’n 100 mijl
ten zuiden van Miami uitdijen tot ze op ongeveer 100 kilometer van Cuba eindigen. 100 jaar
geleden was er een rijke pipo die het in zijn hoofd haalde om er een spoorweg over aan te
leggen. In die tijd telde hij hiervoor de toen al astronomische som van 200 miljoen dollar
neer. De aanleg van de spoorweg kostte honderden levens van arme arbeiders, vooral Ieren.
Ik vind dat straf. Weer zo’n megalomane Amerikaanse rijke dromer die de trein wou kunnen
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nemen naar zijn favoriete vakantieplek: Key West. Op zijn 82 ste kon hij deze droom eindelijk
verwezenlijken.
Het eerste eiland van de Keys is Key Largo. Jawel, zoals in de gelijknamige film van John Huston met Humphrey Bogart en Lauren Bacall. De film werd grotendeels opgenomen in The
Caraibean Club, hier in Key Largo. En geloof het maar: die club ligt er nog altijd aan het water. Een wat vervallen barrak tussen de palmbomen aan de drukke Highway 1. Binnen hangen een paar bejaarde heren aan de toog. Ze hebben iets weg van slecht gewassen vissers
met grijze baarden en een baseballpet op hun hoofd. In het midden staat een pooltafel. Aan
de wanden hangen foto’s en affiches van de film. William G. Robinson speelde er zoals in al
zijn films de slechterik in.
Buiten aan een houten kade
ligt zelfs de originele African
Wat een beleving! Ik, in het decor van een film met
Queen waarmee Humphrey
Humphrey Bogart. Met Joke, die gelukkig amper ontBogart en Katherine Hepburn
snapte aan een vallende kokosnoot en een schedelin Congo in de gelijknamige
film rond vaarden. Wat een
breuk, naast The Caraibean Club.
beleving! Ik, in het decor van
een film met Humphrey Bogart. Met Joke, die gelukkig amper ontsnapte aan een vallende kokosnoot en een schedelbreuk, naast The Caraibean Club. Er stond een strakke wind. Maar we hebben het toch maar
weer gedaan: een iconische plek in de Verenigde Staten ontdekt en werkelijk bijna als enige
ervan kunnen genieten want er was geen toerist in mijlen te bespeuren. Met een glas fletse
coca cola aan de bar van The Caraibean Club onbenulligheden uitgewisseld met de kranige
uitbaatster van de club. Tegenwoordig is het een ordinaire bar langs de highway waar lokale
bandjes optreden.
Je hopt hier van eiland naar eiland via een netwerk van lage betonnen bruggen. Van stadje
naar stadje. Maar stadje moet je je dan inbeelden als een veelvoud aan zielloze gebouwen
langs een banale steenweg. Een drukke baan met aan weerszijden alle faciliteiten waarmee
Amerikanen in hun dagelijkse behoeften voorzien en die ze met hun auto kunnen afhalen.
Key West was voor de Tweede
Wereldoorlog en vlak daarna
een uitverkoren pleisterplek
Hemingway woonde weliswaar maar 8 jaar in Key
voor Amerikaanse intellectueWest, van 1931 tot 1939, maar dit was toch een van de
len. Tenessee Williams wou er
productiefste periodes uit zijn leven. Hier schreef hij
bijvoorbeeld al eens graag verniet minder dan 70% van zijn oeuvre, waaronder A
toeven. Maar hun beroemdste
Farwell to Arms en For whom the Bell Tolls.
inwoner was ongetwijfeld Ernest Hemingway, de schrijver
die ik als tiener verafgoodde en wiens Oude Man en de Zee nog altijd in mijn alltime boeken
top 10 staat. Nu vind ik hem misschien wat ouderwets macho maar in de jaren ‘70 dweepte
ik met zijn viriele romantiek. Hemingway woonde weliswaar maar 8 jaar in Key West, van
1931 tot 1939, maar dit was toch een van de productiefste periodes uit zijn leven. Hier
schreef hij niet minder dan 70% van zijn oeuvre, waaronder A Farwell to Arms en For whom
the Bell Tolls. Het was ook de periode waarin hij aan het front van de Spaanse burgeroorlog
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als oorlogscorrespondent rondliep. Daarnaast kon hij zich in Key West aan zijn favoriete
sport laven: de visvangst op de Blauwe Merlin. Een sport die hier aan de talrijke wat aparte
boten te zien nu nog altijd zeer populair is.
In het Hemingway House kon je over de koppen lopen. Een lange rij op de stoep. 15 dollar
inkom. Het is een huis als een ander maar toch anders genoeg om er onmiddellijk te willen
wonen. Het hoofdgebouw is vrij klassiek met op de eerste verdieping een terras rondom het
volledige huis. Het ligt in een schaduwrijke tuin, waar tientallen poezen een gelukzalig onderkomen hebben. En natuurlijk een swimming pool die bijna het faillissement van Hemingway veroorzaakte. Voor de rest binnen gewoon een living, een eetkamer, een zeer kleine
keuken en boven een slaapkamer, twee badkamers en nog een kamer. Zijn schrijfatelier lag
op de eerste verdieping van een nabijgelegen paviljoen. In Hemingway’s tijd liep er een
loopbrug die hem rechtstreeks van zijn slaapkamer over het terras naar zijn atelier bracht.
Hemingway begon iedere dag om 6 uur ’s morgens te schrijven en hield dit vol tot 12 uur ’s
middags. Meestal had hij dan zo’n 500 tot 700 woorden geschreven. Ik vind dat niet overdreven veel. Hij schreef aan een kleine ronde tafel op een tikmachine. Wat me vooral opviel
was de kleine ongemakkelijke stoel waarop hij dan zat. Onlangs las ik ergens dat Hemingway
rechtstaand zou hebben geschreven. Maar dat moet dan toch later geweest zijn want er was
hier niets van te merken in dit atelier. Verder had de kamer een kleine ligstoel, wat kasten
met boeken, de kop van een antilope aan de muur en in een hoek: een versleten rugzak. Dus
altijd klaar om onmiddellijk naar een volgend avontuur te trekken.
Kunnen leven van je pen is fantastisch. Kunnen reizen voor je pen nog beter.
Key West is zo’n typisch Amerikaans historisch toeristisch stadje. Heel gezellig met veel winkeltjes, kleurige oude huisjes, typische luidruchtige saloons en heel veel Amerikanen zonder
ook maar de minste vestimentaire smaak. Het verbaasde me dan ook niks dat een klantenlokker voor een parfumeriezaak ons nariep dat hij onze stijl zo fantastisch vond. Nou, die
mocht er ook zijn vandaag. Ik in mijn donkergroene broek, gestreept marinetruitje, roze pet,
blauwe schoenen en een kleurrijke sjaal van Joke rond mijn nek. En Joke heel stylish zoals
altijd met haar weelderige rosse krullen. We hadden ons nochtans vooral warm aan geduffeld tegen de strakke koele wind, die volop blies op deze voor de rest vrij zonnige dag.
De inwoners van Key West overleefden in de 19de eeuw voornamelijk op het plunderen van
scheepswrakken die hier op het rif te pletter sloegen. In sommige periodes was er dat zelfs
één per week. Nog vroeger was dit gebied een geliefkoosde schuilplaats voor piraten. Een
plek dus waar je wel wat fantasie kan opdoen. Ware het niet dat de massa toeristen al deze
fantasie onmiddellijk vakkundig de nek omwringen.
Ik ben blij met deze dag. Ik rijd graag in de Verenigde Staten over hun highways langs hun
typische, meestal smaakloze cultuur aan de rand van de weg. Hun schreeuwerige reclameborden. Hun foeilelijke restaurants. Maar af en toe vind je daartussen toch een pareltje. Onverwachte plekken zoals The Caraibean Club. Of gezellige jachthaventjes. Of een pelikaan die
aan een brug over het water haast roerloos voor je auto komt zweven. Wat een land, denk je
dan.
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’s Nachts aankomen in Miami geeft ook een heel andere blik op deze stad. Al die torenhoge
buildings die overdag zo troosteloos hun betonnen lelijkheid tentoonspreiden, baden nu in
een sprookjesachtige lichtgloed. Prachtig. Joke begon er zelfs spontaan de tune van Miami
Vice door te neuriën. Welkom in Miami! Love it!

Miami, 20 februari 2015.
In Miami is het niet vanzelfsprekend om vlot van punt A op punt B te geraken, zelfs niet met
de auto. Veel files door een veelheid aan auto’s en chaos door een veelheid aan Latino’s.
Tenminste, dat is wat Joke en ik er in al onze vooringenomenheid van denken. De discipline
in het verkeer, die ik overal in de Verenigde Staten zo op prijs stelde, is hier ver te zoeken.
Het lijkt Brussel wel.
De afgelopen twee dagen hebben we dus grotendeels in de auto doorgebracht. In andere
streken van de Verenigde Staten is dat een aangename belevenis. Hier is het gewoon stresserend. Miami en omstreken is één groot verstedelijkt gebied met heel veel brede snelwegen en viaducten, waarop zowat niemand zich aan de voorgeschreven snelheid houdt. Vermoeiend, zelfs als je België gewoon bent.
Vandaag zijn we de Gold Coast afgereden, of beter: opgereden, want we gingen van zuid
naar noord. Dat is route A1A, een soort highway die je langs de kust van Miami Beach tot
Palm Beach voert. Dit wil zeggen: van welstellend naar stinkend rijk. Vandaar dus: de Gold
Coast. De weg gaat over een soort landtong die voor de vaste kust ligt. Prachtige hagelwitte
stranden met ranke palmbomen en bijhorende baywatch huisjes in hun typische vrolijke
kleuren. Heel veel hoogbouw
maar ook enkele prachtige
Hoe noordelijker je gaat, hoe groter de jachten
strandpromenades. Hoe noordeworden.
lijker je gaat, hoe groter de jachten worden.
Fort Lauderdale is het Venetië van de Verenigde Staten. Kanalen doorkruisen in perfecte
loodrechte lanen de stad. Allemaal villa’s, zeker niet te groot op zelfs al bij al kleine stukjes
grond. Maar voor ieder huisje ligt wel een kast van een jacht aangemeerd. En met een kast
bedoel ik ook echt een kast. Alvast groter dan het huis waar het ligt aangemeerd. En soms
vergezeld van een wat kleiner jacht, dat voor de kinderen bestemd is, veronderstel ik.
We zijn over Los Alo street het centrum in gereden. Dit is de centrale winkelstraat. Heel proper en heel Amerikaans, met veel volk op straat. De terrasjes zaten vol. Maar wij zijn braaf in
onze Toyota Camry blijven zitten, bumper aan bumper verder schrijdend. Spijtig misschien,
want het betekende wel dat we tot in Palm Beach moesten wachten om te lunchen.
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In Palm Beach parkeerden we langs
Ocean Drive en stapten daarna Wirth
Zo ziet de 1% er dus uit. Blank, wat ouder
Street in. Zo ziet de 1% er dus uit. Blank,
en gefacelift.
wat ouder en gefacelift. Winkels verkopen vooral dure, wat BCBG-achtige kleding, antiek, dure juwelen en natuurlijk
kunst. In één etalage hingen een Keith Haring, Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Jeff Koons
broederlijk naast elkaar. Je kon ze aanraken! Ik heb nog nooit in mijn leven in zo’n korte tijd
zoveel Roll’s Royces voorbij zien rijden. Eigenlijk vond ik er werkelijk niks aan. Niks te beleven, niks te zien, niks te doen.
Twee uur later:
We zijn terug in Miami Beach. We hebben net gegeten in Avalon, een art deco hotel op Ocean Drive. Prachtig interieur. Je zag zo Humphrey Bogart met Lauren Bacall de trap afdalen.
Maar het waren integendeel een paar hedendaagse rappers die de trap afkwamen. Het publiek dat hier incheckt staat niet in verhouding tot de klasse van het hotel. Waarom zijn het
gros van de toeristen zo alledaags lelijk en stijlloos, zelfs in dit hotel? De vis was heerlijk. Ik
had Grouper, wat dus een soort getande baars blijkt te zijn volgens de smartphone van Joke.
Zij had twee kreeftenstaarten. Een lekkere rosé om het door te spoelen en broodpudding
met Grand Marnier en Engelse saus als toetje.
Buiten stormt het. Maar het is verre van koud. Wel druk. Net reed er zo’n verhoogde monstertruck voorbij. Het is altijd weer wat in de Verenigde Staten. Even later zag ik hoe de politie hem op de bon zette omdat hij verkeerd geparkeerd stond en een takelbedrijf zich het
hoofd brak hoe ze dit monster van 3 meter hoog van de openbare weg moesten krijgen.
Maar toch even terug naar de 1% van Palm Beach eerder vandaag. Als je al die villa’s en jachten bijeen ziet besef je pas hoeveel superrijken er op de wereld rondlopen en nog meer geconcentreerd op dit stukje Amerika aan de oostkust. En toen begon ik te tellen. Eén procent
lijkt niet veel. Maar als we met 7 miljard mensen op deze aardkloot rondlopen, betekent dit
toch dat deze schamele 1% dus met 70 miljoen zijn. Dat is bijna heel Duitsland. Toen bedacht
ik me plots dat als die allen nu eens 1000 euro zouden schenken, wat voor hen een peulschil
moet zijn, de schuld van Griekenland in één klap gehalveerd zou zijn. Iedere 1000 euro die zij
zouden bijdragen staat immers gelijk met 70 miljard euro. En zouden zij daardoor dan één
jacht of één Roll’s Royce minder kunnen kopen?

Miami, 21 februari 2015.
We hebben vandaag een hele dag op het strand gelegen. De dag begon betrokken en heel
winderig. Later werd het zonnig en luwde de wind wat. Om dan weer opnieuw betrokken te
eindigen. Met andere woorden: het was vrij rustig op het strand.
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Veel surfers. Het zal er wel de
juiste dag voor geweest zijn,
Blijkbaar zijn er plekken in de branding waarvan alle
veronderstel ik. Ze zitten op
hun surfplank in de branding
surfers verwachten dat de perfecte golf precies daar
te wachten op de juiste golf.
zal opduiken. Ofwel vinden ze het gezelliger om daar
Mooi op een rijtje, allemaal
gewoon wat samen te klitten op hun surfplank.
samen. Blijkbaar zijn er plekken in de branding waarvan
alle surfers verwachten dat de perfecte golf precies daar zal opduiken. Ofwel vinden ze het
gezelliger om daar gewoon wat samen te klitten op hun surfplank. Af en toe zie je één van
hen plots verwoed beginnen te peddelen, mee met een golf. Op het juiste moment richten
ze zich op en laten zich dan met de golf meedrijven. Het lijkt dat men hier toch bepaalde
vaardigheden voor moet ontwikkelen waarover ik alvast niet beschik.
Ja, wat doet een mens zoal een godganse dag op het strand? Naar de surfers kijken. Of naar
andere badgasten, maar dat waren er vandaag dus niet zoveel. Een middagdutje doen. Drie
keer naar het hotel rennen om te pissen. En lezen. In “La Superba” van Ilya Leonard Pfeyffer,
een Nederlandse auteur die al vijf jaar in Genua woont en daar vorig jaar een boek over geschreven heeft. Ik zit zowat halfweg en weet nog altijd niet of ik het goed of slecht moet vinden. Aanvankelijk vond ik het vooral veel geblaat van een vooringenomen Hollander die
zichzelf zo goed vindt. Maar laten we nog maar wat voort lezen want ik begin er toch stilaan
in te komen.
Gisteren was het grote nieuws dat het in Key West de koudste ochtend sinds 1958 was.
1958! Het is hier dus blijkbaar niet zo’n goed weer. Man, het is hier fantastisch. Laten we
eerlijk zijn: ik heb 1958 nog anderhalve maand meegemaakt en ik kan je vertellen dat ik in
februari nog nooit zo’n mooi weer heb gehad als hier. Lucky bastards!
Het is nu half zes ’s avonds. Joke is zich aan het klaarmaken voor onze laatste avond in Miami. Te meten aan de tijd die ze daarvoor nodig heeft wordt dit volgens mij onze beste avond.
Het is zaterdag en ik heb zo een voorgevoel dat straks op Ocean Drive de party losbreekt. Ik
weet niet waar dat voorgevoel vandaan komt. We zien wel.
Deze week heeft deugd gedaan. Ver weg van de kilte in Vlaanderen. Nog eens in Amerika.
Latino in woord en beeld. En in beleving. Zuiders temperament. Zuiderse kleuren. Zuiderse
geuren. Zuiderse chaos. Een schril contrast met het noordwesten van de Verenigde Staten
dat we nog maar zes maanden geleden achter ons lieten. Maar dat zuiderse zorgt ook voor
wat meer slordigheid, op straat en in de bebouwing. Amerika bestaat uit heel veel werelden.
Maar is de ene beter dan de andere? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat variatie goed is.
Ik zit hier nu al even te peinzen over wat ik van Miami moet vinden. Maar weet je wat? Ik zal
dat morgen nog eens overdoen als ik op de luchthaven op onze vlucht zit te wachten. Nu wil
ik me nog een hele avond onderdompelen in deze zuiderse warmte en luidruchtigheid. Het
leven is meer dan altijd overal een mening over te moeten hebben. Gewoon ondergaan en
zoveel mogelijk genieten is ook goed genoeg.
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Puerta Segua. Zo heet het restaurant waar we eergisteren op Collins Avenue al zo lekker
gegeten hebben. Vanavond hebben we dat nog eens overgedaan. Joke Surf & Turf. Ik kreeft
met garnalen in een enchilada saus. Zo lekker en zo authentiek Latijns-Amerikaans.
Ik heb wel bonkende hoofdpijn. Ik hoop dat die twee Perdolans snel beginnen te werken. We
hebben blijkbaar ook niet veel zin om ons in het kabaal van Ocean Drive te begeven. Het is
heel fel zaterdagavond. Het zou net zo goed Blankenberge kunnen zijn. Maar dat is het gelukkig niet. Het is Miami Beach en we hebben het nu wel gehad.
Ik ga zo meteen op bed liggen, wat Amerikaanse televisie kijken met een fantastische vrouw
aan mijn zijde. Maar ik ga zeker en vast ook nog een paar keer naar beneden om op het terras een sigaret te roken en ondertussen naar achterhaalde lounge muziek luisteren, want
dat weerklinkt hier dus continu voor de deur van ons hotel. Gelukkig is dat perfecte muziek
bij de wet van de minste weerstand. Ik vind het hier fijn. Ik ben hier geweest. Het was nieuw.
Maar het was ook familiair. De art deco, de palmbomen, de pelikanen en flamingo’s. Ik wou
dat ik in de jaren ’40 had geleefd. Als schrijver. Oorlogscorrespondent. Chillen met The
Andrew Sisters op Ocean Drive. Veel te brede pakken. Witte schoenen. Sigaren en daiquiri’s.
En dan maar schrijven. Schrijven. Schrijven. Altijd maar schrijven.
En vooral blijven dromen, Dirk. Soms tegen beter weten in.

Miami, 22 februari 2015.
Ik zit aan de bar van The Counter in Miami International Airport te wachten op mijn laatste
all American Burger. Uiteraard bestelde ik een Old School Burger met Sweet Patato Fries. Ik
probeer me altijd zo goed mogelijk aan te passen aan de lokale gebruiken en sla tradities
hoog aan, zeker als het over hamburgers in de Verenigde Staten gaat.
Raar dat ik altijd in de Verenigde Staten complimenten krijg over mijn schoenen. De blauwe.
Meestal vragen ze dan waar ik vandaan kom. Belgium. Denken ze natuurlijk allemaal dat we
daar van die fantastische schoenen hebben terwijl ik ze gewoon in de Lower East Side in
New York heb gekocht.
Vandaag was het snoeiheet. Tegen de 30°C aan met een loodzware, tropische lucht. Na ons
ontbijt in het News Café, waar ik pancakes met maple sirop nam, zijn we voor de laatste
maal Ocean Drive afgewandeld. Via Collins Avenue terug naar ons hotel om iets lichter aan
te doen want het zweet brak ons langs alle poriën uit. Daarna maar eens zuidwaarts gewandeld want die richting waren we nog niet uitgegaan.
We wandelden langs het strand tot aan de pier die aan de ingang van de haven ligt. Net op
dat moment werd een groot vrachtschip uit Monrovia de open zee in gesleept door een paar
sleepboten. Ik vind dat de Jerommekes van de zeevaart, zo’n sleepboot. Klein, geblokt en
oersterk. Telkens ik aan een haven ben, moet ik aan mijn bompa denken. De zeeman die
zowat iedere haven in de wereld heeft aangedaan. En dat dan ook nog precies in de juiste
periode, zeker als je het decor hier in Miami Beach in gedachten hebt. Art deco uit de jaren
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’30 en ’40, de periode waarin hij dus al die steden aan deed. Hij zat echt helemaal in dat
jazzy jaren ’30 en ’40 sfeertje. Met de juiste swing. Brede, losse pakken en Borsalino’s. Ik
begrijp nu ook veel beter waarom mijn bompa zelfs in de jaren ’70 nog een hoedje droeg. En
altijd een sigaret losjes in zijn mondhoek had hangen. Rode Bastos.
Met dat beeld wil ik Miami graag verlaten. Samen met Joke heb ik weer een stukje van mijn
dromen waar gemaakt. Wat een geluk dat we nog altijd blijven dromen. Steeds nieuwe dromen die we nog moeten waarmaken.
Wist je dat de afkorting van Miami International Airport MIA luidt? MIA forever!
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Deel 3

De grote meren.
“It’s the hottest fires that make the hardest steel.”
Eminem.
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Schiphol, 1 juli 2015.
Hoe spannend kan vliegen zijn? Ik zit aan Gate F5 moederziel alleen te wachten op het personeel van KLM om in te checken. Daarnet kreeg ik te horen dat ik stand by ben. Dat wil zeggen dat het niet zeker is of ik wel een stoel zal hebben. Ze komen 7 stoelen te kort in economy class. Maar, wist de vriendelijke man aan de balie me te vertellen, ze hebben nog 9
stoelen over in business class. Daarom zit ik dus aan Gate F5 veel te vroeg te wachten om
zeker te zijn dat ik een upgrade krijg. Met een gewone stoel zou ik ook al tevreden zijn.
Ik zie het echt niet zitten dat ik binnen twee uur een sms-je naar Joke moet sturen om haar
te melden dat ik niet op het vliegtuig zal zitten. Temeer omdat het in Boulder Colorado dan
nog maar 5 uur ’s ochtends is. Zo’n ochtendhumeur wil ik haar ten alle prijzen besparen.
Joke is al in de Verenigde Staten. Ze moest er spreken op het Belmont Forum aan de Universiteit van Colorado. Ze heeft blijkbaar indruk gemaakt op wat figuren uit de Europese Commissie, die met duurzaamheid enzo bezig zijn. Terecht, vind ik. Met Joke klinkt een nieuw,
origineel geluid in de grauwe wereld waarin wij leven.
Joke is al sinds zaterdag in de Verenigde Staten. Het voelt wat raar aan dat ik hier nu voor
het eerst helemaal alleen op mijn vlucht zit te wachten. Normaal gezien zou haar stoel in het
vliegtuig ook nog vrij moeten zijn, bedenk ik mij ineens, want we hadden deze vlucht al in
februari besteld. Het nieuws dat zij in Boulder moest spreken kwam pas later en daardoor
moest zij een nieuwe vlucht boeken en kon zij deze vlucht niet meer annuleren. Ik heb dus
alles wel beschouwd twee stoelen in dit vliegtuig. Dat ga ik seffens zeker in het spel smijten,
als het KLM-personeel er is. Daarmee bluf ik hen gegarandeerd onder tafel.
Ik heb het gevoel dat de luchthaven van Schiphol altijd in constructie is. Was dat vorig jaar
ook al niet zo? Heel oncomfortabel, vind ik. Zeker omdat de airco niet werkt en er net vandaag een hittegolf over ons heen is gevallen.
Vooruit KLM, kom opdagen aub! Zodat ik kan inchecken en zeker ben van mijn stoel. Ik wil
ook nog een sterke koffie drinken en mijn laatste sigaret roken. Maar ik wil eerst zeker zijn
van mijn stoel. Ik verlaat mijn plaats hier niet vooraleer ik daar absolute zekerheid over heb.
En hiermee begin ik dus aan mijn derde Moleskine schriftje over onze avonturen in de Verenigde Staten. Vandaag begint onze vijfde reis, die ons van Chicago naar Detroit, Toronto en
de Niagara watervallen brengt. Daarna cruisen we nog door Pennsylvania naar de Jersey
Coast. En we eindigen in New York.
ALS IK TENMINSTE EEN STOEL HEB!

Een half uur later.
Om 12 uur zal ik pas weten of ik een stoel heb in dit vervloekte vliegtuig. Ik was daarnet
nochtans de eerste die dat lelijk Hollands wijf van KLM lastig viel, maar rangorde telt blijkbaar niet. Ook niet dat ik betaald heb voor twee stoelen, waarvan ik er sowieso één niet zal
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gebruiken. Ik zweer: als ik niet op dat vliegtuig zit, wil ik ons geld terug. Wie weet, misschien
maken we nog winst?
Ondertussen heb ik strategisch plaatsgenomen in de nabijheid van de rokerslounge, met een
dubbele espresso van Illy binnen handbereik. Die zal ik nodig hebben. En de twee sigaretten
die ik seffens ga roken ook. Wat een ongelooflijke shit. Maar ik zal er de sfeer niet door laten
verpesten. Ook al zijn ze heel goed hun best aan het doen. Vanaf heden mag wat mij betreft
iedereen die een vliegtuig overboekt onthoofd worden.

12u45.
Yes! Ik ben er op geraakt. Het vliegtuig was serieus overboekt. Maar ik ben blij dat ik er op zit
en dat bevrijdend sms-je naar Joke heb kunnen sturen. Ik ben ook blij en opgelucht dat zij er
niet bij was vandaag. Want die dosis extra stress zou ik er niet hebben kunnen bijnemen.
Maar goed, ik zit dus op seat 33A, aan het raampje, ingeklemd in een veel te volle, krappe
ruimte, overladen met jengelende kinderen. De kapitein deelde net mee dat deze vlucht 7
uur en 55 minuten zal duren. Wat een geluk dat ik het doosje Perdolan nog net op tijd uit
mijn koffer heb kunnen plukken. Ik hoop dat ik dit overleef. En dat er een paar goede films
zijn. Deze keer heb ik mijn eigen koptelefoontje bij en hoef ik mijn oren niet nodeloos te pijnigen. Acht uur benauwende krapte. Alleen kalmte kan je redden, Dirk. Blijf stoïcijns. Dat
ben je de afgelopen twee uur ook al geweest.

Chicago, 2 juli 2015.
Op deze manier ga ik mijn jetlag goed verteren. Het is ongeveer 8 uur ’s morgens, dus 3 uur
‘s namiddags in België. Ik heb vanaf half tien gisterenavond in één blok doorgeslapen tot
ongeveer een uur geleden. Ik voel me opvallend fris.
Daarnet werd ik nog maar eens geconfronteerd met de reden waarom ik de Verenigde Staten zo fantastisch vind. Ik stond op de stoep voor ons hotel, The Whitehall Hotel aan Delaware Place, mijn eerste sigaret van de dag te roken toen ik aangesproken werd door John.
Alles start dan meestal met een “goodmorning” en “how are you”. Maar voor je het weet
ben je in een levendig gesprek verwikkeld. John komt uit Charlotte in Georgia. Hij is ongeveer 60, schat ik, klein ringbaardje met een sigaret in het midden daarvan, want anders zouden we hier niet aan de praat zijn geraakt. Maar wat helemaal te gek is: John is een Deadhead. Een trouwe volgeling van The Grateful Dead, een hippiegroep uit de jaren ’60 die nu
nog altijd furore maken, zo blijkt. Komende zaterdag, 4 juli, treden ze op in Chicago. Tickets
gaan vlot de deur uit tot 1.000 dollar het stuk. John’s zoon van 18 jaar heeft hem een ticket
cadeau gedaan voor zijn verjaardag. Ik vraag het me af: moeten die mannen ondertussen al
niet in een rolstoel optreden?
Gisteren ben ik veilig en wel op O’Hare International Airport in Chicago geland. Na een vrij
onaangename vlucht, met veel gejengel van kinderen en een stekende hoofdpijn. Het uit73

checken verliep opvallend vlot door de volledig geautomatiseerde procedure. Joke moet
ongeveer tegelijkertijd geland zijn, zo maakte ik toch op uit haar sms’je. Een busje bracht me
naar de autoverhuur. En daar stond ze dan in al haar rosse bevalligheid op mij te wachten.
We rijden dit jaar met een donkergrijze Toyota RAV. Bij het verhuurbedrijf vroegen ze nog of
ik een upgrade naar een Mustang wou. Maar dat zou er wat over zijn, denk ik.
We stonden twee uur in de file naar Chicago. Een vrij banaal uitzicht langs Interstate 90 trok
aan ons voorbij. Maar na zo’n 10 kilometer zie je in de verte die bekende skyline van Chicago
opdoemen. De stad waar na de grote brand van 1871 de wolkenkrabber werd uitgevonden.
Daarmee is het woord eruit: architectuur. Daar zal het de komende dagen om draaien. We
hebben ons al voorgenomen om een architectuur boottochtje op Chicago River te maken.
Daar passeerden we gisteren op onze eerste verkenning van de stad al even langs. Dat was
op Michigan Ave, the Magnificent Mile, aan de rivier. Aangename brede voetpaden, oude
buildings die reflecteren in de glazen wanden van hun modernere broeders aan de overkant
van de straat. Vooral het iconische gebouw van The Chicago Tribune, een persmonument in
de Verenigde Staten, is geweldig.
We gingen iets eten in The Public House op de hoek van N State Street. Een aangename,
grote, luidruchtige bar, waar jonge Amerikanen na hun werk komen aperitieven. Ik heb mijn
eerste hamburger achter de kiezen en ik moet toegeven: het was maar een gewone hamburger. Misschien begin ik het allemaal wat gewoon aan het worden.
Downtown Chicago is heel levendig. Laten we vandaag dus maar eens op verkenning gaan. Ik
heb mijn roze pet op en mijn blauwe schoenen aan. Joke is haar flamboyante zelve. Chicago,
here we come.

18u00.
Ik zou eens moeten proberen om een gemiddelde Amerikaan te beschrijven. Ten eerste: ze
heten allemaal John, zoals onze gids op de architectuur rondvaart deze ochtend. John was
tegen de 60, schat ik, en praatte aan een razend tempo maar ook met een razende passie
voor zijn stad. Ik ken niets van architectuur maar in Chicago lijkt het wel alsof ze het bouwen
van gebouwen hebben uitgevonden. Je krijgt er een staalkaart van de architectuur van de
afgelopen 150 jaar, veel modernisme en postmodernisme, hier en daar overgoten met wat
neogotiek. Zo is het gebouw van The Chicago Tribune duidelijk geïnspireerd op de gotische
kathedralen in Frankrijk en België. De building had inderdaad iets van de Romboutstoren in
Mechelen, maar de omgeving in de verste verte niet. In Chicago werden de wolkenkrabbers
uitgevonden. Uit noodzaak. Ze konden niet anders dan in de hoogte bouwen. Na de grote
brand van 1871, toen de hele stad in anderhalve dag verwoest werd, mocht er niet meer
met hout gebouwd worden. Beton was het ideale alternatief.
Maar John vertelde ook met veel passie over de sociale geschiedenis van zijn stad. Over de
rellen rond Haymarket bijvoorbeeld, voor de invoering van de 8 uren dag, waarbij verschillende doden vielen. Dat was ook de geboorte van de 1 mei viering van de socialisten, die
evenwel niet in de Verenigde Staten gevierd wordt. Of over de hobo’s die in de jaren ’20 en
’30 tijdens de grote depressie in Chicago neerstreken omdat het een knooppunt van spoor74

wegen vormde. De landlopers van die tijd gingen niet te voet maar sprongen op lege goederenwagons in de hoop ergens anders een beter leven te vinden. In Chicago misschien? Zo
werd deze stad wel een broeinest van sociale experimenten, waarin anarchisten van allerlei
slag wortel schoten. Zoals The Wobblies, The International Workers of the World, anarchosyndicalisten die nu nog actief zijn.
Chicago, wat een stad! Levendig, een beetje chaotisch, voorChicago, wat een stad! Levendig, een beetje chaoal met die Loop, die een cirkel
tisch, vooral met die Loop, die een cirkel van staal
van staal door downtown trekt.
door downtown trekt.
The Loop is een metrostel dat
met een oorverdovend geratel
over stalen gebinten langs de
eerste verdiepingen van de gebouwen door de stad raast. Daar wil ik eens in zitten om zelf
het gevoel te ervaren dat ik in zoveel films heb gezien.
Voor ons boottochtje waren we gaan ontbijten aan The Navy Pier. Ooit was dit de langste
pier ter wereld en hield The Navy er tijdens de Tweede Wereldoorlog oefeningen. Nu is het
een pretpark aan Michigan Lake met een kindermuseum, een reuzenrad, cinema’s, theaters
en een concertzaal. Alles was nog dicht toen we er deze ochtend rond 9 uur aankwamen.
Eén zaak was al open, gerund door Mexicanen en bevolkt door bouwvakkers die er op dit
uur al hun eerste hamburger kwamen verorberen. Excuseer: cheeseburger, wat de man achter de bar zo’n 10 keer met een sappig Mexicaans accent wist te roepen. Bouwvakkers in de
Verenigde Staten zien er veel
stoerder en veel meer macho uit dan die bij ons. Zelfs
Bouwvakkers in de Verenigde Staten zien er veel
als het vrouwen zijn. Zij had
stoerder en veel meer macho uit dan die bij ons. Zelfs
een T-shirt van Local 63 aan,
als het vrouwen zijn.
de vakbond van de steelworkers.
Vanmiddag zijn we met de metro naar Wickers Park gereden. Ooit zat het hier vol Zweden
en Polen, daarna Joden en nog later Puerto Ricanen. Maar vanaf de jaren ’80 namen de alternativo’s, jonge kunstenaars en muzikanten, de wijk over omdat de huur er nog betaalbaar
was. Net zoals in alle hippe buurten in alle grote steden van de wereld werd de oorspronkelijke bevolking verdreven en vervangen door hipsters, die goed in de was zitten. Maar ik
moet zeggen: het is lang niet zo erg als op het Zuid in Antwerpen of de Dansaertstraat in
Brussel, twee buurten waar ik de gentrificatie zelf aan den lijve heb ondervonden. Wickers
Park is gelukkig nog vrolijk alternatief, levendig en ondernemend met gezellige restaurantjes
en winkeltjes. We zouden daar nog eens terug naartoe moeten gaan. Op een avond dan.
Maar tijd. Aan tijd ontbreekt het voortdurend.
Ondertussen heb ik dus nog steeds die gemiddelde Amerikaan niet beschreven. Maar ik ga
dat ook niet doen omdat het tegen mijn principes is. Gemiddeld bestaat immers niet. Ik zou
bijvoorbeeld ook niet graag bij de categorie “gemiddelde Belgen” willen horen.
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Tot hier was het een dag met hoogten en laagten. Maar het voordeel met laagten is dat het
daarna alleen maar bergop kan. Komaan Dirk, dit wordt een geweldige trip door de Verenigde Staten. En Chicago is top om eraan te beginnen. Hier leeft het. Hier beweegt het. En
iedereen gaat na het werk iets drinken. Net zoals wij daarnet, met een goed glas witte wijn
aan de oevers van Chicago River, ook al hebben wij vandaag niet gewerkt.
Ah ja, Millenium Park, dat is ook de moeite, langs de oevers van Michigan Lake. Met een
concertarena in open lucht, ontworpen door Frank Gehry. Daarnaast de gigantische zilveren
Bean, waarin honderden gemiddelde Amerikanen weerspiegeld worden in een breed panorama. En daarnaast Crown Fountain, de meest extravagante fontein die ik ooit heb gezien,
tussen twee grote kubussen waarop een mannen- en een vrouwengezicht worden geprojecteerd. Daartussen dolle waterpret natuurlijk, waaraan heel wat gemiddelde Amerikaanse
kinderen dolle vreugde beleefden.
Trouwens, onze ober in de Diner op Milwaukee Street in Wickers Park heette Gerry. Maar hij
was dan ook zwart.

Chicago, 3 juli 2015.
Ik zou een nieuw register moeten vinden om Chicago te beschrijven. Zo gevarieerd en zo
spannend. Jammer dat we hier
maar twee dagen blijven. Dit is
weer zo’n stad waar ik zou kunIk zou een nieuw register moeten vinden om Chicanen wonen. Behalve in de wingo te beschrijven. Zo gevarieerd en zo spannend.
ter want dan is het hier berenkoud en maakt de ijzige wind je
helemaal gek.
Chicago heeft iets iconisch. Waarschijnlijk omdat zij in zoveel films een prominente rol
speelt. Vandaag heb ik bijvoorbeeld de decors van een paar scènes uit The Untouchables in
levende lijve mogen aanschouwen. Het was in Union Station, waar Brian De Palma de trappenscene uit Slagkruiser Potemkin van Eisenstein nog eens losjes overdoet. Of het streepje
La Salle Street aan The Rookery Building, waar zich ook een scene uit dezelfde film afspeelt.
Ik denk dat het die is waarin de agenten van Eliot Ness onder aanvoering van Sean Connory
voor het eerst zwaarbewapend de straat oversteken om de strijd met Al Capone aan te binden. En dan die Loop die hier permanent door de stad dendert. De bovengrondse metro op
zijn stalen gebinte, waaronder je je in zo’n typische Amerikaanse gangsterfilm waant.
We zijn onze dag nochtans vrij intellectueel begonnen met een stukje Amerikaanse architectuurgeschiedenis. De metrorit naar Oak Park was een belevenis op zich, alleen al doordat de
trein zich iedere halte meer en meer met alleen nog maar zwarten vulde. De rit ging dan ook
richting Haarlem (alsof zwarten overal in de Verenigde Staten zich enkel in deze naamgenoot
van deze Hollandse stad willen vestigen) en onderweg zaten we op een gegeven moment
dan ook alleen nog maar met brothers and sisters op de metro. Ook buiten, op de perrons
zag je niets anders dan Afro Americans. Zozeer zelfs dat zich stilaan een lichte vorm van pa76

niek meester begon te maken van Joke. “Zitten we wel goed?” Maar zoals mijn favoriete
spreekwoord zegt: alleen kalmte kan je redden. Tegen dat we in Oak Park waren was de rassenscheiding alweer in evenwicht en belandden we zelfs in zo’n typische upper class witte
buurt. Oak Park is dan ook een residentiële wijk in het groen, rond een gezellige winkelstraat, volgepropt met Victoriaanse villa’s. Maar bovenal met niet minder dan 37 woningen
die door Frank Lloyd Wright werden ontworpen.
Maar laten we het eerst even hebben over die Victoriaanse huizen. In één daarvan is Ernest
Hemingway immers geboren. En dat zal je hier geweten hebben. Overal prijkt zijn jonge visage op vlaggen langs de straat en hebben ze de hele buurt maar ineens herdoopt tot The
Hemingway District. Nochtans keek Hemingway neer op deze wijk waar hij opgroeide en
omschreef ze als: “Oak Park has broad lanes and narrow minds.” Om maar te zeggen dat ik
niet denk dat deze wijk een fundamentele invloed heeft nagelaten in zijn werk, tenzij om er
keihard aan te ontsnappen en zich in wereldwijde avonturen te storten.
Wie hier wel al 9 jaar woonde toen Hemingway in 1899 het levenslicht zag was de befaamde
architect Frank Lloyd Wright. De man die de basis heeft gelegd van de moderne Amerikaanse
architectuur. Ik ken niks van architectuur maar als je zijn gebouwen ziet, herken je ze
meteen. Neem het Guggenheim museum in New York en vooral de villa Falling Water in
Pennsylvania. Daar moeten we eens proberen naartoe te gaan als we naar Pittsburgh rijden.
In Oak Park is het dus allemaal begonnen. De jonge Frank was pas getrouwd. Als plattelandsjongen zag hij het niet zitten om in het gore Chicago een gezin te stichten. Dus kocht hij een
lapje grond in Oak Park en bouwde er zijn huis, een vingeroefening voor zijn latere werk. Ik
bespaar je hier de architectonische details. Je moet het maar eens googelen en ik vermoed
dat je dan wel een delirium aan Frank Lloyd Wright realisaties te zien zal krijgen. Wat ik wel
frappant vond was een stamboompje van Frank, zijn vrouw en hun zes kinderen dat in één
van de kamers hing. Die kinderen bereikten allemaal een gezegende leeftijd. Franks vrouw
stierf als eerste in 1959. Hijzelf volgde haar twee weken later. Dat klinkt misschien dramatisch maar is het niet want ze waren al meer dan 40 jaar gescheiden.
Dit gebouw werd in 1974 van een privé eigenares gekocht. Zij had het opgedeeld in zes appartementen. Aan de hand van foto’s en herinneringen van de kinderen heeft een stichting
het hele gebouw in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd.
Het ultieme meesterwerk van Frank Lloyd Wright in deze wijk is echter The Unity Temple,
maar dat was tot onze en vooral Joke’s grote ontgoocheling volledig ingepakt voor restauratiewerken. Zo leek het eerder op een Christo dan op een Frank Lloyd Wright. Dus besloten
we in plaats daarvan een pizza en een pasta met een goede fles wijn te nuttigen op het terrasje van een gezellige trattoria in het Hemingway District.
Daarna trokken we met de metro terug naar The Loop. Net zoals op de heenweg vulde het
metrostel zich gestaag met Afro-Amerikanen en zagen we het troosteloze landschap met
vervallen relicten uit een vervlogen industrieel tijdperk voorbij zoeven. Het enige lichtpunt in
deze grauwe woestenij was de aankondiging in de metro “Clinton is next”. Als precampagne
voor Hillary Clinton kan dit tellen, was het niet dat het hier gewoon om de aankondiging van
het volgende metrostation ging.
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Joke heeft na al die jaren nog steeds niet door dat je een schrijver niet mag storen als hij aan
het schrijven is. Ze blijft maar tegen mij praten en heeft daarenboven de televisie ook nog
eens aangezet. Hoe moet je iemand uitleggen dat al die zinnen die je aan het papier toevertrouwt zich eerst in je hoofd vormen en telkens uiteenspatten als je gedachten onderbroken
worden door alles wat rond je gebeurt? Het is verdomd moeilijk om je mentaal af te sluiten
van je omgeving. Dit dus om te zeggen dat het schrijven hier niet lang gaat duren.
Hoe dan ook: Chicago stond vandaag volledig in het teken van The Greatful Dead. De straten
vulden zich met Deadheads, die makkelijk te herkennen waren aan de fleurige hippie T-shirts
van hun helden. Ik wist niet eens dat ze die dingen uit de jaren ’70 nog maakten. Haast automatisch lieten we ons meevoeren in hun stroom naar Grant Park, waar het concert van de
kranige oudjes in een sportstadion zou plaatsvinden. Zo belandden we ook aan de Buroughs
Fountain, de fontein uit
de begingeneriek van
“Married with Children”.
Zo belandden we ook aan de Buroughs Fountain, de fonIk liet mij daar graag Al
tein uit de begingeneriek van “Married with Children”. Ik
Bundy gewijs met mijn
liet mij daar graag Al Bundy gewijs met mijn hand in mijn
hand in mijn broek fotograferen. Dankuwel Grabroek fotograferen.
teful Dead en mijn eigen
Redhead.
Op de terugweg naar Michigan Avenue passeerden we nog zo’n prachtig park zoals ze die
alleen in Amerikaanse steden kunnen aanleggen. Groen dat uitnodigt om er neer te liggen,
een frisbee door de lucht te laten zweven, met je kinderen of favoriete huisdier te dollen of
een gigantische klimmuur te overwinnen. En dat allemaal tussen metershoge wolkenkrabbers.
Ja, Chicago. Gisterenavond zijn we bij Hugo’s op Rush Street gaan eten. Dat ligt, net zoals ons
hotel, in The Goldcoast District. Het betere, rijkere deel van Chicago. Dat merkte je al vlug
aan de prijzen op de menukaart. En ook aan de gasten, die allemaal uit een advocatenserie
leken te zijn ontsnapt. Maar ja, de clamshowder en de Sint Jacobsvruchten waren lekker en
de sfeer was gezellig. Een beetje zoals je het in een televisieserie die zich in Chicago afspeelt
verwacht.

Detroit, 4 juli 2015.
Je merkt het meteen als je Detroit nadert. Terwijl in de rest van de Verenigde Staten de
overgrote meerderheid van de auto’s van Japanse of Koreaanse makelij zijn, zoals onze
Toyota RAV bijvoorbeeld, zie je de snelweg zich hier al vlug vullen met bijna uitsluitend Amerikaanse merken. Fords, Buicks, Chevys… We naderen Motown, niet alleen van het bekende
soullabel maar vooral van Motor City, de stad waar de massaproductie van auto’s werd uitgevonden. Een stad die groot en welvarend werd door staal en auto’s. En dus ook een stad
die volledig in verval ging door de crisis in de staal- en autosector.
78

Het doet me een beetje aan Genk denken. Mensen die 100 jaar lang gewerkt hebben in vuile
fabrieken of aan stresserende lopende banden. Mensen die welvaart schiepen en meerwaarde voor aandeelhouders. Maar dan ineens, vaak onverwacht, in de steek gelaten werden. Als verwaarloosde huisdieren werden ze aan de kant geschoven. Maar net zoals in Genk
voel je ook dat in al die desolaatheid een grote kracht tot vernieuwing schuilt. Misschien
staat Genk dan toch al wat verder. Want als je hier door de stad rijdt, denk je soms: “hoe
krijgen ze dit ooit weer op de rails?” De verwoesting en het verval zitten overal. Het is haast
science fiction, alsof een besmettelijke ziekte de volledige stad heeft ontvolkt.
Het is vandaag 4th of July, Independance Day. En dan zou je denken dat er overal gefeest
wordt. Dat er parades door de stad trekken en er vuurwerk wordt afgestoken. Maar niets
daarvan. Detroit is uitgestorven. Alle winkels en zelfs de restaurants zijn dicht. Alleen in
Greektown heerst nog wat marginaal leven in de Griekse restaurants, die pizza’s en hamburgers serveren. Maar dat komt doordat de Detroit Tigers vandaag tegen de Blue Jays hebben
gespeeld. Dat is baseball. De fans van de Blue Jays, die uit Canada komen, zijn in de stad blijven hangen, desperaat op zoek naar bier en hamburgers. Alleen de Grieken vonden het
blijkbaar de moeite om hun deuren voor deze supporters te openen.
Vreemd. In het hart van de stad, schuin tegenover het operagebouw, ligt het stadion van de
Detroit Tigers. Het Comerica Park is een gigantische baseball tempel die zeker 50.000 toeschouwers kan herbergen. Pal in het centrum. Een oude sporttempel met een geschiedenis
van 100 jaar. Dit hebben ze dus wel nog in al haar glorie kunnen bewaren. Dit hebben ze
Detroit niet kunnen afpakken.
Detroit beleeft de ergste crisis uit haar bestaan. Ik heb ergens gelezen dat bijna de helft van
de inwoners de stad hebben verlaten. En het zijn natuurlijk de zwaksten die blijven. Detroit
is zwart, rijdt in versleten Fords en ademt op sommige plekken een angstaanjagende onveiligheid uit. Joke is hier soms bang. En ik zou hier ook niet graag op de verkeerde plek op het
verkeerde moment zijn. Hoe heet die film met Eminem weer? 8 mile. Zo ziet het er dus echt
uit.
De skyline van Detroit wordt
gedomineerd door de hoofdIk heb Joke gevraagd dat als ik de hoofdzetel van Ford
zetel van General Motors, een
vind, zij een foto van mij moet maken terwijl ik tegen
spuuglelijk gebouw dat perde gevel pis.
fect deze saaie onderneming
weerspiegelt en die alleen
maar kon overleven met de
steun van de belastingbetalers. Al goed dat er belastingen bestaan, zou je dan denken. Misschien zou iemand dat eens aan Gwendolyn Rutten moeten uitleggen. Hoe dan ook, ik heb
Joke gevraagd dat als ik de hoofdzetel van Ford vind, zij een foto van mij moet maken terwijl
ik tegen de gevel pis.
We hebben Chicago gisterenavond afgesloten zoals het hoort: in The Blue Chicago, een donkere bluestent op Chrystal street. De bar was met blanken gevuld, het podium helemaal
zwart. Een supercoole bassist, een onzichtbare maar strakke drummer, een rustige trombonist en een gitarist die zong: “I caught my woman this morning messing arround with the
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garbage man.” Na een paar nummers werden ze vervoegd door een big fat mama die zong:
“I’m gonna find me a lover because I’ve been alone to long.” Wat mij er dus deed aan denken dat Louis Neefs onze beste Vlaamse blueszanger ooit is geweest: “Oho ik heb zorgen.”
Zijn einde op een kruispunt ergens op de weg tussen Aarschot en Lier kan trouwens tellen
als ultieme blues. Dit alles, overgoten met twee slappe gin tonics, vormde een waardige afsluiter van een geweldige tweedaagse in Chicago. Een stad die met stip wordt bijgeschreven
in mijn top 10 van favoriete steden. (Ik zou eens ernstig over zo’n top 10 moeten nadenken).
Wat mij alweer bijna naadloos bij de stichter van Chicago brengt: Jean Baptiste Du Sable. Een
Afro-Amerikaanse handelaar die hier in het midden van de 18de eeuw een handelspost oprichtte aan de oevers van de Chicago River. Aan het gebouw van de Chicago Tribune, naast
de brug over de rivier, staat een standbeeld van deze eerste heer van de winderige stad
waar je niet op uitgekeken geraakt.
Wat me weer bijna naadloos brengt bij ons vertrek aan het Whitehall Hotel op Delaware
street deze ochtend. Terwijl wij op onze Toyota stonden te wachten kwam een jonge zwarte
het hotel uitgelopen. Hij werd door de blanke valet begroet met zo’n typisch vuistje: “Hello
Barack.” Het bleek om een acteur te gaan die de rol van Obama speelt in een film die in Chicago wordt opgenomen. De vertolking van de president, die hij een paar minuten op de
stoep voor het hotel opvoerde, was verbazend goed. Alsof je naar Barack himself stond te
kijken.
De rit vanuit Chicago was lang en saai. Wat wil je als je over een Interstate rijdt. De I94 in dit
geval. Eigenlijk valt er niets anders te beleven dan dat je aan 70 miles per uur door een landschap rijdt waar niets bijzonders te zien is. Een goede 300 mijl moet het geweest zijn toen
we Ann Arbor bereikten. Dit stadje wordt in onze gids omschreven als een progressief nest
van milieuactivisten dat sterk contrasteert met het conservatieve Detroit. Alweer zo’n progressief stadje, waarmee de Verenigde Staten bezaaid lijken. Veel boekenwinkels, gezellige
bistrots enzovoort. Maar steeds in dat typische Amerikaanse decor met oude stenen gebouwen van zo’n 100 jaar oud, dat ik vorig jaar al eens beschreven heb in Port Townsend.
Eigenlijk bedenk ik me
plots dat de Verenigde
Eigenlijk bedenk ik me plots dat de Verenigde Staten
Staten zich in een progressieve stroomversnelzich in een progressieve stroomversnelling bevinden.
ling bevinden. Het hoHet homohuwelijk, Obamacare, de legalisering van mamohuwelijk, Obamacare,
rihuana. Fuck man, waar is de tijd van Bush en Reagan?
de legalisering van marihuana. Fuck man, waar is
de tijd van Bush en Reagan? En kunnen we in Europa ook op zo’n omslag hopen? Of ben ik te
positief en vooral veel te naïef als je Jeb Bush (“arme vrouwen moeten zich maar een man
zoeken”) en Donald Trump (“Mexico zendt misdadigers en verkrachters de grens over”) bezig hoort. We zullen het volgend jaar in november weten. Is het “Clinton is next” of wordt
het terug naar af met conservatieve scherpslijpers. Maar ik vind het best aangenaam in van
die gezellige progressieve stadjes zoals Ann Arbor.
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We logeren in het Robert Riverplace Hotel aan de Riverwalk van Detroit. In de lift zei een
zwart meisje me dat dit hotel haar aan de Titanic deed denken. Ik antwoordde haar dat ik
dat wel wat beangstigend vond. Maar zij heeft gelijk. Het hotel heeft wel iets van de vergane
glorie op het bovendek van een oude oceaanstomer. Ook omdat het hier aan de rivier ligt,
waar in het midden de grens met Canada ligt. Volgens mij zijn hier aan de overkant ergens
The Foo Fighters aan het optreden. In het midden van de rivier ligt een gigantisch versleten
vrachtschip. Het hotel was volgens mij vroeger het administratief gebouw van een grote rederij want erachter liggen allerlei pakhuizen die nu ingericht worden als lofts of kantoren.
Samen met de nieuwe riverwalk is het een eerste schuchtere poging in de heropstanding van
Detroit, die er volgens mij zeker zal komen.
Zie ik het nu verkeerd? Ik heb immers de stellige indruk dat er aan de Canadese kant van de
rivier meer vuurwerk wordt afgestoken dan aan de Amerikaanse? Zouden die Canadezen
misschien blij zijn dat ze bij de Amerikaanse onafhankelijkheid aan de juiste oever van de
rivier lagen en dus ook van die vervelende Yankees af waren? Ik wist niet dat Detroit zo dicht
bij Canada lag.
Joke weet me net te vertellen dat het The Foo Fighters niet kunnen zijn want dat die pas de
6de juli optreden. Dat is overmorgen. Maar dan zitten wij al in Toronto. En wie is er aan de
overkant dan zo’n kabaal aan het maken?

Detroit, 5 juli 2015.
Detroit is echt fucked up. Een stad die probeert recht te kruipen na een alles verwoestende
orkaan. In haar geval een sociaaleconomische ravage die 30 jaar geleden begon. Meer dan
900.000 mensen hebben de stad al verlaten sinds de jaren ’60. Dat zie je ook aan de leegstand. Prachtige Victoriaanse huizen in verval. Overal lege plekken in de stad, overwoekerd
door onkruid. Verlaten fabrieksgebouwen die door graffitikunstenaars onder handen werden
genomen. En daartussen
wat menselijk wrakhout.
Op iedere hoek van de
Detroit is echt fucked up. Een stad die probeert recht te
straat is iemand aan het
kruipen na een alles verwoestende orkaan. In haar geval
bedelen. Joke wist troueen sociaaleconomische ravage die 30 jaar geleden begon.
wens op te merken dat op
sommige plekken in Afrika
het wegdek er beter bij ligt
dan hier.
Maar zoals een onbekend en al even belachelijk spreekwoord zegt: uit de grootste ellende
groeit de knapste nieuwe oogst. Allez dan maar. Eastern Market is zo’n plekje waar je de
hoop op een nieuwe toekomst kunt zien bloeien. Ik denk dat dit een buurt is waar altijd al
wel iets met voeding werd gedaan. Sinds enkele jaren ontwikkelt zich hier een volledig
nieuwe voedselnijverheid met lokale producten. Slagers, winkels, restaurants en brouwers
doen de wijk heropleven met versmarkten. Vergis je niet: ook dit zorgt voor tewerkstelling.
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En hierin geloof ik nog het meest. Niet iedere stad kan het nieuwe Silicon Valley worden.
Ook al hoopt iedere stad daar nog zo fel op. Trouwens, die valleien bieden alleen maar werk
aan hoogopgeleide supernerds. En de rest dan? Ik geloof echt dat we een vierde industriële
revolutie nodig hebben waarin lokale landbouw, eerlijke voedselproductie, natuurbehoud,
upcycling en allerlei hiervan afgeleide activiteiten zorgen voor een propere industriële revolutie met grote tewerkstellingkansen, ook voor laaggeschoolden. In Genk is Joke al aan die
weg aan het timmeren met haar bijenplan, volkstuintjes en Iedereen Fixt. Ik zie dit niet als
het zoveelste ecologische flutverhaaltje maar als een nieuwe beloftevolle economische uitdaging.
Vandaag heb ik een van mijn
dromen waargemaakt: ik heb
Ik vind het wel frappant dat zoveel pracht en kracht in
de mural van Diego Rivera in
zo’n verwoeste stad kan staan. Misschien is het wel een
het Detroit Museum of Art met
teken dat Motor City zich nooit zal overgeven, zich nooit
eigen ogen mogen bewondezal onderwerpen.
ren. Prachtig. Adembenemend.
Die kerel spreekt zo tot de
verbeelding. Partner van Frieda Kahlo, de wenkbrauwen. Een communist die tequila dronk met Leon Trotski. In Detroit
werkte hij samen met Frieda Kahlo gedurende 11 maanden aan dit meesterwerk over de
industrie en haar arbeiders. Maar ook over de sociale en politieke gevolgen van die industrie. Ironisch eigenlijk dat dit werk, dat tegelijk een ode en een aanklacht is, betaald werd
door de kapitalisten die Rivera zo haatte. Maar het werk is overweldigend. Het beslaat de
vier wanden van deze gigantische ruimte. Ik heb geen zin om het in detail te beschrijven. Dat
lukt toch niet. Ik vind het wel frappant dat zoveel pracht en kracht in zo’n verwoeste stad
kan staan. Misschien is het wel een teken dat Motor City zich nooit zal overgeven, zich nooit
zal onderwerpen.
Motor City… Zoals in die commercial van Chrysler, die mee gemaakt werd door Eminem.
“Where dreams are made out of the hardest steel.” Je zou hier onmiddellijk willen komen
wonen, deel uitmaken van deze harde werkers. Noeste kerels en zelfbewuste vrouwen. Tot
je weer buiten op een opengebroken straat staat en al die ellende rond je ziet.
Joke: “Dat duurt hier minstens 20 jaar voordat dit een beetje in orde komt.”
Ik heb geen 20 jaar meer.
Tegenover het Detroit Museum of Art ligt nog een ander leuk museumpje over de geschiedenis van Detroit. Vanaf de Indianen en de eerste Franse avonturiers die hier een handelspost begonnen. En dan de hele geschiedenis, heel aanschouwelijk voorgesteld zoals alleen
Amerikanen dat in een museum kunnen. Een hele straat uit 1900 nagebouwd. Of een autoassemblagelijn uit 1970. Heel optimistisch ook, zonder de negatieve aspecten uit de weg te
gaan. Zo zijn die Amerikanen. Geboren optimisten en doodeerlijk.
En Detroit heeft haar ellende echt wel gehad. In de jaren ’70 was het hier de gewoonte om
met Halloween, Devil’s Night, leegstaande gebouwen in brand te steken. Zo zouden niet
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minder dan 800 huizen in de vlammen zijn opgegaan. Het is zo’n beetje zoals gefrustreerde
kinderen die hun favoriete speelgoed kapotslaan.
Wat echter vooral opvalt is de ongelooflijke voorspoed die deze stad kende in de jaren ’30,
’40 en ’50. Met levendige winkelstraten. Prachtige theaters zoals Fox, waar vanavond trouwens een van de oprichters van The Beach Boys optreedt. Maar ook heel sterke sportieve
prestaties met de Detroit Tigers of Joe Louis, wiens vuist aan het begin van Woodward Avenue in brons werd gegoten. Je ziet heel goed wat die stad ooit geweest is en wat ze nu geworden is. Maar je voelt ook dat hier een enorm potentieel schuilt. Hetzelfde potentieel dat
ik ook altijd in Genk heb gevoeld na de sluiting van de mijnen en de sluiting van Ford. Ik begrijp nu ook waarom Koen Vanmechelen in Genk en in Detroit zit. Daar kan de grond nog
bewerkt worden en kunnen sterke nieuwe gewassen groeien.
Yes Detroit. You can!
Joke vertelt me net dat 60% van de Grieken “nee” heeft gestemd. Benieuwd wat ze daar nu
mee gaan doen. Er zullen er wel weer zijn die vinden dat we die stoute Grieken maar in de
hoek moeten zetten. Misschien wordt het tijd dat de neoliberalen, die nu al zoveel jaren aan
het bewijzen zijn dat hun recepten niet werken, eens goed in hun kont (of misschien beter
hun brein) genaaid worden. Ik heb me ooit laten vertellen dat Grieken daar heel goed in zijn.

Toronto, 6 juli 2015.
Beschrijf Toronto in twee woorden: heet en alternatief. Voeg daar nog een bijvoeglijk
naamwoord aan toe: zeer. Ik zit in een soort gemeenschappelijke keuken van onze bed &
breakfast. Het zweet gutst uit al mijn poriën. Zo heet. In Canada hebben ze geen airconditioning. Ik vraag me af of ik daar nu blij om moet zijn. Hitte!!!
De rit van Detroit naar Toronto was saai. Alweer. Een lange snelweg waar werkelijk niets te
beleven of te zien was. Onze GPS wou ons eerst langs Montreal sturen. Belachelijk. Dat
duurde 5 uur langer. Tot we door hadden dat we de tolwegen op de GPS niet hadden mogen
uitschakelen. Het duurde even voor we dat beseften. Al maar goed dat we lak hadden aan
wat die GPS ons duidelijk probeerde te maken en toch gewoon de toltunnel inreden. We
gingen echt geen 5 uur omrijden om 4,5 dollar te besparen.
Toronto dus. Heel alternatief. Zo alternatief kennen we het in Europa zelfs niet meer, ook
niet in Amsterdam of Berlijn. Zeker Kensington Market, een kleine wijk tussen China Town
en Little Italy, ter hoogte van Spadine Avenue. Hier verwacht je ieder moment een horde
hippies die klaar staan om naar Kathmandu te vertrekken. Ik rook zelfs de welbekende maar
haast vergeten geur van patchouli uit één van de winkeltjes
Toronto dus. Heel alternatief. Zo alternatief kennen
waaien. Voor de rest zeer veel
we het in Europa zelfs niet meer, ook niet in Amvintage, alternatieve cafeetjes
en bio groente- en fruitwinkels.
sterdam of Berlijn.
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We gingen iets drinken op het terras van Ronnies Local 068. Een lekkere koude pint want ik
schat dat ik ondertussen al 1 liter zweet kwijt was. Joke sloeg haast automatisch aan de
praat met Monica, die naast ons van haar pint zat te genieten. Ik heb nogal wat van dat gesprek moeten missen omdat ik een paar keer een sigaret ging roken aan de straatkant, want
roken was niet toegelaten op het terras. Monica is een IT-er, maar geen hipster. Daar was ze
te oud voor, zei ze zelf. 40 jaar, twee kinderen. Waarschijnlijk van Ierse afkomst, te oordelen
aan de overvloedige sproeten op haar bleke armen en schouders. Haar vader was ros, zei ze.
We logeren in een gezellige B&B in een Victoriaans pand aan Dune Avenue. Om de hoek ligt
Queen street. Volgens Ronny, onze B&B uitbater, werd die straat onlangs uitgeroepen tot
tweede hipste straat ter wereld. Wat tussen Joke en mij die avond bij het eten een discussie
ontlokte over het verschil tussen hip en alternatief. Na veel gepalaver raakten we het er over
eens dat hip misschien toch wat commerciëler is dan alternatief. Kensington Market is dus
alternatief. Queen street is hip. Jonge ondernemers starten in deze straat een hippe zaak
tussen de bestaande multiculturele winkeltjes. Want soms heeft Queen street ook wat van
de Rue de Brabant in Brussel, maar dan wel weelderig afgewisseld met hippe resto’s, kappers en winkels.
(Tussen haakjes: ik heb mijn portie getaffel voor vandaag wel gehad).
We zijn vanavond gaan eten in één van die hippe etablissementen op Queen street. Chantecler heette de zaak en ze werd gerund door een vijftal ontzettend hippe kerels. Eén van hen
mixte de voor mij totaal onbekende cocktails. Eén sneed de groenten met een ongekende
finesse en stijl. Eén opende de oesters met ongeëvenaarde flair. Nog één praatte ons zeer
overtuigend een lokale Chardonnay van 85 dollar aan. Maar ja, er waren dan ook maar 500
flessen van gebotteld. En tenslotte was er nog iemand om onze bestelling op te nemen. Tapa’s. Lekker. Joke had exotisch gemarineerde en gefrituurde calamares. Ik een rundstartaar
die zo pikant en lekker was dat de traditionele filet americaine van bij ons voortaan tot de
antieke wereld behoort.
Maar zoals ik al zei hebben we vooral heel veel getaffeld. Zoveel zelfs dat ik er bijna een depressie van kreeg. Langs het meer, tussen de joggers en de fietsers. Tot ik lichtjes in paniek
schoot en me afvroeg of we ooit onze bestemming nog zouden bereiken. Maar Joke was
vastbesloten en heeft ons uiteindelijk toch terug naar onze B&B geloodst, waar een koude
douche me enigszins bij mijn zinnen bracht.
Het valt me in Canada heel fel op hoeveel daklozen op straat rondhangen. Dat had ik vorig
jaar in Vancouver ook al. Op Spadino Avenue lag een hoopje vrouw languit op straat in de
drukte van Chinatown haar roes uit te slapen onder een drukkende hitte. Mij maak je niet
wijs dat er in de Verenigde Staten minder daklozen zijn dan in Canada. Misschien plukken ze
die in de Verenigde Staten samen met het huisvuil gewoon van de straat.
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Toronto, 7 juli 2015.
Ik denk dat ik ontdekt heb wat het verschil is tussen de Verenigde Staten en Canada. In de
Verenigde Staten zijn de mensen dikker dan in Canada. In Canada zien de mensen er over
het algemeen gevaarlijk ongezond uit. Mager en grijs. Velen ook gewoon vuil. Neem nu die
vrouw van een onbestemde leeftijd daarnet op de tram. Joke zei dat ze enorm stonk. Ik
merkte er niets van omdat ik over het algemeen amper iets ruik. De mensen rond ons zaten
met een verbeten trek rond hun mond. Op zo’n momenten ben ik blij dat ik amper ruik.
Maar na een paar haltes begon ook ik de onuitstaanbare
urinegeur op te snuiven. Zelfs
Ik denk dat ik ontdekt heb wat het verschil is tussen
met de raampjes open, waarde Verenigde Staten en Canada. In de Verenigde Stadoor een frisse bries door de
ten zijn de mensen dikker dan in Canada. In Canada
tram waaide, was de geur niet
zien de mensen er over het algemeen gevaarlijk ongete harden. Na een paar haltes
zond uit.
begon ik het zo goor te vinden
dat we een halte vroeger zijn
uitgestapt dan eerst gepland.
Dat was echter geen goed idee. Het was beginnen te regenen. En Joke raakt daar dan altijd
wat van opgejaagd. Haar slippers gingen eraan, zei ze. Ze zette er dus een ferme vaart in. Ik
volgde op mijn gemak want het getaffel van de laatste dagen was in mijn benen gekropen.
We werden allebei goed nat en in de verte zag ik nog net hoe Joke op de natte trap van onze
B&B uitgleed en haar knie bezeerde. Tja, zoals ik een paar pagina’s hiervoor ook al eens
schreef: alleen kalmte kan je redden. Nat werden we toch, dacht ik. Waarom je dan nog
haasten, onvoorziene stappen zetten en vallen? Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik het
jammer vind dat Joke zich pijn heeft gedaan.
Joke vindt ook dat ik positieve dingen over haar moet schrijven in dit boekje. En dat ik ook
niet mag schrijven dat ze de hele tijd op haar I-Pad bezig is. Dat doet ze ook niet, behalve nu,
in de schitterende eetkamer van onze B&B. Zij zit heel bevallig met één been opgetrokken in
een bruine Chesterfield op haar I-Pad te tokkelen. Ik vind dat zij dan heel sexy is, zo met haar
wijsvinger op één centimeter van het scherm in de aanslag, klaar om iets aan te tikken of
met haar andere vingers erop te tokkelen. Nee, Joke heeft de afgelopen dagen amper op
haar I-Pad getokkeld. Het was voornamelijk haar I-Phone die haar soms volledig in beslag
nam. Maar nu ben ik haar een beetje aan het plagen. Ik schrijf dit met opzet. Zodat ze later,
als ze het leest, opgewonden raakt. En ik zie haar graag opgewonden. Dan is zij nog knapper
dan anders. Trouwens, ik moet toegeven dat het wel dankzij die I-Pad en I-phone is dat we
altijd precies weten waar we naartoe moeten.
Joke vindt ook dat ik terug quotes van de dag moet opschrijven zoals vorig jaar. Ze vindt die
grappig. Maar het zijn dan ook altijd van die quotes die haar zo fel typeren dat ze die niet
graag leest. Terwijl ik vind dat ze door die quotes zo lief lijkt omdat ze zo echt zijn. Zo fel Joke
en zo fel de Joke waar ik van houd.
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Quote van de dag.
“Ik ben nooit kwaad op u. Ik erger me soms gewoon aan u.”
Joke Quintens.
Je hebt gelijk, Joke. Het is niet ons verhaal dat ik opschrijf. Het is mijn verhaal. Maar jij speelt
er zo’n belangrijke rol in. Het is het verhaal van hoe ik onze reizen door de Verenigde Staten
en Canada ervaar. Wat ik erbij voel en wat ik erover denk. Altijd met jou aan mijn zijde. Zonder jou zou ik dit niet doen. In die zin is het dus ook jouw verhaal. Ik beschrijf wat ik zie en
wat ik beleef. En jij neemt daarbij toch altijd het grootste deel van mijn blikveld in beslag.
We hebben vandaag de tram genomen. We kochten ieder een dagpas van 11 dollar. Een
tramrit kost 3 dollar. Tot hiertoe hebben we nog maar voor 6 dollar gereden. Wat dus wil
zeggen: taffelen.
We reden heel Queens street af tot aan Parliament street, waar we zo’n vier blokken naar
rechts gingen in de richting van het meer. Tot het Distillery District. Dit was ooit een distilleerderij die nog maar pas werd heringericht met restaurants, boetieks en kunstgalerijen.
Het was er nog rustig om 11 uur, maar ik kan me inbeelden dat je hier ’s avonds over de
koppen kunt lopen. Ik weet nog altijd niet goed wat ze hier 100 jaar geleden precies deden.
In één hal maakten ze blijkbaar alcohol ondrinkbaar om er antivries van te maken. Mijn fantasie slaat nu een beetje op hol maar ik kan me levendig inbeelden dat hier tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten gouden zaken werden gedaan. Al bij al ligt New York hier niet
zo heel ver vandaan. Ons hotel in Detroit lag overigens aan de rivier die de grens vormt met
Canada. Smokkelaars vervoerden langs daar honderdduizenden liters bier en alcohol in
speedboten over de rivier naar de Verenigde Staten. Een kleine honderd jaar eerder was dit
ook al de laatste halte van de Underground Trail, waarlangs ontsnapte slaven naar de vrijheid in Canada vluchtten.
Maar ik drijf af, net zoals de alcoholsmokkelaars en de ontsnapte slaven. Vanuit het Distillery
District taffelden we door Old Town tot aan St.-Laurence Market, een gigantische overdekte
markt met beenhouwers, viswinkels, groentewinkels, kaaswinkels en wat nog allemaal dat
het water oncontroleerbaar uit mijn mond deed sijpelen. Ook in Canada is alles super sized.
De steaks die hier uitgestald liggen zijn enorm, groot, dik en overdreven sappig. De SintJacobsschelpen kun je, ontdaan van hun schelpen, in drie verschillende maten kopen. De
grootste zijn een kindervuist dik. Spijtig dat we er net op de middag waren. De wachtrijen
aan de eetkraampjes waren veel te lang om ons geduld op de proef te stellen.
Om aan The Waterfront te geraken moet je eerst een brede spoorweg en een drukke snelweg onderdoor. Het lijkt op een onneembare barrière. Maar eens aan The Waterfront loont
het de moeite. De oever is helemaal vernieuwd met een gezellig wandelpad langs het meer.
Haast binnen handbereik liggen de eilanden waar je met een ferry naartoe kunt varen. Maar
goed dat we die niet genomen hebben zoals ik eerst in gedachten had, want ik had mijn laatste hap fish and chips amper achter de kiezen en mijn laatste druppel Corona in mijn keel
gegoten op het terras aan het water, of er brak een kort maar heel hevig en vooral heel nat
onweer los. De rest van de namiddag zou het nat blijven.
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Toen het laatste gedruppel bijna voorbij was trokken we terug de binnenstad in, richting
Eaton House, een gigantisch shopping center. We liepen langs torenhoge flatgebouwen en
natuurlijk ook de CN Tower die ik bijna 30 jaar geleden al eens tot helemaal boven beklom
(met de lift uiteraard). Dat was toen tijdens een tussenstop op de terugweg van Peru. Het
enige dat ik me daar nu nog van herinner is dat dit toen een desolate, lege vlakte was, waar
deze gigantische toren helemaal alleen stond te wezen. Nu is het hier allemaal vol gebouwd
en merk je hoe snel Toronto een wereldstad is geworden die probleemloos naast New York
of Chicago kan staan. Ik heb me laten vertellen dat Toronto ontsnapt is aan de financiële
crisis van 2008 en daardoor een van de meest welvarende steden ter wereld is.
Toronto is een gigantische stad, maar ook heel gezellig. Super divers met een hypermodern
centrum waar die typische Amerikaanse hoogbouw heerst, maar waartussen hier en daar
toch ook nog een klassiek gebouw overeind is blijven staan. Aan de voet van deze hoogbouw
heerst een gezellige, hyperkinetische drukte. Maar hoe verder
je van het centrum wegtrekt,
Toronto is een gigantische stad, maar ook heel gezelvoornamelijk in westelijke richlig. Super divers met een hypermodern centrum waar
ting, hoe alternatiever alles
die typische Amerikaanse hoogbouw heerst, maar
wordt. Die alternatieve scene
waartussen hier en daar toch ook nog een klassiek
beslaat hier een enorme opgebouw overeind is blijven staan.
pervlakte. Misschien wel de
grootste die ik ooit heb bezocht.
Toronto heeft net als Vancouver een grote Aziatische gemeenschap. Ik zou niet kunnen zeggen of het Chinezen, Japanners of Filipino’s zijn, want ik merk het verschil amper. En dat is
niet racistisch want ik zie het verschil ook niet tussen een Italiaan, een Spanjaard en een
Griek. Laat staan tussen een Belg, een Duitser of een Pool. Pas als ze beginnen te praten
hoor ik het verschil. Maar daarmee schiet ik niets op als het om Aziaten gaat. Alhoewel ik
wel denk dat ik Chinees en Japans uiteen kan houden zonder er een snars van te begrijpen.
Maar na zoveel woorden, die eigenlijk geen enkele betekenis hebben, wil ik gewoon zeggen
dat een grote groep Aziaten in mijn beleving voor een groter kosmopolitisch gevoel zorgen.
Dan hebben we in Genk nog een hele weg af te leggen want er wonen amper Aziaten. Op de
frietchinees bij ons in de straat na.
Ik denk dat één van deze dagen in Toronto de Pan Amerikaanse Spelen worden georganiseerd: Toronto 2015. Dat leid ik tenminste af uit de talloze publiciteitsborden en het volledige dorp dat ze hier in het centrum aan het bouwen zijn. Waarbij ik me plots afvraag: wie rijdt
er eigenlijk in het geel in de Tour de France?

21.00 uur.
Het regent nog steeds maar het blijft ook tropisch warm. Vooral hier in huis, waar de hitte in
alle voegen is gekropen. Ik voel me alsof ik ergens op de Caraïben zit maar dan zonder de
palmbomen. Nat van de regen in je kleren. Nat op je huid van het zweten.
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Het eten in Toronto is gewoon fenomenaal. Daarnet zijn we op Queens street in een geweldige zaak afgezakt: Good Son. Een bar waar je ook kunt eten. Vrij groot, donker, met veel
hout. Eén wand hing vol oude spiegels en hangklokken. Een andere met Delfts serviesgoed.
Ze serveerden de vreemdste cocktails en het vreemdste eten. Uit een pizzaoven kwamen
bijvoorbeeld pizza’s met appel en spek. Joke had heilbot. Ik ribbetjes. Maar die waren zo raar
versneden, dwars tegen de ribben in, heel dun en bbq glazed. Gestoomde bruine rijst en wat
groenten die ik niet meteen thuis kon brengen. Ik plukte er ook niet minder dan 7 dun gesneden pepertjes uit. Het was dus pikant maar toch met een zoete nasmaak. Monica had het
ons gisteren al verteld. In Toronto staat alles tegenwoordig in het teken van fusion kitchen.
Met alle smaken van de wereld die hier samen komen worden nieuwe spannende gerechten
gemaakt. Net zoals de rundstartaar gisteren brachten de ribbetjes me vandaag naar een totaal andere smaaksensatie.
Ik hou wel van Toronto. Zeker van Parkdale, waar we verblijven. Dit is een wijk waar je voelt
dat er vanalles staat te gebeuren. Het is nog maar pas bezig en het houdt heel veel beloftes
in. Nog niet volledig gegentrificeerd zoals de meeste hippe wijken. Hier vind je wel nog kleine Aziatische kruideniertjes. Ook nog Indiërs die weet ik veel wat verkopen. Daartussen jonge mensen die aan hun toekomst aan het timmeren zijn.
Ik zit weer in de keuken op de bovenste verdieping. Hier is het ook al zo heet en bedrukt,
maar toch minder dan in onze kleine kamer, waar Joke nu halfnaakt ligt te bekomen van de
hitte. Ik hoop dat het morgen ophoudt met regenen als we naar Niagara rijden. Ik vind namelijk dat het vallende water daar alleen van de waterval mag komen. Eerlijk is eerlijk.

Toronto, 8 juli 2015.
Het is kwart na acht ’s ochtends. Ik ben al een tijdje op en heb hier net voor de deur twee
sigaretten gerookt. Het ontbijt wordt pas om half negen geserveerd. Vrij laat, vind ik. Joke
staat onder de douche. Ze heeft slecht geslapen vannacht, maar daar heb ik niets van gemerkt.
Nog even en we verlaten
Toronto. Soms vraag ik me af
Soms vraag ik me af of ik onze ervaringen wel gedeof ik onze ervaringen wel
gedetailleerd genoeg betailleerd genoeg beschrijf. Dat lijkt haast onmogelijk.
schrijf. Dat lijkt haast onmoBeschrijven wat je allemaal ziet, hoort, ruikt.
gelijk. Beschrijven wat je allemaal ziet, hoort, ruikt. Toronto is een fantastische stad. 2,6 miljoen inwoners. De grootste stad van Canada. Hoe komt
dat, vraag ik me af. 400 jaar geleden was dit niet meer dan een kampplaats van de Huron
indianen. Nu is het een gigantische miljoenenstad met mensen die vanuit de hele wereld
naar een plekje aan een meer zijn afgezakt. Waarom? Er zal wel een reden voor zijn, veronderstel ik. Het voordeel van dit tijdperk is dat je dit nu in een handomdraai met een klik op
het internet kunt opzoeken. Misschien moet ik dat maar eens doen als ik thuis ben.
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Ik denk dat ik seffens eens een heel licht ontbijt ga nemen. Al die eieren en dat spek beginnen wat zwaar op mijn maag te liggen. Een goede koffie zou ik ook wel kunnen gebruiken.
Maar het is nog te vroeg en de koffie komt hier uit een perculator. En daarna, hop, naar Niagara. Een wereldwonder nog wel.

Niagara on the Lake, 8 juli 2015.
Ik heb aan de Niagara waterval gestaan. Boven en beneden!
Je komt dus boven aan, aan de Canadese kant van de grens, in een Amerikaans aandoend
pretpark met casino’s en alle andere kitsch erop en eraan. Je goesting is meteen over. Dan
daal je een steile heuvel af en maak je een scherpe bocht naar rechts. Daar zie je ze voor het
eerst: de top van de waterval. Mijn hart begon sneller te slaan. En dat was nog maar de kleine waterval aan de Amerikaanse kant van de Niagara rivier. Nu volg je het ravijn aan de bovenzijde tot ongeveer een kilometer verder het echte geraas en gedonder op je afrolt. De
kracht waarmee het water tientallen meters dieper neerstort is zo hevig dat het hier eeuwig
regent door de opspattende
waterdruppels. Je ziet die massa
Daar zie je ze voor het eerst: de top van de waterwater op jouw hoogte met een
geweldige kolkende vaart op je
val. Mijn hart begon sneller te slaan.
afkomen en zich dan met een
enorm geraas in de diepte storten. Wat een spektakel!
Het wordt nog beter als je de auto geparkeerd hebt en de promenade langs de waterval en
het ravijn volgt. Op de plek waar het water aan haar vrije val begint, kun je de rivier bijna
aanraken. Zo dicht sta je erbij. Een brede massa water, bedekt met witte schuimkoppen rolt
op je af. In het midden van deze wilde watermassa liggen een paar kleine eilandjes met wat
boompjes erop. Het neerstortende water spat terug tientallen meters de lucht in waardoor
je aardig nat wordt van de miljoenen kleine druppeltjes die in een permanente waas over de
waterval hangen.
Wat een droom gaat hier in vervulling. Hier sta ik dan bij een van de grootste angsten uit
mijn kindertijd. Hier op een vlot komen aandrijven en dan dat kolkende monster voor je zien
opdoemen. Je ziet het niet. Je voelt het. Je kunt geen kant meer uit. Het is te laat om je nog
te redden. De kracht van het water zuigt je mee naar de ondergang. Je kunt alleen nog naar
beneden vallen in die kolkende watermassa. Het zal wel door de films uit mijn kindertijd komen waarin de Niagara waterval een prominente rol speelde. Of de avonturiers waarover ik
las als ze zich in een houten ton van de waterval naar beneden lieten storten.
Vanop de promenade langs het ravijn aan de Canadese kant heb je een fenomenaal uitzicht
op de waterval in al haar glorie, de volledige hoogte maar vooral ook de diepte. Beneden zie
je The Maid of the Mist en The Hornblower varen. The Maid of the Mist vertrekt aan de
Amerikaanse kant, van waar je een veel slechter zicht hebt op de waterval dan aan deze
kant. Wij wandelden door, onderweg foto’s makend van onszelf met op de achtergrond die
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machtige waterval die een onwezenlijke mist van opspattend water veroorzaakt. Al die foto’s als tastbaar bewijs dat wij hier echt geweest zijn.
Op het einde van de promenade lieten we ons met de lift tot aan de oever van de rivier
brengen, waar we een rode plastieken cape kregen alvorens op The Hornblower te stappen.
Je vaart hier echt tot op enkele tientallen meters van die geweldige neerstortende watermassa. Het geluid is oorverdovend. De ergste stortbui die ik ooit heb meegemaakt. De rivier
kolkt, maar daar merk je haast niets van in die enorme watermassa die je bijna volledig omringt. Machtig.
Ja, Niagara is heel toeristisch. Ja, je moet die lelijke hotels op de heuvels rond het ravijn in
gedachten weg fotoshoppen. Maar ik garandeer je, het is een overweldigende ervaring. Ook
al vond ik toch dat de watervallen wat kleiner uitvielen dan ik ze in mijn fantasie had gegrift.
De waterval vormt een halve cirkel op de plek waar ze naar beneden stort. Daardoor ontstaat een tamelijk smal beeld van de waterval als je wat op een afstand staat. In werkelijkheid blijft ze 700 meter breed en het verhoogt de sensatie alleen maar als je er midden onder staat.
Het was me wat: Joke en Dirk aan de Niagara waterval.
Ondertussen zijn we in Niagara on the Lake, zo’n typisch Victoriaans relict waar de tijd 100
jaar stil heeft gestaan. Hier voel je ook dat je Europeaan bent en je historisch bewustzijn geografische grenzen kent. Ik wist bijvoorbeeld niet dat hier van 1812 tot 1814 een oorlogje
heeft gewoed tussen de Amerikanen en de Britten. Het resultaat was wel dat Niagara on the
Lake met de grond gelijk werd gemaakt en in de jaren daarna volledig heropgebouwd om in
die toestand bewaard te zijn gebleven. Vandaar dat het ook Historic Heritage is geworden.
Alles ademt hier zo’n typisch Britse Victoriaanse stijl uit. Prachtige houten huizen en perfect
onderhouden tuinen met hier en
daar The Union Jack fier aan de
Alles ademt hier zo’n typisch Britse Victoriaanse
voordeur wapperend. Het nadeel is echter ook dat dit soort
stijl uit. Prachtige houten huizen en perfect onderstadjes een bejaard publiek aanhouden tuinen met hier en daar The Union Jack fier
trekt en dat het Laura Ashley
aan de voordeur wapperend.
niveau heel erg hoog is.
Alle leven speelt zich af rond een hoofdstraat met van die ouderwetse maar best gezellige
winkeltjes en eethuisjes. Chocolatiers, brocanterie en vooral veel wijnproeverij. De streek
rond de Niagara watervallen blijkt een aantal befaamde wijnhuizen te hebben. Daarstraks
reden we inderdaad nog door de wijngaarden. Raar, want je kunt het klimaat hier toch moeilijk vergelijken met dat van de Provence of Toscana, om alleen die twee maar te noemen.
Voor een absolute wijnanalfabeet vind ik de wijn hier best te pruimen. Trouwens, over pruimen gesproken, een andere specialiteit in deze streek zijn kersen. Hele landerijen vol met
kersenbomen. Onderweg word je via borden vriendelijk uitgenodigd om er eigenhandig te
komen plukken. Wat natuurlijk een handige truc is om je zo op hun landgoed te lokken en je
vanalles en nog wat aan te smeren. Alles is hier zo deftig, zo braaf en zo vriendelijk.
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Joke en ik hebben door al deze prachtige Britse antiquiteit gewandeld, tot aan het water
waar de Niagararivier uitmondt in het Ontariomeer. Aan de overkant ligt een oud Amerikaans fort. Het water was rimpelloos. In een oud paviljoen in het midden van een park was
een dominee een zwart koppeltje aan het trouwen. Ze waren helemaal alleen. Geen familie
of vrienden in de buurt. De vrouw was hoogzwanger. Maar of dat iets met de eenzaamheid
van hun huwelijk te maken had, weet ik niet. Wat verderop was er ook een Chinees koppel
in trouwkleding dat zich uitgebreid in allerlei poses lieten fotograferen. Tot op de gladde
keien in het water toe. Dit is dus een goede plek om te trouwen, veronderstel ik.
Niagara on the Lake was op het einde van de 18de eeuw de hoofdstad van Canada, toen nog
een volledig Britse kolonie. Een paar jaar later werd al beslist om de hoofdstad over te brengen naar Toronto, dat hier aan de overkant van het meer ligt. Daarom is Toronto nu misschien die grote, geweldige wereldstad en is in Niagara on the Lake een stukje historisch
Brits imperium bewaard gebleven.
Daarnet raakte ik op de trapjes van onze B&B, die luistert naar de welluidende naam Finley
House, aan de praat met onze buren van de kamer hiernaast. Een hoogbejaard koppel. Ze
waren van Philadelphia en zullen ons morgenvroeg aan het ontbijt ongetwijfeld enkele geweldige tips geven als wij daar volgende week verblijven. Heel toevallig was wel dat een
broer van de vrouw in de jaren ’70 in Leuven organische scheikunde had gestudeerd. Toch
wel net toen ik ook aan de Alma Mater zat, zeker. Alleen verontruste het me wat dat zij
hoogbejaard was. Ik mag dus hopen dat haar broer veel jonger is. Heel veel jonger.
In Niagara on the Lake staat alles in het teken van Bernard Shaw, de Ierse toneelschrijver. Er
worden verschillende stukken van hem gespeeld in de stad. Ik kan me niet van de indruk
ontdoen dat de meeste mensen hier ook echt voor die stukken zijn. Alleen ken ik dus werkelijk niets van Bernard Shaw. Daarom ben ik ook gelukkig dat het bejaarde koppel uit Philadelphia in de Bernard Shaw kamer van onze B&B logeert. Terwijl Joke en ik toch maar lekker
in de Oscar Wilde kamer zitten. Ik zit hier trouwens onder een geschilderd portret van hem
te schrijven. Terwijl Joke onder het befaamde portret waarop hij languit in een longue chaise
zit op haar I-phone aan het tokkelen is.
Joke vindt nogmaals dat ik haar wat positiever moet beschrijven in mijn boekje en dat ik niet
heel de tijd moet vermelden dat ze op haar I-pad of I-phone bezig is. Maar ik kan het niet
laten. En al bij al blijft zij wel mijn…
WILDE THING.
“Als je niet aan de verleiding kunt weerstand, moet je eraan toegeven.”
Oscar Wilde.
Quote van de dag.
“Schrijf dat maar eens in uw boekje.”
Joke Quintens.
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Niagara on the Lake, 9 juli 2015.
Vandaag voelde ik me terug een jongetje van 10. Dat was fijn.
Het regende vanochtend. We besloten om de auto te nemen en te zien waar die ons naartoe
zou brengen. Weliswaar pas nadat we twee stevige paraplus hadden gekocht. Het ritje
bracht ons niet verder dan Queenston, een belangrijke historische site in Canada. Hier werd
in 1812 immers een heroïsche veldslag uitgevochten tussen de Canadezen, eigenlijk Britten
dus, en de Amerikanen, die in hun overmoed dachten de Britten voor goed uit heel Amerika
te verjagen. Op deze heuvel werd slag geleverd. Queenston Heights. Nu staat er een groot
statig monument, een gigantische pilaar met een soort Baron Von Munchhausen personage
op de top. De redder van Canada was majoor-generaal John Brock, de onversaagde opperbevelhebber van de Britse troepen. In wat volgens mij een typische vlaag van Britse overmoed was leidde hij zelf de tegenaanval. Waar hij echter geen rekening mee hield was dat
hij in zijn blinkende parade uniform een ideale schietschijf was voor de Amerikaanse scherpschutters. Samen met zijn luitenant-kolonel ligt hij nu onder dit toch wel vrij lelijke monument begraven.
We reden terug naar Niagara on the Lake. Ondertussen was het wat opgehouden met regenen en vonden we het een ideaal moment om Fort George te bezoeken. Het fort dateert van
1796 en was een belangrijk bolwerk van de Britten om de vaarwegen op de grote meren te
bewaken. Het ligt aan de monding van de Niagara rivier. Aan de andere kant van de rivier ligt
het Amerikaanse Niagara fort. In mei 1813 begonnen de Amerikanen van daaruit dit fort te
beschieten. Ze schoten het volledig aan flarden. Daarna veroverden ze het fort maar werden
er in december al terug uit verdreven. De op wraak beluste Amerikaanse bevelhebber besloot toen om heel Niagara on the Lake in de vlammen te zetten waardoor de bewoners onbeschermd de gure winter in werden gejaagd. Heel Groot-Brittannië maar ook de Verenigde
Staten spraken daar schande over. De Britten toonden zich echter ook niet van hun beste
kant en zouden wraak nemen. Op hun veroveringstocht staken ze alles in brand wat ze op
hun weg naar Buffalo tegenkwamen. Ja, oorlog. Na een paar jaar werd de definitieve vrede
tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten eindelijk ondertekend in… jawel: Gent.
Maar dat fort dus. Een Noord-Amerikaanse versie van Bokrijk eigenlijk. Het werd helemaal
heropgebouwd en wordt nu bevolkt door enthousiaste vrijwilligers die in traditionele uniformen het leven in een fort van meer dan 200 jaar geleden nog eens dunnetjes, maar met
veel overtuiging, overdoen. Zo waren we getuige van het afvuren van een kanon, het schieten met musketten en het defileren van een muziekkorps. In de officierskeuken werden we
getrakteerd op een eenvoudig ontbijt voor officieren van toen: een stukje zelf gebakken
brood met rozemarijnboter en aardbeienjam. Veel officieren hebben hier echter niet geleefd. Zeker niet als ze wat hoger in rang waren. Dan huurden ze een appartement in de stad
om er deel te kunnen nemen aan het societyleven. Alleen de jongste officieren verbleven
hier in hun wat luxueuzere barakken. Het was in ieder geval allemaal heel authentiek nagebouwd met de originele gebruiksvoorwerpen.
Ondertussen ben ik ook te weten gekomen waarom die soldaten toen zo onnozel op elkaar
afstapten en elkaar om beurten afknalden. Die oude geweren waren namelijk zo onnauwkeurig dat je alleen iets kon raken als je met een hele grote groep allemaal tegelijk vuurde.
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De opvallende kleuren van hun uniformen hebben ook een eenvoudige verklaring. Als die
mannen allemaal tegelijk hun wapen afvuurden ontstond er zoveel rook dat je geen hand
meer voor je ogen zag. Dan was een bont uniform handig om te weten of je op een vriend of
vijand schoot.
Ja, ik voelde me dus terug een jongetje van 10 die met zijn soldaatjes aan het spelen was.
Alles was hier zo schattig speelgoedachtig nagebouwd en het werd ook met een kinderlijke
speelsheid nagespeeld. Veel van de acteurs waren ook nog kinderen. Ik veronderstel dat ze
dit als een soort zomerkamp komen doen.
Wist je dat lunch een Victoriaanse uitvinding is? Voor die tijd werd er ’s middags immers niet
gegeten. Dat hoorde ik hier voor het eerst in de keuken van de officieren. Nu begrijp ik ook
beter waarom die Britten zo uitgebreid ontbijten. Ze moesten tot ’s avonds wachten vooraleer ze weer iets te eten kregen.
Er werd in het fort ook nogal uitgebreid ingegaan op de vraag wie deze oorlog nu eigenlijk
gewonnen had. Niemand dus. De Amerikanen niet. Maar de Britten ook niet. En al zeker de
indianen niet die massaal aan de zijde van de Britten hadden meegevochten. Zonder hun
hulp waren de Britten waarschijnlijk definitief uit Amerika verjaagd. De Britten hadden op
dat ogenblik hun handen immers vol met Napoleon Bonaparte in Europa en konden dus
geen troepen missen. Maar de indianen kregen niet veel terug voor hun genereuze hulp. Net
zomin als de eerste zwarte bataljons die aan de Canadese kant meevochten. Dat waren gevluchte slaven die als de dood waren dat de Amerikanen de oorlog wonnen en hen zouden
terugsturen naar de katoenplantages in het zuiden. En zoals het meestal gaat als niemand
gewonnen heeft, winnen ze allemaal een beetje want sindsdien leven Canada en de Verenigde Staten al tientallen jaren vredig naast elkaar. En wappert hier dus nog overal de Union
Jack.
Vanochtend hebben we aan de ontbijttafel uitgebreid kennis kunnen maken met alle andere
gasten in onze rustige B&B. Je hebt het Canadese koppel, waarvan de vrouw een broer heeft
die professioneel ijshockey speelt. Haar man vertelde dat hij in Amsterdam was geweest en
daar een fiets had gehuurd. Hij was helemaal van streek van het enorme aantal fietsers bij
onze noorderburen. Een gevoel waar ik me kan in vinden, want in Amsterdam moet je als
voetganger meer uitkijken voor de fietsers dan voor de auto’s.
En er was natuurlijk ook nog altijd ons bejaard koppel uit Philadelphia. Hij is een gepensioneerde dokter die in een groot ziekenhuis heeft gewerkt. Zij werkt nu als vrijwilliger in het
Museum of Arts en heeft ons beloofd inkomkaartjes te fixen. Oorspronkelijk komen ze allebei uit Brooklyn in New York. Haar vader was een soort handelaar met een groot magazijn
die iemand in dienst had om zijn goederen te bewaken. Dat stemt helemaal overeen met
mijn beeld van Brooklyn toen ik er meer dan 25 jaar geleden was. Wat een verandering heeft
New York sindsdien ondergaan.
Beiden zijn het soort hoogopgeleide Amerikanen die je vaak in betere films ziet of waarover
je al eens leest. Alles staat bij deze typische Amerikaanse kaste in het teken van kunst en
cultuur. Ze waren zelfs al in het Kröller Möller museum in de Nederlandse Hoge Veluwe geweest. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom je hen precies hier tegenkomt. Niagara on
93

the Lake is een onooglijk stadje met slechts een paar duizend inwoners, maar je hebt hier
dus wel drie theaters waar iedere dag om 2 uur ’s middags en om 8 uur ’s avonds een voorstelling wordt gegeven. De meeste bezoekers komen hier ook voor dat theater. We vragen
ons al heel de tijd af of we dat ook zouden moeten doen, maar ik ben niet zo’n theaterman.
De laatste voorstelling die ik heb gezien was er eentje van het amateurgezelschap van de
Heren van de Herenstraat in Oud-Waterschei. Daarvoor dateert het al van ergens in de jaren
’90 toen ik naar een stuk van Jan Fabre in het Luna Theater in Brussel ben gaan kijken. Niet
dat ik die twee voorstellingen met elkaar wil vergelijken.
Man, dit stukje Canada is zo proper. Alle tuintjes perfect onderhouden, het gras nergens
langer dan 5 centimeter. Zo rustig dat je er haast zenuwachtig van wordt. Vooral als je hier
buiten voor onze B&B
een sigaret staat te roken
Man, dit stukje Canada is zo proper. Alle tuintjes perfect
en niet weet waar je je
peuk moet laten. Maar er
onderhouden, het gras nergens langer dan 5 centimeter.
bestaan natuurlijk ergere
Zo rustig dat je er haast zenuwachtig van wordt.
dilemma’s in het leven.
Geen quote van de dag vandaag maar wel een situatie van de dag.
Situatie van de dag (09.07.2015).
Joke heeft zich uitgebreid laten fotograferen tussen mannen in een uniform.

Pittsburgh, 10 juli 2015.
Net als je denkt dat het een rustige dag zal worden en je niet veel te schrijven zal hebben,
kom je in een poel van onverwachte gebeurtenissen terecht. Pittsburgh loopt vol rare mensen, of ze hier nu voor een wel erg vreemde conventie zijn, voor een baseballmatch tussen
de Pittsburgh Pirates en de St. Louis Cardinals of voor het optreden van Shania Twain. Alsof
dat niet genoeg was namen we er ook nog een stukje Andy Warhol bij.
Het begon nochtans rustig deze ochtend. Gezellig keuvelen met onze Canadese en Amerikaanse buren in Finley House. En daarna een lange rit van Niagara on the Lake naar Pittsbugh. De grens met de Verenigde Staten passeren is altijd een hele gebeurtenis. Je wordt
duchtig ondervraagd maar de grenswachters blijven altijd heel vriendelijk. Wij zijn het niet
meer gewend om aan te schuiven aan grenzen. Europese eenmaking, Schengen enzo. In Buffalo, vlak over de grens, zie je heel goed dat deze streek aan de grote meren ooit het industriële hart van de Verenigde Staten was. Maar je ziet nog meer dat dit hart bloedt. De staalindustrie is om zeep. De grote hallen, hoogovens en torens staan er maar als vervallen getuigen van een ver verleden bij.
Na ongeveer 100 kilometer verandert alles abrupt. Ineens ben je in Pennsylvania en regeert
de landbouw. Het landschap wordt heuvelachtig, bosrijk, met hier en daar grote landerijen
met van die typische boerderijen met grote schuren onder een enorm zadeldak. Niet dat het
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welvarend kan worden genoemd want de meeste boerderijen en schuren liggen er maar
lamentabel bij.
Op ongeveer 50 kilometer van Pittsburgh verzocht de vriendelijke dame van de GPS ons om
de Interstate te verlaten en onze weg verder te zetten op een highway. Hoe mooi de Verenigde Staten soms zijn, zo lelijk kunnen ze ook worden. Deze highway was zowat de kwadraatversie van de Boomsesteenweg. Zes rijvakken met razend druk verkeer tussen de
meest onpersoonlijke winkels, magazijnen en vreetzaken. Want goed eten doe je niet langs
zo’n highway. Goedkoop wel. 2,5 dollar voor een dubbele cheeseburger met een kleine portie frieten bij McDonalds. Haast niemand draagt hier een motorhelm, ook niet als ze op een
1200 cc Harley Davidson zitten.
Zo arriveerden we na een hectische rit om half vier in de namiddag in Pittsburgh, een oude
industriestad die zich opnieuw aan het uitvinden is met sport, cultuur en groene industrie.
Downtown Pittsburgh is een smalle strook land tussen twee rivieren die uitmonden in Ohio
River. Het centrum geeft ook echt een wat benauwd gevoel met naar Amerikaanse normen
heel smalle straten die zich in rechte en schuine lijnen een weg banen tussen prachtige wolkenkrabbers uit de jaren ’20 en ’30. Dit valt allemaal wat op je neer en voelt daarom nogal
druk aan.
Toen we de straat van ons hotel inreden zag ik wat verder op de stoep een man lopen die
zich had verkleed als een soort Tomcat stripfiguur. Dat belooft, dacht ik. Weer zo’n typische
Amerikaanse weirdo. Tot de receptioniste aan de hotellobby ons vertelde dat in Pittsburgh
een driedaagse conventie plaatsvond van Anthrocon. What the fuck is Anthrocon, dacht ik.
Gelukkig heb ik dan in zo’n situaties altijd Joke bij om met haar I-phone deze mysteries snel
en efficiënt op te lossen.
Ze noemen ze hier The Furies. En
ze komen ieder jaar naar PittsHet is hilarisch want hier lopen dus echt honderburgh voor hun conventie. Anden volwassenen over straat in een dierenpak.
tropomorfen, zo worden ze geHun conventie duurt drie dagen. Morgen houden
noemd. Dat zijn dieren met
ze een grote parade aan het congrescentrum. Die
menselijke manieren. Zoals Dowil ik voor geen geld missen.
nald Duck of Meneer Bommel
bijvoorbeeld of wat ze in de Verenigde Staten aan antropomorfe wezens mogen hebben. Het is hilarisch want hier lopen dus echt honderden volwassenen
over straat in een dierenpak. Hun conventie duurt drie dagen. Morgen houden ze een grote
parade aan het congrescentrum. Die wil ik voor geen geld missen.
Pittsburgh is dus een soort schiereiland waar twee rivieren samenvloeien. Drie prachtige
stalen bruggen brengen je naar de zuidzijde van de stad. Daar liggen twee gigantische sportstadia, zoals bijna overal in de Verenigde Staten middenin de stad. Vooral de baseballstadia
zijn indrukwekkend. Meestal zijn ze heel oud en domineren ze met hun wat aparte vorm,
heel hoog in een driekwart cirkel, de hele omgeving. Aan de buitenzijde zijn ze ook heel ornamenteel opgevat met standbeelden van de meest tot de verbeelding sprekende spelers
van het team. Hier dus van de Pittsburgh Pirates, die het vandaag en de komende dagen
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opnemen tegen de St. Louis Cardinals. De toeschouwers komen blijkbaar aan wanneer ze
willen. Logisch, want een gemiddelde baseballwedstrijd duurt minstens 4 uur en al die tijd
gebeurt er zo goed als niets. Maar er zit wel altijd minstens 40.000 man in de tribunes. De
sfeer rond het stadion is gemoedelijk met veel bier, hotdogs en muziek. En je kunt altijd op
de hoek van de straat nog een ticket bemachtigen. De fans zijn uitgedost in de kleuren van
hun team die je in onnoemelijk veel variaties kan aanschaffen in de winkels rond het stadion.
En de supporters van beide teams lopen ook gezellig door elkaar. Baseball hooligans? Dat
kennen ze hier niet.
We passeerden al deze vrolijke baseballvreugde op weg naar het Andy Warhol museum, dat
hier wat verder om de hoek ligt. Op vrijdag is het open tot 10 uur ’s avonds. Het museum ligt
in een prachtig oud gebouw met 7 verdiepingen. Beneden in de ontvangsthal is er een kleine
bar waar al wat mensen happy hour hielden. De tentoonstelling, die de hele carrière van
Andy Warhol omvat, begint op de zevende verdieping en van daar daal je dan af door alle
stadia van zijn loopbaan.
Andy Warhol was de jongste van drie zonen van immigranten uit de Karpaten. Hij groeide op
in Pittsburgh maar op zijn 21ste nam hij de benen naar New York om nooit meer terug te keren. Behalve toen hij in 1986 stierf en hier net buiten de stad werd begraven. Zijn broers
zorgden ervoor dat deze New Yorkse artiest zijn museum uiteindelijk toch in zijn geboortestad kreeg. En ze hebben er uitzonderlijk goed werk van gemaakt. Je krijgt een accuraat en
uitgebreid overzicht van de zeer gevarieerde carrière van Andy Warhol. Zijn schilderijen uit
zijn eerste en laatste periode. Maar vooral ook veel aandacht voor zijn films en performances. In één ruimte kon je zelfs een performance met The Velvet Underground opnieuw beleven.
Ik vind Pittsburgh eigenlijk wel spannend. Het zou een voorbeeld voor Genk kunnen zijn. Ook
hier werd ooit welvaart gecreëerd door de steenkoolnijverheid en de staalindustrie. Maar
ook hier liet die industrie de gemeenschap heel gemeen en genadeloos in de steek. Deze
stad is zich opnieuw aan het uitvinden. Door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een duurzame nijverheid. Maar dat is niet het enige. Ook sport en cultuur spelen een belangrijke rol in
de heropleving van de stad. Ik heb hier op minder dan één vierkante kilometer 8 theaters
geteld. Nochtans is Pittsburgh met haar 300.000 inwoners niet zo heel groot. Het kan dus als
je maar weet waar je naartoe wilt. Waarom zouden The Furies daar dan geen rol in kunnen
spelen? Laat die pelsdieren met mensenmanieren maar naar Genk komen. Het is een warme
oproep om geknuffeld te worden, om het even wat er onder die pels zit.

Pittsburgh, 11 juli 2015.
Ik heb ondertussen een theorie ontwikkeld over die anthropomorfe Furries van Pittsburgh.
De meesten, om niet te zeggen allemaal, zijn gewoon regelrechte nerds als ze hun masker
afdoen. In een normale habitat zouden ze nooit graag gezien worden, denk ik. Het soort kinderen dat altijd gepest wordt op school en in geen honderd jaar populair zal worden. Maar
als ze hier in Pittsburgh één keer per jaar samenkomen voor hun Anthrocon, dan worden ze
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ineens enorm populair en wil iedereen met hen op de foto, al was het maar omdat ze zo
knuffelbaar zijn. Want dat is wat ze volgens mij zo graag willen: een knuffel.
Hun populariteit bij de Pittsburghers was dan ook heel groot tijdens hun parade aan het
conventiecenter om twee uur deze namiddag. Een goede duizend toeschouwers hadden zich
aan de tunnel onder het conventiecenter verzameld om de Furries toe te juichen. Met honderden waren ze, de ene al wat fraaier in een pluchen pak gestoken dan de andere. Ik werd
er een beetje week van. Al die jonge mensen met een gebrek aan liefde werden onder hun
pluchen dierenpakken ineens als helden onthaald. Ze wuifden naar de massa alsof ze de
meest begeerde promqueens van Pittsburgh waren. Eigenlijk vond ik dat heel schoon. Ik heb
nog tegen Joke gezegd dat ze ervoor moet zorgen dat de Europese Anthrocon in Genk wordt
georganiseerd. Ik ben heel benieuwd hoe de Genkse macho’s daarop zouden reageren.
Pittsburgh is een opwindende stad. Ze koketteren heel fel met hun industrieel verleden
maar zijn ondertussen wel al aan hun derde renaissance toe. In 1760 werd hier in een heuvel
al naar steenkool gedolven. Rond 1900 was die kolenwinning voorbij maar waren ze al volop
staal aan het produceren. De
stad raakte zo vervuild dat
zelfs overdag de straatverlichPittsburgh is een opwindende stad. Ze koketteren heel
ting moest worden aangestofel met hun industrieel verleden maar zijn ondertussen
ken. In de jaren ’40 nam de
wel al aan hun derde renaissance toe.
burgemeester van Pittsburgh al
maatregelen om de vervuiling
tegen te gaan.
De stad telt minstens 15 bruggen, allemaal van staal en geel geverfd, die de stad een heel
herkenbaar beeld verlenen. Pittsburgh ligt dus op de splitsing van twee rivieren die samen
de Ohio River vormen. Aan de ene rivier liggen twee grote sportstadions: het baseballstadion
van de Pittsburgh Pirates met rechts daarvan het Heinz stadion waar de Steelers spelen, het
American footbalteam. Vroeger noemde men Pittsburgh nog steelcity, wat waarschijnlijk
ook verklaart waarom ze een stedenband hebben met ons eigenste Charleroi. Aan de overkant van de andere rivier ligt Washington Mountain, waar het voor Pittsburgh allemaal begon. Het was in deze heuvel dat men naar steenkool begon te delven. Niet zoals bij ons 800
meter diep maar horizontaal door de heuvelwand heen. In 1860 werd al een funiculaire aangelegd om de pendelaars die bovenop de heuvel woonden naar het centrum in het dal te
vervoeren. Wat verderop werd in 1877 een tweede funiculaire gebouwd. Toen ze die in de
jaren ’70 van de vorige eeuw wilden afbreken kwamen de inwoners in opstand en namen
hun geliefde vervoermiddel gewoon van de eigenaars over.
Onderaan de funiculaire ligt een oud treinstation dat naar Amerikaanse traditie werd omgebouwd tot een shopping mall en een pretparkje, Hardrock Café incluis. We vonden nergens
iets deftig om te ontbijten en stapten uit pure miserie dan maar een Subway binnen. Mijn
God, wat was dat slecht. Een kleffe sandwich in het meest troosteloze decor dat ik al ooit
gezien heb.
Joke heeft hoogtevrees. Dat staat nu wel vast. De funiculaire gaat dan ook steil omhoog en
het is een onpeilbare diepte die je onder je ziet opduiken. Maar wat een view op Pittsburgh
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als je eenmaal boven bent. Pittsburgh is vooral zo aantrekkelijk omdat je in het centrum nog
een aantal van die authentieke buildings van 100 jaar geleden hebt staan. Al deze gebouwen
worden geleidelijk aan gerestaureerd en verschillende nieuwe bedrijven vinden er een onderkomen in. Van hierboven zie je heel goed hoe oud en nieuw harmonieus samenvloeien
en uitlopen in een prachtig park op het punt waar de twee rivieren samenvloeien.
Joke doet hier zowat om de twee uur inspiratie op voor wat ze in Genk wil realiseren. Jonge
architecten hun gang laten gaan bijvoorbeeld en hun ontwerpen laten beoordelen door de
bewoners. Of de mijnterril als uitkijkplatform met een kabelbaan. Of schoolklasjes laten inrichten volgens de afkomst van de inwoners zoals hier in The Education Building aan de universiteit gebeurt.
Ik blijf het raar vinden dat zowat overal in de Verenigde Staten interieurs verkoeld worden in
plaats van verwarmd. Het was dan ook gewoon koud in “Meat and Patatoes”, de plek waar
we gingen lunchen. In de Verenigde Staten kun je in het weekend wel niet lunchen. Dan
wordt gebruncht. Dat was ons vorige week in Detroit ook al opgevallen. Iedereen zit Bloody
Mary’s te drinken en voluptueus te eten. Ik had iets Koreaans met steakreepjes en zwarte
rijst. Vrij pikkant. Joke had een soort croque monsieur met bacon en kaas en een gazpacho
erbij.
Nadat we voldoende waren afgekoeld liepen we Penn street verder af tot aan The Strip. Dit
vind ik nu eens een geweldig stukje Pittsburgh met de meest uiteenlopende winkels en restaurants. Er wordt op straat verkocht. Allerlei geuren komen je tegemoet uit de restaurants.
Op een uitgebreide versmarkt zien het fruit en de groenten er super vers en lekker uit. Verder is er ook nog een gigantische viswinkel en een al even grote beenhouwer. Je vindt er een
Chinese supermarkt en een van de oudste Italiaanse kruideniers in de Verenigde Staten. Hij
ligt hier al sinds 1902 en je vindt er alles wat een gemiddelde Italiaan kan bekoren.
We stapten een
kroeg binnen: Lefty’s.
Chicago, Detroit, Pittsburgh en binnen enkele dagen PhilaZo Amerikaans als
delphia. Working Class America. Sociale strijd. Rock&Roll,
maar kan. Luidruchtig. Een vrouw achter
blues en jazz. Opgang en verval. En dan: hergeboorte, maar
de bar gaf commanwel met sterke roots in industriële grond.
do’s aan een jonge
onervaren barman.
102 verschillende liquors en 54 soorten bier. De muren behangen met vlaggen van de Pirates. TV-schermen met de baseball wedstrijd van gisteren erop. En je mocht er verdomme
ook nog roken. Dat is nu eens mijn Amerika, zie. Working class America. Wat er mij doet aan
denken dat hier op een pleintje, vlakbij ons hotel, een van de eerste vakbonden van Amerika
werd opgericht die uiteindelijk zou uitgroeien tot het oppermachtige AFL-CIO. Ik zou dat
eens moeten opzoeken. Het moet ergens in 1881 gebeurd zijn. Dat is dus nog vier jaar voor
de oprichting van onze eigen BWP. Chicago, Detroit, Pittsburgh en binnen enkele dagen Philadelphia. Working Class America. Sociale strijd. Rock&Roll, blues en jazz. Opgang en verval.
En dan: hergeboorte, maar wel met sterke roots in industriële grond. Een beetje zoals Genk.
Hoelang moeten die mijnen en Ford eigenlijk gesloten zijn om geen afstammelingen van
mijnwerkers of bandwerkers meer te zijn? Laat dat maar blijven duren, net zoals hier. Het
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geeft kleur en bloed aan onze geschiedenis. Iets om fier op te zijn en een kans om opnieuw
geboren te worden. Een derde renaissance.
Het is heel warm. Het zweet stroomt van mijn hoofd. Mijn hemd en broek plakken aan mijn
huid. We zijn nu even aan het chillen in onze hotelkamer met de airconditioning op volle
kracht. En net nu vraagt Joke me om eens lekker bij haar te komen liggen.
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit zoveel weirdo’s bij elkaar gezien. In hun pelsen pakken zien
de Furries er al raar uit. Maar eens ze uit die pakken zijn, lijkt het wel alsof je de volledige
cast en iedereen die ooit aan een screentest van American Pie of een andere screwball comedy heeft deelgenomen voorbij ziet komen. Je hebt nerds in alle maten, alle seksen, alle
kleuren. Ongelooflijk. Een parade van nerds. Je begint je af te vragen hoe je zo kunt worden.
Sommigen hebben hun uiterlijk tegen. Dat begrijp ik. Maar bij anderen begrijp je het gewoon
niet. Maar ja, iedereen verdient zijn plekje op de wereld, zeker. En in Pittsburgh zijn ze dit
weekend allemaal samengekomen, wat het niet alleen de Antropomorfe hoofdstad van de
wereld maakt, maar ook Nerd City.

Lancaster, 12 juli 2015.
Ik zit in de keuken van een prachtige bed and breakfast ergens tussen Lancaster en Lititz,
middenin Amish Territory. Voor me staat een grote stolp met pretzels, waarvan ik er seffens
eentje ga proeven. Dit huis werd in 1860 gebouwd door een dokter. Dat was dus net tijdens
het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog. Volgens de overlevering zouden hier toen
soldaten verpleegd zijn. Ook slachtoffers van de gigantische slachtpartij in Gettysburg, die
hier zo’n 100 kilometer vandaan werd uitgevochten.
Het was een lange dag, waarvan ik vooral onthoud dat je in een gps altijd de snelste weg
moet ingeven en nooit de kortste. Toen we al op danig kleine wegeltjes aan het rijden waren, zei onze vriendelijke vrouwelijke GPS stem dat we rechts moesten afslaan. Ik twijfelde.
Ik zei eerst nog dat ik daar niet in wou. Maar deed het dan toch omdat ik niet wist waar we
anders zouden uitkomen. En zo reden we het onbekende in, al deed onze GPS nog steeds
alsof we op een doodgewone rijweg zaten.
(die pretzels zijn heel lekker)
Die weg dus. Dat was geen weg. Dat was een karrenspoor. Geen asfalt. Een beetje grint.
Maar vooral veel gaten en goed uitkijken dat je niet in de gracht reed. Elektriciteitspalen aan
de rand van de weg stelden me toch nog enigszins gerust dat hier nog een zekere vorm van
beschaving bestond. Uiteindelijk zou ik slechts één bewoonde plaats ontwaren, een vervallen bungalow waar een kleine hond ons keffend achterna holde. Het ging soms gevaarlijk
steil bergaf, waarbij ik vertwijfeld op de rem duwde en een berijdbare plek tussen de putten
zocht. Dan ging het weer steil bergop, waarbij ik volle gas gaf om de automatiek in de juiste
krachtigere versnelling te krijgen. Nog 4 kilometer, gaf onze gps aan. Maar die 4 kilometer
leken oneindig. We reden door een bos, waar het pad glibberig werd en ik vreesde dat we
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vast zouden komen te zitten. Dan weer door een open veld, maar een straat waar een doorsnee auto zich enigszins op zijn gemak zou voelen, was in geen mijlen te bekennen.
(verdomme, die pretzels zijn lekker)
We hielden ons kranig, Joke en ik. Omkeren was toch geen optie. We bleven rijden, Joke’s
ogen strak op de GPS gericht en de meters aftellend tot aan een stuk berijdbare weg. Ik, het
stuur haast uit zijn hengsels rukkend van de stress en vertwijfeld een evenwicht zoekend
tussen gas geven en remmen. Maar we haalden het. We arriveerden eindelijk toch op een
iets of wat berijdbare weg.
Falling Waters. Dat was ons doel. Joke wou daar absoluut naartoe. En ik had er eerlijk gezegd
nog nooit van gehoord. Falling Waters is een villa die door Frank Lloyd Wright werd ontworpen en op een haar na verkozen werd tot achtste wereldwonder. Maar dat werd dus uiteindelijk Machu Pichu in Peru. Ik moet toegeven dat ik onder de indruk was. Ik ken niets van
architectuur maar dit is af.
Hoe begon het allemaal? De familie Kaufman had fortuin gemaakt met een grootwarenhuis
in Pittsburgh. Vermits het daar in de jaren ’20 en ’30 niet uit te houden was van de luchtvervuiling, trokken ze op hun vrije dagen zoveel mogelijk de natuur in op zo’n 70 kilometer van
de vervuilde stad. Ze gaven hun personeel zelfs de kans om daar voor een schappelijke prijs
hun vakanties door te brengen. Tijdens de grote depressie verwaterde dat wat en begon bij
de Kaufmans het idee te rijpen om hier een buitenverblijf te bouwen, wat dieper het woud
in, aan de waterval waar ze zoveel van hielden.
(Ik kan niet van die pretzels afblijven)
Hun zoon Edgard jr. liep toen stage bij Frank Lloyd Wright en kon zijn vader ervan overtuigen
om de befaamde architect voor dit project te strikken. Wright bouwde echter geen villa aan
de waterval. Hij bouwde ze er overheen met organische materialen en gewapend beton. Het
resultaat is adembenemend. Ik zou hier een hele litanie over architectuur kunnen afsteken
maar dat zou ongeloofwaardig zijn omdat iederWright bouwde echter geen villa aan de waterval. Hij
een weet dat ik niets van
architectuur ken. Maar ik
bouwde ze er overheen met organische materialen en
weet wel dat ik hier ook
gewapend beton. Het resultaat is adembenemend.
graag mijn weekends zou
hebben willen doorbrengen.
Oorspronkelijk werd de bouw van Falling Waters op 30.000 dollar geraamd. Uiteindelijk zou
het vijf keer meer kosten. Wat dus wil zeggen dat je Wright gewoon kunt bijschrijven in het
rijtje architecten zoals o.a. Calatrava en konsoorten, die van het overschrijden van hun budgetten hun handelsmerk hebben gemaakt. Maar als ze dat doen met het geld van de stinkend rijken, mij niet gelaten. Uiteindelijk zou Edgard jr. de villa in de jaren ’60 aan de gemeenschap schenken, zodat zij dit prachtig stukje werelderfgoed met ons kunnen delen à
rato van 27 dollar per persoon.
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Zo stapten we terug in onze auto om over tamelijk berijdbare wegen onze weg verder te
zetten door Pennsylvania. Ik hou ervan om over de Amerikaanse highways te cruisen in een
automatiek. Om van de absolute schoonheid van de natuur en idyllische plekjes langs de
weg weer in die verschrikkelijke lelijkheid te belanden van veel te grote autohandelaars en
overdreven billboards. Met daartussen spuuglelijke fastfoodketens en de complete verrommeling van het landschap.
(Ik ga eens een pretzel pakken)
(Nee, ik ben een sigaret gaan roken en heb nu net een heerlijk boterkoekje vanonder een
andere stolp genomen)
Die highways dus. Deze keer was het US 30, ook wel Lincoln Way genoemd en volgens Joke
de highway die de oostkust met de westkust verbindt. Ideaal om met een Harley Davidson
over te scheuren, denk ik. Te meer omdat we hier net voorbij de fabriek zijn gereden waar ze
ooit, lang geleden, Harleys zijn beginnen te maken. Wat waarschijnlijk ook verklaart waarom
je hier alleen maar Harleys ziet rijden. En zo goed als alle motorrijders doen dat zonder een
helm te dragen. Je ziet ze hier in alle modellen rijden, ook van die legendarische choppers
zoals in Easy Rider.
We reden naar Gettysburg, een van de meest historische plekken van de Verenigde Staten,
waar ze voor de enige keer in hun bestaan een gigantisch bloedbad op hun eigen grondgebied hebben aangericht. In 1863, van 1 tot 3 juli, stonden hier 100.000 noorderlingen tegenover 75.000 zuiderlingen. Na 3 dagen waren er daar 50.000 van gesneuveld of gekwetst. We
hadden niet genoeg tijd om dit historische slagveld, waar de helden uit mijn kindertijd elkaar
met de blanke sabel te lijf gingen of met ouderwetse kanonnen en musketten overhoop
schoten, uitgebreid te verkennen. Maar we zijn er dus geweest.
Wat me dan ook bij die befaamde vlag van de geconfedereerden brengt. Want die heeft het
zelfs bij ons in Europa tot in het nieuws geschopt. Verbieden moeten ze dit symbool van slavernij en onderdrukking van de Afro-Amerikanen. Maar ik zie ze hier toch nog overal vrolijk
wapperen. Typisch Amerikaans zeker. Blijf van onze
vrijheid af. We doen waar
Typisch Amerikaans zeker. Blijf van onze vrijheid af. We
we zin in hebben. Of het nu
doen waar we zin in hebben. Of het nu zonder helm op
zonder helm op een Harley
een Harley over onze highways scheuren is of een vlag
over onze highways scheuvan de geconfedereerden aan onze deur hangen.
ren is of een vlag van de
geconfedereerden aan onze deur hangen.
Amerikanen en vlaggen. Het is wat. Overal wappert ze, de stars and stripes. En ik rijd er
graag langs. Langs die typische Amerikaanse cultuur die ik zo goed ken uit de films die ik verslonden heb. Langs al die onbeschrijflijke lelijkheid. Maar ook langs zoveel eerlijke schoonheid. Want je kunt van Amerikanen zeggen wat je wilt, ze zijn altijd zo eerlijk open. Wij, wat
cynische Europeanen, vinden dat dan naïef. Maar het is wel verdomd aangenaam om er tussen te vertoeven.
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(Nog 1 pretzel)

Lancaster, 13 juli 2015.
Joyce komt uit New Jersey.
Catherine is van New York.
Diane is onze B&B uitbaatster.
Ze zijn alledrie rond de 60 en geweldig. Maar daarover straks meer. Want Lancaster County
levert echt wat het beloofd heeft. Dit is Amish County en Amish krijg je. Dit in tegenstelling
tot de West Coast vorig jaar, waar ze beren en walvissen beloofden, maar ik geen van beiden
gezien heb.
Het begon deze ochtend met een fantastische rit langs de covered bridges. De overdekte
houten bruggetjes, die in zoveel films of andere beelden van deze streek figureren. Overdekte bruggen is misschien wat te beperkt als vertaling omdat het werkelijk om volledig gesloten gebouwen gaat die over iedere beek voeren. Ik weet ondertussen ook waarom ze volledig dicht zijn. Vermits al deze bruggen uit hout zijn gemaakt gaan ze veel langer mee omdat
ze beschermd zijn tegen regen en sneeuw. Een open houten brug houdt het amper 25 jaar
uit. Zo’n overdekte brug kan het gemakkelijk 100 jaar uitzingen. Wat de mensen in deze
streek dus in principe een beetje slimmer maakt dan in de rest van de wereld, want voor
zover ik weet komen deze overdekte bruggen alleen hier voor.
Zo reden we door een
prachtig golvend landschap,
Amish. Langs de weg zie je ze nu ook. De vrouwen met
waar de maïs bijna rijp was
om geoogst te worden. Hier
hun kapjes op hun hoofd in een lange grauwe jurk met
en daar en dus overal liggen
een witte voorschoot. Mannen met een ronde strooien
van die typische hoeves
hoed op het veld in de weer.
met grote, hoge ronde silo’s, waar de maïs opgeslagen ligt. Af en toe een smal riviertje dat zich een weg ploetert tussen de zacht glooiende
heuvels. En dan plots, vanuit het niets, die typische zwarte buggy, voortgetrokken door een
paard. Amish. Langs de weg zie je ze nu ook. De vrouwen met hun kapjes op hun hoofd in
een lange grauwe jurk met een witte voorschoot. Mannen met een ronde strooien hoed op
het veld in de weer. De vrouwen in de moestuin. Ik vond het een overweldigende ervaring
om deze mysterieuze groep mensen voor het eerst van zo dichtbij in het echt te zien.
Maar zijn ze uiteindelijk nog zo mysterieus? Want door een film als Witness met Harrison
Ford denken wij misschien dat deze sektarische protestanten helemaal van de wereld zijn
afgesloten, in werkelijkheid kan je hier net zo goed een bocht omrijden en je belandt weer
op zo’n typische Amerikaanse highway waar de Taco Bells en de Drive Through Pharmacy om
je aandacht schreeuwen en het zware vrachtverkeer met een hels kabaal voorbij dendert.
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De Amish stammen af van een volk dat op de grens van Duitsland en Zwitserland leefde. Het
begon allemaal met de Annabaptisten, die pas gedoopt worden als ze volwassen zijn. De
Mennonieten vonden de Annabaptisten niet streng genoeg en begonnen een aparte groep.
Een zekere bisschop Amin vond de Mennonieten dan weer niet streng genoeg en stichtte de
Amish. Tot de Pruisen op het einde van de 17de eeuw hun gebied binnenvielen en er danig
huishielden onder de Mennonieten en de Amish.
De Presbyteranen, die ondertussen naar de nieuwe wereld waren gevlucht, hielpen de Mennonieten en de Amish uit de nood. Ze schonken hen land in Pennsylvania en zo waagde deze
groep strenge protestanten de oversteek naar Amerika. Vanaf de kust trokken ze te voet
naar hun nieuwe beloofde land om er noest en naarstig het land te bewerken en hun tradities in ere te houden.
Zo ontstond hier dus deze oude gemeenschap die koppig vasthoudt aan haar verleden en
nog steeds haar traditionele taal spreekt: Pennsylvanian Dutch. Dat is voor alle duidelijkheid
geen Nederlands want de Amerikanen spraken al van in het begin “Deutsch” verkeerd uit.
Verder sloten ze zich volledig af van de buitenwereld en vooral van alle nieuwe uitvindingen
die hun ware geloof in het gedrang konden brengen. Dus geen elektriciteit, geen telefoon of
radio, geen auto’s. Gewoon verder leven zoals ze het geleerd hadden van hun voorvaderen
in de 17de eeuw. Wat een idioten, denk ik dan.
Maar dat zijn ze niet want natuurlijk hebben ze zich in de mate van het mogelijke aangepast
aan de moderne wereld, al was het maar om simpelweg te kunnen overleven. Alsof je je in
een land als de Verenigde Staten zou kunnen afsluiten van de buitenwereld. Eigenlijk zijn zij
zo’n beetje de orthodoxe Joden onder de protestanten en vonden ze allerlei gewiekste oplossingen om toch moderne technologie toe te laten in hun dagelijkse leven. Het komt er op
neer dat de Amish niet “verbonden” mogen zijn met de buitenwereld. Elektriciteit mag dus
niet via een draad in hun huizen binnenkomen. Geen nood, dat lossen ze op met een generator en sinds kort met zonnepanelen die niet met de buitenwereld verbonden zijn. Ze wekken dus gewoon hun eigen stroom op en zijn daardoor dus duurzamer dan ze zelf beseffen.
Ook moderne landbouwwerktuigen mogen tegenwoordig gebruikt worden, al was het maar
om nog een beetje competitief aan landbouw te kunnen doen. Het blijven wel Amerikanen
hè. Business as usual. Tegenwoordig zie je zelfs kinderen met een smartphone in de weer
omdat de ene bisschop al wat meer toelaat dan de andere. De Amish gaan dus mee met hun
tijd, al dragen ze nog steeds die rare kleren en rijden ze rond in hun zwarte buggy’s.
Maar gaan de Amish ook echt mee met hun tijd? Ik vind van niet. Je kunt dat vasthouden
aan tradities vanuit een nostalgisch idyllisch gevoel mooi vinden maar helpt het hen ook
vooruit? Maar ja, waarom zouden we dan weer heel de tijd vooruit moeten gaan? Al is stilstaan op deze manier ook weer niet gezond.
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De Amish organiseren bijvoorbeeld hun eigen
Ik vind in deze omstandigheden de 10% die ervoor kiest
schoolsysteem. Zij vinden
om niet gedoopt te worden en dus uit deze gesloten gedat als je tot je 14 jaar naar
meenschap te stappen pas echte avonturiers.
school bent geweest, je
meer dan genoeg weet om
een leven als Amish uit te
bouwen. De eerste jaren wordt enkel les gegeven in het Pennsylvanian Dutch. Pas de laatste
twee jaar komt er ook Engels aan te pas. Verder krijgen ze wat aardrijkskunde, rekenen en
geschiedenis. Deze scholing wordt echter niet erkend door de staat, waardoor deze jongeren
dus niet naar een highschool of daarna de universiteit kunnen. Vind je het dan raar dat 90%
van hen kiest om gedoopt te worden als ze tussen de 18 en de 20 zijn? Waar zouden ze anders in Godsnaam naartoe kunnen? Ik vind in deze omstandigheden de 10% die ervoor kiest
om niet gedoopt te worden en dus uit deze gesloten gemeenschap te stappen pas echte
avonturiers.
Toch zijn de Amish niet zo gesloten als je zou denken. Ze gaan zelfs zeer goed om met hun
“Britse” – want zo noemen ze de andere Amerikanen – buren en je geraakt er ook zeer vlot
mee aan de praat. Alles wat ik hierboven beschreef heb ik trouwens van zo’n Britse jongen
die heel zijn leven Amish als buren had en ons door The Amish Village gidste.
Twee specifieke eigenschappen van de Amish, tenminste wat hun coiffure betreft:
-

-

De vrouwen mogen hun haar niet laten knippen, waardoor het dus tot aan hun knieholte reikt . Ze binden het samen in een zeer strakke knot waardoor na jaren soms
kale plekken ontstaan.
De mannen zetten gewoon een pispot op hun hoofd en knippen alles wat er onderuit
steekt af. Zodra ze getrouwd zijn laten ze zo’n typische ronde baard zonder snor
groeien.

Vanavond zijn we bij Amanda in een Amish boerderij gaan eten. Amanda is een klein lief oud
vrouwtje in een grauwe blauwe jurk met een wit kapje op haar hoofd. Ze ziet er 85 uit maar
is er nog maar 68. Zij is zo vriendelijk en zo lief dat je er wat ongemakkelijk van wordt. Ze
ontving ons samen met haar zoon Daniel die het syndroom van Down heeft. Amanda is weduwe. Haar oudste zoon runt de boerderij en woont met zijn gezin in de hoeve. Ze hebben
64 acre grond en 47 koeien. Dit is een middelgrote boerderij die het tegenwoordig zeker niet
gemakkelijk heeft. Dat vertelde haar zoon mij tenminste toen ik buiten een sigaret stond te
roken. Zijn kinderen hadden me vanop afstand al een tijdje argwanend in de gaten staan
houden. Contact leggen leek onmogelijk. Toen hij van het veld kwam sprak ik hem echter
aan en antwoordde hij heel schuchter en beleefd op al mijn vragen. Armoede dus, waardoor
het ook logisch is dat Amanda wat tracht bij te verdienen aan toeristen die door de B&B’s
naar haar worden gestuurd om het Amish leven van nabij te beleven.
We werden om half zes bij Amanda verwacht en zouden normaal gezien samen met een
Spaans koppel de tafel delen. Maar de Spanjaarden waren een uur te laat, wat danig op de
zenuwen van Daniel werkte want hij had honger. We begonnen dus maar zonder de Spanjaarden aan de heel eenvoudige maaltijd. Zelf gebakken broodjes met braambessen jam.
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Komkommer en koolsla. Een gehaktbroodje in een soort ketchupsaus. Prinsessenboontjes en
worteltjes, die een uur geleden nog uit de moestuin waren geplukt. Dat alles met een glas
water en natuurlijk niet nadat we samen een dankgebed hadden gezegd.
IK! EEN DANKGEBED?
Daniel hield ons tijdens het gebed vanuit zijn ooghoek oplettend in de gaten. “Zijn die wel
echt aan het bidden?” leek hij te denken.
De Spanjaarden arriveerden uiteindelijk ook en werden door Daniel opgejaagd om snel te
eten want hij kon niet wachten op zijn dessert. Maar dat werd pas geserveerd na een nieuw
dakgebed.
IK? NOG EEN DANKGEBED!
Amanda heeft 7 kinderen, waarvan 4 dochters en 3 zonen. Daniel is de jongste. Hij is 28. Zij
heeft 31 kleinkinderen. 31! Daar kun je toch onmogelijk alle namen van kennen, zei ik.
Waarop zij zonder aarzelen alle 31 namen van haar kleinkinderen begon af te ratelen. Aan
het tempo waarop de Amish zich voortplanten schat ik dat Amanda binnen 10 jaar er nog
eens minstens 14 zal bij krijgen, waardoor ze dus 45 namen vanbuiten zal moeten leren. 45
kleinkinderen! Vind je het raar dat de Amish de snelst groeiende bevolkingsgroep in de Verenigde Staten zijn? Zij vermenigvuldigen iedere twee generaties hun aantal. Door een tekort aan land in Pennsylvania wijken ze de laatste jaren dan ook uit naar andere staten in de
Verenigde Staten en zelfs naar
Canada, Mexico en Honduras.
Momenteel zijn ze met 250.000,
Vind je het raar dat de Amish de snelst groeiende
waarvan er 50.000 in Pensylvabevolkingsgroep in de Verenigde Staten zijn? Zij
nia leven en 50.000 in Ohio. De
vermenigvuldigen iedere twee generaties hun aangrootste groep van 30.000 leeft
hier in Lancaster County, waar
tal.
het voor deze rare, traditionele
maar zeer vriendelijke mensen
allemaal begon.
Het was een aangename dag, die ik nog even wou laten bezinken met een glas wijn in Lititz,
vermits ik dat Amish voedsel met niet meer dan een glas water had moeten doorspoelen.
Alcohol zal ook wel van de duivelse buitenwereld komen, veronderstel ik. We trokken dus
naar de Bull Head, een Engelse pub op Mainstreet in Lititz, waar we gisterenavond ook al iets
hadden gegeten. Hier bedacht ik ineens dat Geert Mak ongelijk heeft. Mainstreet Amerika is
niet dood. Het is zelfs aan het heropleven. Misschien niet met dezelfde handel en bedrijvigheid zoals vroeger, maar wel met andere zaken. Gezellige pubs en brouwerijen die hun eigen
lokaal bier brouwen. Chocolatiers en patissiers die allerlei lekkernijen fabriceren. Restaurantjes met lokale producten en wijn op de kaart die je wat verderop in een wijnhandel kunt kopen. En verder ook veel brocanterie, snuisterijen, antiek en vintageboetieks. Mainstreet
Amerika herleeft in kleine stadjes zoals Lititz. Het is nu wel op toeristen gericht, maar het
brengt nieuw leven in de stad, of ze nu klein is of zo groot als Pittsburgh. Mainstreet Amerika
herleeft en dat doet me plezier.
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Terwijl ik op het terras van de Bull Head samen met Joke mijn koude Chardonnay van Waltz
uit dezelfde straat zat te drinken, kreeg ik aan de overkant twee klassieke gebouwen in het
oog. Het waren twee banken met van die strenge Griekse zuilen aan de voorkant. De ene
heette Lititz Springs National Bank en de andere The Farmers National Bank. Allebei uit de
jaren ’30, schat ik. En zo voerde dit beeld me in gedachten terug naar een filmscene waarin
John Dillinger, public enemy number one met Johny Depp in de hoofdrol, of Bonnie and Clyde met Warren Beaty en Fay Dunnaway deze bank met hun Tommy Guns overvielen en dan
in hun zwarte bolides door Mainstreet wegvluchtten. Verdomme, wat ben ik hier graag. Het
doet deugd aan mijn fantasie.
Terug naar deze ochtend dan. Naar Joyce, Catherine en Dianne aan de ontbijttafel. Dianne is
onze gezellige landlady van Bowman B&B, die ons een heerlijk ontbijt van zelfgemaakte Muffins, fruitsla en pancakes met worstjes voorschotelde. Joyce is van New Jersey en komt hier
haar demente moeder in een bejaardentehuis bezoeken. Catherine is een sales director die
een nieuwe winkel van een grote keten komt herinrichten. Zij komt uit New York, wat je
goed kunt horen aan haar harde rauwe stem. Zij heeft Italiaanse roots en heet Blanco, ook al
is dat dus Spaans, maar dat durfde ik haar niet te zeggen. Haar grootouders kwamen uit Napels en Sicilië. Ooit zijn die dus op Ellis Island in New York geland, net zoals alle andere Italianen die naar Amerika emigreerden. Tijdens de depressie in de jaren ’30 stuurde haar grootvader zijn vrouw en kinderen terug naar Italië, zodat haar vader daar nog 6 jaar naar school
is geweest. Maar haar grootmoeder werd gek in het oude vaderland en keerde snel terug
naar het land dat haar verwelkomde met: send me your poor and oppressed.
Catherine heeft twee zonen. Maar het is vooral op haar jongste, die nu in Austin Texas
woont, dat ze bijzonder fier is. Hij heeft in Afghanistan gediend, al was het niet dat wat haar
fierheid opwekte. Nee, want volgende herfst verschijnt zijn eerste roman. Het gaat over iets
dat met de zijderoute te maken heeft, denk ik. Later in de lente verschijnt er nog een boek
van hem. Non fictie, deze keer, over The Navy Seals. Ja, the Navy Seals die Osama Bin Laden
hebben geliquideerd, al weet ik niet of Catherine’s zoon in dat team heeft gezeten. Hij heet
Brandon Caro.
En zo hadden we aan onze ontbijttafel een ontzettend geanimeerd gesprek. Joke, ik en deze
drie fantastische dames. Over afkomst, over schrijven en over hun en ons werk.
Ja, Amerikanen zijn vriendelijk.
Nee, Amerikanen zijn niet oppervlakkig.

Philadelphia, 14 juli 2015.
“Dingen gebeuren met een reden, niet zomaar. Soms ontdek je pas later waarom ze gebeuren.” Aldus de papa van Joke toen ze op Facebook plaatste dat we Obama hadden zien voorbijrijden. We liepen op Chesnut Street toen we merkten dat er iets loos was. De politie deed
heel zenuwachtig over auto’s die langs de kant van de weg geparkeerd stonden. En toen zag
ik ze. In een anonieme wagen: Secret Service. Dat stond althans op de kogelvrije vest die één
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van hen droeg. Secret Service? Dat zijn toch die mannen die de president bewaken, dacht ik.
Maar het kan hier vandaag natuurlijk net zo goed om een presidentskandidaat gaan. De president van de Verenigde Staten? Hier? Daar dacht ik niet aan.
We wandelden rustig verder naar Ritter House Square, een gezellig druk parkje middenin het
winkelcentrum van Philadelphia. Op het kruispunt aan het park stond een agent geagiteerd
het verkeer te regelen. In het park was een zwarte gast trompet aan het spelen. Even daarvoor hadden we op Chesnut Street ook al bewonderend naar twee zwarte tieners staan kijken die in deze drukke winkelstraat op hun viool Bach speelden. Zwarte tieners die Bach spelen, dacht ik. In België zijn we al blij als ze kunnen voetballen.
Daar zaten we dus op een bankje in het park van Ritter House Square. Tot ineens een helikopter boven ons kwam cirkelen. De agent op het kruispunt begon nerveus te roepen dat de
mensen van de straat moesten blijven. Langs de weg verzamelden zich mensen. Ik ging kijken. Af en toe kwam een politiewagen snel voorbijgereden. Er was geen ander verkeer. Iemand vroeg me wat er aan de hand was.
“Ik weet het niet,” antwoordde ik.
“Het is Barack Obama,” zei een vrouw. “Hij heeft net in het Convention Center gesproken.”
Ik liep snel terug naar onze bank in het park. Ik floot op mijn vingers maar Joke reageerde
niet. Dat stelde me gerust want ik hou niet van vrouwen die op mannengefluit reageren. Dus
riep ik haar naam. “Joke!” Nu reageerde ze wel. Ze keek, samen met nog wat andere omstanders, naar mij. Ik deed teken dat ze moest komen.
We gingen aan de kant van
Chesnut Street staan, tussen een menigte van enkele
Dat was Obama niet, dacht ik. In de tweede limousine
honderden passanten. Er
dacht ik wel een glimp van het profiel van de president
gebeurde een hele tijd
van de Verenigde Staten te herkennen.
niets. De weg was verlaten.
Het was beangstigend stil.
Een verwachtingsvolle stilte, alsof er iets spannends ging gebeuren. Dan zagen we in de verte zwaailichten. Een politiewagen kwam snel aangereden. Even later wat agenten op een
motor, mooi in een driehoek. Daarachter nog een politiewagen. Dan een grote geblindeerde
zwarte terreinwagen. Daarachter een zwarte limousine, gevolgd door identiek dezelfde auto.
Ik trachtte bij de eerste limousine naar binnen te kijken maar meer dan wat schimmen zag ik
niet. Dat was Obama niet, dacht ik. In de tweede limousine dacht ik wel een glimp van het
profiel van de president van de Verenigde Staten te herkennen. Het gebeurde allemaal in
een fractie van een seconde. Maar toch: hij reed op amper drie meter van mij voorbij. De
mensen begonnen spontaan te applaudisseren. Een vrouw riep: “Come back!” Barack Obama was gepasseerd. Hij had een toespraak gehouden op de conventie van de NAACP, de
zwarte burgerrechtenbeweging die deze week in Philadelphia bijeen kwam.
Joke en ik moesten aan Daniel denken, de zoon van onze Amish gastvrouw Amanda gisteren.
De jongen heeft het syndroom van Down. Maar toen iemand aan tafel de naam Obama liet
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vallen, reageerde hij enthousiast en riep een paar keer achter elkaar “Obama! Obama!” Zijn
moeder relativeerde zijn enthousiasme en beweerde dat hij de president niet echt kende.
Maar dat betwijfel ik. Hij zit immers in een leefgemeenschap met andere kinderen met het
syndroom van Down, ook niet Amish. Het zou me verbazen dat ze daar niet over hun president leren. Ik denk eerder dat het Amanda is die niet wou dat hij die zwarte president kende. Want laten we eerlijk zijn: de Amish zijn conservatief. Ik denk niet dat ze erg gelukkig zijn
met de progressieve schwung die op dit ogenblik door de Verenigde Staten swingt.
Net zomin als Diane van onze B&B deze ochtend. Toen Joke aan het vertellen was over haar
werk als deputy mayor in Genk, zag ik Diane regelmatig ongemakkelijk op haar stoel schuifelen, zeker nadat Joke argeloos had gezegd dat ze een sociaal democraat was. De ogen van
Diane gingen nog wat wijder open staan toen Obama ter sprake kwam. Joke probeerde de
situatie nog te redden door te zeggen dat Obama waarschijnlijk populairder is in Europa dan
in de Verenigde Staten, wat Diane volmondig bevestigde. En zo zie je maar dat conservatieven in hun eigen fabeltjes blijven geloven want Obama is per slot van rekening in de Verenigde Staten verkozen en niet in Europa.
We zijn dus in Philadelphia. Wat een prachtige stad. Zo levend en levendig. Amerikanen
hebben daar een schitterend woord voor: “vibrant”. Philadelphia is “the city of brotherly
love”. Dat wist ik niet. Dat dit een stad is met zo’n actieve, open en getolereerde holebigemeenschap. Ik zou het nochtans hebben moeten weten want waar speelt die geweldige
aidsfilm met Tom Hanks zich anders af dan in deze stad en draagt hij haar naam zelfs fier in
de filmtitel?
Dat is toch stilaan het beeld
dat ik van de steden in de
Verenigde Staten begin te
Downtown Amerika is aan het heropleven. Jonge,
krijgen: ze zijn aan een gecreatieve en ondernemende Amerikanen nemen het
weldige renaissance bezig.
stadscentrum terug in en maken er een spannende,
De achteruitgang die vanaf
bruisende biotoop van.
de jaren ’70 begon en door
Geert Mak werd beschreven
in “Reizen zonder John” is aan het omkeren. Ik merkte het al in New York, altijd een buitenbeentje, maar ook in Seattle, Portland en San Francisco. Maar dat was dus New York en de
Westkust. Daar waren ze altijd al wat progressiever. Nu merk ik het ook in Chicago, Pittsburgh en vooral Philadelphia. Downtown Amerika is aan het heropleven. Jonge, creatieve en
ondernemende Amerikanen nemen het stadscentrum terug in en maken er een spannende,
bruisende biotoop van. Met winkeltjes, eetzaken en allerlei gemeenschapsprojecten. Burgemeesters, meestal progressieve democraten, investeren ook terug in hun stad. Ze leggen
parken aan, openen musea, zorgen dat hun stad aantrekkelijk is voor mensen van buiten de
stad maar vooral ook voor de mensen die er leven en werken. Het valt echt op hoe er terug
leven in al die steden ontstaat. Hoe er gefeest worden en kinderen met hun ouders de parken inpalmen. Vooral hier in Philadelphia.
We logeren in het Morris House Hotel op 8th Street, vlakbij Washington Square en The Liberty Bell. Morris House werd in 1787 gebouwd door een welstellende familie, waarvan twee
leden zelfs mee aan de grondwet van de Verenigde Staten hebben geschreven. Want daar
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draait het in Philadelphia allemaal rond. Hier werd de onafhankelijkheid van de Verenigde
Staten bezegeld en de Bill of Rights opgesteld.
“Freedom, Liberty and the Pursuit of Happiness.”
Wij Europeanen vinden Amerikanen soms naïef. Vrijheid? Hoe kun je nu vrij zijn als er ongelijkheid heerst? Maar als je wat dieper ingaat op die idealen van de Amerikanen, dan merk je
al gauw dat hun streven naar vrijheid opgaat voor alle vormen van onderdrukking en ongelijkheid. Dat zie je nog het best in het kleine museum rond de Bell of Liberty, het ultieme
symbool van hun vrijheid. Toen ze hun vrijheid eindelijk hadden verworven werd deze bel
twee keer geluid. En elke keer als die vrijheid opnieuw moest worden veroverd, werd ze opnieuw geluid. Rond die klok hebben ze nu dus een klein museum gebouwd. Hier wordt hun
idee over vrijheid heel helder getoond. Het gaat natuurlijk voor een groot stuk over hun onafhankelijkheid van de Britse kolonisator. Maar het gaat ook over de afschaffing van de slavernij. Het gaat ook over vrouwenrechten die meer dan 100 jaar geleden al door suffragettes
werden geëist. Het gaat over de rechten van arbeiders tijdens de grote depressie. Over de
burgerrechten van de AfroAmerikanen. En ze eindigen
De strijd voor vrijheid en de pursuit of happiness is
voorlopig met de rechten voor
nooit voorbij.
holebi’s. De strijd voor vrijheid
en de pursuit of happiness is
nooit voorbij.
Dit is zo’n geweldige reis. Ik had nooit gedacht dat onze vorige reizen in de Verenigde Staten
nog overtroffen konden worden. Nashville, Memphis en New Orleans waren al zo geweldig.
Highway 101 en de Westkust waren overweldigend. Maar deze trip doet daar zeker niet voor
onder. Misschien vooral omdat hij zo iconisch Amerikaans is. Chicago met Union Station, the
Loop en al die prachtige bruggen langs zoveel fantastische gebouwen. De fontein van Married with Children. Diego Rivera in Detroit, de stad die keihard vecht om haar ondergang te
voorkomen. De Niagara watervallen die zo geweldig op ons netvlies gebrand staan. Pittsburgh, ook al een stad die uit haar verleden een totaal nieuwe toekomst opbouwt zonder
dat verleden te verloochenen. En dan natuurlijk ook nog eens Falling Waters van Frank Lloyd
Wright, Gettysburg en de Amish van Lancaster County. Allemaal indrukwekkende beelden
die we kennen van het succesvolle Amerikaanse cultuurimperialisme in hun films en dat we
nu met onze eigen ogen hebben mogen aanschouwen en met al onze andere zintuigen hebben kunnen opzuigen. Wow, dit is Amerika!
Dat gevoel heb je helemaal als je aan de
Een natie die standbeelden opricht voor helden die niet
voet van de trappen
bestaan heeft een zeer idealistisch en optimistisch zelfnaar het Philadelphia
beeld.
Museum of Art staat.
Hier rijzen de vuisten
van Rocky Balboa ten
hemel. Jawel. Ze hebben een prominent standbeeld opgericht voor deze volksheld die alleen
maar in de fantasiewereld van een speelfilm met Sylvester Stalone bestaat. Hier, op deze
trappen, overwon de bokser Rocky zichzelf en stormde hij met niet meer dan zijn doorzet109

tingsvermogen naar de top. Want dat is natuurlijk het beeld dat de Amerikanen graag van
zichzelf creëren: iedereen is tot grootse dingen in staat als zij of hij maar hard genoeg hun
best doen. Het is een individualistische visie maar daarom geen minder idealistische. Want al
die individuen samen kunnen ook een sterke sociale gemeenschap vormen. Dat zouden ze
misschien wat meer moeten beseffen. Maar laten we wel wezen: een natie die standbeelden
opricht voor helden die niet echt bestaan, heeft een zeer idealistisch en optimistisch zelfbeeld.
Kijk echter vooral niet neer op de Amerikaanse cultuur. Hij is tot het beste en het slechtste in
staat, net zoals iedere andere cultuur. Hier werden fantastische romans geschreven door
o.a. Hemingway en Fitzgerald. Hier werden fantastische films gemaakt door o.a. Scorsese,
Coppola en Brian De Palma. Hier werden geweldige gebouwen gebouwd door o.a. Frank
Lloyd Wright en Frank Gehry. Hier werden uitzonderlijke schilderijen gemaakt door o.a. Andy
Warhol en Roy Lichtenstein. Hier werd geweldige muziek gecomponeerd door o.a. Gershwin
en Bernstein. Hier werd godverdomme blues, jazz en rock & roll uitgevonden.

Cape May, 15 juli 2016.
Ik zit op de porch (omdat veranda zo onromantisch klinkt) van ons hotel in Cape May. Ik voel
me wat misselijk en duizelig. Uitgeput. Zou het door de extreem natte regen, die al de hele
dag over ons wordt uitgegoten, komen? Ik heb het gevoel dat de regen in de Verenigde Staten natter is dan bij ons. Het zijn dunne druppels, die met zoveel tegelijk en zo intens naar
beneden vallen dat je er binnen de kortste keren kletsnat van wordt, zelfs onder een paraplu. Of komt het door de drukkende hitte? Zo tropisch dat je er al even nat van wordt door
het eindeloze zweten. Alleen op mijn hoofd en romp want mijn handen blijven zoals altijd
kurkdroog. De vermoeidheid zou natuurlijk ook van het getaffel kunnen komen. Ik heb een
afspraak met mezelf gemaakt: de komende twee dagen taffel ik niet meer.
Vandaag zijn we op de
lelijkste plek ter wereld
Vandaag zijn we op de lelijkste plek ter wereld geweest:
geweest: Atlantic City.
Daarmee vergeleken is
Atlantic City.
Blankenberge het SaintTropez van de Belgische
kust. Zo lelijk! Zo om zeep geholpen. De boardwalk heeft werkelijk niets meer van de iconische charme die het ooit gehad moet hebben. Niets doet nog denken aan de beau monde
die er in de tijd van The Boardwalk Empire flaneerde. Behalve de houten planken dan, die zo
typisch zijn aan deze kant van de Verenigde Staten. Hier en daar staat nog een huisje dat
vaag doet denken aan de roaring twenties. Maar nee, geen romantiek. De huisjes zijn ondertussen ingenomen door smakeloze prullenwinkels, junkfood en Chinese massagesalons.
Daartussen grote lappen braakliggend terrein dat wacht op de volgende megalomane projectontwikkelaar.
Zelfs wansmaak kent hier een overtreffende trap: de Trump Taj Mahal. Bombastischer en
lelijker kan niet. Een betonnen bunker, opgesmukt met nepimitaties die aan een Indische
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tempel moeten doen denken. Er recht tegenover strekt zich de pier uit in zee. Niet om een
gezellig wandelingetje te maken maar om chronische hoofdpijn te krijgen van het goedkoop
pretparkamusement dat er heerst. Zoveel troosteloze lelijkheid zo dicht opeen gepakt hou je
niet voor mogelijk.
Ik wou wel eens zo’n casino van binnen zien en duwde dus een grote, donkere glazen deur
naar het gokpaleis van the Trump Taj Mahal open. Ik was het gezanik van de omroepsters op
de boardwalk ook beu. Door de luidsprekers probeerden ze me al de hele tijd tot vervelens
toe te verleiden om in hun restaurants de keuken van de hele wereld te proeven. Aziatisch
of Italiaans, het zou allemaal even lekker zijn, volgens de nasale onzichtbare stemmen die
me barstende hoofdpijn bezorgden.
Wat meteen opviel in het casino was de duisternis. Het enige licht leek van de flikkerende
slotmachines te komen. Eindeloze rijen eenarmige dieven. Ook al hebben ze nu geen arm
meer zoals vroeger. Bejaarde dametjes zaten verwoed op knoppen te drukken, terwijl er
allerlei voor mij totaal onbekende symbolen over het scherm tolden. Hoe zielig, dacht ik.
Hoe armzalig om in dit donker hol je dollars door een machine te jagen om dan volgende
week tegen je kinderen of buren te kunnen opscheppen over je fantastische vakantie. Aan
andere tafels zaten kleine groepjes mannen Black Jack te spelen. Daarnaast van die lange
tafels om met dobbelstenen te gooien. Wat verder kon je 4 card poker spelen. Overal croupiers die met heel veel fantasie uit een film van Martin Scorsese konden komen. Joke nam
foto’s maar na een tijdje kwam een wachter ons zeggen dat het niet mocht. Waarom niet?
Uit schaamte voor zoveel troosteloze ellende die als vertier wordt verkocht? Of is het om de
privacy van de gasten te beschermen? Want laten we eerlijk zijn: wie wil hiermee te koop
lopen? En dan te bedenken
dat die Trump zich kandidaat
En dan te bedenken dat die Trump zich kandidaat
heeft gesteld om president
van de Verenigde Staten te
heeft gesteld om president van de Verenigde Staten
worden. Stel je voor. Kom
te worden. Stel je voor. Kom even in Atlantic City
even in Atlantic City kijken en
kijken en je weet wat de Verenigde Staten te wachje weet wat de Verenigde Staten staat
ten te wachten staat.
Als Atlantic City het Blankenberge van de Jersey Shore is, met mijn excuses aan Blankenberge, dan is Cape May het De Haan van deze kuststrook. Op het einde van de 19 de eeuw zakten
de welgestelde burgers van New York en Philadelphia naar dit uiterste punt van het schiereiland af om er van hun vakantie te genieten. Prompt begonnen ze deze strook aan een prachtig strand vol te bouwen met Victoriaanse huizen die hier nu nog staan. Meer dan 600 van
die typische Amerikaanse huizen in heldere kleuren met veel tierlantijntjes en schaduwrijke
balkons, liggen hier verspreid op amper een vierkante kilometer. Dat maakt van Cape May
dan ook een gezellige vakantieplek. Het loopt hier vol gezinnen met kinderen. Niet zo anders
dan aan onze kust. Daar heb ik me trouwens bij neergelegd. Hoe fel ik op details probeer te
letten, ik merk geen enkel verschil tussen een Amerikaanse en een Europese toerist. De algemene smakeloosheid is aan beide zijden van de Atlantische Oceaan even groot.
Maar we zijn hier dus om uit te rusten. Twee dagen op het strand met een goed boek. Nieuwe energie op doen voor onze laatste stop in New York. We zullen het nodig hebben. We
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logeren in het Alcott Hotel op Grant Street, op 200 meter van het strand. Joke heeft net een
tafel gereserveerd om vanavond te eten. Er wordt geen alcohol geschonken maar we mogen
wel onze eigen fles meebrengen. Euh…? Moslims? Geen drankvergunning? Ik meende nochtans dat de uitbaatster van het hotel een Bulgaarse was die hier twaalf jaar geleden neerstreek. Waarom dan geen alcohol?
Ik zat op de porch aanvankelijk in mijn boek te lezen maar ondertussen is een vrouw naast
me komen zitten die al haar kinderen aan het bellen is en luid genoeg praat om mij deelgenoot te maken van al haar belevenissen. Joke is een wandeling gaan maken in het gezellige
centrum van Cape May. En ik zit op de porch, die ondertussen in een stralende zon baadt en
mij dus ongetwijfeld op de vlucht zal jagen. Waarschijnlijk naar de airco in de lobby van het
hotel.

Cape May, 16 juli 2015.
Ik zit op het strand van Cape May heerlijk lui niks te doen. Joke ligt in al haar alledaagse bevalligheid naast me op een ligstoel, haar sjaal stijlvol rond haar rosse krullen gedrapeerd.
Daarnet zwom een school dolfijnen voorbij, wat er mij attent op maakte dat ik op een strand
aan de Amerikaanse kust lig, want dolfijnen zie je niet snel in Oostende of Marseille voorbij
zwemmen. Voor de rest lijkt de activiteit op een strand in de Verenigde Staten niet anders
dan op om het even welk ander strand waar ook ter wereld.
Wat doen mensen op een strand, behalve zich zo goed als volledig ontkleed overgeven aan
de stralen van een ongenadige zon? Want ze schijnt hier heel hevig. Maar de drukkende,
vochtige hitte van de voorbije dagen is gelukkig voorbij. Een zachte zeebries maakt het verblijf op het strand alleszins dragelijk. Gelukkig houden de buren in de ligstoelen naast me het
beschaafd, zodat ik het hier misschien toch nog wel een paar uur zal kunnen volhouden. Zeker omdat ik dat uitstekende boek van TC Boyle bij heb.
Vlak voor me zitten twee jonge vrouwen van vooraan in de dertig, schat ik. Zo te horen zijn
ze hun leven van het afgelopen jaar uitvoerig uit de doeken aan het doen. Aan hun accent en
manier van praten maak ik op dat ze van New York zijn. Vooral omdat het me wat aan een
scene uit een film van Woody Allen doet denken. Hun leven klinkt zoveel interessanter door
de manier waarop ze het vertellen, elkaar aankijken en hun handen gebruiken. De wereld
rondom hen bestaat niet meer. Al maar goed dat hun mannen zich in de branding aan het
uitsloven zijn om samen met hun kinderen ook weer kind te worden.
Om het uur of zo komt hier een boot voorbijgevaren, op zoek naar dolfijnen. Maar ze zijn te
laat. De dolfijnen passeerden al een half uur geleden. De zon verdwijnt regelmatig achter
een wolk. Ik ga het hier dus misschien echt nog wel een hele dag volhouden.
Joke denkt dat hier haaien zitten. Ik denk het ook. Een week of twee geleden is wat zuidelijker van Cape May iemand door een grote witte haai aangevallen en kon hij zijn neefje ternauwernood van de tanden van het monster redden. Het was allemaal uitgebreid in het
nieuws. En gisteren was er nog een filmpje dat Joke googlede waarin een groepje badgasten
112

een haai van een gewisse dood redde door hem terug in zee te sleuren. Hoe was die op het
strand geraakt, vroeg ik me af, tenzij om zijn tanden in de zonnekloppers te zetten?
Het mysterie van de wijn, die je hier dus zelf mee naar het restaurant moet brengen, is ondertussen ook opgelost. Het heeft niets met godsdienst te maken. De sterkedrankvergunning is hier zo duur dat sommige restauranthouders het de moeite niet vinden om nog wijn
te schenken. Het meisje dat ons dit gisterenavond in een restaurant vertelde was nog au pair
geweest in Luxemburg, zei ze. Het enige dat ze over België te vertellen had was dat ze in
Brussel verdwaald was.
Even terug naar die twee
vrouwen die hier voor mij
Ik denk nu wel echt dat ze van New York zijn. Waarom?
nog steeds onbedaarlijk
aan het tateren zijn. Ik
Omdat ze me een beetje aan Diane Keaton in Annie Hall
denk nu wel echt dat ze
doen denken.
van New York zijn. Waarom? Omdat ze me een
beetje aan Diane Keaton in Annie Hall doen denken. De ene heeft zich volledig beschermd
tegen de zon, alsof ze bang is van een ernstige allergie. Lange joggingbroek, polo met lange
mouwen, hoge kraag en breed gerande hoed. Plus een grote zonnebril. Ze ziet er wat bleekjes uit. Dat maak ik tenminste op uit het kleine streepje huid dat nog zichtbaar is. De andere
vrouw gebruikt haar handen op die typische manier om iedere zin die ze uitspreekt een bredere betekenis te geven. Niet zoals de Italianen maar eerder met van die uitgestrekte vingers in een brede armbeweging. De wind verhindert me om het gesprek te volgen, maar ik
kan me niet van de indruk ontdoen dat het eigenlijk nergens over gaat en dat het gewoon
een gevolg is van de onbedwingbare drang om woorden te produceren. Alsof eindeloos tateren zin geeft aan hun leven.
Ik denk dat het nu iets na vier moet zijn. Een half uur geleden zei Joke dat ze ging douchen,
maar nu ligt ze hier nog steeds tegenover mij zalig en bevallig in het zonnetje te slapen met
de groene zee en bulderende wit schuimende golven achter haar. Het is een mooi uitzicht,
vind ik. Ik heb me haast suf gelezen in het boek van TC Boyle over het wilde liefdesleven van
de beroemde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, waarvan ik voor deze reis amper
gehoord had. Nu ken ik hem wat beter want we hebben een paar van zijn gebouwen bezocht. Nooit te oud om te leren. Nog jong genoeg om me door Joke op sleeptouw te laten
nemen. Waar naartoe? Wat is het volgende?
De mensen beginnen het strand te verlaten. Door de zon geklopt. Misschien is het dan toch
al wat later. En moeten ze nu het zand van zich af douchen. Zich mooi maken, zoals het tijdens een vakantie hoort, om te gaan dineren. Dat gaan wij seffens ook doen, denk ik. Ons
mooi maken om te paraderen langs deze ouderwetse Victoriaanse pracht en praal. Ik, samen
met mijn Venetiaanse schoonheid.
Ik zit terug in de airco, in de erg Victoriaanse lobby van Hotel Alcott, met Billy Holiday op de
achtergrond. Louis XIV zeteltjes op een zacht tapijt. Kun je geloven dat ze net Frank Sinatra
zijn beginnen te spelen? Kroonluchters en een met vergulde krullen omlijste spiegel. Gasten
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komen in hun strandkleding binnen en reppen zich door de zon verdoofd naar boven. De
koelte doet goed. Joke is al boven.
Ik zit te peinzen over wat we met die fles wijn gaan doen die we hier gisteren in de ijskast
hebben laten liggen toen we dachten dat we nog in ons hotel zouden dineren. Dat is er niet
van gekomen omdat ons tafeltje op de porch niet gereserveerd was en ze ons in de airconditioning van de kale gelagzaal wilden zetten. Maar dat was buiten Joke gerekend. Ze creëerde
stante pede een kleine scene. Terecht. Het meisje van de ontvangst stond er wat bedremmeld bij en de man die de reservatie had aangenomen deed alsof zijn neus bloedde. Hier
eten we dus nooit meer. Maar wat doen we nu met die fles wijn? Meenemen naar een ander restaurant dat de liquor tax niet wil betalen?

Cape May, 17 juli 2015.
Ik zit op de porch van het hotel. Het is iets na 8 uur ’s morgens, denk ik. Een zacht briesje
waait onder de tafel tegen mijn benen aan. Dat doet deugd want het ziet er naar uit dat het
weer een lange warme dag op het strand wordt. Een fijn moment om de dag te beginnen,
ook al is de koffie, die ik mezelf in een masochistische bui heb ingeschonken, niet te drinken.
Dit is onze laatste dag in de Verenigde Staten, want morgen
Dit is onze laatste dag in de Verenigde Staten, want
vertrekken we naar New York en
morgen vertrekken we naar New York en New York is
New York is de Verenigde Staten
niet. Cape May is de perfecte
de Verenigde Staten niet.
plek om na een roadtrip door de
Verenigde Staten weer op adem
te komen. Hier beleef je het toerisme American style. Maar hoe hard ik ook zoek, ik merk
haast geen verschillen met onze Europese toeristische trekpleisters. Ook hier hoort een
blank strand, een rustige zee en vooral een vleugje antieke ambiance tot de wensen van de
rustzoekende hardwerkende Amerikanen. Alleen baadt het hier dus in die typische Victoriaanse frivoliteit met honderden prachtige houten huizen, veel tierlantijntjes, brede terrassen
en balkons en frisse pastelkleuren. Voor de rest: alles identiek. Dezelfde vrolijke fietsers,
paardenkarren, restaurants, ijssalons, souvenirshops en minigolfbanen zoals bij ons. Het publiek heeft teenslippers en bermuda’s aan en soms zie je ook wel eens enigszins klassevolle
grotestadsdames die elegant over de boardwalk schrijden. Ik zit hier goed. Nog een dagje
uitblazen en dan naar de opwindende drukte van New York. Ze verwachten wel dat het daar
heel heet is.
We zijn zowat de eersten die op het strand liggen. In onze ligstoelen met roze badhanddoeken onder een witte parasol. Joke heeft al wat selfies gemaakt. Het is hier heerlijk rustig.
Geen jengelende kinderen of druk taterende New Yorkse dames. Alleen de branding van de
zee. Golven die met extreme kracht tegen het strand beuken en wit schuimend opspatten.
Voor de rest heerst hier algehele rust. Laat het zo nog even blijven alsjeblieft.
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Je moet betalen om dit strand te mogen gebruiken. Zes dollar per persoon per dag. Ik weet
niet wat ik daarvan moet denken. Is dit strand dan geen publiek domein? Of bestaan er nog
meer publieke domeinen waarvoor je moet betalen? En komt dat misschien doordat er niet
genoeg belastingen worden geheven waardoor je voor dit privilege moet betalen? En is dat
dan niet oneerlijk omdat iedereen evenveel betaalt, ongeacht hoe rijk je bent? Want zes
dollar lijkt niet veel, maar stel je voor dat je hier met je gezin met twee kinderen twee weken
vakantie neemt. Ook al zullen er dan wel kortingen zijn, dan nog blijft het een gigantisch bedrag dat niet voor iedereen is weggelegd. Nog maar eens een bewijs, vind ik, dat een progressieve inkomensbelasting de eerlijkste manier is om iedereen van deze gemeenschappelijke goederen, diensten en ruimte te laten genieten. Nu de meerderheid van de mensen
daar nog van overtuigen, want blijkbaar is deze simpele rekensom nog steeds niet doorgedrongen. Klagen over belastingen is de trend. Zijn die zes dollar dan geen belasting?
Ondertussen hebben zich op zo’n 5 meter rechts van ons twee redders geïnstalleerd. Cape
May Beach Guard noemen ze die hier. Ze zijn in een geanimeerd gesprek over hun eerste
reddingen gewikkeld. Blijkbaar maken ze zich ook geen zorgen over het kleine object dat ik
zo’n 200 meter verder in zee zie drijven. Een haaienvin, dacht ik eerst. Ik zei het nog tegen
Joke, die vond dat ik dat dan maar bij die twee zongebruinde All American redders moest
gaan melden. Maar ik heb eerlijk gezegd geen zin om me hier in het openbaar belachelijk te
maken en een hysterische scene à la Jaws te creëren. Ik blijf het hier wel rustig vanop een
veilige afstand in de gaten houden. Soms denk ik: een fles. Maar dan weer: toch een vin. Het
blijft wel heel de tijd op dezelfde plek boven water uitsteken. Af en toe verdwijnt het onder
de golven. Ik was toch niet van plan om het water in te gaan. Haaien of niet. Laat iemand
anders maar ontdekken wat dit eventueel onheil zou kunnen zijn. Zolang het onbekende
object op dezelfde afstand van ongeveer 200 meter blijft drijven, kan het geen kwaad. Overigens, in het foldertje dat je hier krijgt als je betaald hebt, wordt geen gewag gemaakt van
haaien, wel van kwallen. Is dat omdat hier geen haaien zijn of omdat ze de badgasten geen
schrik willen aanjagen? Waardoor ze dus ook hun zes dollar zouden kwijtspelen. Want een
kwal lijkt me minder angstaanjagend dan een haai. Dus Dirk, hou je fantasie in bedwang.
Het drijvend object is verdwenen. Ondertussen is wel die school dolfijnen van gisteren weer
voorbij gezwommen. Deze keer evenwel in de andere richting. Hoe komt dat? Waar zijn ze
gisteren naartoe gezwommen en hebben ze de nacht doorgebracht? Waarom zwemmen ze
vandaag terug naar waar ze vandaan kwamen? Een mysterie aan de Jersey Coast dat enkel
kan worden opgelost door mijn fantasie. Een feestje? Familiebezoek? Gaan dineren bij
vrienden en blijven plakken? Het is in ieder geval een ochtendlijk weerkerend spektakel voor
het ondertussen aanzwellend aantal badgasten.
Ik heb ondertussen trouwens een significant verschil opgemerkt met Europese stranden.
Hier zie je geen vaders op het strand een partijtje voetbal spelen met hun zonen. Hier smijten ze met van die ovalen ballen naar elkaar. Dat lijkt me pas saai.
We hebben net geluncht op het strand. Dat kan hier dus. Je krijgt een vlaggetje met een
nummer en een menukaart. Als je klaar bent om te bestellen plant je het vlaggetje in het
zand en komen ze je bestelling opnemen. Een kwartier later krijg je dan een grote witte zak
met je lunch erin. Vandaag was dat voor mij een broodje met eiersla en voor Joke een sandwich met kip. Lekker en je hoeft er niet voor uit je ligstoel te komen.
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Naast ons proberen nu al drie van die all American redders indruk te maken op een wat oudere maar vooral nogal zwaarlijvige geblondeerde vrouw, die op haar beurt koket probeert
te blijven. Vergeefse moeite, denk ik. Het zijn stoere gasten die in een Amerikaanse avonturenfilm zouden kunnen figureren. Van die Josh Hartnet types, die met de marines of rangers
in Mogadishu oorlogje gaan spelen (ik heb 3 weken geleden Black Hawk Down nog eens gezien).
Je kunt je nooit vergissen dat je in
Amerika bent. Overal hangt wel
Je kunt je nooit vergissen dat je in Amerika bent.
ergens de Stars and Stripes te
wapperen. Aan officiële gebouwen
Overal hangt wel ergens de Stars and Stripes te
en bedrijfsgebouwen, maar ook
wapperen.
voor heel wat gewone huizen of
gewoon langs de weg. In alle maten. Hele grote fier wapperend aan een hoge mast. Of bescheidener aan een klein stokje bij
de voordeur. Amerikanen zijn geboren patriotten. Zij vinden dat zij in het mooiste en het
beste land van de wereld wonen en dat zij dat ook aan de rest van de wereld mogen opdringen. Ze begrijpen niet dat ze in een groot deel van die wereld daarom hautain worden bevonden. Waarom kan men nu tegen ons zijn, lijken ze zich af te vragen. Wij zijn toch het beste land van de wereld. En zo komen dus ook veel van die All American Boys, zoals de redders
hier naast mij, op een dag thuis zonder armen of benen of erger nog in een bodybag omdat
ze de rest van de wereld de geneugten van de American Way of Life wilden opdringen. Maar
die Amerikaanse vlaggen, die overal vrolijk en optimistisch wapperen, hebben wel iets.
Ik ben net voor de tweede keer gaan pissen. Dat is een hele afstand die je hier moet overbruggen. Eerst helemaal terug door het mulle zand en dan nog eens 500 meter over de dijk
tot aan de publieke wc’s. Comfortrooms noemen ze dat hier. Waarschijnlijk omdat je er ook
kan douchen. Het zand is heet onder je voeten. Het beton op de dijk nog heter. En de touwschoentjes die ik twee jaar geleden in Palermo kocht zijn nu wel helemaal versleten. Ik denk
dat ik ze in Cape May ga achterlaten. Wat een afstand dat ze dan hebben afgelegd. Helemaal
van Palermo naar Cape May. En tussendoor ook nog een groot stuk van de Westkust. Ze
hebben rondgewandeld in Chicago, Detroit, Toronto, Pittsburgh en Philadelphia. Ze hebben
onder de eettafel van een Amish gezin gezeten en ze stonden op de trottoir van Ritterhouse
square toen Obama voorbij kwam gereden. Deze goedkope Siciliaanse touwschoenen hebben wat meegemaakt. En nu wil ik ze dus achterlaten in een klein hotel in Cape May. Het
voelt als verraad. Want deze schoenen hebben mijn voeten koel gehouden in de heetste
omstandigheden. Verdienen ze dan geen beter einde dan in een vuilbakje aan de Jersey Shore in Amerika, ooit het beloofde land van zoveel andere Sicilianen? Deze schoenen treden
dus eigenlijk in de voetsporen van de voorouders van hen die ze gemaakt hebben en ooit,
meer dan 100 jaar geleden, ook in Amerika eindigden. Welkom thuis, schoenen.
Zo, we hebben het strand verlaten. Wel niet nadat we eerst nog omsingeld werden door een
bende zeemeeuwen die zich als hongerige wolven op het zakje chips stortten dat ik had laten omvallen. Daar leven die vogels dus van. Logisch met zo’n lunch op het strand. Overal
valt nog wel een stukje brood of een reepje kip mee te pikken. Maar deze meeuwen hebben
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dus niets van het nobele van Jonathan Livingstone Seagull, waarmee ik dus nog maar eens
naar een film refereer, zoals ik al heel deze reis doe.
Zo voel ik me ook tijdens
deze reis. Zoals in een film.
Ik heb het gevoel dat ik
Zo voel ik me ook tijdens deze reis. Zoals in een film. Ik
door het decor van talloze
heb het gevoel dat ik door het decor van talloze AmeriAmerikaanse films reis. Ik
kaanse films reis.
had het er net nog over
met Joke. We twijfelen of
deze reis die van vorig jaar kan overtreffen. Wat mij betreft wel. De Westkust en Highway
101 waren fantastisch. De natuur was overweldigend. San Francisco was fascinerend. Maar
nu was het zeker even fantastisch. Nu was het niet zozeer de natuur , alhoewel de Niagara
watervallen natuurlijk overdonderend waren, maar was het die typische Noord-Amerikaanse
cultuur. Chicago, Diego Rivera, baseball, de industriesteden aan de grote meren, Andy Warhol en de Pittsburgh Pirates, the Amish en natuurlijk Philadelphia, wat een ontdekking waarvan we spijtig genoeg maar één dag konden proeven. Het strand van Cape May was de rustgevende kers op de taart. En dan moet New York nog komen. Kun je geloven dat ik dit Moleskine schriftje al helemaal heb vol geschreven? Deze keer heb ik me niet toegelegd op het
beschrijven van landschappen maar op de verhalen die ik in al die steden en plekken op me
af heb voelen komen. Amerikaanse verhalen. En ik ben vooral blij dat Joke een reserve Moleskine schriftje heeft meegebracht. Van hetzelfde formaat, maar rood van kleur, of wat had
je gedacht. Wel zonder lijntjes of ruitjes. Plain, zoals het hoort. Zelfs op dat vlak horen wij
perfect samen. Het vlakke blad waarop mijn fantasie vrijelijk kan gedijen.

New York, 18 juli 2015.
We zijn in New York. Zoals ze zeggen: je zal New York nooit kennen want New York verandert altijd. Dat blijkt nu ook weer. We logeren op 16th Street West, ter hoogte van 9th Avenue. Dat is aan het begin van The Meat Packing District. Drie jaar geleden kwamen we nog
speciaal naar hier. We stapten uit de metro op 14th street om wat verder in het drukke Café
Pastis te ontbijten. Maar Café Pastis bestaat niet meer. Het gebouw is volledig afgebroken.
Alleen de gevel staat nog overeind.
Heel deze buurt heeft een enorme boost gekregen. Het Highline Park was er toen al maar
werd nog niet zo overrompeld door toeristen als nu. Het is een echte aantrekkingspool in
New York geworden. Highline is dan ook een prachtig park. Drie jaar geleden was het nog
een ontdekking. Een oude spoorwegbedding in de lucht die hier tussen de gebouwen van
het Meat Packing District en Chelsea zichzelf een weg slingert. Ooit reden hier treinen met
goederen die aan de kades van de Hudson rivier werden gelost. Met het wegvallen van de
havenactiviteiten ging ook de spoorlijn eraan. Jarenlang lag de bedding er verlaten bij en
kreeg de natuur er terug grip op. De spoorlijn, hoog in de lucht overwoekerde met bomen en
ander groen. Tot een aantal mensen dit in de gaten kregen en zeiden: wat doet dat stukje
natuur boven onze hoofden hier eigenlijk? Ze begonnen een actie, waarna het een prachtig
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park werd. Heerlijk om door te wandelen. Een groene ader tussen de buildings van West
New York.
Ja, New York verandert continu. Ondertussen is ook het Withney Museum naast het Highline
Park geopend. Dit museum werd al zo’n 100 jaar geleden gesticht door mevrouw VanderbiltWithney met als doel hedendaagse Amerikaanse kunst in de verf te zetten. Het begon in
Greenwich Village. Daarna verhuisde het naar Madison Avenue, in de buurt waar nu alle
andere beroemde New Yorkse musea liggen: het Metropolitan, Guggenheim en wat lager in
Manhattan het Moma. In 1988 ben ik daar met Sam en Toon naar een tentoonstelling van
foto’s van Robert Maplethorpe geweest: close ups van penissen.
Hoe dan ook, het Withney Museum en het Highline Park hebben deze buurt veranderd, verlevendigd, razend druk en hip gemaakt. Reken daar dan ook nog eens het nieuwe Chelsea
Market bij op 9th Avenue en je hebt een buurt waar het gebeurt, waar de mensen naartoe
komen en waar je die onnavolgbare New Yorkse vibe voelt vibreren.
We verblijven in het
Dreamhotel op 16th street
Op de straat voor ons hotel paradeert de beau monde
West. Zonder het zelf te
weten zijn we in the place
van New York, een beetje formeel maar met een hoek af.
to be van the neigbourhood
beland. Op de straat voor
ons hotel paradeert de beau monde van New York, een beetje formeel maar met een hoek
af. De mode in New York is voor vrouwen heel kort en heel hoog. De rokken en jurken extreem kort en de hakken extreem hoog. De meeste passanten zijn gewoon, niet extreem hip.
Maar af en toe komt er toch zo’n flamboyant franje voorbij gewandeld dat je met New York
associeert. In ons hotel komt dat dan allemaal samen. Op het dak is een lounge bar. Aan de
ingang een latino restaurant, rechts een Japans restaurant, verborgen achter een anonieme
gevel met de naam “Cherry”. Het latino retaurant heet “Bodega Negra”. Het summum ligt
dan weer links van het hotel en heet “XXX”. Je daalt een steile helling af naar een ondergrondse club. Om 7 uur ’s avonds beginnen de party crashers al aan te komen. Kwestie van
er vroeg bij te zijn, veronderstel ik, want anders geraak je niet binnen.
Zo herken je in New York dus een buurt waar het te doen is. Als er lange rijen staan aan te
schuiven voor gewone gebouwen, waar je op het eerste gezicht niets van verwacht. Portiers
die je mondjesmaat binnen laten. Chauffeurs die in hun zwarte auto’s voor de ingang staan
te wachten. Want vergis je niet: hier heb je geld nodig om bij de beau monde te horen.
Vanochtend waren we goed op tijd vertrokken in Cape May voor een vlotte rit van 3 uur
naar New York. Het was zaterdag en dat zou dus wel meevallen. Tot we New York naderden
en ik twee keer de aanwijzingen van onze GPS in de wind sloeg en volledig de verkeerde
richting uit ging, tot grote frustratie van Joke. Al bij al zou de rit hierdoor een uur langer duren, maar de bonus was wel dat we dwars door Brooklyn naar JFK reden, met een ontelbaar
aantal stoplichten onderweg. Eerst door het Chinatown van Brooklyn, dat vrij onverwacht
overging in Jew Town (op de heilige Sabbat dan nog wel) en dan voor het grootste deel opging in Black Town. Je zag alleen nog Afro-Amerikanen op straat en in de auto’s. Omdat we
toch op zoek waren naar het authentieke Amerika vond ik deze omweg heel interessant.
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Minder interessant vond ik dan weer dat het niet evident was om de Car Rental Return van
Alamo terug te vinden. Maar eind goed, al goed. Ik heb eindelijk een stukje in New York City
kunnen rijden, al was het dan maar Brooklyn en niet het zoveel spannender Manhattan.
Vanuit onze kamer op de 7de
verdieping kunnen we aan
Ik heb eindelijk een stukje in New York City kunnen
de ene kant The Empire Starijden, al was het dan maar Brooklyn en niet het zoveel
te Building zien en aan de
spannender Manhattan.
andere kant, want we zitten
op een hoek, Hudson River.
Rond vier uur zijn we beneden iets gaan eten in Bodega Negra. Daarna zijn we door Chelsea Market gelopen, een fantastische markt in een oud pakhuis met de zeer toepasselijke baseline: community through
good food. Je vindt er de heerlijkste eetplekjes. Je kunt er verse kreeft bestellen en ter plaatse laten gereedmaken om ze dan in de gang aan een tafeltje op te eten. Er is een heel goede
Italiaan, een verse supermarkt, gelato en veel verse koffie. En dat allemaal in een uitzonderlijk decor met uitzonderlijke bezoekers.
We zetten onze ontdekkingstocht in deze hectische buurt verder via Gansevoortstreet naar
het Highline Park met daarnaast dus de nieuwste bezienswaardigheid van New York: het
Withney museum, waar een tentoonstelling liep over zo’n vijf verdiepingen onder de titel
“America hard to see”. Dit bleek een overzicht te zijn van hedendaagse Amerikaanse kunst
van de afgelopen 100 jaar. Het museum is vooral heel functioneel, waardoor de werken perfect tot hun recht komen. Maar wat het vooral bijzonder maakt zijn de terrassen rond het
museum, van waar je een fantastisch uitzicht hebt op de buurt.
Na een verfrissende douche, want we zitten hier dus echt om de hoek en het was drukkend
heet, zijn we weer op pad gegaan. Een eindje Hudson street in want we wilden gaan aperitieven en het was veel te druk in ons hotel. In Hudson street vonden we heel toevallig de
sigarenbar “Bar & Books”, waar we ons op een kruk aan de bar aan een Gin Tonic waagden.
Het interieur was vrij klassiek maar mooi. Heel donker, boekenrekken tegen de wanden,
kleine tafeltjes, gezellige bar met een zwarte barman die een natuurlijke flair uitstraalde. Er
werden dus sigaren gerookt, wat mij nog eens de gelegenheid bood om een sigaret in een
bar te roken. Dat was wel een beetje armzalig eigenlijk tussen al die dure sigaren. Uiteindelijk zijn we op het terras van een vrij degelijk Italiaans restaurant op de hoek van 16th street
en 9th avenue aan de ingang van Chelsea Market beland. De Porc Sausage Ravioli was lekker. Het glaasje Chardonnay vormde een perfecte aanvulling op de twee Gin Tonics die we in
“Bar & Books” hadden gedronken.
Zo zaten we dus op het terras aan 9th Avenue. Dit vind ik zo geweldig aan New York. Je kunt
hier op een terras eten terwijl drie meter verder het verkeer met woest toeterende Yellow
Cabs aan je voorbij raast. En toch vind ik dat gezellig. Dat is New York. Je gaat er vooruit. Je
vindt de drukte aangenaam. Het geroep. Het geraas. Alles gaat twee keer zo snel dan ergens
anders. Dat is New York en ik ga er volop van genieten.
Oké, ik ben daarnet hier beneden voor de ingang van het hotel een sigaret gaan roken. Wat
een toestand! Een massa volk op de stoep. Auto’s rijden aan en af om meisjes van rond de
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twintig af te zetten. Ik heb in heel mijn leven nog nooit zo vaak zenuwachtige handen aan te
korte rokjes zien trekken als op de 20 minuten die het duurde om twee sigaretten te roken.
Lange rijen staan aan te schuiven om binnen te geraken in de lounge bar die hier ergens op
het dak moet liggen. Volgens mij staan al die partygangers hier beneden langer in de rij dan
dat ze straks boven op de dansvloer staan. De lobby beneden in het hotel zit ook vol. Een DJ
draait harde beats. Het getater is oorverdovend. Maar op onze kamer is het gelukkig vrij rustig. Ik hoop dat het zo blijft. Joke ligt al te slapen. Ik ga stoppen met schrijven, maar niet
zonder te vermelden dat ik me nog nooit zo oud heb gevoeld en nog nooit zo slecht gekleed
als daarnet voor de ingang van het hotel.

New York, 19 juli 2015.
Hotpants zijn weer hot, maar dat geheel terzijde. Behalve dan dat het hier overdreven heet
is. Verzengend heet. Overal minstens 30°C en een gevoelstemperatuur van boven de 35°C.
Het zweet stroomt uit al mijn poriën, behalve die van mijn handen en voeten, zoals gewoonlijk. Eigenlijk is het gewoon ondraaglijk heet. Maar dat wist ik. New York in de zomer kan
moordend zijn. Gelukkig alleen maar wat de temperatuur betreft.
Wat mij meteen bij de belangrijkste vaststelling van dit jaar en ons vorige bezoek, drie jaar
geleden, brengt. New York is veranderd. Het is er veilig, aangenaam, gezellig, druk, maar wel
zonder haar opwindende aantrekkingskracht van wereldstad te verliezen. Ik geef het niet
graag toe, maar die rechtse burgemeester Giuliani uit de jaren ’90 had gelijk. Zero tolerance
en daarmee basta. De straten van New York werden schoon geveegd. De asocialen werden
door de politie opgepakt en eindelijk ook eens veroordeeld door een rechter. Resultaat: de
murder capital van de Verenigde Staten, met meer dan 300 moorden per jaar, is nu één van
de veiligste steden in Amerika.
Ik kan het weten want ik was hier al eens voordat Giuliani de straat aanpakte. New York was
toen ook al een aantrekkingspool, waar creatievelingen uit de hele wereld naartoe trokken
alsof het hun eigenste Mekka was. Hier gebeurde het. In the city that never sleeps. If you can
make it here, you can make it anywhere. Frank Sinatra had gelijk. Die energie straalde de
stad ook uit. Maar je moest er wel alle uitwassen bijnemen. Honderden daklozen langs de
kant van de weg op Broadway aan de East Village. Een soort ongrijpbare agressiviteit die
door de hele stad raasde. No go zones zoals Haarlem, the Bronx en Brooklyn. Terwijl dat nu
enkele van de meest aangename wijken van New York zijn. Ik herinner me nog dat we ’s
avonds van de skyline van Manhattan stonden te genieten terwijl achter ons in Brooklyn
revolverschoten klonken. Dat is gelukkig allemaal voorbij, terwijl de stad toch nog altijd haar
creatieve aantrekkingskracht op heel de wereld behoudt, waardoor de straten hier dus ook
vol lopen met buitenlanders, zoals Joke en ik.
Vandaag zijn we in Haarlem geweest. Uit vrije wil deze keer en niet zoals 27 jaar geleden per
ongeluk. Toen had ik op een kaartje op 5th Avenue ergens ter hoogte van het Metropolitan
Museum bedacht dat we gewoon tot 116th Street moesten rijden en daar drie blokken naar
links moesten wandelen om aan Columbia University te geraken. Achteraf besefte ik pas dat
we aan het einde van Central Park nog de enige blanken op de bus waren. Aan 116th Street
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sprongen Sam, Toon en ik enthousiast van de bus en staken Lenox Avenue over. 116th Street
was uitgestorven. Auto’s zonder wielen op houten blokken. Om de vijf huizen eentje dat
volledig met houten platen was dicht getimmerd. Op de trappen voor de huizen zaten zwarten in hun onderlijfje met een lederen hoedje op hun hoofd. Ze staarden ons aan alsof we
van een andere planeet kwamen. We verborgen ons achter onze Ray Ban zonnebrillen en
stapten zwijgend in de richting van Columbia University. Onderweg moesten we wel nog
door een park. Dat had ik over het hoofd gezien. Het park was verlaten. Geen levende ziel.
Tot plots van om een hoek twee jonge zwarten kwamen aangelopen. Pet achterstevoren op
hun hoofd. Jeansbroeken achterstevoren laag op hun kont. Sneakers. Hoodies. Toen ze ons
zagen aankomen, verstopt achter onze Ray Bans, hielden ze prompt hun pas in, draaiden
zich om en zetten het op een lopen. Ze vluchtten! Kun je dat geloven? Ik blijf erbij dat ze
moeten gedacht hebben: drie blanken, hier in Haarlem, die moeten tot de tanden gewapend
zijn. Ik ben nog nooit zo opgelucht geweest als toen we eindelijk in the upper Westside aankwamen en alle angst en spanning van onze schouders viel.
Dat was 1988. Nu is Haarlem helemaal anders. De bevolking bestaat nog slechts voor 40% uit
zwarten. De gentrificatie heeft zich ook hier volledig doorgezet. Maar het blijft wel heel Afrikaans, dus toch nog uniek, met op straat talloze venters die vanalles en nog wat verkopen,
zelfs voodoo middeltjes tegen een ontoereikend libido.
Natuurlijk liepen we weer de verkeerde richting uit. Ik had beter naar Joke moeten luisteren.
Uiteindelijk is het bij deze temperatuur niet slim om teveel meters af te leggen. Het zweet
gutste van mijn gezicht. Het nieuwe lichtgroene hemdje dat ik speciaal voor deze gelegenheid in Genk had gekocht was doorweekt van het zweet. Loeiend heet. Hebben zwarten daar
ook zo’n last van, vroeg ik me af.
We stapten dan maar een soort lokale Primark binnen, want ik had echt een nieuw hemd
nodig. Iets dat ruimer zat en liefst ook donker met een print, zodat je de zweetplekken zich
niet zo uitgebreid zou kunnen zien uitbreiden. Ik kocht na lang twijfelen iets donkerblauw
voor 19 dollar. Nadat ik betaald had, sloeg Joke plotsklaps ook aan het shoppen. Ik ging buiten een sigaret roken. Heb je dat al eens meegemaakt? Dat je buitenkomt en je van de kou
in de hitte stapt.
Deze plek was werkelijk ideaal om een sigaret roken.
Deze plek was werkelijk ideaal om een sigaret roken.
Wat je hier allemaal zag
Wat je hier allemaal zag voorbijkomen.
voorbijkomen. Een Puertoricaanse dame van middelbare
leeftijd met een netbloesje
over een piepkleine beha, die de blikken van forsgebouwde negers onweerstaanbaar naar
zich toe zoog. Zwarte vrouwen met een achterste, waarvan je je afvraagt of er wel een slipmaat voor bestaat. Zwarte vrouwen in traditionele Afrikaanse gewaden, zoals je ze ook bij
ons in Matonge gracieus ziet voorbij schrijden. Ik vroeg me af of dit recente immigranten
waren of Amerikaanse vrouwen die hun oude roots aan het herontdekken zijn? Aan de overkant van de straat een soulfood restaurant. Aan de kant van de weg een Afrikaanse activist
die de volledige geschiedenis van het Afrikaanse volk op enkele tientallen prentbriefkaarten
verkocht. Wat verderop een museum voor jonge Afro-Amerikaanse kunstenaars. Ook van de
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partij: zeer deftig geklede oudere heren en dames die net terug kwamen van de kerk. Het
was hier prachtig.
Het duurde wel even voor we een metro te pakken kregen. In het metrostation was het nog
heter dan buiten. Alleen een voorbijrazende metro kon ons wat koelte toe blazen. We besloten naar het Guggenheim Museum te gaan, want alleen in een museum konden we volgens
mij deze temperatuur overleven.
We stapten af op de hoek van Lexington en 86th Street, waar we wat verder, bijna op de
hoek met Madison in een gezellig Frans restaurantje gingen eten. Wat een verschil met
Haarlem. Slechts een paar metrostations verder en je zit in de stinkend rijke buurt van de
Upper East Side, waarvan we de gebruiken zo goed kennen uit de films van Woody Allen en
de jongeren misschien ook uit Sex and the City. Toen Joke en ik hier drie jaar geleden waren,
kon je hier mensen, meestal zwarten of Latino’s, met wel 10 honden tegelijk aan de leiband
zien rondlopen. Ze werden ingehuurd om de hond van het rijke baasje uit te laten. Ieder appartementsgebouw heeft een lange groene luifel die naar de ingang leidt, waar een conciërge nauwgezet toekijkt of er geen ongenode gasten het gebouw betreden. Daar zaten we dus
tussen al dat sjieke Upper East Side volk, terwijl we Frans praatten met de Franse uitbater.
De Ribey steak was overigens uitstekend.
Het Guggenheim Museum. Wat een gebouw! Het moet zo zijn dat deze reis in het teken
staat van Frank Lloyd Wright. Eerst Oak Park in Chicago. Dan Falling Water in Pennsylvania.
Nu het Guggenheim Museum in New York. En ondertussen ben ik het boek van TC Boyle
over het vrij ingewikkelde amoureuze leven van Wright aan het lezen.
Weet je wat zo geweldig is aan dit museum? Eens je op de bovenste verdieping begint met
de spiraalvormige gang naar beneden af te dalen, heb je eigenlijk geen oog meer voor de
kunstwerken aan de linkerkant, maar wordt al je aandacht getrokken naar dit fantastische
ronde, frivole, maar tegelijk zo strakke gebouw. En te bedenken dat Frank Lloyd Wright al
ver in de 80 was toen hij dit ontwierp. Misschien had hij op deze begenadigde leeftijd minder besoignes om zijn libido achterna te lopen.
Het is toch weer opvallend dat je hier net als in het Witney Museum van die stinkend rijke
Amerikanen had met veel te veel geld waarmee ze dan maar kunst begonnen te kopen. Vaak
was dat ook, net zoals bij mevrouw Vanderbilt-Withney en dus ook Salomon Guggenheim,
avant garde kunst. Guggenheim had niet minder dan 30 Kandinsky’, naast Picasso’s, Van
Goghs, Mondriaans, Gaugins en weet ik veel wat nog allemaal. Voor hen was kunst niet zomaar een belegging die geld moest opbrengen, zoals nu vaak het geval is. Nee, wat deden
ze? Zij gaven nog eens een bom geld uit om een museum te bouwen, waarna ze al hun
kunstwerken aan een stichting schonken om tentoongesteld te worden aan de gemeenschap. Het enige dat ze
vroegen was dat hun naam
vereeuwigd zou worden in
Soms denk ik dat Amerikaanse kapitalisten, zeker die van
het museumgebouw. Soms
de oude stempel, van een heel ander kaliber zijn dan Eudenk ik dat Amerikaanse
ropese kapitalisten, zeker die van de nieuwe stempel.
kapitalisten, zeker die van
de oude stempel, van een
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heel ander kaliber zijn dan Europese kapitalisten, zeker die van de nieuwe stempel.
Terug de hitte in. Opmerkelijk. Toen we hier zo’n drie uur geleden aankwamen stond voor
het museum een poedelnaakte zwarte man een performance te geven. Toen we buiten
kwamen was hij weg. Ik weet niet of de politie hem is komen oppakken. Maar het ontlokte
mij toch de bedenking dat New York en San Francisco op dat vlak niet zoveel van elkaar verschillen. Want daar kwam ik vorig jaar ook al zo’n keurige, ongecomplexeerde naaktloper
tegen.
Ik vind dat Joke en ik voor elkaar gemaakt zijn. Wij genieten allebei zo veel van deze reizen
door de Verenigde Staten en houden ook van dezelfde dingen. Of het nu een etentje is bij de
Amish van Lancaster County of de spiraalvormige gangen van het Guggenheim Museum.
En by the way:
WIE HEEFT PINOCCHIO NAAR BENEDEN GEGOOID? (1)
Naar het schijnt wordt het morgen nog warmer. Help!
Tijdens het roken van een sigaret hier beneden voor de ingang van het Dream Hotel kun je
maar tot één conclusie komen: om het te maken in New York moet je jong zijn, extreem
mooi en puissant rijk. Al denk ik niet dat ik in welke omstandigheden ook tot het soort New
Yorkers zou willen behoren die hier in hun BMW’s worden afgezet. (2)
(1) Pinocchio lag aan de voet van de spiraal in het Guggenheim Museum met zijn neus
naar beneden in een kleine vijver.
(2) Het is wat te Beau Chique Beau Gens naar mijn goesting en dus niet echt verschillend
van de Beau Monde in Brussel. Daarvoor kom je dus niet naar New York. Tenzij je
Hannelore Knuts heet. (3)
(3) Gisterenavond liepen we hier trouwens achter zo’n extreem mager en uitermate
groot meisje aan, op ellenlange benen met een minuscule rok, veel te mager en dus
waarschijnlijk niet ouder dan 16 jaar, die door een al wat oudere man, toch zeker de
30 voorbij, naar de ingang van de XXX Club werd begeleid. (4)
(4) Aan de ingang van die club hangt een grote poster van Joy Division, waarop het hoofd
van Ian Curtis overschilderd is met het hoofd van Christus. Dat allemaal tussen allerlei andere graffiti. Ik zou eens moeten opzoeken wat die XXX Club eigenlijk precies is,
zodat ik hier een nieuwe noot kan plaatsen als ik thuis ben. (5)
(5) Ik ben terug thuis en heb het eens opgezocht. De club heet eigenlijk The Electric
Room, heeft een tamelijk hoog rock & roll gehalte met optredens en DJ’s. Wat vooral
opvalt op hun Facebookpagina is dat er in New York mensen bestaan die je VIP-tafels
kunnen bezorgen in deze clubs. Dat beroep kende ik nog niet.
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New York, 20 juli 2015.
Deze dag zijn we gelukkig ook weer doorgekomen. De hitte was ondraaglijk. 34°C. Ze drukte
me plat tegen de grond. Het zweet gutste voor de zoveelste dag op rij uit al mijn poriën.
Maar deze keer had ik mijn voorzorgen genomen. Ik had een kleine witte handdoek uit de
badkamer van het hotel mee op pad genomen. Ik weet niet of ik nu een beetje op een hedendaagse versie van Robbe De Hert leek, maar wat dan nog. In New York kennen ze Robbe
De Hert toch niet en in Vlaanderen haast ook niet meer.
Vandaag stond the Lower Eastside op het programma. Een buurt
De hippe winkeltjes, galerijen, restaurants en coffeewaar je 30 jaar geleden alleen
bars liggen er nog vrolijk fris tussen oude Joodse
naartoe ging als je overvallen
wou worden. Nu is het een nieuw
kleermakers en korsettenmakers.
hipsterstation van jonge kunstenaars en aanverwanten, altijd op
zoek naar een plek die nog niet is ingenomen door yuppies. Je kunt het grosso modo afbakenen tussen Essex Street, Ludlow Street en Orchard Street, tussen Houston Street en Delaney
Street. De hippe winkeltjes, galerijen, restaurants en coffeebars liggen er nog vrolijk fris tussen oude Joodse kleermakers en korsettenmakers. Het is eigenlijk geen zicht, zo’n oude Jood
met baard en keppeltje op een stoel voor een etalage vol ouderwetse corsages. Verder waren er ook nog een paar kledingwinkels, waar je een pak kunt kopen waarmee je niet zou
misstaan in een gangsterfilm uit de jaren ’70.
Nu we het toch weer over film hebben. Wie herinnert zich die schitterende orgasme scene
uit “When Harry met Sally”? Welnu, die scene werd opgenomen in Katz Delicatessen op de
hoek van Ludlow Street met Houston Street. Katz is een monument in the Lower Eastside
voor liefhebbers van Pastrami, Roastbeef, Corned Beef en andere Joodse delicatessen. Drie
jaar geleden stond ik hier ook al met Joke, maar toen zat het zo afgeladen vol en joeg de
nogal ingewikkelde manier om te bestellen zo’n vlaag van onzekerheid over me heen, dat we
ergens anders gingen lunchen. Zo heb ik die Pastrami sandwich toen aan mij moeten laten
voorbijgaan.
Deze keer was er minder volk. Het was ook nog maar half tien of zo. Ik bestelde “eggs pastrami on a bun” (dat is hier dus een stuk stokbrood) en Joke had pancakes. Dit is echt nog
New York zoals in de jaren ’60. Niets lijkt veranderd, tenzij misschien de Latino bedienden
achter de bar. De muren hangen vol foto’s van beroemde klanten. Zowat iedereen is hier al
over de vloer geweest. Boven de bar hangen tientallen salami’s. Achter de bar worden naarstig sandwiches gemaakt. Lange rijen eenvoudige formica tafels en voor de rest heel veel
licht en oude reclame.
Katz werd in 1888 geopend door een zekere Iceberg, een Joodse immigrant. Twee jaar later
kocht Katz zich in, wiens achterkleinkinderen de zaak nu nog runnen. Het is een klein fabriekje dat al zijn waren zelf maakt. Je kunt van hieruit salami’s versturen naar om het even waar.
De volgende dag komen ze gegarandeerd aan, belooft een affiche. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden ze actie onder de titel “Send a salami to your boy in the army”. De be124

dienden lopen nu nog met zo’n T-shirt rond. Misschien doen ze het ook nog en zenden ze de
salami’s nu naar Irak en Afghanistan.
The Lower Eastside wordt ook wel eens The Melting Pot of the USA genoemd. Hier werden
alle immigranten bij hun aankomst in de Verenigde Staten gedumpt. Van de Ieren in het begin van de 19de eeuw, tot de Duitsers, Joden, Italianen en wat daarna nog allemaal hun geluk
kwam zoeken in Amerika. Daarom vonden Joke en ik dat we er vandaag maar eens een
immigratiedagje van moesten maken. We trokken naar het Vrijheidsstandbeeld en Ellis
Island, in het zog van duizenden toeristen. Olé!
Even tussendoor. Ik ben net beneden aan de ingang van het hotel een sigaret gaan roken.
Het is rustig op deze maandagavond. Zeker in vergelijking met het afgelopen weekend. Toen
ik buiten kwam stopte net zo’n grote zwarte SUV, waarmee iedereen die zich belangrijk acht
zich laat afzetten op plaatsen waar je gezien wilt worden. Ik kon maar een glimp opvangen
van de zwarte vrouw die uit de auto stapte en door de portier naar de ingang van het hotel
werd begeleid met alle mogelijke egards. Ze had wat weg van Beyonce, vond ik, maar ik ben
er haast zeker van dat zij het niet was. Maar ze moet toch een zekere faam hebben gehad,
denk ik, want ik begin zo’n raar voorgevoel te krijgen dat ons hotel een van de places to be in
New York is. Dat merk je aan allerlei details. Zo viel het me op dat hier hele ladingen jonge
meisjes met heel korte rokken, hotpants en heel hoge hakken werden afgezet het afgelopen
weekend. Maar nu vroeg ik me af waar al die bijhorende hitsige jongens waren. Want die
heb ik niet gezien. De overgrote meerderheid waren meisjes en jonge vrouwen. Soms met
vier, vijf of zes tegelijk. Een mysterie.
Vanuit de ronde patrijsramen op onze kamer kan ik the Empire State Building zien liggen.
Ooit was dit het ultieme herkenningpunt aan de skyline van New York. Maar nu niet meer.
Als je nu naar de skyline van New York kijkt vanop de ferry naar Ellis Island, zie je hem zelfs
niet meer staan. De skyline wordt nu gedomineerd door de nieuwe buildings ter hoogte van
Wall Street, waaronder de torenhoge wolkenkrabber die in de plaats van de Twin Towers
werd neergezet en ongegeneerd alle aandacht opeist. Maar vanuit mijn hotelkamer heb ik
dus nog altijd een vrij uitzicht op het enige echte monument van New York: the Empire State
Building. Nu King Kong er nog bij fantaseren en ik zit weer helemaal in mijn favoriete
filmsfeer.
Schrijven, schrijven, schrijven. Waarom moet alles opgeschreven worden? Waarom vind ik
dat ik deze Moleskine schriftjes moet volschrijven? Zijn we hier anders niet geweest? Wil ik
hier ooit nog iets mee doen? Is dit het enige dat ik kan? En waarom zit ik dit hier nu weer op
te schrijven, terwijl de zweetdruppels van mijn hoofd parelen? Existentiële vragen, waarmee
ik dus geen shit opschiet. Want ik schrijf alleen maar omdat ik niets anders kan. Kon ik maar
schoenen lappen of badkamers installeren, of gewoon iets anders, tekenen desnoods.
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Op de ferry naar het Vrijheidsstandbeeld wist de vriendelijke vrouwenstem in de intercom
ons te melden dat dit beeld het eerste was wat de immigranten, die tussen 1890 en 1930
naar Amerika kwamen, te zien kregen. Ze vroeg ons ook om ons in te beelden hoe deze
mensen zich gevoeld moeten hebben als ze voorbij dit beeld vaarden en de schepen hun
hoorns lieten loeien. Shit, dacht ik. Dat ken ik. Dat vertelde mijn bompa ook altijd toen ik nog
klein was en ademloos naar
zijn verhalen als zeeman zat
Dat vertelde mijn bompa ook altijd toen ik nog klein
te luisteren. Dat ze hun hoorn
was en ademloos naar zijn verhalen als zeeman zat
bliezen als ze voorbij het Vrijheidsstandbeeld vaarden. En
te luisteren. Dat ze hun hoorn bliezen als ze voorbij
nu vaar ik hier voorbij. Voor
het Vrijheidsstandbeeld vaarden.
de eerste keer.
Vrijheid. Je kunt er nooit genoeg van krijgen. En misschien waren al die immigranten naïef
als ze dachten dat ze die vrijheid hier zomaar zouden vinden. Want voor de meesten stond
hen niets anders dan miserie, ellende en uitbuiting te wachten. Alhoewel je natuurlijk niet
moet onderschatten welke ellende ze in Europa achterlieten. Pogroms op Joden in OostEuropa. Hongersnood in Ierland of armoede en een gebrek aan perspectief in Italië. Ze doen
me denken aan de Afrikanen die nu hun leven op het spel zetten door in gammele bootjes
de Middellandse Zee over te steken. Ook zij worden aangetrokken door de lokroep van een
beter leven, een toekomst. En wat wacht hen in Europa? De diepste ellende en het besef dat
ze voor de rest van hun leven ongewenst zullen blijven. Maar dat is dus meteen ook het grote verschil met deze immigranten die meer dan 100 jaar geleden de grote oversteek waagden. Zij waren wel gewenst en hebben mee kunnen bouwen aan het machtigste land ter
wereld. Ze vaarden voorbij dit standbeeld en de kapiteins van alle schepen lieten hun hoorns
blazen als eerbetoon aan de vrijheid.
We stapten niet van de boot aan het Vrijheidsstandbeeld omdat de blik vanop Hudson baai
het enige is dat de moeite waard is bij dit beeld. We vaarden door naar Ellis Island, waar alle
immigranten gekeurd werden voor ze de Verenigde Staten in mochten. De grote zaal, die we
kennen uit zoveel films, is imposant. Ik dacht natuurlijk meteen aan de scene in The Godfather II als de kleine Vito Corleone hier moederziel alleen aankomt en in quarantaine wordt
geplaatst omdat hij ziek is. De gezonde immigranten mochten door en werden ondervraagd
over hun motieven om naar het Beloofde Land te komen.
Zoals alle tentoonstellingen in de Verenigde Staten was ook deze van een zeer hoog niveau
met prachtige foto’s van al die gelukszoekers. Als de dokter dacht dat er een vijs los zat,
kreeg je een X op je jasje getekend. Want gekken en asocialen waren niet welkom in het Beloofde Land. Maar ook anarchisten werden geweerd, las ik. Waarbij ik dan meteen moest
denken: hoe zie je dat iemand een anarchist is? Vandaar wellicht dat in het begin van de
20ste eeuw nog zoveel anarchisten de Verenigde Staten zijn binnen geraakt. Alhoewel er later
ook weer heel wat buiten werden gezet zoals Emma Goldman. Of geëxecuteerd zoals Zacco
en Vanzetti.
Maar het doet wel iets als je door dit gebouw loopt. Als je beseft hoeveel hoop en tranen
hier gevloeid hebben. Uiteindelijk werd slechts 2% terug op een schip richting Europa gezet.
Op een totaal van miljoenen immigranten kan dat toch al beginnen te tellen.
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De tentoonstelling was wel wat gehandicapt doordat heel wat stukken ontbraken nadat Hurricane Sandy hier vorig jaar langsheen geraasd kwam. Ik kan blijven vertellen over de verhalen die in dit gebouw liggen opgestapeld. Over de mensen die hier gepasseerd zijn. Over het
verdriet en de hoop. Over alleenstaande vrouwen die niet binnen mochten. Maar ook over
het schip met 1.000 “trouwbare” vrouwen die wel binnen mochten. Of over de Italiaanse
tolk die 1.200 dollar per jaar verdiende en daarmee zijn studies kon betalen zodat hij 20 jaar
later burgemeester van New York werd en er een luchthaven naar hem werd vernoemd: La
Guardia.
Ellis Island was een geweldige ervaring, waarbij ik de hordes toeristen er graag bijnam. Het
gaf ons ook ineens goesting om terug te keren naar The Lower East Side, de smeltkroes waar
al die gelukszoekers in drommen bijeen werden gedreven. Het decor ook van iedere film die
het over hun geschiedenis heeft. Of het nu Gangs of New York is van Martin Scorsese, The
Godfather van Francis Ford Coppola of Once Upon a Time in America van Sergio Leone. Om
deze sfeer echt vast te grijpen moet je naar het Tenament Museum op de hoek van Delaney
Street en Orchard Street. Ooit was dit een appartementsgebouw waar al die nieuwe immigranten samenhokten in veel te kleine flats. Op niet eens 50 jaar zijn hier niet minder dan
7.000 mensen gepasseerd. In één gebouw. Nu kun je het gebouw bezoeken en zien hoe die
migranten leefden in hun kleine hokjes. Hoe het allemaal geëvolueerd is. Hoe de eigenaars
tot in het hooggerechtshof gingen procederen tegen een wet die hen verplichtte om 1 toilet
per 2 gezinnen te installeren. Op het gelijkvloers is een zeer goede boekenwinkel waar je
werkelijk alles vindt over het leven in The Lower East Side. Zelfs over hoe de keukens van al
die landen elkaar beïnvloed hebben.
Er is ook een kleine projectiezaal waar een documentaire vertoond wordt. En daar ontdekten Joke en ik dat er een Vooruit in the Lower East Side bestaat. In de 19de eeuw was een
zekere Abraham Cahan met een krant begonnen die de Duitse titel Vorwarts droeg. Het was
een socialistisch blad dat heel populair was bij de Joodse en Duitse immigranten. Die groep
was er samen met de Italianen ook verantwoordelijk voor dat er vakbonden werden opgericht en dat er strijd werd gevoerd voor betere werkomstandigheden of tegen de extreme
uitbuiting. In 1912 bouwde deze Cahan een 12 verdiepingen tellend gebouw op East Broadway. In de gevel zijn de sculpturen van de socialistische grondleggers Marx, Engels, Lasalle
en Liebknecht nog steeds
te zien. En op de zijgevel
In 1912 bouwde deze Cahan een 12 verdiepingen tellend
staat in grote letters
gebouw op East Broadway. In de gevel zijn de sculpturen
“Forward”. De Vooruit
van New York, enkele javan de socialistische grondleggers Marx, Engels, Lasalle en
ren ouder dan onze VoorLiebknecht nog steeds te zien. En op de zijgevel staat in
uit in Gent. Wat een fangrote letters “Forward”.
tastische ontdekking toen
Joke en ik daar ook echt
voor stonden.
Nu is zowat de hele Lower Eastside ingepalmd door Chinezen. Dit is het grootste Chinatown
ter wereld. Niet alleen met winkels en restaurants maar werkelijk met alles wat een Chinees
nodig heeft om autonoom te kunnen bestaan in deze wereldstad. Is dit de moeite? Nee. Het
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is vuil en onaantrekkelijk. Ware het niet dat sommige delen van de wijk terug worden ingepalmd door jonge, progressieve ondernemers, die er extravagante zaken openen. En toch
ook vooral omdat je er een stukje New York ontdekt dat nog niet wordt platgetreden door
de massa toeristen die iedere dag in deze stad neerstrijken.
Dit was ook vooral zo’n fijne dag omdat Joke’s interesses en die van mij zo perfect samenvallen. Onze gezamenlijke passie voor geschiedenis en het sociale leven van mensen. En dan
vooral al die fantastische verhalen die daarover verteld kunnen worden. Verhalen die je op
Ellis Island en in het Tenament Museum gewoon zo kunt oprapen. Of verhalen die je zelf
fantaseert als je voorbij The Forward Building wandelt of door Essex Market kuiert, een
overdekte markt aan Essex Street waar alle nationaliteiten die hier ooit gepasseerd zijn hun
waren nog altijd aan de man brengen.
Ach ja, ik zou het haast vergeten. Op Mulberry Street heb je nog een kleine 500 meter Little
Italy liggen. Maar eerlijk gezegd: ik vind er niks aan. Een paar restaurants waar Chinezen pizza’s bakken en wat souvenirwinkels die door Pakistanen worden uitgebaat. Behalve Ferrara’s
misschien, die al van in 1898 gelati en canoli maakt en lekkere espresso schenkt. En daar
recht tegenover Elvana’s, de oudste kaaswinkel van New York, waar ze nog zelf Mascarpone
en Mozzarella maken. Twee Italiaanse pareltjes in een oninteressante buurt.

New York, 21 juli 2015.
Het is 7 uur ’s avonds. Onze laatste avond in New York. Alles gaat voorbij, maar in New York
is dat een beetje erger dan ergens anders. Ik voel me hier altijd meteen thuis. In de drukte,
de hectische voortgang. Deze keer had ik echter heel fel het gevoel dat je jong moet zijn in
New York. Als je aan het begin staat van alles dat nog moet gebeuren en alles nog voor je
open ligt. Maar dat kan dan ook weer heel veel te maken hebben met het hotel waar we
logeren. Het Dreamhotel in Downtown is van ’s morgens tot ’s nachts de verzamelplaats van
alles wat jong en mooi is. Soms te mooi, te perfect. Eigenlijk totaal mijn stijl niet en ik betwijfel dus of ik me hier wel zou hebben thuis gevoeld toen ik jong was.
Deze ochtend stond ik naar goede gewoonte een sigaret te roken aan de ingang van het hotel. Wat verderop, op de hoek, had iemand een grote opblaasbare rat geplaatst om ergens
tegen te protesteren, maar ik weet niet tegen wat. De portier van het hotel ging om de hoek
een taxi zoeken. Even later kwam hij achter de taxi aan terug de straat in gehold. Hij hield de
deur open voor een zwarte man die het midden hield tussen een rapper en een basketbalspeler, alhoewel ik denk dat hij te klein was om in deze sport echt uit te blinken. Het was
zo’n typische situatie voor deze stad en dit hotel. De portier en de gast sloegen heel cool een
praatje maar vooral de manier waarop de gast een fooi gaf aan de portier was zo typisch
cliché. Het biljet werd wat weggestopt in de handpalm van de gever en dan overhandigd met
een handdruk. Hoeveel zou het geweest zijn? Vijf dollar, wat ik als gierige Vlaming zou gegeven hebben? Of 10 dollar? Of 20 dollar, want de portier had tenslotte een heel eind, tot om
de hoek, moeten lopen voor deze taxi?
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Ondertussen heb ik ook door dat je in New York heel eenvoudig een limousine met chauffeur kunt huren. Niet van die meterslange gedrochten, maar gewoon een grote zwarte Amerikaanse slee, waar je in films meestal maffiosi in ziet rondrijden en waarvan er aan dit hotel
veelvuldig besteld worden. Waarschijnlijk door mensen die hier op uitnodiging van een of
ander bedrijf of organisatie zijn en getrakteerd worden op deze speciale service. Logisch eigenlijk, want je wilt je gasten niet in de ochtendchaos van de metro storten. Zeker niet als de
hitte van de afgelopen dagen die metro getransformeerd heeft in een bloedhete sauna
waarin je nog amper kunt ademen.
Vergeet Little Italy in Mullberry Street. Er is maar één Little Italy in New York en dat ligt in
The Bronx. Jawel, ik ben in The Bronx geweest, de buurt waarvan ze 27 jaar geleden nog zeiden dat je ze moest vermijden
tenzij je vermoord wou worden.
En nu kan je er gewoon naarVergeet Little Italy in Mullberry Street. Er is maar één
toe. Het was een tip van
Little Italy in New York en dat ligt in The Bronx.
Pasqualino Mare en Joke heeft
het opgezocht. Want laten we
eerlijk zijn, zonder Joke kom ik
hier nergens.
Het Little Italy van The Bronx ligt rond Arthur Avenue ter hoogte van 187th Street. Twee
straten met Italiaanse trattoria’s, vier Italiaanse bakkers, een paar beenhouwers, viswinkels,
nog een handvol kaaswinkels en wat kruideniers. Hier en daar hoor je zelfs nog Italiaans praten en zie je die typische maniertjes die ons niet vreemd zijn in Genk. Hier lopen dus nog
echte Italianen rond. Vooral op de centrale overdekte markt heerste nog die typische Italiaanse sfeer. Je loopt er binnen en botst meteen op een stand waar ze met de hand sigaren
rollen. Links ervan ligt een gekoelde kamer waar de sigaren verkocht worden. Aan de muur
hangen foto’s van beroemdheden die hier een sigaar zijn komen roken zoals burgemeester
Giuliani en opper Soprano Gandolfini.
We gingen lunchen in een trattoria op Arthur Avenue: “zero, otto, nove”. 089, zo heette die
zaak, ofwel het zonenummer van Genk. Ik had moeten vragen hoe dat komt, maar weet ondertussen dankzij het internet dat 089 toevallig ook het zonenummer van Salerno nabij Napels is. Het interieur van zero, otto, nove was verbouwd, al vond ik het wat amateuristisch,
tot zo’n ouderwets grotachtig Italiaans interieur. Aan de muren hingen affiches, waaronder
twee Italiaanse verkiezingsaffiches. Eén van de PD en een van Berlusconi. Toen ik daar wat te
lang naar aan het kijken was, werd ik door een Italo-Amerikaan nogal agressief toegeroepen:
of ik misschien naar hem aan het kijken was. “Are you looking at me?” Lap, ik voelde me
meteen thuis. “Heb ik misschien iets aan van u?” Zo zou het bij ons geklonken hebben. Ik
reageerde niet, want je weet nooit met zo’n Italiaan in The Bronx. Was het trouwens niet in
een trattoria in The Bronx dat Michaël Corleone in The Godfaher I die gangster en een politiekapitein neerknalde met een pistool dat in de wc verborgen zat? Ik wou dat even gaan
checken maar de wc’s zijn hier ondertussen gemoderniseerd.
Eén zaak staat vast: met de porties die je in de Verenigde Staten voor twee personen krijgt,
kun je in Europa zes mensen te eten geven. Gewoon om te zeggen dat het echt overdreven
was. Ik krijg nu al twee dagen achtereen mijn bord niet leeg. En dat is een probleem voor
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een kleine autist zoals ik die zijn bord altijd leeg wilt eten. Je kunt je restjes wel laten inpakken en meenemen naar huis, zoals de kelner nog voorstelde. “Maar ik heb hier geen huis,”
antwoordde ik. En dan nog zou je die restjes niet opkrijgen want het waren zeker nog eens
twee volwaardige maaltijden.
Om in The Bronx te geraken neem je de Metro North in Grand Central Station. Dit station is
gigantisch, mooi en overweldigend. Het werd gebouwd door de spoorwegtycoon Vanderbilt,
die een Avenue naast het station naar hem vernoemd kreeg. Het station werd van afbraak
gered door Jacky Kennedy en haar toenmalige echtgenoot Onassis in de jaren ’70. Al maar
goed, want nu is het een prachtig station, met een enorme centrale hal en shops in de gangen die er naartoe leiden. Het is er vooral ook aangenaam fris, wat mooi meegenomen was
met de temperaturen die buiten onverbiddelijk heersten.
Joke wist me net te vertellen dat het donderdag in België 21°C is en dat het gaat regenen. Je
zou er haast blij van worden.
We wandelden over 42nd Street in
de richting van Times Square. OnEn ja, verdomme, het is vandaag 21 juli, onze
derweg kom je daar aan de biblioBelgische nationale feestdag en dan mag ik trots
theek van New York het Bryant Park
zijn dat ik een Belg ben.
tegen. Een groene oase in de verkeersjungle van Midtown Manhattan. Een groot grasveld omring door
een brede laan met drie rijen platanen. In de schaduw van de bomen liggen enkele gezellige
terrasjes waar je vrij gebruik van kunt maken. Eén van die terrasjes is ingericht als leesplein.
Er liggen boeken, kranten, kinderboeken en magazines die je gratis kan inkijken. Wat verder
een pingpongtafel. In een hoek een petanquebaan. En op de hoek met 42nd street twee
Belgische zaken in één kiosk. Eén ervan is Le Pain Quotidien, die heel New York aan het veroveren zijn. De andere is natuurlijk Wafels & Dinges, het originele Belgische wafelconcept
dat hier gensters slaat en onze Belgische culturele rijkdom op een originele manier in de verf
zet. België is “in” in New York en stilaan ook in de rest van de Verenigde Staten. Ze kennen
onze wafels al, ons bier en beginnen nu ook stilaan over Belgian Fries in plaats van French
Fries te praten. Overal openen er Belgische restaurants. Stromae is zowat ons bekendste
exportproduct aan het worden en onze beste ambassadeur. En Kuifje is hier nu ook al bekend, zeker nadat Spielberg zijn avonturen verfilmde. En dan heb ik het nog niet over onze
wielrenners, mode-ontwerpers, voetballers en kunstenaars. België is een sterk merk. Vlaanderen kennen ze hier niet. En ja, verdomme, het is vandaag 21 juli, onze Belgische nationale
feestdag en dan mag ik trots zijn dat ik een Belg ben.
Ik denk dat ik ondertussen ook weet waarom ons hotel “Dream” heet. Vanavond heb ik gezien hoe tientallen jonge, hippe, verwachtingsvolle mensen naar hier afzakten om gezien te
worden. Een andere naam voor het hotel zou “m’a tu vus” kunnen zijn. In de lobby stonden
zo’n 100 mensen aan te schuiven om naar de dreampool te gaan. Dat is het zwembad op de
tweede verdieping. Het is niet meer dan 10 meter op 3 met 20 ligzetels. Dat is het. Er moet
iets te doen geweest zijn, veronderstel ik, maar ik weet niet wat. Een meet and greet met
een of andere beroemdheid of een feestje. Hoe dan ook werd de massa slechts per twee
binnen gelaten. Je kon het eraan zien: ze wilden opvallen. In het oog springen. Gezien wor130

den. Ik veronderstel dat dit belangrijk is in New York als je het wilt maken. Als je wilt dat een
producer je opmerkt om in een spotje te figureren. Of een muzikant die nog wat knappe
vrouwen zoekt voor zijn volgende clip. Of een agent, die nog op zoek is naar lange, veel te
magere meisjes om in een modedefilé mee te lopen. Hier stonden ze allemaal aan te schuiven in de meest extreme extravaganza, zoals:
-

-

-

-

De zwarte tweelingzusjes die gewisseld en gedraaid op Beyonce leken. Lange donkerblonde pruik met steil haar tot op hun schouders. Korte rok, over lange gespierde
dijen. Naaldhakken uiteraard. Een golfje in gaasstof. Ze liepen in strak tempo achter
elkaar in hun identieke outfits. Ik schat dat ze niet langer dan 15 minuten binnen waren. Dat zal dus genoeg geweest zijn om op te vallen en te laten zien dat zij bestaan.
Op naar de volgende party.
De vier zwarte jonge gasten in een extreem hippe outfit. De ene met een broek tot
aan de helft van zijn kuiten. De andere in een T-shirt met het opschrift “APE”. Een
andere met knalrode Nike’s. Zij stonden wat te drentelen aan de kant van de lobby,
vooral niet opvallen en daardoor dus net heel fel opvallen.
Of de drie jonge gasten die uit een limo met chauffeur stapten. Eén zwarte, type rapper met baseballpetje achterstevoren op zijn hoofd. Een andere, Latino type, heel
ernstig met een fijn snorretje. De laatste, blank, sigaret nonchalant in de mond toen
hij uitstapte, skinny zwarte jeans en zware zwarte bottines. Een rockgroepje in wording misschien, want hun uiterlijk liet niet meteen vermoeden dat ze zich een limousine konden veroorloven. Maar wel met die attitude: hier zijn we en we betekenen
iets want we zijn hier.
En al die anderen met van die raar opgeschoren kapsels, wat vooral bij zwarten heel
extravagant staat.
Maar vooral op het einde, toen we terugkwamen van the Lower East Side, die vier
boomlange meisjes, niet ouder dan 18 jaar, met extreem korte jurken boven extreem
lange dunne benen en extreem kleine borsten. En dus getypecast voor iedere homofiele ontwerper die niet houdt van brede heupen en ronde borsten.

Ja, dit is het Dreamhotel in Downtown. Hier moet je zijn om je dromen waar te maken. En
ondertussen maar blijven dromen en hopen dat het geen nachtmerrie wordt. Want waarop
hopen die tweelingzusjes die op Beyonce lijken? Is het origineel al niet veel beter? Of al die
opvallend geklede en gekapte figuren die hier zo hard proberen op te vallen? Of de vier
boomlange tieners als hun profiel niet meer in de smaak valt, of als ze hun dieet niet meer
kunnen volhouden? Dit is het
soort New York waar de bling
bling belangrijker is dan wat je
Dit is het soort New York waar de bling bling belangkunt. Het soort New York van
rijker is dan wat je kunt. Het soort New York van de
de lege oppervlakkigheid. Het
lege oppervlakkigheid. Het soort New York waar je
soort New York waar je public
public relations belangrijker is dan wat je in je mars
relations belangrijker is dan
hebt. Wind. Leegte. Lucht. Zeker niet het New York
wat je in je mars hebt. Wind.
waarover Frank Sinatra zo inspirerend zong.
Leegte. Lucht. Zeker niet het
New York waarover Frank Sinatra zo inspirerend zong.
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We zijn iets gaan eten in the Lower East Side. In deze buurt komen jonge creatievelingen hun
ding doen in goedkope panden. Ik hoop dat hier de vernieuwers zitten die het door hard
oefenen en hard werken gaan maken. Omdat ze iets kunnen. Omdat ze op hun bek durven
gaan en weer recht krabbelen. Soms eens lelijk durven zijn omdat daaruit echte schoonheid
ontstaat. Geef me dat New York maar. Dat van de harde werkers in plaats van de paradeerders. Ook al zetten die mijn fantasie op scherp. Ik zei het nog tegen Joke op de stoep voor
ons hotel toen die vier tienermodellen uit de auto stapten. Gaan ze het maken? Op de cover
van Vogue staan? Wanneer gaan ze bezwijken aan de coke? Wanneer komen ze huilend terug bij mama en papa, die hen waarschijnlijk gestimuleerd hebben om zich in deze leegte te
storten?
Dirk, hou op! Aan fantasie zou ook een stopknop moeten zitten.
De fishtaco’s in Spritzels op Ludlow Street waren heel lekker. En de fles Chardonnay uit Washington ook. Een toast op de would be’s van het Dreamhotel in Downtown want dit is what
dreams are made of.

JFK, 22 juli 2016.
We zitten in het vliegtuig. We hebben goede plaatsen. Aan het venster en aan de gang. Geen
onbekenden naast me. Voor ons zitten wel een paar kinderen. Ik hoop dat ze snel in slaap
vallen. Vroeger, toen ik veel jonger was, leek vliegen altijd zo avontuurlijk. Nu is het een hel.
Ze drijven je als vee in rijen bijeen om samengeperst te worden in een veel te kleine sigaar
met vleugels. Maar het brengt je wel waar je naartoe wilt.
We hebben onze laatste dag in New York in stijl afgesloten. ’s Ochtends hebben we een lange wandeling op de Highline gemaakt, dat unieke stuk groene wonderweg in de lucht op een
oude spoorwegbedding door Chelsea. Aanvankelijk was het nog rustig maar toen begonnen
de toeristen toe te stromen. Dat krijg je als je van die fantastische initiatieven neemt maar
de smaakloze massa je gebied inpalmt. Je moet het erbij nemen maar vooral toch het juiste
tijdstip kiezen om ervan te genieten.
Vanmiddag zijn we naar Soho getrokken om er op de hoek van Spring Street in een visrestaurant te eten. Joke had zes verschillende oesters. Het begon met een exemplaar van de
Oostkust, waar ze mager en zout zijn. Het eindigde aan de Westkust, waar ze dik en romig
zijn. Ik had vooraf een Manhattan Clam Showder die er helemaal anders uit zag dan de dikke
romige showder aan de Westkust. Hier is hij rood en dun. Het smaakte ook naar een gewone, magere vissoep. Daarna had ik een heerlijke heilbot op een bedje van aardappelen en
garnalen.
Soho is zo fel veranderd. Toen ik er 27 jaar geleden voor het eerst kwam, lag het er nog zo
goed als verlaten bij. De meeste van deze prachtige pakhuizen stonden leeg. Enkele ervan
waren ingepalmd door wat creatievelingen in lofts. Hier en daar was er een kunstgalerij. Ik
herinner me nog dat we in één van die galerijen bluften dat we werken van Andy Warhol in
België wilden importeren en ook nog wat van die oude spullen van Coca Cola. Sam was dat
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toen echt van plan, zoals Sam altijd alles echt van plan was. Hij wou ook oude Mustangs en
Corvettes opkopen om ze in België door te verkopen. Die klassiekers uit de jaren ’60 reden
hier toen nog massaal rond en waren spotgoedkoop. Als er eentje aan een stoplicht stopte
en er stond “for sale” op, klopte Sam op het raampje en vroeg: “How much?” Gemiddeld
zo’n 1000 dollar. Daar hadden we dus echt business van kunnen maken. Maar in plaats zijn
we met Kladaradatsch! televisie beginnen te maken.
Nu is Soho heel chique. Prada, Gucci, Armani… De kunstgalerijen zijn verdwenen en naar
plekken getrokken waar wel nog iets spannend te beleven valt. Maar Prada kan voor mij niet
meer stuk sinds ze 6000 pond hebben neergeteld om Individuality van Siglo XX te mogen
gebruiken voor hun online spot. Ik stond een paar dagen geleden nog reikhalzend uit te kijken of het dezelfde spot was die in een vitrine op 5th Avenue werd getoond. Maar toen besefte ik plots dat ze daar de rechten niet voor hadden gekocht.

Weert, 23 juli 2015.
Weert. Ja, fucking Weert! Op een boemeltrein van Eindhoven naar Maastricht. Eerst ging het
vrij vlot met de trein van Schiphol naar Eindhoven. Dan kom je van New York en wat krijg je?
Nederlands-Limburgse boerendorpen. Maar laat dat vooral de sfeer van deze reis niet bederven, al is dat vrij moeilijk met de jetlag die ik moet doorstaan. Het is kwart voor één ’s
middags maar het is ook kwart voor 7 ’s morgens. Naar aloude gewoonte heb ik niet geslapen op het vliegtuig. Ik heb twee films gekeken en poker gespeeld.
Dit was een van de beste reizen die we gemaakt hebben en daar horen dus ook hoogtepunten bij, zoals:
1/ De trappen van Union Station in Chicago en de fontein van Married with Children.
2/ De murals van Diego Rivera in Detroit.
3/ Het fusion eten op Queenstreet in Toronto.
4/ De Niagara waterval.
5/ Het Andy Warholmuseum in Pittsburg en het stadion van de Pittsburg Pirates. Maar zeker
ook de aandoenlijke Furries.
6/ De Amish van Lancaster en Falling Water van Frank Lloyd Wright.
7/ De Liberty Bell en Barack Obama in Philadelphia. Maar zeker ook Rocky Balboa.
8/ Het strand van Cape May.
9/ Haarlem, the Bronx en the Lower East Side in New York.
We want more!
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