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Some pieces on my mind 

 

Over recente recente gebeurtenissen, die zeer de overhand hebben op alle andere onderwerpen. 

11 September 2001 

Toen ik een tijd geleden aan deze 

nieuwsbrief begon, daar doe ik meestal 

minimaal 6 weken over, kon ik niet 

bevroeden dat een groep Islamitische 

extremisten aanslagen op doelen in de 

Verenigde Staten was aan het voorbereiden. 

Maar het is gebeurt, en we zullen er allemaal 

mee verder moeten leven. En over berichten. 

Op mijn werk had op 11 September rond de 

tijd dat New York in lichterlaaie stond 

niemand iets in de gaten.  Om half negen 

lokale tijd, drie kwartier na de eerste 

impact, vertellen binnenwandelende 

collegae dat de Sears tower werd ontruimd.  

Hé, dat is hier vlakbij. Er trikkelt nieuws 

binnen van een vliegtuig in New York dat in 

de WTC toren is gevlogen. Echt waar? Dat 

kan niet! Mensen bellen naar huis om te 

ontdekken dat de lijnen overbezet zijn, op 

Internet wordt informatie gezocht maar alle 

kanalen lopen vast, radio’s worden uit 

kasten getrokken maar braken alleen maar 

verwarde berichten uit. 

Na een tijd daagt het iedereen.  Een 

vliegtuig is in een van de torens gevlogen. 

En toen een tweede. Weer surfen, weer 

bellen. CNN geeft geen sjoege, de Chicago 

Tribune die om 8 uur nog niks berichtte is 

off-line. De radio heeft het over aanslagen. 

Er is nog een vliegtuig in de lucht. Nee 

twee. Een is op weg naar Chicago. De 

luchtmacht schiet het waarschijnlijk neer. 

Vlucht 11, ik heb van de zomer daar nog 

mee gevlogen! Wat zeg je, een vliegtuig in 

het Pentagon? Ik probeer weer thuis te 

bellen. Na drie cijfers abonnee nummer 

klinkt het: tuut tuut tuut. Brand bij het State 

department. Blijkt loos alarm. 

De eerste foto op CNN, na een half uur 

proberen kwam ik door, laten een brandende 

toren zien en een vliegtuig dat in de andere 

toren knalt. Iedereen komt kijken. Weer 

thuis bellen voor confirmatie. Is dat 

vliegtuig nog steeds op weg naar Chicago? 

Het silhouet van de Sears tower is opeens 

sinister uitdagend, en niet meer 

geruststellend breedschouderig.  

Iedereen loopt rond op zoek naar meer 

weten, vlokt samen bij iemand die iets 

schijnt te weten, of rond een radio. Mensen 

gaan naar huis, hoe meer contact met thuis 

door het overbelaste telefoonnet heen wordt 

hersteld hoe leger het wordt.  

Het AT&T gebouw tegenover ons wordt 

ontruimd en veroorzaakt onmiddellijk een 

totale stilstand van de verkeerstromen. Uit 

alle gebouwen stromen mensen naar buiten. 

L treinen stoppen niet want ze zijn toch vol. 

Iedereen brengt de aanslagen meteen in 

verband bracht met Israël en de 

Amerikaanse politiek aldaar. En “we hebben 

het jarenlang te goed gehad. We zijn zacht 

geworden”. Vergeleken met hier zijn wij 

Europeanen inderdaad meer controle en 

minder vrijheid gewend.  

Alle vliegtuigen worden aan de grond 

gehouden! Vergaderingen worden afgezegd, 

consultants en collega’s die in New York 

wonen, meer dan je denkt, kunnen niet meer 

naar huis. Heel het raderwerk staat stil, 1,2 

miljoen Amerikanen stappen dagelijks in 

een vliegtuig, in de directe omgeving van 

mijn cube tel ik zeven personen die nu niet 

weten of ze eind van de week naar huis 

kunnen. De moeder van een vriendin van 

mijn dochter blijkt 3 dagen lang vast te 
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zitten op haar vakantie adres. Arme oma! En 

onze CTO moet zijn verfrissende verblijf in 

de woestijn van Arizona onvrijwillig 

verlengen. 

Gaandeweg wordt de volle omvang van de 

aanslagen duidelijk. Management wordt 

gevraagd een beslissing te nemen over wel 

of niet blijven.  Tegen elven, net is duidelijk 

geworden dat beide torens zijn ingestort, 

mag iedereen naar huis als ze dat willen. 

Ik ga lunchen want ik heb nog een middag 

vergadering. Een deelnemer woont in New 

York, maar hij kan toch niks doen en zijn 

familie heeft hem al laten weten dat iedereen 

ongedeerd is. In de hal worden, heel 

ongewoon, toegangspasje gecontroleerd. 

De straten zijn vol met vertrekkende auto’s, 

maar de stoepen zijn al leeg. Ik loop wat 

rond, en merk na een tijdje dat de meeste 

winkels, en alle restaurants, ook het ene 

bedrijfsrestaurant dat ABN AMRO hier rijk 

is, dicht zijn. Deur dicht, een enkeling met 

uitleg op een briefje, daarachter is het 

donker. Amerika is op slot. Alleen een 

Chinees doet nog zaken. 

’s Avonds zie ik thuis gekomen pas 

daadwerkelijk wat er allemaal is gebeurt. Dit  

tart elke poging tot beschrijving. 

De eerste dag na hour zero is het erg stil in 

de trein, iedereen leest aandachtig de krant, 

en er zijn plusminus 40% minder passagiers. 

In de stad lijkt alles gewoon, maar er ligt een 

deken van dof ongeloof op ieders gezicht, en 

van werken komt niet veel. Hoe kunnen ze 

zoiets doen, wat gaat er nu gebeuren, hoe zal 

de regering reageren? Een collega is bang 

dat zijn zoon wordt opgeroepen voor dienst, 

een ander is bang voor biologische 

oorlogsvoering. Irak zit er toch ook achter? 

Het avond journaal meldt de eerste anti-

moslim rellen, in een wijk die het best 

vergeleken kan worden met oud West in 

Amsterdam,  rond 95
th

 street. Een spontane 

betuiging van patriottisme, de gemiddelde 

Amerikaan niet vreemd, met vlagvertoon en 

zingend publiek in rondrijdende auto’s loopt 

uit op een poging de lokale moskee te 

bestormen. Van verschillende plaatsen 

worden aanslagen met brandbommen op 

Arabieren gerapporteerd. Het vervaarlijke is 

niet dat het gebeurt, in Frankrijk zijn dit 

soort rellen tijdens de zomermaanden 

dagelijks vertier, maar Amerikanen zijn iets 

beter bewapend. De pistolen en geweren zijn 

goed te zien op TV. 

De tweede dag na hour zero geen relletjes 

meer dankzij massaal politie optreden. De  

suburbs zijn overnacht in een zee van 

vlaggen verandert. Elk huis minimaal een, 

met vaak ritsen vlaggetjes op brievenbus en 

langs het trottoir.  Door de dag heen 

verschijnen steeds meer borden met 

patriottische of gewoon opbeurende teksten, 

vaak in een kinderschrift neergepend: “God 

bless America – the land of the free”. 

Zo als alles wordt ook hier de aanslag en de 

gevolgen persoonlijk bekeken. Lange lijsten 

met namen van doden en vermisten 

verschijnen in de kranten. Weken later lees 

je elke dag weer een mini biografie van een 

slachtoffer. Op TV worden passagiers 

persoonlijk gememoreerd en hun familie en 

die van vermisten komt uitgebreid aan het 

woord. De roep om vergelding klinkt, maar 

niet hard, de rede wint het vaker dan je zou 

verwachten op basis van in de lage landen 

gangbare stereotypen. Uitgebreide analyses 

kom je alleen heel laat op TV tegen. 

Niemand begrijpt waar deze haat tegen 

Amerika vandaan komt. 

De derde dag na hour zero herdenking op 

het middaguur. Ongeorganiseerd doet toch 

iedereen mee. Ik loop met de meute mee en 

belandt op 400 meter van het centrum van 

de herdenking in een zijstraat, zodat ik van 

de korte toespraak en gebed niks mee krijg. 

De stilte duurt drie minuten en is 

indrukwekkend. Alleen het klapwieken van 

de duiven op Daley plaza die wel getimed 

opvliegen en het zoemen van de airco’s is 

hoorbaar. Heel vreemd, midden in deze 

mensenmassa in deze grote stad. 

Toegegeven, in Chicago stopte niet alle 

verkeer, zeker niet op de autoweg zoals ik 

uit Nederland hoor, maar de automobilisten 

zongen wel gezamenlijk naar mij werd 

bericht “God bless America” in commune 

eendracht. 
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Napraat 

Ik ken niemand persoonlijk die is 

omgekomen. Op de lange lijsten met namen 

van vermisten, en de veel kortere met 

geïdentificeerde, ben ik geen bekenden 

tegengekomen. Ik spreek wel mensen die 

iemand kennen die vermist is. Velen kennen 

iemand die daar werkte, of in de buurt, of 

hebben anderszins een persoonlijke relatie.  

Maar dat is helemaal niet nodig om me 

betrokken te voelen. Zoals Tom Friedman, 

voor mij nog steeds een van de beste 

commentators op het midden Oosten, het 

helder formuleerde “they have attacked the 

idea of America”. En ipso facto, want de 

idee Amerika komt voort uit de idealen van 

de Europese verlichting, voor het eerst 

vastgelegd in de constitution maar 

enthousiast overgenomen door de 

misdeelden en miserabelen die uit Europa 

een beter heenkomen van tirannie en 

willekeur zochten en vonden op de van 

Indianen ontvolkte bossen en vlaktes van 

Amerika, ook Europa.  Die idee, dat mensen 

vrij moeten kunnen zijn en zich moeten 

kunnen ontwikkelen tot wat ze kunnen zijn, 

die later ook in West Europa in praktijk 

werd gebracht en die zich daarna over de 

hele wereld heeft verspreid, is wat deze laffe 

aanvallers, beangstigd. Deze idee, dat er 

vrijheid voor individu en van mening en 

idee is, is te gevaarlijk. Hitler voelde zich 

verplicht de oorlog te verklaren aan de 

democratische mogendheden omdat vrijheid 

zich niet kon verdragen met zijn Arische 

rijk. Net zo zullen de Jihad-hitsers en 

Taliban van deze wereld de democratieën 

blijven bevechten, alleen maar omdat ze er 

zijn. Dit zijn serieuzere tegenstanders dan 

een Saddam Hoesein die alleen maar zijn 

eigen hachje probeert te redden. Deze 

mensen willen onze wereld vernietigen want 

wat wij denken bedreigt hun wereld omdat 

het idee dat mensen zelf moeten kunnen 

kiezen welke God ze aanbidden, en wie ze 

als hun vertegenwoordiger in de regering 

willen hebben, de antichrist voor deze 

fundamentalisten is. Bush sr. dacht 11 jaar 

geleden een nieuwe wereldorde te kunnen 

scheppen. Bush jr. leert nu dat de oorlogen 

van de 21e eeuw nog steeds over ideologie 

gaan. Niet ideologieën die hun oorsprong in 

de 19e eeuw hebben, maar ideologische 

scheidslijnen die van ver daarvoor dateren. 

Histoire sa repete. 

Bij ons  begint langzaamaan het gewone 

leven weer. Bijvoorbeeld 29 September. 

Morele bewapening en traditioneel 

Amerikaans showmanship worden 

gecombineerd bij de seizoensopening van 

Saturday Night Live.  Burgemeester Giuliani 

heet publiek en kijkers welkom, luistert 

omringd door brandweerlieden naar Paul 

Simon die “the Boxer” zingt, met een mooi 

shot van de burgervader bij “but the fighter 

stil remains”, om daarna traditie getrouw de 

show te openen met: “Live from New York, 

it's Saturday night”. Jullie hebben geen idee 

hoeveel dat soort symbolen hier betekenen.
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On the move 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld zijn 

Amerikanen geen honk vast volkje.  Ze 

verhuizen voor een 10% loonsverhoging, en 

als het moet een half of heel continent 

verder. In Europese verhouding mag van 

Groningen naar Barcelona verkassen voor je 

carrière voorbehouden zijn aan voetballers 

en andere golden boys, hier wordt daar niet 

lang over nagedacht. 

De huizenmarkt is dan ook dynamisch, en 

dat is een understatement. Een op de vijf 

Amerikanen verhuist elk jaar. Naast de 

reguliere verhuizers, die hier gebruik maken 

van de maximale maat vrachtwagen, trailers 

van bijna 20 en een trekker die even lang is 

als een stadsbus, zijn het vooral de firma’s 

Penske, bekend van de sponsering van race 

auto’s en Ryder, bekend van de gele vans 

voor zelf verhuizen, die er een goede 

boterham aan verdienen. Met name rond de 

eerste van de maand zie je de gele gevaartes, 

meestal kleine tot middenmaat, vaak met de 

family car erachter, soms op een boom, 

soms gewoon getrokken, vaak konvooi 

gewijs op de Interstate rijden. Want met 

huurcontracten en verkoopdata wordt niet 

gesjoemeld, en de eerste van de maand is 

ook echt de 1e. 

Wij willen alles meemaken, en dus na een 

verhuizing van Nederland naar Chicago, en 

in 2002 eentje terug, nu dus ook een 

verhuizing binnen Amerika. Je ziet, we doen 

er alles aan om met zo veel mogelijk 

aspecten van het Amerikaanse leven kennis 

te maken. Allemaal om de lezer te 

informeren, versteht sich.  Maar dat ons 

huurcontract niet werd verlengd omdat de 

huiseigenaar terug kwam, hij en zij werken 

bij Lucent, vandaar, had er ook wel een 

beetje mee te maken. 

Afijn, verhuizen op z’n Amerikaans. Dat is 

toch net als in Nederland, niet dan? 

Op de eerste plaats, iedereen heeft een 

minivan of een van. Of een pick-up. De 

noodzaak een busje te huren is dan ook 

gering tenzij je ver heen moet. Wij hadden 

drie Ford Windstar’s tot onze beschikking, 

elk vijf meter 11 lang.  De Van van de 

tegenover buurman konden we vriendelijk 

afwimpelen.  Ons grootste stuk meubilair, de 

made in America driezits bank, past 

makkelijk in het lege interieur.  De rest is 

dus kat in ’t bakkie. Dozen zijn ook geen 

probleem want iedereen heeft een voorraad 

in de basement. Alleen jammer dat de 

kinderen erop staan mee te helpen, dat houdt 

op. Maar wel beter voor het wennen aan de 

nieuwe woonomgeving. Met zoveel ruimte 

in huis gooi je niks weg, en met zoveel 

verhuis bewegingen per jaar zijn extra dozen 

altijd handig. Formaat is precies gelijk aan 

de Nederlandse soort. 

Organiseren, pardon improviseren, kunnen 

Amerikanen (bijna) net zo goed als 

Hollanders dus dat ging wel goed. Alleen 

jammer van het weer. 35+ (Celcius) en 

vochtig. Naar binnen lopend de frisse 

sensatie van limoenen, en naar buiten de 

sauna weer in. 

Na gedane arbeid is het goed eten en 

drinken, en dat deden we dan ook met de 

sjouw hulpen en kroost in de Seven dwarfs, 

een family restaurant. Zulke restaurants 

worden bijna altijd door Griekse families die 

al 30 jaar in Amerika wonen maar die nog 

steeds met een zwaar accent praten 

uitgebaat. Waar doet dat aan denken? De 

menukaart is nog langer dan bij de Chinees: 

één pagina legal formaat in klein lettertype 

met alle sandwiches en hamburgers (een 

kleine veertig verschillende soorten), een 

volgende pagina met salads, een met 

frisdranken, twee zijn nodig voor ontbijt 

(pannenkoeken, wafels, eieren, in alle 

soorten en maten en combinaties),  anderhalf 

voor vleesgerechten en de halve die over is 

is nodig om de sides uit te leggen (baked, 

fried, cooked, mashed, hashed, loaded, en 

dat zijn alleen nog de aardappels). Bestellen 

kan lang duren op die manier, maar je hoeft 

nooit lang te wachten op het eten, en het bier 

was koel dus de sjouwers waren tevreden! 

Een ranch 

We wonen nu in een ranch. Bonanza 

geluiden dus, toevallig net nu Taco Bell een 

nieuwe reclame campagne doet op de 
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muziek van die herkenningsmelodie (“I’m 

just a man and a guy and a dude and I’m 

hungry”), maar dat is echt toeval!? 

Een ranch is een huis zonder verdieping en 

zonder kelder. Dat dit huis nog genoeg 

ruimte heeft voor een familie van vijf en, als 

de kinderen de jongenskamer willen delen 

ook nog voor logés, geeft al aan dat de 

grond oppervlakte ruim is. Inderdaad , maar 

dan moet je de tuin eens zien! Anderhalve 

acre, 6000 vierkante meters. Een jeugd 

voetbaltoernooi kan geaccommodeerd 

worden inclusief oefenveld. Wel oppassen 

voor die hoge bomen. De tuin is namelijk 

bezaaid met tweehonderd+ jaar oude eiken, 

en 200 jaar oud is oud in deze streken. 

Wheaton kreeg pas 150 jaar geleden stads 

rechten. Toen deze bomen klein waren 

moest de Black Hawk oorlog nog gestreden 

worden, en waren de enige blanken Franse 

bonthandelaren en ander tuig die de 

Chikagou portage
1
 gebruikten om van de 

grote meren naar de bever landen te komen. 

Het huis is ook oud voor Amerikaanse 

begrippen, 1947. Hier in de buurt staan 

verspreid tussen de bouwsels uit de jaren 

zestig meer huizen van deze bouwaard, maar 

dat valt me nu pas op. Centraal staat de 

schoorsteen, een constructie die bijna de 

hele breedte van het huis beslaat. Muren zijn 

van dezelfde leisteen als waar de schouw 

van is gemaakt opgetrokken, dat geeft een 

buiten gevoel. Natuurlijk is veel vierkante 

meter oppervlak nodig voor het gemak van 

de mens, zodat van de jongenskamer die 

achter de schouw ligt en die oorspronkelijk 

een three season room was, een kamer met 

horren in plaats van ramen, naar onze 

slaapkamer aan de andere kant, woonkamer 

en een gang ertussen, een afstand van bijna 

18 meter moet worden overbrugd. De vloer 

is helemaal en aaneensluitend van hout. De 

gehorigheid is erger dan op een 

studentenflat. Gelukkig wonen de 

dichtstbijzijnde buren vijftig meter verder 

zodat de kinderen (en de vader) kunnen 

musiceren en zingen zoveel ze willen. Dit 

huis heeft ook een bijkeuken, dat kom je 

                                                 
1
 Overstap plaats tussen twee waterwegen 

tegenwoordig ook bijna niet meer tegen. 

Misschien omdat ze het hier een mudroom 

noemen. Wie wil dat in de moderne tijd nog 

in huis hebben! En een nog grotere machine 

kamer dan ons vorig huis, hier 

ondergebracht in de garage. Die om die 

reden ook verwarmt is. Rechts staat de 

verwarming, twee-en-een-halve meter hoog, 

twee meter breed en een meter diep, 

vervaarlijk brommend en suizend lucht, 

gekoeld of verwarmd, rondwaaiend. 

Daarnaast de water-heater, die kenden we al 

van ons vorige huis. Links van de furnace de 

softener, die in een grote ondiepe bak staat 

waarin ook de pressurizer en de well. 

Inderdaad, we pompen ons eigen water 

omhoog. Afvalwater gaat naar een giertank, 

maar die is net leeggepompt en groot genoeg 

om het twee jaar vol te houden dus dat 

hoeven we hopelijk niet mee te maken. De 

bron is minder dan vijftig meter diep, dat is 

de maat voor de fundering van een 

wolkenkrabber en dat is geen toeval want zo 

diep is de kleilaag die de gletsjer heeft 

achtergelaten. Daaronder zit dolomiet, daar 

wil je niet doorheen boren. Ons bronwater is 

lokaal regenwater, geen acquifer zoals ze 

hier een oude ondergrondse voorraad 

noemen. In de klei zitten allerhande rotsen 

gemengd die fijn verpulverd hun mineralen 

vrij hebben gegeven. Het begrip hard water 

geeft niet voldoende aan wat hier uit de 

kraan komt! In bovenbeschreven ondiepe 

bak heeft een kraantje een beetje gelekt. 

Zulke rode en blauwe kleuren heb ik sinds 

mijn scheikunde practica niet meer gezien! 

En die proeven moest je in de zuurkast 

verrichten! En toen we net verhuisd waren 

kwam dit bocht ook uit de gewone kraan 

want de vorige bewoners hadden de 

softener, met ingebouwd filter, niet nodig 

gevonden. Die dronken dat water zo wel. 

Uchhhh! 

Mijn vader dronk vroeger Aachener 

Brunnen. Dat is mineraalrijk bronwater uit 

dezelfde bron in Aken waar Karel de Grote 

zijn reumatische knoken aan laafde. Ik heb 

me er nooit toe kunnen brengen het te 

drinken, een snuif boven de geopende fles 

was genoeg om mij voor mijn leven te 
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overtuigen dat ik dit nooit ofte nimmer tot 

mij moest nemen, en nooit geloofd dat die 

hele fles per maand die mijn vader tot zich 

nam nou gezond was alhoewel hij er toch 

bijna 83 mee is geworden, maar dat komt 

hier bij ons gewoon uit de kraan. Alleen 

ruikt het nog sterker, het stinkt dus gewoon. 

Kwàm moet ik zeggen want wij hebben 

uiteraard als de bliksem de softener weer 

ingeschakeld. We drinken wel flessenwater, 

maar de was en de douche kunnen nu wel 

met de kraan. Leve de vooruitgang!  

Summertime, and I live with an AC 

In Nederland kan het best mooi weer zijn. 

En soms denk je wel eens “ik wou dat ik een 

airconditioning (airco, ook wel A/C) had”. 

Nou, dat is hier geen vrome wens. Dat is 

hier een bittere noodzaak. En hier is heel 

Amerika, niet alleen het zuiden. 

In Chicago is het heet als de temperatuur in 

de nineties is, 90 Farenheit dat is 32
o 
Celcius 

of meer. Tussen eind Mei en midden 

September komt dat minimaal een keer of 

twintig voor. Daaronder heet het lekker, low 

sixties tot high seventies, van April tot 

midden November, van December t/m Maart 

is het koud. De consumptie van elektriciteit 

houdt gelijke tred met de hitte, en dit leidt 

dan weer tot black-outs. Dan doet de airco 

het niet meer. Hitte is erger als hij vochtig 

is. Daar zorgt de golf van Mexico voor. De 

Mississippi vallei fungeert als stofzuiger 

voor de vochtige en warme lucht en boven 

de grote meren vormt deze een klamme 

deken, want het Canadese hoog versperd de 

verdere doorgang naar de Hudson bay. 

Maar deze hitte houdt de immer presterende 

Amerikanen niet tegen. Washington DC 

vormt het hoogtepunt in de idioterie. Stel u 

voor; de Mall, een grote lap gras tussen 

Capitool en Lincoln Memorial, 35 graden 

plus, luchtvochtigheid 85-95%, ons kleine 

groepje sluipt van schaduw naar schaduw 

tussen witte huis, de diverse monumenten en 

de vele musea, genoeg te zien voor 

dagenlang kijkplezier, en in het midden 

daarvan de autochtonen,  die ook rond het 

middaguur dwangmatig hun rondje rennen. 

En als het nou nog allemaal snelle hinden en 

spoedende Euripidessen waren dan had het 

esthetisch nog enig aanzien. Nee dus, 

flapperdeflap hobbelt het, het zweet bulkend 

stromend over het rood gezwollen lijf, het 

grind van de paden aanstampend hijgend 

tussen Vietnam memorial en Pennsylvania 

Avenue heen. En dit moet de elite van het 

machtigste land ter wereld zijn?! 

De check is binnen! 

We hebben ‘m binnen, de cheque van Bush. 

Iedere Amerikaan die belasting betaald, wij 

dus ook, krijgt een dezer maanden 600 

dollar kado van de president. Geeft niet dat 

de kosten bijna net zo hoog zijn als wat het 

volk terug krijgt, geeft niet dat de 

rekenkamer net heeft becijferd dat het 

begrotingstekort door de verslechterende 

economie weer op gaat lopen zodat de 

sociale budgetten in tegenstelling tot wat is 

beloofd waarschijnlijk niet ontzien kunnen 

worden. Politiek is publiciteit en continue 

campagne voeren, en wat staat dan beter dan 

een cheque met naam en toenaam aan al het 

volk toegestuurd 

Dat alleen belastingsbetalers een cadeau van 

de regering krijgen is oude traditie. 

Kiesrecht was jarenlang het alleenrecht van 

belasting betalers, meestal vastgoed of 

kapitaal belasting, en dus stemde alleen de 

bezittende klasse. Bij invoering van 

algemeen kiesrecht hoorde dan ook 

inkomsten belasting. Die ze nu weer willen 

minimaliseren. In sommige streken wordt er 

hard gewerkt om directe belastingen 

helemaal om zeep te helpen. Maar daar 

wonen de “welstandigen” dan ook in 

ommuurde buurten ver weg van het gespuis 

die gemeenschappelijk middelen nodig 

hebben. Alsof hypotheek aftrek niet ook een 

subsidie is. 

Weer Beestenboel 

Die beesten hier, het blijft een zooi! Wat 

hebben we allemaal gehad? Basement 

bashing wasberen, los rondwandelende en 

stuipen op het lijf jagende coyotes, 

binnensluipende chipmunks, druiven 
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stelende eekhoorns, en nu weer bevers. 

Bevers, jawel, die bontjassen met super 

gebit! 

Een nieuwe collega woont 400 meter 

verderop van onze nieuwe woonstede aan 

het water, een kunstmatig meer dat bedoelt 

is om het regenwater op te vangen. 

Goedkoper dan een riolering aan te leggen. 

Een paar jaar geleden, kort voordat de zomer 

vakantie was afgelopen, een periode berucht 

van verveelde tieners, vielen van een paar 

bomen de bladeren af. De bast bleek enige 

centimeters boven de grond rondom 

weggehakt te zijn. Rot jongens! Ziedend 

deed buurman zijn beklag bij de politie, die 

een onderzoek instelde, en tot een andere 

conclusie kwam. Dat zijn bevers meneer, en 

dat is een beschermde diersoort,daar kunnen 

we niks tegen doen. Nou ja! 

Uiteindelijk zijn afspraken gemaakt over het 

aantal bevers. Meer dan twee paar in de 

omgeving mag niet. Om de oevers van het 

meer te beschermen nu men niet meer aan 

kan van het wortelsysteem van de bomen 

aan de waterkant is die helemaal omlijst met 

stenen. Zeg niet dat ze hier niks over hebben 

voor de bescherming van de dierenwereld! 

Over CO
2
 willen ze hier misschien niet 

meedoen, alhoewel steeds meer 

commentatoren mopperen over de invloed 

van big oil op de nationale regering, maar de 

familie bever moet zich rustig voort kunnen 

planten en ouderwets de tandjes in een boom 

zetten! 

En vorig weekend hoorden we een groot 

beest op het dak lopen, midden in de nacht. 

Schuur schuur, rommel rommel, sluip sluip. 

Dat de eekhoorns, squirrels, gebruik maken 

van de dakpannen om zich handig van boom 

naar boom te bewegen is tot daar aan toe, 

maar dit was duidelijk een zwaardere 

categorie. Waarschijnlijk een raccoon. Daar 

ben ik niet blij mee! Niet alleen zijn dat 

grote chagrijnige jongens met scherpe 

klauwen, je hebt een redelijke kans dat ze 

hondsdolheid meevoeren. En we zijn toch al 

onder belegering van het West Nile virus dat 

onder vogels in de buurt rondwaart maar 

gelukkig nog geen menselijke slachtoffers 

heeft gemaakt. Maar gesneuvelde kraaien en 

Blue Jays spreken boekdelen over het gevaar 

dat volgend jaar op de loer licht. Maar 

misschien overdrijft de lokale pers een 

beetje… 

 


