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Chicago (including Western suburbs) newsletter 
 

Getting around Chicago 

 

Chicago is een stad die weinig door Nederlandse toeristen wordt bezocht. Er zijn wel veel 

ambtshalve bezoekers, mijn werkgever is daar niet de minste veroorzaker van, maar op basis 

van vrijwilligheid slaan Nederlanders, en volgens mij ook veel ander Europese nationaliteiten, 

de stad aan het Michigan meer over. Nu geef ik toe dat de Grand Canyon, maar ook de beboste 

heuvels en bergen van New England, imposantere natuur bieden dan de Noordoostpolder 

achtige prairies rondom Chicago. Maar Amerikaanse toeristen komen in hordes naar Chicago, 

en als je het geen bezwaar vindt je vakantie in stedelijk gebied door te brengen, en iedereen die 

ooit met tevredenheid in Nederland op vakantie is geweest kwalificeert daar voor, biedt deze 

stad voldoende vertier om minimaal een week aangenaam door te brengen. 

Een gevolg van dat gebrek aan belangstelling is dat er in Nederland niet veel informatie over 

Chicago is te vinden. Dat heeft ons tijdens de oriëntatie fase voorafgaand aan onze migratie 

naar het land van de cowboys en indianen danig parten gespeeld. Van de voor de hand liggende 

informatiebronnen wordt je niet veel wijzer. Alle aandacht gaat naar de bekende 

vakantiebestemmingen: New York en omgeving, Florida met eventueel een uitstapje naar New 

Orleans, en het zuidwesten inclusief de Rockies. Twee jaargangen van diverse ANWB 

publicaties, allerhande reisgidsen, de complete Noord Amerika verzameling van de lokale 

Utrechtse bibliotheek zijn we er op na wezen pluizen, maar uiteindelijk leverde dat niet veel 

meer op dan wat oppervlakkige standaard toeristen informatie en een paar reisboeken. 

Informatie over werken en wonen is of algemeen van aard, of op New York of Silicon Valley 

gericht. Je kunt meer boeken vinden over Route 66 dan over de stad waar deze mythische weg 

begint.  

De moderne techniek bracht uitkomst. Amerikaanse media leveren aanmerkelijk meer info 

over het middenwesten van Amerika, en omdat dat allemaal op het Web staat hebben we daar 

gevonden wat we zochten. En wel zoveel, dat de immigratie begeleider die ons inwijdde in de 

geheimen van Chicago ons eigenlijk niks nieuws wist te vertellen.  

Maar hoe dan ook, mocht je om wat voor reden dan ook het door de lage landers meestal 

overgeslagen middenstuk van de Verenigde Staten willen bezoeken, dan wil ik je graag op weg 

helpen met een aantal persoonlijke observaties. Wat staat je te wachten? Hoe verplaats je je? 

Wat is er te doen? Wat zijn de risico’s? 

Toeristiek 

We beginnen maar gewoon met de toeristische tips. Maar een Amerikaanse reisgids levert ook 

al aardig wat informatie. Goede reiswinkels, bijv. die ene in Utrecht in die kleine straat 

waarvan de naam me maar niet te binnen wil schieten, hebben een (wisselend!) bestand van 

vier of vijf verschillende. Informatie over de bekende spots kun je online vinden. 

1. Het centrumgebied heet de Loop (loep). Daar staan de wolkenkrabbers. Het Amerika van 

de film, en dat klopt want elke maand is er wel ergens een straat afgesloten voor opnames. 

Het Mekka voor de architectuur adept. Elke reisgids biedt, soms meerdere, architecture 

walks. En vergeet niet naar binnen te kijken, naar de soms weelderige art-deco interieurs. 

Door de week een hoop volk op straat, en met mooi weer kun je dus mooi mensen kijken. 

Echter maar weinig uitgaansgelegenheden. 
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2. Ten noorden van de Loop is de grote winkelstraat, Michigan Avenue. Valt een beetje tegen 

als je de hype hebt geloofd, want zulke mooie winkels kom je ook in London of Parijs, 

misschien wel in Amsterdam, tegen. Maar toch wel een moetje. En anders kun je nog de 

John Hancock flat op voor het uizicht. Minstens zo leuk als de Sears tower en niet zo druk. 

In sommige zijstraten vindt je nog echte fin-de-siecle villa’s, maar die kun je in Brussel 

ook nog bloksgewijs bekijken dus voor een Europeaan niet zo bijzonder. Meer  naar het 

noorden en noordwesten kom je meer cafés en restaurants, kunstgalerietjes e.d. tegen. Als 

je echt serieus wil winkelen, dus ook een beetje betaalbaar en zo, kun je naar Woodfield 

mall in Schaumburg (erg groot) of naar Oak Brook mall (klein maar fijn). Wel een eind 

buiten de stad. 

3. Wat absoluut het bezoeken waard is zijn de musea van Chicago. Art Institute (Franse 

impressionisten), Field Museum (Dino’s en meer bijdetijdse beesten), Science Museum 

(spreekt voor zich), Shedd aquarium (inclusief Beluga’s en dolfijnenshow), Adler 

planetarium, en nog een hele reeks kleinere musea verspreid door de stad. Goed voor 

dagenlang plezier. Zorg voor goed schoeisel want er moet veel worden gelopen. 

4. Navy Pier, en vooral het Children’s Museum, is een must als je kinderen onder de 12 hebt. 

En in de zomer is het er door het omringende water net wat frisser dan in de stad. 

5. Muziek kan bijna elk weekend in Grant park worden genoten, gesitueerd tussen Loop en 

meer, en anders wel ten noorden van Chicago in Ravinia, het grote openlucht (vooral 

klassieke) muziek festival. En natuurlijk in een van de vele clubs of concertzalen. Blues en 

jazz hebben de overhand, maar eigenlijk kun je hier alles tegenkomen. Kortgeleden bracht 

mijn geboortestadgenoot Andre Rieu ons een bezoek. Ik ben niet gaan kijken. Sorry, ook 

chauvinisme kent zijn grenzen. 

6. Eten moet je vooral ten noorden van de loop zoeken. Ik heb goede resultaten geboekt door 

de recensies in metromix te gebruiken om restaurants te zoeken. Een entree is een 

hoofdmaal en een appetizer is een entrée. Let erop dat sommige restaurants alleen lunch 

serveren. Reserveren is vaak aan te raden maar niet altijd mogelijk. Voor veel restaurants 

zie je bij mooi weer mensen in de rij staan. Eten is niet exorbitant duur, zeker als je 

rekening houdt met de kwaliteit en de, vergeleken met Nederland, goede bediening. Maar 

wijn is vaak wel prijzig. De veronachtzaming waar de bediening in Nederland naar neigt 

kom je hier gelukkig maar zelden tegen, maar neigt anderzijds nogal eens te zeer naar 

“ouwe jongens krentenbrood”. Ook hier geldt, goed duidelijk maken wat je wil, want ze 

verstaan het niet altijd. 

7. O’Hare is het (op een na) grootste vliegveld van de wereld, maar de internationale terminal 

is kleiner dan de kleinste pier van Schiphol, en de duty free?. Wáárdeloos joh! Daar moet je 

de kado’s voor thuis niet zoeken. De verbinding vanuit de stad naar het vliegveld is goed. 

Als je niet te veel bagage hebt is de blue line aan te raden. Duurt een klein uur en is 

goedkoop (een-dollar-vijftig, tot midden in de loop als je wilt). Taxi’s van O’Hare naar de 

loop kosten 35 tot 40 dollar. Limousines, mits tijdig gereserveerd, zijn niet veel duurder en 

leveren altijd een leuke foto voor thuis op. 

8. Vraag als je in een taxi stapt voor een wat langere rit naar de prijs. Als ze geen prijs willen 

afspreken, vraag om een indicatie. Daar kun je later bij onaangename verrassingen op 

terugkomen. In een hotel weten ze meestal wel wat een rit mag kosten. 

9. Altijd een fooi geven. Niet doen is onbeleefd, en kan bij bezoek aan uitgaansgelegenheden 

tot grote problemen leiden zoals ik zelf een keer heb mogen constateren toen een gast geen 

fooi gaf omdat het bezoek niet de gezelligheid had gebracht die hij er van had gedacht. In 

het algemeen, maar zeker in de horeca is 10% weinig, 15% gewoon, en 20% ruim bemeten. 
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Voor een kruier is een of twee dollar voldoende, tenzij ze zaken voor je regelen. De pizza 

bezorger krijgt ook een dollar. Een schoenpoetse krijgt 3 tot 4 quarters. 

10. Wie geen creditcard naar de V.S. meeneemt heeft hier niets te zoeken. We zijn in het 

afgelopen jaar één keer een horeca gelegenheid tegengekomen die geen creditcards 

aannam; middenin de bush van Pennsylvania, vol met rednecks in krappe T-shirts met 

petten op, je kent het wel van de TV, die hun maag vulden met half pound burgers en bean 

soup. Onze minivan was de enige niet pick-up op de parkeerplaats. Kleine winkels en 

sommige marktkooplieden nemen ook geen creditcards aan. En het openbaar vervoer en 

overheidsloketten meestal ook niet. Wel cheques. Behalve in dat ene eethuisje. Die namen 

alleen traveller cheques aan! 

11. In het centrum (Loop, near north) is lopen de beste manier om rond te komen. Het gebied 

is er klein genoeg voor, en al wandelend geniet je meer. En het is er veilig. Buiten dit 

gebied neemt gij den taxi. Het is niet overal niet pluis, maar waarom zou je risico’s nemen? 

Zo duur zijn taxi’s niet, en de toerist weet niet waar precies de avontuurlijke buurten 

beginnen. En toeristen zijn natuurlijk een geliefd doelwit. Overdag zijn bussen een goed 

alternatief voor de langere afstand in de stad omdat ze redelijk snel en niet te duur zijn, en 

er overdag veel rondrijden. In de suburbs gebeurt zo weinig dat het gewoonweg vervelend 

is, maar daar zijn de afstanden weer te groot om te lopen en vindt je bijna geen taxi’s. 

buiten de stad is een huurauto een goed alternatief. Een compact is groot genoeg voor vier 

volwassenen. 

12. Fietsen gebeurt voor eigen risico. En dat moet je zeer letterlijk nemen. Alleen echte 

fanaten, en koeriers, wagen zich op een velocipède in de stad. Vooral de koeriers vormen 

een permanente plaag voor overstekende voetgangers. Buiten het centrum, en langs het 

meer vindt je fietspaden die helaas ook door skaters en ander jeugdig en mid-life crisis 

ongerief bevolkt worden. Bij ons achter loopt ook een fietspad, het Illinois Prarie Path 

(http://www.ipp.org/), en dat maakt het leven hier echt een stuk aangenamer. Zulke paden 

zijn er buiten de stad wel meer. Elke fietser draagt een helm! Niet zonder reden, maar het 

blijft komisch dat ook hier de 80/20 regel op gaat: 80% van de fietsers en 20% van de 

motorrijders draagt een helm. Motorrijders in Illinois zijn alleen verplicht een bril te 

dragen. En op een Harley of een Japanse cruiser is een helm zo un-cool! 

13. Wat Chicago uniek maakt onder Amerika’s grote steden is de Lakefront. San Antonio heeft 

z’n riverwalk (en Naperville, we zullen het er later nog een keer over hebben, ook), maar 

Chicago heeft ongelimiteerde toegang tot de waterkant over de volle lengte. In veel 

voorsteden moet je voor dat privilege betalen. Langs de Loop betekent dat struinen langs de 

jachthaven, helaas van Grant park afgesneden door Lake Shore Drive. Maar het uitzicht, 

over het groen naar de wolkenkrabbers, is prachtig. Naar het noorden zijn verschillende 

stranden die in de zomer weliswaar druk worden bezocht, maar die ook erg gezellig zijn. 

En restauratieve voorzieningen zijn nooit ver weg. Wel een rare gewaarwording, badderen 

in de schaduw, later op de middag letterlijk, van wolkenkrabbers. 

14. Ook uniek is de Lincoln zoo. Deze dierentuin is namelijk niet alleen mooi gelegen in 

Lincoln park, met een kleine doch interessante en mooi behuisde collectie, onder andere 

verschillende soorten roofdieren collectie en een grote gorilla kolonie, maar ook gratis 

toegankelijk. Het is dan ook een echte flaneer dierentuin, middenin een groot Engels park. 

Bus 157 onderhoudt een regelmatige dienst met het centrum. Op zondag is het er erg druk. 

Lopen in de Loop 

De Loop is het centrumgebied van Chicago. Oorspronkelijk begrenst door de bovengrondse 

ondergrondse, wordt tegenwoordig het hele gebied tussen de Chicago rivier aan de noord en 
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west kant, Lake Michigan (of eigenlijk Grant park) aan de oost kant, en een arbitraire 

zuidgrens die je kunt aflezen aan het gaandeweg minder worden van de moeite die eigenaren 

besteden aan het onderhoud van hun onroerend goed bezit, er toe gerekend. Soms worden ook 

de kantoor- en uitgaansgebieden ten noorden van de Chicago rivier er bij geteld. In de 

noordelijke helft van de Loop worden verwoede pogingen ondernomen het legendarische 

Theatre District te doen herleven, maar ondanks sponsering wil het niet meer dan langzaam 

lukken. Maar het blijft een dom gezicht, de naam van de sponsor, bijvoorbeeld Ford, op de 

gevel van een theater. Waar ga je vanavond heen? Naar Ford, ze spelen er Tjechov. Anderzijds, 

je gaat ook naar United als je een wedstrijd van de Bulls wil zien. 

Het eigenlijke uitgaanscentrum is al lang geleden naar ten noorden van de rivier vertrokken. 

Maar zakelijke bezoekers, en voor een kleiner deel van hun verblijf de niet zakelijke bezoekers, 

zullen een groot deel van hun tijd in de Loop doorbrengen. Ik ook. Ik werk in de Loop, en doe 

er mijn middagpauze loopje, want ver erbuiten kom je in een halfuur pauze niet. Het verblijf in 

de Loop is aan een aantal regels gebonden. Waarvan sommige ook buiten de Loop 

geldingskracht hebben. 

1. Gij zult bij het oversteken niet met de meute meelopen maar alleen op uw eigen oordeel 

vertrouwen. 

Als je dacht dat ze in Amsterdam ruig oversteken moet je hier eens komen kijken. Piet 

Aktetas en Riet Mantelpak steken als ze haast hebben, en dat hebben ze hier ‘s ochtends 

nog meer dan ‘s avonds, met akelige precisie vlak voor aanstormende 6 of 8 cilinders de 

straat over. En mensen zijn kuddedieren, dus als Piet en Riet over rennen is de reflex om 

méé over te steken, damn the red lights! Niet doen! Kijk eerst uit! Piet en Riet rennen zo 

hard omdat als ze dat niet zouden doen de aanstormende Nissan Pathfinder Black Pearl ze 

met meer dan 50 mijl per uur zou platwalsen. En als jij net iets later met oversteken begint, 

red jij dat dus net niet! Splatsh! 

2. Gij zult andere voetgangers slechts op het laatste moment ontwijken. 

Als letterlijk hele treinladingen tegelijk zich over een drie meter brede stoep heen haasten 

om op tijd op hun werk te komen, of weer thuis te komen, loop je nogal de kans mekaar in 

de weg te lopen. Dan merk je dat je hier in het grensgebied van het wilde westen woont. 

Don’t blink first! Houd je plek! Geef niet toe! Blijf op het pad rechtdoor, al snijden ze je 

links en rechts af, of komen van de andere kant recht op je afstormen. Kijk de opponent 

recht in de ogen! Dit is een serieuze strijd! Maar plan je evasive maneuvre zodat je op het 

allerlaatste moment, als een botsing bijna niet meer te vermijden is, resoluut opzij kunt 

stappen. Maar niet te veel, minimaal de ellebogen moeten contact maken! Een wel niet 

gemeend Xsuse me vormt de perfecte afronding. 

3. Gij zult rustig doorlopen bij een knipperend rood voetgangerslicht, doch de pas versnellen 

als het voetgangerslicht op rood blijft staan. 

We hebben haast, en zijn doelgericht, dus we lopen door zolang het kan. Doorlopen door 

een knipperend rood voetgangerslicht is gewoon. Maar als het daarna vast op rood blijft 

staan is het wel de bedoeling om enigszins plek te maken voor de auto’s. Automobilisten 

zullen er hun verzekering niet aan wagen om je aan te rijden,  maar ik weet hoe weinig 

rijvaardigheid de gemiddelde automobilist hier wordt aangeleerd, dus waag het er niet op! 

4. Gij zult uw handen niet in de lucht steken, tenzij u een taxi nodig hebt. 

Taxi chauffeurs, al komen ze uit de rimboe van Nigeria en wonen en werken pas een 

maand in Amerika, hebben een ingebouwd zintuig voor opgestoken handen. Zo houdt je 

dus een taxi aan, en vaak lukt dat ook al is de bolide je al praktisch gepasseerd en bewegen 

zich drie rijen auto’s tussen jou en de namaak leren achterbank van de Chevrolet Caprice 
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of de Ford Crown Victoria, de twee autotypen die 95% van de taxi’s, en 90% van de politie 

auto’s, uitmaken. Onterecht aanhouden is een ernstig vergrijp tegen de officiële gotspe, en 

word je zwaar aangerekend.  

5. Gij zult geen boterhammen op straat eten. 

Ik dacht dat ik mijn boterhammetjes, oude Hollandse gewoonte om twee boterhammen met 

beleg ertussen op elkaar te plakken, doormidden te snijden, en in een boterhamzak, daar 

hebben ze hier werkelijk zeer mooie exemplaren met zeer goed afsluitbare Ziplocs van, 

mee naar kantoor kon nemen en tijdens de middagpauze al een wandelingetje makend 

ondertussen op kon peuzelen. Niet dus! Niemand zie je op straat iets lopen eten. Eten doe je 

zittend, binnen, hooguit in een park op een bank mag je wat tot je nemen. En boterhammen 

meenemen? Twee sneetjes met beleg ertussen? Impossible! Je wordt nekkenomdraaiend 

nagestaard op straat als je al wandelend aan je bammetje peuzelt. 

6. Gij zult ten allen tijd muntjes in uw jaszak paraat hebben. 

Zwervers versieren ook in Chicago de stoep. Alleen is het hier goed georganiseerd. 

Daklozen bezetten op vaste tijden vaste plekken stoep, waar ze of bedelen of, nog vaker, 

Streetwise verkopen, de Chicago versie, de oorspronkelijk versie ook, van de dak- en 

thuislozen krant. In de spits zie je steeds dezelfde gezichten op dezelfde plek. Hun werkdag 

begint vroeg. Ze zitten er al om kwart voor acht. De enkele keer dat ik er vroeger ben kon 

ik constateren dat verschillende al om 7 uur ‘morgens op weg waren naar hun vaste stek. 

De algemene mores is dat dak- en thuislozen recht hebben op een regelmatige bijdrage. 

Dus is het de gewoonte, ook voor andere gebruiksmogelijkheden zoals parkeermeters 

natuurlijk, wat kleingeld snel paraat te hebben. Je mag een dollar geven, maar twee of drie 

kwartjes zijn het gebruikelijke tarief. 

7. Als gij auto rijdt zult gij voor het minste of geringste toeteren, ook als er geen gevaar 

dreigt.  

Vooral de taxi’s dragen aan de Italiaanse sfeer bij, maar ook nette zakenmannetjes in een 

Duitse bolide doen vrolijk mee aan het produceren van achtergrondmuziek. Toeteren is een 

manier van ongenoegen laten blijken, maar niet van boosheid. Het komt zelden tot 

schermutselingen na een toeterpartij. En niemand verblikt er van. Meestal is het alleen een 

aanzet om door te rijden of om illegaal overstekende voetgangers aan te geven dat er een 

auto aan komt rijden. 

8. Gij zult een taxi altijd voor laten gaan, ook als gij het recht van de weg hebt 

Ze verdienen hun brood met taxi rijden, en voor mensen die bezig zijn geld te verdienen 

hebben Amerikanen diep respect. Een taxi krijg altijd voorrang, Ook als ze zich asociaal 

toeterend of ander verkeer snijdend een weg door het spitsuur banen. En geloof me, een 

Hollandse taxi rijder kan wat verkeersgedrag betreft nog wat leren van de boefjes hier.  

9. Gij zult minstens een exemplaar van Streetwise tijdens uw bezoek kopen 

Chicago heeft een zeer professioneel overkomend programma dat dak- en thuislozen 

zelfrespect en regelmaat in het leven helpt te geven door ze de mogelijkheid te bieden de 

straatwijs voor een dollar het stuk aan het publiek aan te bieden. Daar houden de verkopers 

een zakcentje aan over, ze zijn in ieder geval een deel van de dag nuttig bezig, en zijn 

makkelijker bereikbaar voor hulpverleners. Je komt de verkopers op alle straathoeken in 

het centrum tegen. En de Streetwise biedt veel informatie uit de onderbuik van de 

samenleving die je in de officiële media niet tegenkomt. 

10. Gij zult toeterende auto’s niet veronachtzamen, doch nooit uw irritatie laten blijken 

As je hier op z’n Amsterdams zou reageren op elke onterechte toeter of levensbedreigende 

manoeuvre zou je niet aan rijden toekomen. En kramp in je middenvinger krijgen. Het is 
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ook niet aan te raden om medeweggebruikers al te zeer op te naaien. Het bezit van 

vuurwapens is in de Verenigde Staten wijdverbreid, en dat vriendelijke omaatje dat per 

abuis probeert haar Pontiac Malibu van links in je huurauto te parkeren kan kampioen van 

haar schietclub zijn. En een geladen handgun in het dashboard kastje bewaren. Het mag 

wel niet, maar getuige de krantenberichten over schietpartijen is het niet ongebruikelijk om 

gewapend op pad te gaan. 

Rije rije, in een wagentje 

Amerika is heel groot. Veel groter, en vooral veel leger, dan West Europa. Dus zodra je buiten 

de steden komt, die je kunt beschouwen als randsteden in het groot, of een Ruhrgebied in het 

klein, is het leeg. Heel erg leeg. En buiten Chicago betekent dat landbouwgrond. Heel veel 

landbouwgrond. Een oostelijk Flevoland waar maar geen einde aan wil komen. In andere 

streken van Amerika is er veel natuurschoon te genieten, maar naar Chicago kom je om van de 

dingen die mensen hebben bedacht en gebouwd te genieten. Als je mooie natuur zoekt moet je 

ergens anders wezen. Als het echt moet kun je in Illinois of Wisconsin na een rit van een paar 

uur wel een mooie rots of een rivier om op kanoën vinden.  

Dit land is dan ook gemáákt voor de automobiel. Of beter gezegd, de uitvinding van meneer 

Benz gebeurde toen de V.S. nog geen wegennet van betekenis had. Buiten het noordoosten van 

de V.S. waren wegen vrijwel onbekend voordat de automobiel werd geïntroduceerd. De wegen 

die bestonden waren spoorwegen, vaarwegen, of cow trails. Buiten de stad hielden de 

ongeplaveide wegen al snel op. En als het echt nodig was werd  een plankenweg of een 

palenpad aangelegd. Dus toen het land serieus bewegd werd was dat meteen voor de 

automobiel.  

En dat is te merken. De wegen zijn breed, met ruime bochten, met geen voorzieningen voor 

andere vormen van vervoer, en altijd zo rechtuit mogelijk van A naar B. Ik heb de lol van 

dragracing nooit zo begrepen. Maar op deze wegen is dat de enige lol die je in een 

vervoermiddel kunt hebben. Nationale sprint kampioenschappen, met state en regionale 

varianten worden hier in alle categorieën voertuigen, vanaf zeepkisten bergaf, tot aan 

motorfietsen bergop, met de zwaartekracht als krachtbron tot en met straalmotoren in een 

buizenframe aan toe, over afstanden variërend van 50 yards tot een kwart mijl, uitgevochten. 

De lokale jeugd  zoekt op de zaterdagavond een stille weg of de parkeerplaats van de lokale 

mall op en waant zich James Dean. Mooie bochtige wegen kennen ze hier gewoon niet. Wegen 

zijn recht, en bochten ook. Zelfs in de Adirondacks, een dunbevolkt middengebergte in New 

York State dat aan het Zwarte woud doet denken, kunnen vrachtwagens 90 per uur rijden over 

de binnenwegen. Zo snel mogelijk, een subtiel onderscheid met zo hard mogelijk, een recht 

stuk weg afrijden, is de enige manier waarop jonge mannen hun stoerheid kunnen bewijzen. En 

aangezien je hier al op je 16e mag autorijden doen pubers hier met auto’s met 200 of meer 

paardenkrachten aan vermogen wat ze  in Nederland hooguit met een opgevoerde brommer 

doen. Voelt niet altijd even veilig aan! 

Het verkeer is dus een puinhoop? Helemaal niet. Het verkeer is juist heel geciviliseerd. Maar 

wel een beetje anders. Het makkelijkste verschil: wij niet schakelen! Een automaat is 

standaard, en alleen sportauto fanaten rijden met versnellingen. In een BMW of Audi is het 

weer chic om te schakelen. De moderne versnellingsbakken met automatische koppeling, een 

automaat waarmee je ook kunt schakelen, liefst met twee knopjes op het stuur, zijn razend 

populair. 

Amerikaanse auto’s zijn groter, en slapper geveerd, dan de producten uit het avondland. Dat 

moet ook met de wegen hier. De kwaliteit is niet best, en zeker de betonwegen zijn nauwelijks 

een verbetering vergeleken met wat je op dat gebied vroeger in België had liggen. De eerste 
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keer dat we met een beetje vaart de afrit van de autoweg namen, zo ongeveer de enige bocht 

van naam in de wijde omgeving, ging dat met vervaarlijk piepende banden en zwaar 

overhellend chassis, en gepassioneerde protesten van de achterbank gepaard. Vandaar dat ze in 

Amerikaanse films altijd met piepende banden rijden. Ze kunnen gewoon niet anders! 

Verkeersregels zijn er om… 

De manier van omgaan met regels die ik eerder heb uiteengelegd betreffende de mogelijk- en 

moeilijkheden in het (samen)werken met Amerikanen, gelden ook in het verkeer. Regels 

worden serieus nageleefd, maar als het uitkomt doet iedereen waar hij zelf lekker zin in heeft. 

En anticiperen doet niemand. Verwacht echt niet dat iemand vaart mindert als het stoplicht 

verderop, en op deze rechte wegen kun je stoplichten al heel ver van te voren aan zien komen, 

op rood staat. Die ABS moet ook wat te doen hebben! 

Anderzijds barst het van de politie. In de stad struikel je erover, en vooral tijdens lunchuur 

wordt het plezier van een wandeling opdringerig vergalt door de gillende fluitjes van de 

verkeerspolitie die door iedereen genegeerd het verkeer staan te regelen. Agenten zijn wel 

altijd erg vriendelijk, en de meest idiote toeristen vragen worden met geduldige uitgebreidheid 

beantwoord. In de suburbs gebeurt al helemaal niks op het gebied van de misdaad, dus hebben 

de dienders alle tijd om op de naleving van de verkeersregels te passen. Bonnen voor niet 

compleet tot stilstand komen bij een stopbord vormen een welkome aanvulling op het 

gemeentebudget. Snelheidscontroles vanaf een verdekte plek met een radargun in de hand zijn 

schering en inslag. U gaf geen richting aan bij het afslaan meneer! En waarom stopt u niet voor 

de streep? Dat is een gele streep op die stoeprand en u staat hier al een tijd stil. Bij rechts 

afslaan bij een stopbord altijd volledig tot stilstand komen meneer! U reedt 32 mijl en de 

maximumsnelheid is 30! 

Maar er zijn interpretatie problemen. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk waar je moet 

stoppen. Voor de streep zou je zeggen. Jawel, maar strepen worden nogal eens wel erg ver voor 

het kruispunt getrokken, dus je ziet nog niks als je voor de streep staat. Stoppen dus, en daarna 

voorzichtig doorrijden, en kijken of er niks aankomt. Maar, strepen ontbreken ook vaak. Dan 

moet je ter plekke van het stop here bord tot stilstand komen. Zulke borden staan er echt! En 

als ook die duidelijkheid ontbreekt moet je naar eigen inzicht handelen. Maar altijd ergens tot 

stilstand komen. En voor de zin van de officer tijdig. Anderzijds, aanwijzingen als 4 way stop, 

nodigen natuurlijkerwijze uit tot voorzichtigheid. Inderdaad, op een kruispunt is het vaak zo 

geregeld dat elke rijrichting voorrang moet verlenen. Wie het eerst komt, het eerste maalt. Een 

exercitie die de sociologie rijk vergelijkingsmateriaal biedt. Neem alle vooroordelen die je zelf 

hebt over welke soort bestuurder galant voorrang verleent, en welke er nog net tussendoor 

probeert te kruipen, en zie of ze kloppen. Mijn indruk is dat het verkeer in Nederland met deze 

verkeersregel niet uit de voeten zou kunnen komen. Maar hier werkt ie zeer goed. En 

afremmen en weer gas geven vindt niemand erg want je hoeft toch niet te schakelen. 

Een andere leuke voor de sociologen onder ons is de regel dat rechts afslaan altijd mag, ook als 

het stoplicht op rood staat. Dat kun je op verschillende manieren doen. Rustig aan is beter, 

want als het mis gaat heb jij het altijd gedaan, en met schade verhalen zijn ze hier niet 

kinderachtig. Maar er net voor langs kruipen bespaart tijd. Het imposante acceleratievermogen 

van auto’s met automatische versnelling komt goed van pas bij deze manoeuvre want je kunt 

soms veel tijd besparen door door rood te gaan. Deze regel leidt ook tot aanpassingen in routes, 

want zeker in de stad kun je met drie keer rechts afslaan ergens sneller komen dan met een keer 

linksaf. Wel altijd opletten of er geen no right at red light bord staat! Dan mag het weer niet. 

Zoals gezegd, rood duurt lang, vooral omdat men hier niet doet aan van die flauwekul om de 

verkeersregeling van een kruispunt aan te passen aan de verkeersstroom. Voorspelbaarheid 
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voor alles! Dus, we beginnen als alle lichten voor ons op rood staan, gaat eerst linksaf op groen 

(groene pijl), en daarna het gewone licht en mag iedereen doorrijden. Als het linksaf groen 

licht uitgaat moet je oppassen want dat betekent dat de rechtdoor rijders van de andere kant nu 

mogen. En ze accelereren hier ongenadig hard. Elk start is een dragrace! Rechtsaf mochten we 

toch al dus dat wordt niet aangegeven. Na een lange tijd gaat alles op geel en dan rood, en dan 

begint het spel in de dwars richting precies zo, eerst linksaf afslaan en dan rechtdoor enzovoort. 

Makkelijk te onthouden, maar natuurlijk niet altijd even efficiënt. Het duurt ongeveer 

anderhalve maand om de irritatie over het langdurige wachten af te wennen. En groene zones 

met stoplichten doen we natuurlijk niet aan.  

En de maximumsnelheid wordt goed nageleefd lazen we in de autokampioen? Nou, twee 

opmerkingen. Enerzijds zijn de snelheidsverschillen een stuk minder dan in Europa. Iedereen 

rijdt, ongeveer, even hard en dat rijdt zeer aangenaam. Anderzijds rijdt men zolang er geen 

politiecontroles zijn ruim boven de limiet. En de politie meldt in alle eerlijkheid in de lokale 

courant dat snelheidsovertreders alleen worden bestraft als ze duidelijk harder rijden dan de 

rest van het verkeer. Wij hielden ons de eerste keer in onze net gekochte auto op de interstate 

aan de maximum snelheid, 55 mijl per uur. Binnen een minuut waren we links én rechts, de 

weg heeft 4 stroken en we reden op de tweede, door vrachtwagens ingehaald. En dat zijn hoge 

en lange jongens hier, met achttien wielen! We konden ze vanuit onze toch hoge zitpositie 

goed tellen. Niet fijn! Dus je past je aan, en zet de cruise control op 10 of 15 mph sneller dan 

de aangegeven maximum snelheid. Rechts inhalen mag, en als het druk is maar nog wel door 

rijdt erg handig. Onze standregel is dat zolang we net harder als de trucks rijden, vrachtwagen 

als term doet geen recht aan de andere aard van deze voertuigen, het wel goed zal gaan. En dan 

kun je nog redelijk opschieten, want op de lange afstanden betekent dat 75 mijl per uur oftewel 

120 kilometer. Alleen is het eng om vrachtwagens zo hard te zien rijden. Bergaf, maar dat 

maak je in Illinois niet mee, zijn ze gewoonweg niet in te halen! Ik geloof nooit dat ze met 

zulke snelheden op tijd kunnen remmen als de nood aan de man is. Achter aansluiten bij een 

file gaat dan ook gepaard met veel in de spiegels kijken. 

De El 

New York heeft het vrijheidsbeeld, Frisco de Golden Gate, L.A. ja wat eigenlijk, en Chicago 

de “El”, de Elevated trains, de bovengronds metro die ratelend elke conversatie verstommend 

op hoge poten door de stad rijdt. Ook wel als L geschreven. Chicago is beroemd om meer 

zaken, maar de El is het meest fotogeniek. En het meest aberrant. Er zijn niet zoveel steden in 

de V.S. met een volwaardige openbaar vervoer systeem. En al heeft de El buiten het centrum 

niet de penetratie van de subway van New York City, voor de second city voldoet het systeem. 

Dat is hier al een prestatie, want zaken waar iedereen van profiteert zijn zeldzaam in Amerika. 

De El is wel lawaaiig, warm in de zomer, en koud in de winter. En extreem winderig, met 

middeleeuwse pijnbanken als zitelementen. En dat is het charmante. In dit van de efficiency en 

convenience aan mekaar hangend land, zijn ratelende treinen op 100 jaar oude gietijzeren 

constructies met houten perrons, en je moet echt opletten dat je niet in een gat of een te ruim 

bemeten spleet tussen de planken stapt, een anachronisme.  

In de jaren zestig dacht het gemeentebestuur iedereen een plezier te doen door te beginnen met 

de vervanging van de bovengrondse verbindingen door ondergrondse lijnen, de Red en de Blue. 

De laatste verbind de luchthavens via de loop met elkaar. Deze oplossing was veel handiger 

voor het verkeer, en comfortabeler voor de reizigers. Maar begin jaren zeventig ontdekten de 

inwoners van Chicago de charme van hun stad. Acties om oude gebouwen, voor iemand in 

Maastricht geboren een overigens lachwekkende term voor nog geen 100 jaar constructies, die 

op de nominatie om te worden gesloopt stonden te behouden hadden niet altijd succes, maar 
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vonden een grote weerklank in de samenleving. Langzaam keerde het tij. En de plannen om de 

El te slopen gingen in de kast. En nu is iedereen daar blij mee en vindt dat de L bij de charme 

van Chicago hoort. 

Prachtig. Alleen, als je in de eerste 10 tot 20 verdiepingen van een kantoor dat uitziet op de El 

werkt, zoals het geval is met de bank gebouwen aan 181 W. Madison en 200 W. Monroe die 

uitzien op de Brown en Orange op Wells street, kun je nog steeds niet ongestoord een 

conversatie voeren. Elke vijf of tien minuten wordt de rust ratelend verstoord. En ik bedoel 

echt ratelen! Heb je wel eens onder zo’n oude ijzeren spoorbrug gestaan op het moment dat 

daar een goederentrein overheen rijdt? Utrecht had er vroeger een paar. Dat deed goed pijn aan 

de oren! De El maakt minstens net zo veel lawaai. Maar dan over trajecten van vele kilometers, 

met aan weerszijden complete canyons van gebouwen die 100 tot 300 meter de lucht in steken. 

Dat weerkaatst als de beste! Werken op de 2e of 3e verdieping, dus op oog hoogte met de El, 

mag voor de passagiers, zeker de toeristische, een interessant gezichtspunt opleveren. Voor 

loonslaven in kantoordienst is het alleen maar erg vervelend! Pittoresk, maar annoying.  

Hoe is het ooit zo gekomen? Heel simpel. Net als in Europa werden tussen 1880 en 1890 

lokale vervoersmaatschappijen opgericht die allemaal ieder voor zich een lijn exploiteerden. 

Dat was niet echt handig. Overstappen kostte tijd en moeite want stations lagen nogal eens een 

eind uit elkaar. De gemeente vond dat in het licht van de wereldtentoonstelling van 1893, de 

Columbian exposition, waar Chicago z’n namaak Griekse tempels aan te danken heeft, niet 

sjiek, en verordonneerde een verbindingspoorweg om het centrum heen, die door alle lijnen als 

een soort van ruimbemeten keerlus moest worden gebruikt. Dat vergemakkelijkte het 

overstappen aanzienlijk. Men gebruikte toentertijd nog stoomtreinen, dus de herrie was toen 

nòg erger. En een lus is een loop, dus het gebied waar die treinen hun extended keerlus omheen 

maakten, heet sinds die tijd de Loop.  

Het bovengrondse karakter van de ondergrondse heeft er ook toe geleidt dat je in Chicago geen 

uitgebreide onderaardse winkelcentra zoals in Montreal zult vinden, ondanks dat het klimaat 

daar zonder meer toe uitnodigt. Veel meer dan een wandelgang met winkeltjes vanaf Marshall 

Fields aan State Street (red line) tot aan het stadhuis (blue line) is er niet. 

Er is nog iets met de L dat je moet weten. Eronder is het donker. En dat levert naast een echte 

Humphrey Bogart detective sfeer als het heeft geregend, de situatie op dat je auto’s niet aan 

ziet komen. Amerikanen steken de koplampen van de auto namelijk pas aan als dat echt nodig 

is, dus als ze zelf de instrumenten in de auto niet meer af kunnen lezen. En sommigen dan nog 

niet, want met een automaat hoef je toch nooit op de toerenteller te letten. En in de stad is de 

snelheidsmeter irrelevant. 

Dus daar sta je op een regenachtige herfstavond, de zon gaat hier vroeger onder dan je in 

Nederland gewend bent, we bevinden ons hier tenslotte op de breedte graad van Alicante, voor 

het voetgangerslicht te wachten. Je ziet mede voetgangers oversteken, dus je Hollandse natuur 

krijgt de overhand en je loopt mee over ook al is het rood, en TOET TOET. Hardhorende 

kennismaking met de uitstekende kwaliteit van de taxi toeters. Die had je niet aan zien komen! 

Klopt, vanuit de duisternis van de El krochten was die taxi met alleen stadslicht aan niet 

zichtbaar naast die afslaande Pickup met grootlicht aan. Puntje om op te letten wil je niet met 

een gipsvlucht terug naar huis moeten. 

Overigens, als je van sfeertjes houdt moet je Lower Wacker gaan beleven. Rijden is er al een 

hele belevenis. Blues Brothers fans weten waar ik het over heb. Ook midden op de dag is het er 

goed donker. De weg maakt verrassend veel bochten, en de vele betonpalen maken het er niet 

overzichtelijker en zeker niet veiliger op. Maar lopen is echt een belevenis. Op de stralendste 

zonnedag is het naargeestig duister. Donkere sujetten schieten weg als je aan komt lopen. 

Achter je hoor je zware voetstappen hol klinken. Een schim verdwijnt achter een betonpaal. 
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Als je langs de paal komt zie je niemand. Aan de andere kant van de paal raast het verkeer 

rakelings langs de rood wit geverfde vangrail. Aan de overkant ligt een zwerver op een bankje 

dat toen het nog in een park stond waarschijnlijk veel gelukkiger was. Verderop stoken ze een 

vuurtje. Drie mannen waarvan de gezichten verborgen worden door petten warmen hun handen 

eraan. Vier rijen lawaaiig verkeer verder schemert de Chicago river. Houdt die bolling in de jas 

een vuurwapen verborgen? Jakkie bah, gauw omhoog, de trap op, langs de ingewanden van een 

wolkenkrabber, gauw naar de bewoonde wereld. 

Ik speel je een wijsje m’n sijsje 

Op donderdag ga ik altijd wat eerder van kantoor. Dan doe ik er namelijk langer over om naar 

het station te lopen. En in de zomermaanden kan de middagpauze, zeker op woensdag en 

donderdag, behoorlijk uitlopen. De reden? Straatmuziek. 

Er wordt van behoorlijk niveau getetterd en getoeterd op de straten van Chicago. Niet door van 

die rondwandelende, nasaal neuriënde langharige Donovan imitaties, maar door solide bandjes 

en individueel opererende troubadours van professioneel niveau. Het muzikale onderwijs 

begint hier al vroeg, al op de lagere school wordt er volop muziek gefabriekt, en met de 

reputatie van Chicago als muziekstad en de moordende onderlinge concurrentie doet iedereen 

goed z’n best. Chicago kent veel muzikale tradities, en elke komt ruim aan bod. Iedereen kent 

natuurlijk de blues, die ook op straat veelal elektrisch versterkt, met een pittig ritme, een 

scheurende mondharmonica, en opzwepende zang ten gehore wordt gebracht. Ook veel jazz 

van verschillende soorten. Maar ook kletschmer, min of meer traditionele Joodse muziek, kent 

veel aanhang. De polka kent ook vele fans in Chicago. Daar heb je dan weer Duitse en Poolse 

varianten van. En natuurlijk komen bij de zomerse street festivals de instrumenten van het 

(voorouderlijke) land van herkomst waar dat dan ook geweest is uit het vet, en worden liedjes 

en dansen gedemonstreerd. 

De professionaliteit van veel straatmuzikanten is bewonderenswaardig. Uit een saxofoon, 

trombone, en een van plastic emmers gemaakt drumstel plus bekken wordt de sound van een 

swing combo, in ieder geval het ritmische karakter ervan, natuurgetrouw geproduceerd. Ik kan 

er tenminste niet aan voorbij lopen zonder in mijn tred mee te gaan met het ritme, en veel 

forensen onthaasten zo met mij. Maar ook een oude man die op zijn trekharmonica 

melancholieke melodietjes speelt in de middenberm van Upper Wacker Drive kan op mijn 

bewondering rekenen. 

In de zomermaanden organiseren bedrijven middagpauze concerten voor de deur. Goeie blues 

en jazz, soms een golden oldies band, altijd leuk om even bij staan te luisteren. In de buurt van 

een festival is het ook altijd druk met straatmuziek. En in de betere winkels, maar ook 

bijvoorbeeld wekelijks in de hal van het hoofdkantoor van de bank in Chicago, wordt door 

viool kwartetten en pianisten klassieke klanken rondgestrooid. Dat ze hier nog aan werken 

toekomen is een mirakel! 

Nieuws van het front – is hier ook wat leuks te doen? 

Wij willen stappen. Prima, ook daar hebben we online hulp beschikbaar. De meest uitgebreide, 

in Chicago althans, heet metromix. Te vinden op http://www.metromix.com/ of via de Chicago 

Tribune. En die krant, een van de grootste van Amerika, zorgt ook voor de reviews. 

Ik ben uiteraard in lekker eten geïnteresseerd, maar daar gaan we het nog wel een andere keer 

over hebben. We gaan vanavond naar de film. Eerst maar eens kijken wat er New this week is. 

Op vrijdag komt X-men uit (als jullie kijken is dat natuurlijk een andere film). Films komen 

meestal op vrijdag uit, nadat op donderdagavond de gala’s zijn geweest om de recensies op tijd 

in de krant te krijgen. Alhoewel de hype voor een film altijd al weken eerder begint natuurlijk. 
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Vreemd genoeg kunnen we op deze pagina geen recensie lessen. Daarvoor moeten we een 

pagina terug, waar we de blauwe onderlijnde letters al van verre herkennen. Een enkeling met 

een goed ontwikkelde Web-oog-hand-coordinatie had natuurlijk al geklikt. In het geval van de 

X-men is dat een flink lange recensie, meer dan twee kantjes bij het printen, met een niet zo 

positieve conclusie. Anderhalve ster. Deze sterren worden ook in de TV gids gebruikt, en ik 

kan er meestal mee leven. Anderhalve ster betekent zoiets als “net het aanzien waard”. De 

hoogste haalbare score is vier, drie is al een hele beste film (bijv. Titanic), twee is het aanzien 

waard, een is voor de liefhebber van het genre, en kneukfilms e.d. krijgen geen ster. Je kunt 

ook kijken waar de film draait. De X-men is in de week van 14 naar 20 juli op voldoende 

plekken te bekijken, ook in Wheaton (onderaan de rij). Daar kijken we ook even om te zien wat 

er nog meer draait. De populairste film staat bovenaan, Chicken Run. Even de recensie van 

deze alle leeftijden (G) film lezen. Je kunt geen kaartjes op internet bestellen. Daarvoor moet je 

opbellen, creditcard bij de hand houden, en na veel intoetswerk liggen de kaartjes bij de kassa 

klaar om op te halen. 

Aan de rechterkant van ons scherm hebben drie keuze velden zich opdringerig aan ons 

tentoongesteld. Die gaan we nu natuurlijk onderzoeken. Maar dat valt tegen. Je kunt alleen 

maar kiezen voor de naam van een film, van een bioscoop, of van een plaats. Niet eens een 

genre en dergelijke.  

Dat wordt niks zo. Op naar de muziek. Aan de linkerkant klikken we op Music. Een scherm 

toont ons de meest voor de hand liggende mogelijkheden om ons muzikaal te vermaken. Maar 

je kunt uiteraard ook zoeken. De keuze Blues / this weekend levert op 14 Juli 77 concerten op. 

Slik. Allyssa Jones speelt in de Catch 35 tot 18 Augustus. Maar eens kijken of dat wat is. Geen 

review. Wat is dat nou? Potverdulleme, zo komen we niet verder! AltaVista kent deze dame 

ook niet. Op Amazon ook niks te vinden over haar garing. Daar ga ik niet heen! 

Dan maar links boven op de Recommended knop klikken. En een heel rijtje, maar niet bepaald 

blues muziek, mogelijkheden dringt zich op. Kijken wat dat is. Oh, informatie over begintijd, 

parkeermogelijkheden e.d. van de concertzaal. Maar ik wil weten wat voor muziekvoedsel ik in 

de kuip heb! Ten einde raad maar op Critics’ review geklikt. En daar vinden we eindelijk de 

lang gezochte muziek kritieken. Dat internet is mooi, maar niet altijd perfect. 

Nog een tip. Kijk eens naar de festival guide. Een goede manier om relaxt de zomer door te 

komen in Chicago. Hebben we het een andere keer nog wel eens over. 

Als je wat verder weg wilt gaan kun je het beste met een search engine werken. Het kost enige 

moeite, maar wij hadden voor onze vakantie binnen een half uur alle mogelijke informatie, 

inclusief beschrijvingen van wandelingen, campings e.d. over de Adirondacks te pakken.  

Het aantal sites met informatie over Chicago en omgeving is niet bij te benen. Nou vooruit, een 

paar dan. Dagelijks nieuws, dat in de loop van de dag wordt bijgehouden, en het weerbericht is 

ook zeer informatief, op de Chicago Tribune site, http://chicagotribune.com/. Architectuur 

wandelingen zijn te vinden op http://www.architecture.org/. en de vele online gidsen: 

http://www.chicagozone.com/, http://home.digitalcity.com/chicago/,  

http://www.ci.chi.il.us/Tourism/, http://chicago.sidewalk.citysearch.com/ (Microsoft), 

http://www.lonelyplanet.com/dest/nam/chi.htm (Lonely Planet), 

http://travel.roughguides.com/content/511/index.htm (Rough Guide), en de homesite van het 

statsjie waar wij wonen: http://city.wheaton.lib.il.us/cow/frames/index.html. Het Field 

museum: http://www.fmnh.org/, en het weerbericht met temperatuur in graden Celcius: 

http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/UnitedStates/Midwest/Illinois/Chicago/Forec

ast/. Click ze! Oh ja, files bekijken kan op <> 

http://chicagotribune.com/)
http://www.architecture.org/
http://www.chicagozone.com/
http://home.digitalcity.com/chicago/
http://www.ci.chi.il.us/Tourism/
http://chicago.sidewalk.citysearch.com/
http://www.lonelyplanet.com/dest/nam/chi.htm
http://travel.roughguides.com/content/511/index.htm
http://city.wheaton.lib.il.us/cow/frames/index.html
http://www.fmnh.org/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/UnitedStates/Midwest/Illinois/Chicago/Forecast/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/UnitedStates/Midwest/Illinois/Chicago/Forecast/
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Addendum – gemaskerd bezoek 

De buren hadden laatst bezoek van ongenode gasten. De Dalton’s, ma met vier, pardon vijf (?) 

zoons, allen gemaskerd, hielden onder bedreiging met gevaarlijke steekwapens een deel van de 

kelder bij de buren bezet. Paniek in de tent. De politie werd er bij geroepen. Gewapend 

spoedde de Hermandad zich in de kelder, maar de diender keerde na een diepgaand, meer dan 

een kwartier durend onderzoek onverrichterzake terug. Helaas, hij kon niets uitrichten. De 

boeven hadden zich professioneel verschanst. Niets aan te doen. Het enige wat misschien kon 

helpen was ze wegpesten. Uitroken met een in ammoniak gedrenkt vod, luide muziek afspelen, 

een fel licht erop zetten. En dat hielp. Binnen een half uur gaf moe haar jongens het signaal dat 

ze er van tussen moesten. En al snel zat de Raccoon familie boven in een hoge boom. 

Wasberen zijn een plaag. Althans hier in de suburbs. Je kunt de garagedeur als het donker is 

geen uur open laten, of een vingervlugge vreemdeling vergrijpt zich aan wat ie daar kan 

vinden. Het afval in de vuilnisemmer bijvoorbeeld. Chipmunks, grondeekhoorns die geen 

familie van de eekhoorn (squirrel) zijn maar van de muis, willen daar ook graag van 

meeprofiteren, maar die zijn te klein om veel leed te veroorzaken. En skunks, alhoewel er 

genoeg door de buurt heen wandelen, mijden mensen. Alsof ze stinken. Een enkel vogeltje 

waagt zich in de garage, echter nooit erg lang. Maar raccoons, dat is een ander verhaal. Het 

zijn goede klimmers, snelle renners, en hun handjes zijn verbazingwekkend “handig”. Ook een 

raam opengelaten op de bovenverdieping is niet veilig voor deze rakkers. En ze hebben scherpe 

tandjes! Bij de buren is er een jaar geleden al een keer eentje door het daklicht van de 

badkamer gevallen, en de wet heeft toen maar een paal door dat raampje gestoken om de kleine 

pest er uit te krijgen, want zich in de badkamer wagen om hem of haar eruit te jagen trok de 

diender niet. Ook bij het laatste voorval bleef de stok met lus ongebruikt. Maar stank, daar 

kunnen deze viervoeters niet tegen. Dus konden we nog een uur bekijken hoe moeders haar vijf 

jongen zo hoog mogelijk de boom in loodste, veilig buiten bereik van die stinkers. We hebben 

ze daarna niet meer gezien. Volgens de Schwiebertje waren de jongen een week verwijdert van 

het huis uit gaan. Toen voelden we ons niet meer zo schuldig over de uit huis zetting. 

Nou nog een manier vinden om de chipmunk die zijn holletje onder de veranda aan de voorkant 

heeft gemaakt, en die steeds de garage binnenglipt op zoek naar eten als we ‘m open laten 

staan, wat elke dag wel gebeurt, weg te krijgen. We hebben nog een voorraad vogelvoer over 

van de zachte winter, en daar heeft de snel trippelende dief het op voorzien. Ja, de wilde natuur 

in de westelijke suburbs wil ook wat!  


