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Voorwoord
Voor ons koperen huwelijksjubileum konden we twee dingen doen: een
feestje geven voor vrienden en familie of onszelf fêteren met een leuk reisje.
Het werd, getuige dit reisverslag, een weekendtrip naar New York. Op de
zaterdagavond van het paasweekeinde vierden we ons 12,5 jarig
trouwjubileum “on Top of the Rock(s)” van het Rockefeller Center.
Dit reisverslag is hier een herinnering aan, maar voor onszelf ook een mooi
naslagwerkje voor het geval we besluiten ooit nog eens die trip te maken.
Vooraf waren er voor ons veel onduidelijkheden over hoe zo’n reis dan
verloopt. Hopelijk beschrijf ik genoeg om voor een ander de onzekerheden
weg te kunnen nemen. Zelf hebben we ons er van tevoren enorm in verdiept
via websites (fora en dergelijke) maar ook via navraag bij vrienden en
kennissen. Waar mogelijk zal ik de websites vernoemen. Iedereen hartelijk
bedankt.
Dit boekje is in een kleine oplage verschenen, één stuks om precies te zijn.
Elektronische versies vind je op mijn website, net als alle foto’s. Het
copyright zoals dat in de boekenwereld gebruikelijk is, is ook hier van
toepassing.

Veel leesplezier,
André de Winkel
www.adewinkel.nl

Inhoudsopgave:

April 2011

De voorbereiding

Plannen en verzamelen
Het boeken van de reis had nogal wat voeten in de aarde. We gingen in April
maar de reisgidsen lopen tot eind Maart. We hadden een optie genomen op
een combinatie (reis en hotel) maar in Januari bleek deze ver over ons budget
te gaan. Dan maar weer de boeken in en uiteindelijk op de website van
Ebookers1 een mooi hotel (inclusief reis) gevonden net buiten New York. Het
hotel ligt in Jersey City aan de andere kant van de Hudson; met de metro op
kruipafstand. We boekten later ook nog een parkeerplaats op Schiphol.
Bovendien reserveerden we later, op aanraden van vrienden, ook een hotel
bij het vliegveld omdat het tijdsverschil met Amerika er voor zorgt dat het
een hele lange dag wordt. Het hele vroege opstaan zou dat alleen maar erger
maken.
Maar met een reis boeken ben je er nog niet. Je hebt ook nog paspoorten
nodig, omdat identiteitskaarten niet geaccepteerd worden. We hoorden
gelukkig op tijd dat we nog een visum aan moesten vragen bij de ESTA2, de
overheidsinstantie in de USA die dit afhandelt. Vooraf zie je er tegenop,
maar binnen enkele minuten is dit allemaal geregeld.
Verder hadden we nog wat adapters nodig omdat in New York de
stroomvoorziening anders is geregeld. En met alle elektronica die de mens
heden ten dage meesleept heb je er wel een paar nodig. We moesten ook nog
op zoek naar doosjes en potjes voor de meeste dingen die je op reis meezeult
zoals contactlenzenvloeistof en dergelijke. Die mogen maar in kleine
hoeveelheden mee het vliegtuig in en je wilt op reis geen tijd verspillen aan
het zoeken naar die spullen.
Omdat ik geen zin had om met mijn zware 40D (en lenzen) op pad te gaan
kocht ik nog een fijne compact camera die we voor meer citytrips zouden
kunnen gebruiken.
1
2

www.ebookers.com
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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De lijst
Vrienden en collega’s van ons adviseerden een lijst te maken van dingen die
we zeker willen zien. Niet dat je alles op de lijst kan bekijken maar dan heb
je een doel en loop je niet als een kip zonder kop door de stad. In New York
heb je drie organisaties die een zogenaamde “`New York Pass3” (of andere
naam) aanbieden. We hebben ze alle drie van tevoren goed bekeken en
vergeleken met onze lijst. Behalve de prijs is het vaak geen haalbare kaart
om in die korte tijd alles uit zo’n kaart te halen waardoor je flexibeler ben
zonder. De voorrang die je zou krijgen, zoals geclaimd wordt, staat op
meerdere fora4 ter discussie.
Onze lijst bevat minimaal de volgende locaties:
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atractie/ bezienswaardigheid
Top of the Rocks
Empire State Building
American Museum of Natural History
World Trade Center
Mariott Marquis (uitzicht)
Grand Central Train Station
Broadway Avenue
Times Square
Battery Park

Adres
30 Rockefeller Plaza
350 5th Avenue
175-208 central park west
Vesey Street
1535 Broadway
East 42nd Street
Broadway Avenue
Times Square
State Street

En als we tijd over zouden hebben dan ook nog deze:
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
4

Atractie/ bezienswaardigheid
Madame Tussaud NY
Madison Square Garden
Madison Avenue Shopping
Brooklyn Bridge (River Café ?)
Ellis Island (vanaf Hotel)
Statue of Liberty
Guggenheim (gratis op vrijdag)
MoMA (pay what you want vr 4-8 pm)
Radio City Music Hall

http://www.newyorkpass.com
http://www.allesamerika.nl/forum/
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Adres
234 West 42nd Street
4 Pennsylvania Plaza
Tussen ESB en central park
1 Water Street
Freedom Way, New Jersey
#1 train to South Ferry stop
Hoek E 88th street en 5th Avenue
W. 53rd Street tussen 5th en 6th Aves
6th Avenue en 50th street

Wo 20 April 2011 Het vertrek
Schiphol
Onze zonen (15 en 16 jaar) komen vrij vlot uit school en dan kunnen we
meteen vertrekken. De hond wordt “ergens onderweg” afgezet om te logeren
en daarna kan de reis dan daadwerkelijk beginnen. Met een “onderwegmaaltijd” komen we nagenoeg zonder files op Schiphol aan en verkennen we
meteen ons eerste hotel. We blijven hier slechts één nacht en we gaan in de
avond nog wat Geocaches5 zoeken zodat de eisen niet al te hoog zijn. Het is
maar om te slapen. Het grote Van der Valk hotel langs de A4 ziet er prima uit
voor dit doel. Wel een beetje gedateerd en slecht onderhouden maar dat is
slechts de buitenkant. Binnen ziet het er goed uit.
Nadat we ons kort opgefrist hebben stappen we weer in de auto en zoeken we
wat caches rondom Schiphol. Zo belanden we ergens bij de bloemenveiling
en in klein stuk bos naast een nieuwe woonwijk in Hoofddorp. Het bos is
leuk en de woonwijken zitten kort op elkaar. We komen snel tot de conclusie
dat dit geen wijk is waar wij zouden willen wonen.
De laatste cache van de avond leidt ons nietsvermoedend naar het eerste
Bulderbos wat men ooit aangeplant heeft om de Polderbaan te verhinderen
maar de naastgelegen parkeerplaats voor vliegtuigspotters leert dat dit niet
gelukt is. De baan ligt aan de buitenkant van het vliegveld in de buurt van
Vijfhuizen.
We spotten zelf ook een tijdje de vliegtuigen die hier opstijgen maar verder
dan de namen van bekende vliegtuigmaatschappijen komen we niet. De
medespotters zijn allemaal uitgerust met camera en communicatieapparatuur
waardoor ze meer info hebben. Morgenochtend kunnen ze ons bekijken. We
zullen zwaaien.

5

http://www.geocaching.com/
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Do 21 April 2011

De grote plas over

Delta
We pakken alle onze spullen weer in en vertrekken naar de grote
parkeerplaats van Schiphol: P3 langparkeren. Daar aangekomen staan er
twee mensen ons op te wachten die melden dat de parkeerplaats vol is en ons
naar een andere parkeerplaats willen sturen. Argumenten dat we al
gereserveerd hebben zijn voor de blijkbaar chagrijnige afgekeurde politie
agent niet afdoende en er dient bewijs te worden afgeleverd. Gelukkig had ik
een afdrukje in de kofferbak zitten, dus dat was zo geleverd. We zoeken een
plaatsje op het volle parkeerterrein en stappen in de bus die ons direct naar de
vertrekhal brengt. Een goede service.
Omdat ik thuis was vergeten om in te checken via de site van KLM, was dat
de eerste klus die we moesten klaren. De zelfbedieningsterminals zijn
eenvoudig in gebruik maar vragen je wel het hemd van je lijf. Ze kunnen je
paspoort scannen maar dat verhindert niet dat er veel informatie handmatig
ingetypt moet worden. Ook je adres in New York willen ze weten. Vreemd
genoeg is die informatie niet gekoppeld aan de eerdere invulacties tijdens het
boeken. Daarna kunnen we uitgebreid gaan lunchen en gaan we richting het
vliegtuig. Koffers hebben we niet, dus één lange rij kunnen we gelukkig
overslaan.
Bij het boarden moeten we allemaal nog even door de bodyscan en krijgen
we nog wat controlevragen van één van de Schiphol-medewerkers
voorgelegd.
Ieder
afzonderlijk
moet
antwoord
geven maar
door
de
slaperige
toestand
van
de
jongste
zoon is dat
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niet altijd eensluidend. De medewerker is vol begrip waarna we snel zitting
kunnen nemen in het grote vliegtuig. Het is een Boeing 767 van Delta
Airlines. Hier kunnen er een heleboel in.
Aan boord ziet het er prima uit. We krijgen twee plaatsjes aan het raam en
twee in het midden. Dankzij het plaatsje aan het raam kunnen we op onze
GPS mee kijken met de route en de snelheid. Ook kunnen we wat foto’s
maken. Het vliegtuig gaat met een snelheid van gemiddeld 830 kilometer per
uur op een hoogte van 10600 meter via Engeland en IJsland naar Canada. We
raken net niet Groenland.
Om de tijd te doden vertonen ze op een groot scherm (en wat kleinere)
diverse films die mij niet zo veel boeien. Ronny heeft op zijn IPod zijn eigen
films bij, maar die heb ik al gezien. Af en toe krijgen we wat te eten of te
drinken. Tegen het einde van de reis gaan we lager vliegen en kunnen we wat
meer van het Amerikaanse landschap bekijken. Het is een dor en uitgestrekt
landschap, althans vanuit het vliegtuig. Aan de kustlijn valt ons het grote
aantal olieopslagtanks op. Waarschijnlijk omdat die vanuit de lucht het
makkelijkste te zien zijn.

De landing zelf gaat vrij eenvoudig alleen de glijvlucht er naar toe is wat
hobbelig. Net voordat we onze “seatbelt” aan moeten doen komen we in een
8

luchtzak terecht en zien we mensen en spullen door de cabine vliegen. Even
schrikken maar uiteindelijk kunnen we er later wel om lachen. We landen om
13:30 uur op Newark (NJ).

Customs
Een van de meest gewone gebruiken die je in een ander land als eerste moet
doen is een paspoortcontrole. Zo ook in Amerika. Als we het vliegtuig
uitlopen komen we in een enorme hal waar we kunnen aansluiten in diverse
rijen. We slaan die van “US Residents” en “Diplomats” over om in de
enorme rij van “overigen” te gaan staan. Met filmpjes op TV schermen
probeert men ons, in Engels en Spaans, te overtuigen van het nut en de
noodzaak. Ook verteld men hoe men zich straks dient te gedragen. Het
gebruik van GSM’s of camera’s is hier ten strengste verboden. Dit mag
blijkbaar niet de buitenwereld in.
Als we bijna halverwege zijn stuurt men ons door naar de rij waar eerst de
Amerikanen stonden. We hebben pech als we bij een pennenlikker terecht
komen die de letter van de wet exact naleeft. Zijn collega’s aan de andere rij
controleren de mensen blijkbaar sneller of onnauwkeuriger. We moeten onze
vingerafdrukken inscannen en er wordt een iriscopie (ogen) gemaakt. Ook
neemt hij ons formuliertje onder de loep welke we in het vliegtuig in moesten
vullen. Ook daar moesten we weer onze hele personalia invullen, inclusief
verblijfplaats en de waarden van onze bezittingen. Hoeveel we bij hebben
aan geld en goederen is al lastig te omschrijven; laat staan wat je denkt achter
te laten in Amerika. De tienduizend dollar grens haalden we gelukkig niet
anders hadden we nog meer schrijfwerk moeten verrichten. Ook hier weer
vreemd dat de “US customs and Border Control” niet samenwerkt en de
gegevens haalt bij de ESTA.
Net voor het moment dat Perry aan de beurt is stapt Bianca buiten het
gebiedje van de controle (gemarkeerd op de vloer) om hem zo de
gelegenheid te geven bij het apparaat te kunnen. De ambtenaar van dienst
vindt dit niks en dreigt met het inhouden van de paspoorten als ze niet snel
terug over de lijn stapt. Hij had blijkbaar een hele slechte dag. Maar
uiteindelijk krijgen we de benodigde stempels op onze paspoorten en
formulier. Daarna kunnen we het vliegveld van Newark verlaten.

9

Courtyard Hotel
We kunnen op twee manieren naar het hotel. Één van de opties is met de bus
naar het station van Newark en dan de “PATH6” die naast het hotel stopt. We
verkiezen de tweede mogelijkheid door een taxi te nemen zodat we een mooi
zicht op Manhattan hebben (volgens de berichten op de diverse fora). En dat
klopt ook. De vriendelijke taxichauffeur van Afrikaanse origine spreekt een
mix van Amerikaans en Spaans. Hij vraagt uiteraard waar we vandaan
komen en zodra hij ontdekt dat onze hoofdstad Amsterdam is weet hij te
vertellen dat Nederland het ware vrije land is. Uiteraard roemt hij het vrije
gebruik van drugs en dames achter glas. Zoals hij het verteld kunnen we er
allemaal hartelijk om lachen. Het is interessante rit langs verlaten en
vervallen industrieterreinen wat ons uiteindelijk een schitterende blik op de
stad oplevert.
De taxichauffeur weet het hotel blindelings te vinden. Op deze zonnige dag
ligt het hotel er netjes en verzorgd bij. Als we inchecken leggen we onze

rugzakken op de ruime kamer en frissen we ons weer op om voor het eerst de
stad in te gaan. Het hotel ziet er netjes uit en heeft alle voorzieningen die we
nodig hebben de komende dagen.
6

http://www.panynj.gov/path/
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WTC
Gelukkig is de metro dichtbij en kunnen we even later vrij snel uitdokteren
hoe het precies werkt. We hebben geluk een dame van de “PATH” staat ons
bij. De PATH is een trein tussen New Jersey en New York. Je komt er mee
van 33rd Street en WTC naar Newark en Hoboken. Het is even lastig om op
het perron te ontdekken welke trein je nu precies moet hebben maar al snel
zitten we in de trein naar het WTC, of wat daar nog van over is.
Op het enorme
perron nemen we
de immense trappen omhoog. Na
de grote straten bij
het hotel zijn we
ook hier weer
onder de indruk
wat die Amerikanen allemaal uit
de grond stampen.
En dat wordt nog
versterkt als we op
Ground Zero terecht komen. Bij een informatiestand staat gelukkig een begeleide groep en
kunnen we meeluisteren wat de gids allemaal te vertellen heeft. Het is
verleidelijk om mee te lopen met de groep maar we kiezen er voor om toch
ons eigen pad door de stad te volgen. Van de vernieuwing van de Twin
Towers is nu alleen nog
maar de grote bouwput te
zien. Als we iets verder
richting het oosten lopen,
zien we een museumpje
waar we binnengaan. We
zien er de verwoestingen
zoals ze in 2001 waren,
maar ook de plannen die
voor de toekomst hebben.
Een maquette geeft aan hoe
het er over een aantal jaren
uit komt te zien.
11

Lower Manhattan
We kijken nog even bij de St. Pauls Church naar de klok die London
geschonken heeft aan de brandweerlieden van New York. Daarna lopen we
verder naar Pier 17 via John Street. Daar liggen een aantal oude schepen om
te bezichtigen en je hebt hier een mooi uitzichtpunt over de Brooklyn Bridge.
Helaas is hij deels ingepakt voor onderhoud.
We vinden hier onze eerste
cache. Aan de overkant heb
je River Café wat een nog
mooier uitzicht zou moeten
zijn. Vanaf hier ben je daar
nog even mee bezig dus die
bewaren voor de laatste dag
vanwaar we naar het
vliegveld kunnen gaan. We
gaan eerst richting Battery
Park en nemen dan de Ferry
naar Staten Island.
Als we weer terug lopen drinken we nog een koffie op de hoek van Water
Street en John Street. Aan de overkant hangt een rare klok met alleen maar
genummerde
vakken.
Deze
trekt veel bekijks.
Onderweg komen
we de bekende
“film-items”
tegen zoals een
ijscotruck,
een
schoolbus en heel
veel taxi’s.
Onderweg naar Battery Park lopen we langs het financiële centrum van de
wereld: Wall Street. Gezien het tijdstip zou je hier veel mensen in pak met
koffertje verwachten maar die zien we nagenoeg niet. Alleen maar heel veel
toeristen. Vast vanwege Pasen. Het valt eigenlijk een beetje tegen. Wel leuke
plaatjes maar meer ook niet. Waarschijnlijk moet je hier buiten het
vakantieseizoen rondlopen.

12

Bij “The Bull”, helemaal aan het begin van Broadway, staat een grote groep
toeristen te dringen voor een foto met de koperen stier. Straatartiesten zijn
ook een bezienswaardigheid en foto-object.

Als we in Battery Park aankomen worden we begroet door een laagstaande
zon, wat eekhoorns en straatartiesten die opruimen. Het is al na 18:00 uur en
blijkbaar is het dan voor de toeristen genoeg geweest. We lopen langs de
Hudson richting de Staten Island Ferry. Aan de overkant kunnen we ons
hotel en het Vrijheidsbeeld zien. We komen langs het monument van de
Tweede Wereldoorlog en merken dat er veel New Yorkers op de grote stenen
13

staan.
Als we de hal van het station van de ferry betreden dan zijn we niet alleen.
Veel mensen die naar huis willen; maar ook een grote groep toeristen die
alleen maar een retourtje pakken om het Vrijheidsbeeld van een andere kant
te zien. Ze krijgen tevens een mooie skyline van New York te zien.

Eenmaal op het water wordt het wel iets frisser en komt er een wind
opzetten. Gelukkig kunnen we binnen zitten en heb ik de mogelijkheid om
mooie foto’s te maken van het Vrijheidsbeeld. Die op de cover van dit boekje
is er daar één van; misschien wel de mooiste van die dag.

14

We merken dat er zelfs op dit ietwat late tijdstip er toch nog vier veerboten
actief zijn en allen bevolkt met een paar honderd passagiers. In de monding
van de Hudson liggen een paar schepen voor anker. Een mooi plaatje met de
brug op de achtergrond. Bij aankomst op Staten Island keren we met dezelfde
veerboot weer terug, al moeten we daarvoor wel eerst de boot verlaten.
Richting Manhattan heb je een prachtig uitzicht vanaf het voordek over de
skyline van New York. Blijkbaar hebben anderen dat ook gezien en in notime worden we overspoeld met fotografen of zij die denken dat ze dat zijn.
Het is lachwekkend om te zien dat men achter glas staat te flitsen of foto’s
neemt met de IPad.

Aan de andere kant nemen we een lekkere Panini op zijn New Yorks. Een
beetje pittig en wat er allemaal precies in zit blijft onduidelijk. Met de metro
gaan we terug naar het hotel. Niet zonder slag of stoot, want voordat je het
weet zit je in de verkeerde metro en moet je op zoek naar een alternatieve
route. Maakt niet uit. In de komende dagen leren we hoe de metro werkt.
Onze eerste conclusie is dat New York een wereldstad is, waarin alle clichés
die je in de films ziet, ook voorbij ziet komen maar ook weer teniet worden
gedaan. Niet iedereen loopt hier met een blaffer tussen de broeksriem, is
werkeloos en onvriendelijk tegen alles wat niet Amerikaans is. Integendeel!
We hebben erg vriendelijk mensen vandaag gezien. Behalve die douanier
dan. Die had vast een slechte dag. Wij niet!

15

Vr 22 April 2011 Uitzicht, uitzicht, uitzicht.
Empire State Building
We hebben na de lange dag van gisteren lekker geslapen, al waren we rond
half vier allemaal opeens wakker. Door het tijdsverschil van zes uur zijn we
relatief vroeg wakker en kunnen we in de lobby van het hotel op tijd genieten
van een uitgebreid ontbijt. Daarna stappen we in de metro richting 33rd
Street. Eenmaal boven lopen we meteen naar het hoogste gebouw van de
stad: Empire State Building (ESB). We sluiten precies om 09:00 uur
aan in de rij die er al staat en merken aan een familie uit
België, die voor ons staat, dat dit nog wel even kan duren.
Ze hebben een New York Pass maar moeten toch
aansluiten in de rij om een kaartje te bemachtigen.
Een vriendelijke straatverkoper van ESB wil wel
een deal met ons maken door Perry voor een
twaalfjarige door te laten gaan. We kunnen
hierdoor eenvoudig de rij overslaan en na
betaling staan we binnen een paar minuten in
de hal te wachten totdat we naar boven
kunnen. De Belgen kozen eieren voor hun
geld en staan vrijwel meteen achter ons.
Ondanks dat ze er al voor betaald hadden
met hun New York Pass, hebben ze toch
maar weer betaald bij de straatverkoper om
zo de immense rij te vermijden.
We krijgen eerst een uitleg over de geschiedenis van het gebouw en een
compilatie van films waarin het ESB te zien was. Een flink deel zijn in
zwart-wit. Daarna een mooie film die op beweegbare stoelen de stad en het
gebouw laat zien. Erg grappig! Daarna is het tijd om de stad vanaf boven te
gaan bekijken. Vanwege het mooie weer kunnen we over de gehele stad
uitkijken en zien we zo alles. Boven het gebouw staat wel wat wind en is het
enigszins fris te noemen maar dat mag de pret niet drukken. We zien een
aantal dingen die we zeker nog willen bekijken zoals het Rockefeller Center
en de Queensboro Bridge. Eenmaal weer beneden zit er dame aan een bureau
in de hal van het ESB die door zowat iedereen zesduizend keer wordt
gefotografeerd. Ze kijkt niet op of om en is het blijkbaar gewend. Buiten zien

16

we een nog langere rij mensen die allemaal nog naar boven willen. We
hadden blijkbaar geluk.

Via 6th Avenue lopen we naar het Grand Central Train Station. Onderweg
vergapen we ons nog even aan de vele werkzaamheden die ze in de stad
verrichten. En niet alleen boven de grond. Ook ondergronds zijn ze er druk
mee. In een ogenschijnlijk klein stukje wegdek, hijst een kraan
bouwmaterialen via een grote buis tientallen meters de grond in. Als je er
naast staat zie je pas hoe diep dit is.

17

Op het centraal station is het druk, mede ook vanwege “Earth-day”. Op
diverse stands en t-shirts staat “E-Day”. In de hal van het station staat een
groep schoolkinderen te zingen, daarom heen een handvol ouders en andere
belangstellenden. We lopen een kort rondje door het enorme gebouw. Vooral
het veel gebruikte marmer valt ons hier op. Via de Central Market, met
allerlei luxe en lekkere delicatessen welke we niet allemaal thuis kunnen
brengen, lopen we via
de achterkant van het
gebouw weer de
straat op. Nog meer
kraampjes
met
organisaties die “Eday” een warm hart
toedragen.
Een
groepje in het groen
geklede dames en
heren ontregelen voor
het grote treinstation
het verkeer door
zoveel
mogelijk
aandacht te trekken.
En
dat
werkt.
18

We zetten onze reis voort naar de Public Library. Onderweg zien we de
oneindige stroom mensen en gele taxi’s. Voor het mooie gebouw worden
mensen geïnterviewd, staan verkopers hun waar aan te bieden en krijgen
grote groepen uitleg
van gidsen die
zichtbaar heel wat
uit
te
leggen
hebben. Als we
binnen
gaan
verbazen we ons
hoe groot dit uit
steen, marmer en
hout opgetrokken
gebouw eigenlijk is.
In
de
vele
vertrekken kijken
we naar de flinke
rijen mensen die
daar boeken zitten te lezen. We lopen er langs en het verbaasd ons hoe rustig
het er is. Niemand kijkt op van de stroom toeristen die dit ook op hun lijstje
hadden. De grote leeszaal hebben we al in een aantal films gezien. Leuk om
er nu ook eens te staan. Maar tijd om een boek te lezen gunnen we onszelf
niet.

.
19

Times Square
Achter de bibliotheek lopen we even kort door Bryant Park maar daar is op
dit moment van de dag niet heel veel te zien. Richting Times Square kopen
we wat kleren om onszelf iets warmer te kleden. De kou van deze dag was
een klein beetje een verrassing. Lastig om in te schatten maar het zal een
graad of veertien zijn. We gaan allemaal voor een extra trui. Perry koopt er
ook een petje bij. Op het grote plein, genoemd naar de grote krant die hier
ooit eens kantoor hield, is het een drukte van jewelste. Mensen staan in de rij
bij Madame Tussaud en die kunnen we dus van de lijst schrappen. Lang
wachten doen we dit weekeinde niet aan. In deze stad is zo veel meer te
beleven.

De mensen lijken allemaal van en naar Broadway te lopen, net als wij. De
enorme billboards schreeuwen om het hardst om je kaartjes te doen kopen
voor allerlei shows die ze er hebben. Ook de verkopers op straat spreken je
aan. En niet alleen voor de shows, films en theatervoorstellingen. We krijgen
ook kaartjes aangeboden voor de Playoff Basketball in Madison Square
Garden voor vanavond. Daar spelen de New York Nicks tegen de New York
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Rangers. Dit is zeker een topper maar de 250 dollar die ze er voor vragen zijn
ons wat te gortig.
Halverwege Broadway staat het moderne Marriott Marquis wat een mooi
restaurant schijnt te hebben:
The View. Dit draait rond
bovenop het grote hotel en
biedt een mooi uitzicht over
de stad. Helaas is het nog
gesloten. Het hotel ziet er
netjes en verzorgd uit. Hier
hadden we ook kunnen
verblijven al had dat de prijs
nog iets opgedreven. We zijn
tevreden met wat we hebben!
Buiten staan nog meer stands die nagenoeg allemaal E-day als onderwerp
hebben. Een band speelt het publiek naar huis. Niet zo zeer de muziek maar
de zang is verschrikkelijk om aan te horen. Op één van de billboards
verschijnt af en toe het straatbeeld en kunnen voorbijgangers zichzelf zien
lopen. Als je maar goed genoeg zwaait zie je jezelf en wordt je misschien
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uitverkoren om heel even te figureren in één van de reclame filmpjes. Een
leuke manier van reclame maken die nagenoeg alle omstanders boeit. We
zien ook een aantal elektrische auto’s. Nieuwe, maar ook een oude De Lorian
inclusief een flinke batterij accu’s in de kofferbak en verwijzingen naar
“Back to the Future”.

Rockefeller Center
Onderweg naar Rockefeller Center (RC) komen we nog een leuk
watervalletje tegen maar de cache die er bij hoort vinden we helaas niet. We
feliciteren elkaar met ons koperen huwelijk want inmiddels in het
middernacht Nederlandse tijd. De kassa bij het RC is wonderwel snel te
bereiken. Hier kan je kaartjes kopen voor een vooraf besproken tijd zodat
wachten tot een minimum wordt beperkt.

Het is inmiddels 17:00 uur lokale tijd en we mogen om 21:00 uur naar boven.
In de tussentijd lopen we Madison Avenue af op zoek naar de allerlaatste trui
die we nog nodig hebben om de kou boven op het RC, “Top of the Rock”
genoemd, te kunnen weerstaan.
We vinden nog een leuke in het Nike Center, waar echt van alles te koop is.
Onderweg passeren we verschillende fanwinkels van de clubs die in New
York huizen. Maar niet alleen de winkels en gebouwen zelf zijn het
aankijken waard. De architecten hebben zich aardig uitgeleefd. En alles zo
hoog mogelijk natuurlijk.
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Het slenteren langs de winkels in de mensenmassa werkt vermoeiend op de
voeten. Een blik op de Garmin leert dat we, eenmaal terug in het Rockefeller
Center, bijna twintig kilometer te voet hebben afgelegd. We gaan zitten voor
het avondeten en kijken ondertussen naar de verrichtingen op de
ijsschaatsbaan naast de het winkelcentrum onder Top of the Rock. Als we
dan binnen mogen, kunnen we vrijwel meteen de lift in omhoog. Ze laten het
doen voorkomen alsof je wordt afgeschoten. Door het doorzichtige plafond
van de lift, geven de lichten in de schacht je ook echt het idee dat dit zo is.
Een mooi effect. Onderweg naar boven ploppen de oren van de druk. Maar
het wachten blijkt het waard te zijn. Een onnoemelijk aantal lichtjes geven
een mooi effect. Lastig om te fotograferen maar toch lukt het een paar keer.
Er zijn maar weinig punten in het landschap die we kunnen herkennen. De
meegeleverde kaart geeft ook geen uitsluitsel. In het donker heb je daar
helemaal niks aan.

Vanaf hier lopen we rechtsreeks naar de metro die ons terug naar het hotel
brengt. Heel even zitten we in de verkeerde “PATH Train” maar een
vriendelijke New Yorker weet dat dit komt door de playoff van vanavond.
Dan hebben ze tijdelijk een andere dienstregeling. Slapen!
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Za 23 April 2011

Mid Town West.

Regen in Central Park
Het regent als we opstaan. Dit weer hadden we afgelopen donderdag
verwacht maar we krijgen het nu pas. We slaan het ontbijt over om eerst in
de “Shopping Mall” aan de overkant van ons hotel een paar paraplu’s te
scoren. Vanwege het vroege tijdstip, en waarschijnlijk omdat het zaterdag is,
zijn nog niet alle winkels open. We vinden vier uniseks paraplu’s die we
hopelijk niet de hele dag nodig hebben. We gaan we met de metro naar 33rd
Street waar tegenover Penny’s (eronder stap je uit) een mooi restaurant is,
Radisson Martinique7. Het is er druk maar hebben geluk dat er net mensen
weggaan. We kennen niet alle items op de kaart maar bestellen wat er lekker
uitziet. Ondanks de drukte duurt het niet lang en voldoet het ruimschoots aan
onze verwachting. Als we meer dan genoeg koffie naar binnen hebben (ze
blijven bij schenken) dan gaan we richting The American Museum of Natural
History. Deze staat ook op de lijst.
Met de blauwe lijn komen we, via een omweg, dan uiteindelijk pas om
11:00 uur aan en zien meteen een flinke mensenmassa. Blijkbaar heeft
iedereen hetzelfde
idee. Niet geheel
toevallig met de
regen. Vanuit de
Metro stap je zo de
ingang voor de New
York Pass houders
binnen maar daar is
al een rij van een
uur. Als we er bijna
tien minuten over
doen
om
het
metrostation
te
verlaten, dan is het
geen verrassing dat
er buiten een nog langere rij staat. Deze wachten allemaal op het kopen van
7

http://www.themartinique.com/
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een kaartje. En dan ben je nog niet binnen. Helaas moeten we ook deze van
onze lijst doorstrepen. Hier hebben we morgen geen tijd meer voor.
Aan de overkant
van de straat ligt
Central Park. We
nemen een kijkje
en zien een aantal
fietstaxi’s staan.
Één
van
chauffeurs begint
meteen zijn waar
aan te prijzen,
inclusief fotoboek
en al. Hij is
blijkbaar
ook
gediplomeerd
gids en schermt met een pasje wat we toch niet kunnen controleren. Beter
zou hij in de verkoop gaan. Hij trekt ons over de streep voor een anderhalf
uur durende rondgang door het park. Uiteraard krijgen we een “special
price”. Omdat we met zijn vieren zijn, en er slechts plaats is voor twee, gaat
een vriend van hem assisteren. Zijn vriend is minder spraakzaam. Maar
eerlijk is eerlijk, de
man doet wat hij
beloofd heeft en terwijl
de regen op hun
voorhoofd
klettert,
fietsen de mannen ons
door het park. Hier en
daar wordt er gestopt
en krijgen we in geuren
en kleuren uitgelegd
hoe het park er is
gekomen en wat er
allemaal te zien is.
Blijkbaar zijn alleen de
grote stenen in het park
natuurlijk. De rest is “man-made”. Hij is overtuigd want hij herhaalt het bijna
elke keer als we ergens stoppen.
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Hij helpt ons zelfs met het vullen van het familiealbum door regelmatig
foto’s van ons vieren te maken. Erg aardig. Als we de helft van het park zijn
doorgefietst komen we bij de laatste stop: het Dakota gebouw. Behalve vele
andere sterren die
hier rond het park hun
optrekje
hebben
gevonden is dit hét
gebouw waar John
Lennon leefde en
werd neergeschoten.
Hij laat ons de plaats
zien
waar
het
gebeurde en de plaats
in het park waar
Yoko
Ono
het
“Strawberry Fields” ter nagedachtenis heeft opgericht. De volgende stop
mogen we zelf bepalen en omdat het al lang lunchtijd is geweest laten we ons
afzetten bij ‘The Boathouse”. Dat is een mooi restaurant in het midden van
het park. We worden netjes uitgezwaaid door de mannen die erg hun best
gedaan hebben. Een leuke rondleiding die ik iedereen kan aanbevelen.
In het boothuis eten we een echte Amerikaanse Muffin, wat een flinke kluif
is; niet die zachte dingen die ze hier in Europa fabriceren. Daarna lopen we
door het park terug
naar
de
stad.
Onderweg verruilen
we nog een Travel
Bug 8 voor een
andere. We hadden
voor
het
Geocaching spel er
één meegenomen
uit
België.
Nu
nemen we er één
mee de andere kant
op.
8

http://www.geocaching.com/track/travelbugfaq.aspx
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Apple Avenue
Op de Avenue America lopen we zuidwaarts en zien we de Jekyll and Hyde
Club9. Voor de ingang staat een vreemd uigedoste man die 100 jaar geleden
geen bekijks zou hebben getrokken. Als we binnen willen vraagt hij wat we
er willen gaan doen. Als het antwoord
is dat we wat willen rondkijken en
even wat willen drinken hoeven we de
kleine entree van $ 2.95 niet te
betalen. Het blijkt een soort “haunted
house” te zijn. Het is niet precies te
verklaren. Alles wat je ziet kan
bewegen en de eigenaar heeft er
zichtbaar veel werk ingestoken. Erg
leuk. Binnen lopen nog meer verklede
mensen die hun best doen om de sfeer
nog enger te maken. En gezien de
kinderen die er rondlopen, werkt dat.
Daarna slaan we linksaf richting Fifth Avenue. We lopen zo tegen de
grootste Apple Store van New York aan. Het glazen huis is een opvallend
verschijnsel
in
het
straatbeeld. Het is er erg
druk. Ook wij gaan naar
binnen. De mannen
moeten nog een hoesje
en een nieuwe accu
voor de oude Ipod
hebben. Het eerste lukt
maar het tweede blijkt
te duur. Ronny schaft
dan ook maar een
nieuwe aan. Ze zijn erg
vriendelijk en werken
erg efficiënt waardoor
we binnen no-time weer
de winkel uitlopen.
9

http://www.jekyllandhydeclub.com/
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Daarna lopen we door naar de Queensboro Bridge. Deze staat weliswaar
nergens op ons lijstje maar nu je er bijna bent kunnen we er beter rondkijken.
Daar aangekomen vind ik hem eigenlijk mooier dan de, door velen
geroemde, Brooklyn Bridge. Er gaat een gondel langs de brug naar het
Roosevelt Island. Dat is een klein eiland in de East River tussen Manhattan
en Queens. We kunnen nagenoeg meteen mee en hebben zo een fantastisch
uitzicht over de straten en de brug.

Op het eiland zoeken (en vinden) we nog een cache en genieten dan nog even
van het uitzicht op de brug. Aan de overkant is flink wat industrie te zien.
Daarna gaan we weer met de gondel mee en vervolgen we onze reis door de
stad.

China Town en Little Italy
Langs Fitfh Avenue richting het zuiden lijkt het alsof er meer bedrijvigheid is
dan in de andere delen. Het is gestopt met regenen en het wordt weer wat
mooier weer. De zon schijnt nog niet. Om de voeten te sparen nemen we de
eerste de beste metro naar Little Italy. Perry was van plan om hier een echte
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Amerikaans-Italiaanse Pizza te proeven maar eenmaal bovengronds is het
even schrikken. Er is geen Italiaan te ontdekken. Alles is hier al Chinees.
Blijkbaar is Chinatown uit zijn voegen gebarsten en opgerukt richting de
Italiaanse wijk. Als we weer even noordwaarts lopen zien we nog steeds
alleen maar Chinese activiteiten. Alhoewel, één Sbarro op Broadway verraad
wellicht nog het Italiaanse in dit deel van de wijk. Maar als we daar binnen
willen gaan, lopen er verschillende vreemde types rond, die aan toeristen
trekken en hun binnenkant van de jas laten zien. Ik kijk niet wat er in zit
maar kan het wel bevroeden. Geen leuke plek en wel voelen ons niet op ons
gemak. Als dan ook de voeten nog beginnen op te spelen, besluiten we om
deze dag maar af te ronden. Onderweg naar “onze” PATH op 33rd Street
eten we typisch Amerikaans; McDonalds. Morgen alweer de laatste dag.
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Zo 24 April 2011

Brooklyn

Brooklyn Bridge
Vandaag is
het tijd om in
te
pakken.
We
nemen
weer
een
ontbijt in het
hotel
en
kunnen ook
alvast online
inchecken
voor
onze
vlucht. Een
goede service
van het hotel.
Daarna lopen
we eerst nog
over
de
boulevard even langs de Hudson. We pakken nog een Geocache mee en
hebben even later een prachtig uitzicht op de Skyline van New York aan de
andere kant van de bekende rivier. Je kan vanaf hier helemaal doorlopen naar
Ellis Island maar als we, naar onze mening halverwege zijn, denken we dat
we daar te veel tijd (en schoenzolen) aan gaan verspillen dus gaan we weer
terug naar het hotel om uit te checken en de metro te nemen naar het WTC.
Omdat het zondag is hebben ze een aparte dienstregeling welke ons een
beetje in de war brengt. De machinisten van de treinen verwisselen hun
bordjes blijkbaar niet waardoor we in de verkeerde metro stappen. Na nog
een rondje ondergronds in New Jersey te hebben doorgebracht komen we
voor de tweede keer deze week boven bij het WTC.
Het is inmiddels al wat warmer geworden en de zon staat er goed op. We
wandelen ook aan deze kant langs de opbouwwerken en via een groot
gebouw komen we nu weer langs de andere kant van de Hudson op de
promenade. Hier kunnen we even rusten en rondkijken. In de haven liggen
wat zeilboten, ook verschillende van een zeilschool. Het verbaasd ons dat de
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gemeentewerkers de promenade aan het schoonmaken zijn, wetende dat dit
eerste paasdag is. De sfeer is er fantastisch maar we moeten verder. Het is
nog een heel eind naar de Brooklyn Bridge.
In plaats van dat we een
rechte koers naar de brug
nemen moeten we een omweg
maken en komen we weer bij
Battery Park uit. Onderweg
komen we wederom flink wat
toeristen tegen bij de Bull. Bij
de St Pauls Kerk zijn kinderen
paaseieren aan het zoeken.
Aan de East River, met zicht
op Brooklyn, brengt de
brandweer een groepje joodse
dagjesmensen, en ons, in verwarring. Wanneer men lijkt uit te rukken maar
als iedereen in de brandweerauto zit sluit de deur van de kazerne weer en kan
iedereen weer verder.
Als we beneden aan de brug zijn is het al bijna 14:00 uur. De temperatuur is
opgelopen tot 26 graden. Als we die nog te voet over willen moeten we snel
zijn want om
16:00 uur moeten
we
op
het
vliegveld staan.
Gezien de staat
van onze voeten,
we hebben nu al
bijna
tachtig
kilometer in vier
dagen
gelopen,
lijkt het ons beter
om
Brooklyn
Bridge voor een andere vakantie te bewaren en nu op zoek te gaan naar het
vliegveld.

JFK
In plaats van dat we de geadviseerde blauwe metro nemen, zoals iedereen op
de fora schreef, kunnen we wegens werkzaamheden eigenlijk alleen de
bruine lijn naar de Airtrain nemen. Het is een reis met 24 stops door de
31

achterbuurten van Brooklyn. Aan de ene kant goed om ook dit beeld van
New York in je op te nemen. Aan de andere kant voelen we ons hier ook niet
echt veilig. Maar we kijken onze ogen uit. De metro gaat aan de andere kant
van de rivier bovengronds verder.

Om 16:00 uur hebben we ook de aansluitende Airtrain richting Terminal vier
te pakken en relatief eenvoudig kunnen we naar de gate van ons vliegtuig.
Bianca had nog een flesje cola in haar tas maar de dame die controleert
begrijpt het misverstand.
De vlucht terug met een Boeing 747 van KLM, de Lima, gaat voorspoedig.
Eerder dan gepland staan we om zeven uur in de ochtend weer op Schiphol.
We kunnen huiswaarts om de jetlag te verwerken. De Boeing was zo goed
uitgerust met video, spelletjes en muziek dat we ons niet verveelden. Maar
goed ook, want we konden de slaap niet vatten..
New York is een mooie ervaring. We hebben veel gezien en plezier beleefd.
Ook in de voorbereiding. Hopelijk heb je dat in dit reisverslag terug kunnen
lezen. Een ding staat vast: hier komen we nog wel eens terug.
32

