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Reizen

Videoverslag
■ Waar is Tony Soprano?
volkskrantreizen.nl/video

VS New Jersey
Eerst hadden ze Bruce Springsteen als ambassadeur, en nu ook Tony Soprano. Kan New Jersey
weer trots zijn? Eric van den Berg maakt een tacky tour door een rauwe en veelbezongen staat.

Daniel Rosenthal fotografeerde de Pulasky Skyway
(grote foto), spitsuur op de snelweg van de Lincoln Tunnel
(boven), een gesloten amusementspark in Atlantic City (boven)
en een vrachtwagenchauffeur die koffie drinkt in de
New Skyway Diner, sinds 1947 gevestigd onder de Pulasky Sky-
way en beroemd geworden omdat er een scène werd opgeno-
men van The Sopranos.

Zeeman Henk de
Velde (58) zeilt solo
de wereld over met
zijn trimaran Juni-
per. Of hij ooit te-
rugkeert is de
v ra a g.

3 Sir Terence
kleurt de kerst
in Londen
rood

5 Pak het
stevig aan en
doe 22 musea
in Parijs

7 ’Wa t e r s p i n ! ’
’Wo r m d i n g ! ’
’Blubber!’

Reizen

De leuvers van het grootzeil vlogen de Biskaje in
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Waar zit je?
Op 14° 54,81' NB en 23° 30,28' WL. Dat is in
de baai van Praia op de Kaapverdische Eilan-
den, waar ik met mijn boot voor anker lig.
Voor me is een klif met huizen, waar afval van
af wordt gegooid. Rechts is een haven met
vracht- en vissersschepen en links is de stad.
Achter me ligt de open zee en een kaal eiland
met een ruïne.
Deze eilanden liggen op de route van Europa
naar Argentinië. Ik kwam erlangs en dacht:
even stoppen. Ik was hier nog nooit geweest.

Je bent weer op reis?
Ik ben bezig met wat ik de Neverending Voya-
ge heb genoemd. Ik ben vertrokken zonder
einddoel. Of met de bedoeling nooit terug te
keren, het is maar hoe je het uitlegt. Het is
een wereldreis langs onbewoonde eilanden

waar zelfs Boudewijn Büch nog nooit is ge-
weest. Ik hoop dat ik over veertig jaar nog
aan het zeilen ben.

Wat doe je nou allemaal op zo’n dag?
Op zee is de dag een etmaal van 24 uur. Het
schip vaart op de automatische piloot. Ik ver-
zet af en toe de zeilen, ontvang weerberich-
ten, zet koers, bereken afstanden, drink,
kook, doe hazeslaapjes, repareer, herstel, zit
in de zon, blijf in de schaduw, schrijf wat, lees
wat, denk en werk mijn website bij. En ik zeil
mijn scheepje naar een bepaalde bestem-
m i n g.

Klinkt rustig. Geen gevaarlijke situaties
gehad?
Ik ben op tijd uit Nederland vertrokken, vóór
de herfststormen. In Het Kanaal was het wel

stormachtig en daarna vlogen de leuvers van
het grootzeil uit de mast in de Biskaje. In
Noord-Spanje werd het eindelijk rustig en
sindsdien is het mooi weer. De rotzooi komt
nog wel, maar nu even niet.

Geen eenzaam bestaan?
In het Engels heb je twee woorden: loneliness
en solitude. Dat eerste betekent eenzaam.
Dat ben ik nooit. Solitude is een soort 'alleen-
zaamheid' waar ik zelf voor heb gekozen. Bo-
vendien heb ik mijn hele hebben en houwen
meegenomen, dus er zijn genoeg spullen aan
boord. Waaronder mijn bijbel natuurlijk, want
die heb ik altijd bij me.

Verlang je naar huis?
Ik praat nog niet tegen mezelf.
Michiel van der Geest

H
ier is iemand met reuzen-
meccano bezig geweest.
Donker, kolossaal, bijna zes
kilometer lang: de Pulaski
Skyway, die de snelwegen 1

en 9 hoog boven New Jersey houdt.
Hoog boven de drassige gronden aan
de Hackensack-rivier, zelfs boven de
skyline van rokende fabrieksschoor-
stenen en olieopslagtanks.

Ach, New Jersey: mooi om zijn lelijk-
heid. Het industriële, het rauwe, het
drukke, het noodzakelijke, het bruik-
bare, het consumptieve.

Dat je soms denkt: hoe heeft dít
kunnen gebeuren?

Wie door New Jersey rijdt – en rijden
doet hier bijkans iedereen – baant
zich een weg door billboards en uit-
hangborden, ziet een wirwar aan
elektriciteitsmasten- en kabels, ver-
keerslichten tot in het oneindige en
een onafgebroken reeks aan vliegtui-
gen die landen op Liberty Internatio-
nal Airport in Newark, een van de toe-
gangspoorten tot New York City aan
de overkant van het water.

Altijd het zielige buurjongetje van
Wereldstad Nummer 1. Dat vinden de
inwoners van de staat zelf kennelijk
ook. ‘Maak je een tour door New Jer-
sey?’, vraagt de serveerster van Sunset
Landing, een eettent in Asbury Park
aan de Atlantische kust. ‘Weet je niks
spannenders?’

Een tour door New Jersey – dat is de
bedoeling, ja. Het tacky New Jersey.
Noem het kitsch, noem het nostalgie,
noem het popcultuur, noem het op-
en-top weemoed. Geboortegrond van
Frank Sinatra (voor wie het wil weten:
Monroe Street 415, Hoboken). Locatie
van de eerste geregistreerde baseball-
wedstrijd (Elysian Fields). Staat van
Asbury Park, waar Bruce Springsteen
groot werd, New Jersey’s liefste zoon
en vermoedelijk beste ambassadeur.

Hier schreef hij op 1703 Webb Street
nummers voor zijn eerste album,
Greetings from Asbury Park NJ (1973).
Hier liet hij, altijd onverwacht, zijn ge-
zicht zien in The Stone Pony, Jersey’s
beroemdste rockclub, waar nu nog
een gesigneerde gitaar aan de muur
hangt. Hier trad hij keer op keer op in
de Convention Hall – vaak in de aan-
loop naar een wereldtournee. Twee
maanden geleden nog deed The Boss
er zijn try-outs voor de Magic-tour.

En dan heeft New Jersey die andere
Baas, de keiharde maar sympathieke,
huiselijke maffiabaas die een psycho-
therapeute consulteert, de man die
als geen ander New Jersey op de kaart
heeft gezet: Tony Soprano (James Gan-
dolfini). De veelvuldig bekroonde tv-
serie The Sopranos speelt in het New
Jersey van nu. Geen glamoureus L.A.,
geen imposant New York, geen sexy
Miami, nee: het decor is zoiets als de
turnpike, de supertolweg die bijna sy-
noniem voor New Jersey is geworden.
De asfaltvlakte is 86 keer te zien in de
intro van de serie: Tony onderweg van
de Lincoln-tunnel naar zijn riante
huis in North Caldwell. Langs diezelf-
de Pulaski Skyway, de olieopslagtanks
met ‘Drive Safely’ erop, en North Ar-
lington met begraafplaats én Pizza-
land – nu toeristische hotspots voor
bustours vanuit New York.

Maar ja, om een fictieve maffiabaas
te gebruiken als unique selling point,
dat gaat weer wat ver. New Jersey: We
Can Have You Killed heeft dus géén
prijs gewonnen in de sloganwedstrijd
die de overheid vorig jaar uitschreef.
Even kansloos waren New Jersey: You
Got A Problem With That? en New Jersey:
Fuhgeddaboutit.

L O L LY P O P L A N D
Ko m e n d e
woensdag,
28 november,
verschijnen in
Nederland de
laatste afleve-
ringen van The
Sopranos op
dvd: de tweede
helft van sei-
zoen 6.
De Vara gaat
binnenkort
eerst seizoen 5
uitzenden en
komt in het
voorjaar met
seizoen 6.

To n y
De Magic-tour
van Bruce
Springsteen en
The E Street
Band staat ko-
mende vrijdag,
30 november, in
het Gelredome
in Arnhem. Het
concert is offi-
cieel uitver-
kocht. Wie nog
zoekt naar
kaarten vindt er
op internet ge-
noeg te koop
(pas op voor
nep).

Bruce

Be le e f Eg yp te NU 
m e t d é sp e c ia list.
www.Nile Tra ve l.n l

Foeilelijke kaaswinkeltjesnieuwbouw tussen
gruwelen van claustrofobe appartementenbouw
(pagina 5).
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Maar ook over de ‘Rev War’ heeft niemand een
winnende toeristische slogan kunnen maken. New
Jersey: The Best Kept Secret, een van de verliezende fi-
nalisten in de wedstijd van vorig jaar, is eerder een
constatering dan een uitnodiging.

New Jersey is meer een staat van recente geschie-
denis. Of van gewoon gekoesterde rare cult. Want
ja, hoe bijzonder is nu eigenlijk die boom aan Insti-
tute Street 39? Fans zullen hem herkennen: Bruce
leunt ertegen op een foto binnenin het Born in the
USA-album. Bij deze boom, voor zijn oude huis,
speelde hij toen hij klein was.

Van die dingen. Die je in een staat als New Jersey
gaat waarderen.Tekenen des tijds.

Zo kan het gebeuren dat je in North Wildwood,
een badplaats net boven Cape May aan de Atlanti-
sche kust, serieus een neonreclamezuil van een
motel staat te bekijken, met twee getekende ge-
zichten, wat fonkelende sterren en het woord ‘Lol -
lipop’. Want dit is de Doo Wop!-stijl uit de fifties,
toen hier het aantal motels onstuimig toenam en
dit dé manier was om jezelf te onderscheiden van
de buren. Kitscherig, uitbundig, zeg maar gewoon
kierewiet. Scheve daken, grote gekleurde letters,
tekeningen op de muren. Schellengers Restaurant
heeft een vissersboot op z’n dak, het Blue Palms-
motel heeft, inderdaad, blauwe palmen bij het
zwembad.

Waarom zou je dan nog gek opkijken als in dit
Lollypopland een serveerster, die net de refill van
alweer een slappe koffie heeft gegeven, bloedseri-
eus vraagt: ‘Heb je Lucy al gezien? Die is zó fantas-
tisch!’ En dan wíst je al dat Lucy een twintig meter
hoge houten olifant is.

Een twintig meter hoge houten olifant, jazeker:
126 jaar oud, ouder dan het Vrijheidsbeeld! Lucy is
ooit door een ingenieur/uitvinder neergezet in
Margate, onder Atlantic City, om de buurt wat aan-
trekkelijker te maken (er is dus over nagedacht). Ze
had zusjes/broertjes in Coney Island en Cape May,

maar die zijn afgebroken danwel afgebrand. Lucy,
die met grote ogen uitkijkt over een gezapige
boardwalk aan de oceaan, is nu een monument;
voor vijf dollar kun je haar binnenste bekijken.

Over publiekstrekkers gesproken: in het Ripley’s
Believe It Or Not Museum aan de boardwalk in At-
lantic City, AC, het Las Vegas van New Jersey, is een
pluk haar van George Washington tentoonge-
steld. Ook staat er een replica van Columbus’
schip, de Santa Maria – gemaakt van 27 duizend lu-
cifers.

Leuker is in AC eigenlijk wat je níet ziet. De weet-
jes. Hier, bij het pretpark Steel Piers, is de eerste vi-
deoclip van Bruce Springsteen (Atlantic City, 1982)
opgenomen. En hier, aan de roulettetafel van het
Borgata Hotel-Casino, komt Tony Soprano in een
van de laatste afleveringen van The Sopranos gok -
ken. Hij verliest een hoop geld (hij zet in op 23).

Made in America heet de allerlaatste aflevering,
en misschien moet die titel dan maar als slogan op
de nummerborden. Past zo bij het New Jersey-ge-
voel. In de staat met het recordaantal diners (ruim
600), die typische Amerikaanse wegrestaurants
die oorspronkelijk aan de buitenkant zo veel op
een treinwagon leken. In de staat waar je wílt we-
ten dat Elvis Presley ooit een cheeseburger heeft
gegeten in de White Mana Diner in Jersey City, ter-
wijl zijn gitaar uit de auto werd gestolen. Dat Ben-
dix Diner in Hasbrouck Heights beroemd is omdat
Superman hier in elkaar is geslagen door een
vrachtwagenchauffeur (nou ja, Clark Kent dan, in
Superman II).

Tegenwoordig is ook de New Skyway Diner in
South Kearny beroemd. Het is geen bijzonder café
(ook hier is de koffie slap), maar een van de be-
kendste scènes uit The Sopranos is hier voor de deur
opgenomen. De achtste aflevering van seizoen 2:
Christopher Moltisanti, de lieveling van de grote
baas, wordt neergeschoten door twee broekies die
een grote daad willen verrichten omdat ze ook
graag bij de maffia willen. Toeristen zijgen hier nu,
net als hij, ineen op het asfalt.

En op een parkeerplaats op een industrieterrein.
En onder die machtige Pulaski Skyway, die de snel-
wegen van en naar New York City leidt.

Ach, New Jersey. Vermoedelijk moet je er zijn op-
gegroeid om het gevoel te vatten.

Niet voor niets komen bijna alles acteurs in The
Sopranos uit de regio. Ook de acteur die Silvio Dan-
te speelt, de adviseur en vertrouweling van Tony
Soprano: Steven van Zandt. Juist: de gitarist uit de E
Street Band van Bruce Springsteen.

Hun nummer State Trooper is de afsluiting van
het eerste seizoen van de serie. Bruce zingt, als de
aftiteling voorbij rolt.

New Jersey Turnpike
ridin’ on a wet night
’neath the refinery's glow,
out where the great black rivers flow

Wéér die snelweg.
New Jersey: Het Is Nu Eenmaal Zo.

Eric van den Berg
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‘In Enschede kom je terecht als je aan het einde van je mogelijkheden zit.’
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De boom van Bruce
De Stone Pony, waar Bruce Springsteen veelvuldig speelde. Foto's Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Je moet er geboren zijn om de kleine dingen van New Jersey te begrijpen

Bruce Springsteen

The Sopranos
De tv-serie The Sopranos, die op de Amerikaanse tv dit
jaar zijn laatste aflevering beleefde, is grotendeels op-
genomen in New Jersey, met name in de agglomeratie
rond Newark, ten westen van Manhattan. Veel binnen-
scènes zijn geschoten in de Silvercup Studios, Queens.
Beroemd is de intro van elk van de 86 afleveringen: de
maffiabaas Tony Soprano, gespeeld door James Gandol-
fini, rijdt in zijn Cadillac Escalade van New York City
(door de Lincoln Tunnel) naar New Jersey. In die beelden
(altijd begeleid door het nummer Woke Up This Morning
van Alabama 3) glijdt het New Jersey van Tony voorbij,
met bekende en minder bekende plekken.
Een kleine greep:
■ De Pulaski Skyway, de hoge overspanning met snel-
weg 1 en 9.
■ De Cash Only-ingang van de NJ Turnpike, de super-
tolweg, bij aansluiting 16W.
■ Zicht op het Vrijheidsbeeld vanaf de Turnpike Exten-
sion.
■ De Muffler Man, een groot beeld van een man die
een rol tapijt draagt, staat voor de deur van Wilson’s
Carpet and Furniture, onder de Pulaski Skyway op Rou-
te 1/9.
■ De Sacred Heart Basilica Cathedral in Newark,
waaraan paus Johannes Paulus II in 1995 een bezoek
heeft gebracht.
■ Pizzaland: is een van de kleinste pizzeria’s van New
Jersey, aan Route 7 in North Arlington.
Tony komt uiteindelijk aan bij zijn huis op 633 Stag Hill
Road, North Caldwell, maar dat is een nepadres. Be-
nieuwd naar het echte huis? Kijk naar de video ‘Op zoek
naar Tony Soprano’ op volkskrantreizen.nl en vk.tv.

■ Er is verder veel gefilmd in Harrisson, South Kearny
en Kearny. In Kearny ligt Satriale’s Pork Store, waar lij-
ken in mootjes worden gesneden, schuin tegenover de
St. Cecilia’s Church, de kerk die Carmela Soprano (Edie
Falco) bezoekt. De kerk bestaat echt, de slager, met het
varken op het dak, niet. Het pand dat ervoor is gebruikt,
op de hoek van Dukes Street en Kearny Avenue, is ver-
vallen en gaat plaatsmaken voor The Soprano Luxury
Condominium.

■ In South Kearny staat de New Skyway Diner, waar
Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) op de stoep
wordt neergeschoten. Te vinden tussen Jersey City en
Newark, op de hoek van Central Avenue en 2nd Street,
direct onder de Pulaski Skyway.

■ Ook de Bada Bing-nachtclub, tevens hoofdkwartier
van de maffiafamilie, bestaat echt. Het is de Satin Dolls
Men’s Club in Lodi, een lelijk wit gebouw aan Route 17.
Missy, Mina en Jodi (paal)dansen er. Wat niet klopt: dat
de mannen aan de drank zitten als de vrouwen strip-
pen. Booz en boobs combineren is verboden in New Jer-
s e y.

■ On Location Tours organiseert een bustoer langs de
Sopranos Sites. Elke zaterdag en zondag om 14.00 uur,
40 dollar per persoon. Reserveer op screentours.com.
De bus vertrekt vanaf Manhattan, hoek 7th Ave-
nue/39th Street. De tour wordt afgesloten met een be-
zoek aan de Bada Bing.

■ Voor informatie over The Sopranos zelf:
www.hbo.com/sopranos, de site van HBO, die de serie
heeft gemaakt. Alles is hier te vinden (inclusief de af-
loop dus!). Hier staat ook per nummer de muziek die in
de serie is te horen.

■ HBO heeft een winkel waar Sopranos-spullen te
koop zijn. Het bedrijf heeft een megapand op 6th Ave-
nue in midtown Manhattan, de ingang zit op 42nd
Street. Online: store.hbo.com. Tip: The Sopranos Family
Cookbook (As Compiled By Artie Bucco).

N
ew Jersey wordt officieel gepromoot als
de Garden State, wat ook op alle auto-
nummerborden staat vanwege het be-
lang van de landbouw (er wordt veel
aubergine verbouwd), maar niemand

die die bijnaam nog met droge ogen kan uitspre-
ken. Tijd dus voor iets nieuws, iets waar de toeristi-
sche sector wat mee kan, iets positiefs.

En dan blijkt het wederom niet mee te vallen.
Een prijsvraag dus; de hele bevolking mocht zich
ermee bemoeien. Dat werd vrij schieten. In de
prullenbak: New Jersey: What’s That Smell? en New
Jersey: We’ve Got Three Really, Really Big Roads.

De winnaar, toch weer met een zweem van lage
eigendunk: Come See For Yourself, kom zelf maar
kijken. Ooit al terzijde gelegd door West Virginia
(zul je altijd zien), maar oké New Jersey, hier zijn
we dan. In My Hometown, Sopranoland.

Freehold, New Jersey is eigenlijk het enige stadje
dat de titel (My/Your/Our) Hometown onder zijn
plaatsnaambord kan hangen, en Tony’s Freehold
Grill is het enige restaurant dat met recht de bij-
naam Hometown Diner op zijn menukaart kan
zetten. Geen Boss Burger te krijgen, dat net niet, en
ook geen Springsteen Steak, maar Zijn titels in de
tafeljukebox zijn handgeschreven. Hier zat Bruce.
Aan Main Street – die ene die hij beroemd maakte
in 1984.

Now Main Street’s whitewashed
windows and vacant stores,
Seems like there ain’t nobody wants
to come down here no more,
They’re closing down the textile mill
across the railroad tracks,
Foreman says these jobs are going
boys and they ain’t coming back
to your hometown,
Your hometown.

Het gaat nu stukken beter met Freehold, waar
Bruce Springsteen opgroeide en naar de St. Rose of
Lima School ging, aan Lincoln Place (die er nog
steeds staat). In My Hometown bezingt hij de neer-
val van het dorp, na de sluiting van de Karagheusi-
an Rug Mil, de textielfabriek waar ook zijn vader
een tijdje heeft gewerkt. Op de plek van de fabriek,
across the railroad tracks, pronkt nu een luxe appar-
tementencomplex.

Shop, Dine, Discover staat op de banieren aan de
opgepoetste lantaarnpalen in het historische cen-
trum. Een speciaalzaak met Spaanstalige cd’s, Itali-
aanse restaurants, terrasjes aan Main, en ja, je zou
het bijna vergeten, ook de historie heeft hier een
plek: het Monmouth County Battlefield Park, drie
kilometer van het centrum, houdt de herinnering
levend aan de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
oorlog (1775-1783).

New Jersey is een van de staten waar hevig werd
gevochten. En in deze provincie, Monmouth
County, voerde generaal George Washington een
van de grootste veldslagen tegen de Britse troepen
van Sir Henry Clinton. Het hoofdkwartier van de
generaal lag een stuk noordelijker, in Morristown.
Dat stadje heeft er een museum van gemaakt.

Kitscherig, uitbundig,
zeg maar gewoon
kierewiet

■ Freehold
Bruce Springsteen, inmiddels 58, is geboren in het Mon-
mouth Memorial Hospital (Long Branch), maar groeide
op in Freehold. Dit is ‘My Hometown’. De Main Street uit
het nummer is nu een keurige winkelstraat. The Boss
woont nog steeds in Monmouth County.

■ Ouderlijke huizen
Randolph Street 87 (bestaat niet meer, nu parkeer-
plaats); Institute Street 39 (let op de boom), South
Street 68. Lagere school: St. Rose of Lima School, Lin-
coln Place 91. (‘Well, I got a good Catholic education
here in Freehold / Led to an awful lot of masturbation
here in Freehold...’)
Middelbare school: Freehold High School, Robertsville
Road 2. Favoriete eettent Federici’s op E. Main Street
14. Hij kwam ook in Tony’s Freehold Grill, 59 E. Main
Street. Er hangt een foto van Bruce en de eigenaar.

■ Asbury Park
In deze stad aan de Jersey Shore ontwikkelde Bruce
Springsteen zich als zanger/muzikant. Waar Freehold
zichzelf heeft hervonden is Asbury Park, eens een brui-
send resort, in verval geraakt. Dit is My City of Ruins (al
is het nummer naderhand ook gebruikt voor New York
City, na de aanslagen van 11 september 2001) . Er is nog
steeds een levendige muziekscene in Asbury Park.
Springsteen ziet het als zijn ‘adopted hometown’: het is
een van de redenen dat hij hier zijn try-outs doet voor
wereldtournees, in de Convention Hall of het Para-
mount Theatre.
The Stone Pony, Ocean Avenue 913 (stoneponyonli-
ne.com). Vermoedelijk heeft The Boss nergens zo vaak
gespeeld als hier. Een beroemd rockpodium. Spring-
steen is hier overigens zijn carrière niet begonnen. Voor
wie meer wil weten over de Jersey Sound en Asbury
Park: upstagemagazine.com.
The Bruce Springsteen Special Collection, Asbury Park
Public Library, First Avenue 500. Een enorme collectie
publicaties. Enkel op afspraak.

■ Belmar
Hier is de enige echte E Street. De band met die naam
oefende in een huis op de hoek van E en 10th Avenue.

■ Atlantic City
De gok- en amusementsstad van New Jersey. De aller-
eerste videoclip is hier opgenomen.

■ East Rutherford
The Meadowlands, die Springsteen zelf ‘the swamps of
J e r s ey ’ noemde (Rosalita). Vaak trad hij op in Meadow-
lands Arena, die tegenwoordig Continental Airlines Are-
na heet. De zaal (20 duizend stoelen) ging in 1981 open
met zes uitverkochte concerten van Springsteen.

■ Meer Springsteen-plekken
zijn te vinden op de site van The Hudson Reporter: hud-
sonreporter.com (ook Frank Sinatra hebben ze daar na-
gereisd). De site van Bruce zelf: brucespringsteen.net.

<

Reisgenoten Het Botlekgebied: een toonbeeld van wanstaltigheid

O verweldigend was het aantal
reacties op de vraag naar de
lelijkste plek op aarde. Van Al-

mere tot Bisjkek en van het Damrak
tot de sloppenwijken van Addis Abe-
ba, ze worden genoemd als toppun-
ten van doodsheid of plaatsen die
alle levenslust uit je trekken. Sommi-
ge internetbezoekers stellen spon-
taan hun eigen toptien van lelijke
plekken samen.

Dat mag natuurlijk, maar wegens
het enorme succes van de oproep
blijft die nog even doorlopen en kan
binnenkort op volkskrantreizen.nl
worden gestemd op de lelijkste plek
ter wereld. Uiteindelijke bepalen de
lezers hoe de toptien eruit komt te
zien. Blijf tot die tijd reageren op
onze website en laat jouw spuuglelij-
ke plekken meedingen naar de eer-
ste plaats.

Opvallend is dat velen de lelijkste
plek dicht bij huis zoeken. Vooral
Heerlen (zeven keer genoemd) en Al-
mere (vier keer) schijnen een depri-
merende werking op je gemoed te
hebben. Maar ook Den Helder en Le-
lystad scoren hoog en krijgen het
stempel ‘zielloos’.

Marc-Matthijs wil graag Nieuwe-
gein nomineren. En dan vooral het
winkelcentrum uit de jaren zeventig.
Fleur is het van harte met hem eens.
'Maak er maar eens een ritje met de
tram doorheen. Daar word je niet
vrolijk van!'

Maarten krijgt dat gevoel bij een
vinexwijk: het is er 'bijzonder onin-
spirerend. Ik voel me er altijd zo leeg
en miserabel. Steden zoals Zoeter-
meer en zo… gatver’. Marc de Jong
noemt het eindstation in Enschede
‘een absoluut mistroostig station.
Daar kom je terecht als je aan het

einde van je mogelijkheden zit. De
stad is al net zo. Van alle steden in
de wereld, hoe verkrot en armoedig
ook, wint Enschede vanwege wat
het in je hoofd doet.’

Een ommetje door de binnenstad
van Eindhoven? Mirjam van Heug-
ten doet het liever niet. ‘Die slipperi-
ge paarsachtige tegels en dat mis-
troostige marktplein waar je direct
pleinvrees van krijgt, maken dat ik
liever een bakkie doe in pak-’m-beet
Copsa Mica (Roemenië) of Nikkel
(Rusland)’ – plekken die ook veelvul-
dig worden genoemd.

De stank en de herrie van de raffi-
naderijen in het Botlekgebied zijn
volgens Willen Jan van der Woude
een toonbeeld van wanstaltigheid.
Orrin Duin noemt IJmuiden, maar
vindt de kustplaats toch ook stie-
kem wel weer mooi van lelijkheid.
Of Scheveningen. ‘Dagjesmensen

gaan erheen om met hun rug rich-
ting Scheveningen naar de zee te kij-
ken’, zegt Paul Geeve. ‘Fo e i l e l i j k e
pittoreske kaaswinkeltjesnieuw-
bouw tussen gruwelen van claustro-
fobe appartementenbouw, precies
zo ontworpen om treurig uit je kle-
ren te waaien.’

Anderen vinden het einde van de
wereld over de grens. Luik (vijf keer
genoemd) staat aan de top in België.
‘Lekker grijs en belachelijk veel ver-
keer dat recht door de stad gaat’ ( J.
Jansen). Maar D. Tompot is het daar

Praat mee op v o l k s-
krantreizen.nl/lelijk.
Komende week: op-
nieuw de lelijkste
plek ter wereld. Laat
jouw plek meedingen
in de top tien van le-
lijkste plekken.
Plaats ook foto’s en
video’s op volks-
krantreizen.nl of mail
naar reizen@volks-
krant.nl.

Vo l k s k ra n t l e z e r s
wisselen
op volkskrantrei-
zen.nl
ervaringen uit. In
‘Reisgenoten’ een
samenvatting van
wat er zoal wordt
verhaald op het
net. Deze week: de
lelijkste plek op
aarde (deel 1).

niet mee eens: ‘Juist deze stad heeft
nog een relatief authentieke histori-
sche binnenstad (inderdaad niet au-
toluw) met een aantal mooie kerken
en een sfeervol Quartier Latin met
veel antiquariaten en antiekwinkels’.

Minder aantrekkelijk zijn volgens
Tompot de industriesteden rondom
Luik, zoals Verviers. ‘Deze stad oogt
grauw en donker. Als stille getuigen
van een halve eeuw geleden nog
bloeiende textielindustrie, staan de
fabrieken er nu als lege bouwvallen
verlaten bij.’

Nog zo’n vervallen industriestad is
Charleroi (vijf keer). Olaf de Groot
vindt het er walgelijk. ‘Die troostelo-
ze aanblik. Het begint al bij het vlieg-
veld, waar je overigens niet kunt
pinnen of geld kunt wisselen. Je
wordt door lelijke en chagrijnige
mensen strikt in het Frans aange-
sproken.’

Maar er is meer lelijks in België.

H. Gerritsen nomineert de hele
streek net over de Belgische grens
en dat komt ook door de Nederlan-
ders die hier de laatste dertig jaar
hun eigen ‘droomhuizen’ hebben ge-
bouwd. ‘Je struikelt er over de goud-
kleurige leeuwtjes, tuinkabouters en
fonteinen. Brrrr.’

Achim Steigert vindt het allemaal
reuze meevallen: Heerlen, Eindho-
ven, Charleroi, het lijken hem aardse
paradijzen vergeleken met de slop-
penwijken in bijvoorbeeld Ethiopië.
‘De échte arme landen hebben legio
plekken als deze.’

Voor meer lelijke plekken buíten
Nederland en België: zie volgende
week deel 2 en lees over de Oost-
blokportaaltjes van de hel, de zwe-
tende oksel van Borneo en het échte
Mordor en Ylitornio, dat zo lelijk is
dat de straatverlichting er ’s avonds
uit blijft.
Jady Petovic

Het Vrijheidsbeeld gezien vanuit New Jersey.

Highway bij Newark.


