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Zes jaar smokkelde hij medicijnen, radio’s en zelfs wapens de grens over.

Videoverslag
■ Met Captain Bob in
Coney Island
volkskrantreizen.nl/video

Heather Holiday steekt voor je ogen twee zwaarden tegelijk in haar mond

Amerikaans als een hotdog
VS New York
Coney Island
gaat op de
s c h o p.
De Cyclone,
de beroemde
houten
achtbaan,
heeft mogelijk
zijn laatste rit
gereden.
Eric van den
Berg zoekt
het Amerika-
gevoel.

W
illy the Whale is
even blij als altijd,
en even blauw. De
Dizzy Dragon wil
graag kinderen uit

Brooklyn in zijn buik , maar waar
zijn ze? En de Flying Elephant
hangt angstig hoog in de lucht.
Totdat iemand de knop weer om-
zet.

Niets is zo treurig als een kermis
die stilstaat. Geen muziek, geen ge-
gil, geen geur van suikerspinnen
of het gefrituurde deeg van funnel
cake. Het feestje is even uitgezet.

Straks komen de kinderen, voor
de laatste ritjes van het seizoen.
Stappen ze in de olifant die ver-
moedelijk hun grote broer, hun
oma en haar vriendin ook heeft
rondgevlogen. Want de olifant
vloog al, voor een stuiver of een
duppie, lang voordat Dombo be -
stond: zo oud is Coney Island.

Pretpark aan zee, bekendste
speeltuin van New York – geen titel
is passend genoeg voor Coney Is-
land, op ongeveer een uur in de
metro vanaf midtown Manhattan.
Een icoon: zo Amerikaans als een
baseballwedstrijd. Zo Amerikaans
ook als de hotdog, die volgens de
overlevering hier aan het strand is
uitgevonden: ene Charles Feltman
begon in 1874 een restaurant, had
geen zin om elke klant een bord en
bestek te geven, en legde het
worstje dus maar op een broodje.

En Coney Island is zeker zo Ame-
rikaans als de roller coaster, de
achtbaan, die hier zijn doorbraak
beleefde. Hier staat de Cyclone,
niet de eerste, wel de beroemdste.
Tachtig jaar oud, met een houten
frame. De hoogte (25 meter) is niet
zo eens zo spectaculair meer, wel
het geluid en de trillingen. Koop
een ticket voor 6 dollar, en je zult
bij een vaart van 100 km/uur
schudden als nooit tevoren, den-
ken dat je moet bukken om niet te
worden onthoofd, en zeker één

keer in die 110 seconden geloven
dat dit toch écht de laatste rit is.
Dat is de Cyclone.

Of wás de Cyclone. Want Coney
Island gaat op de schop, zo is het
plan van Thor Equities, dat de afge-
lopen jaren stukken grond heeft
opgekocht, inclusief Astroland,
het pretpark dat de Cyclone bin-
nen zijn hekken heeft. Voor 1,5 mil-
jard dollar gaat het bedrijf de ko-
mende jaren bouwen: er liggen
plannen voor een Las Vegas-achtig
hotel, een indoor waterpark, mo-
derne restaurants en winkels. Er
zal plek zijn voor ketens als Star-
bucks of T.G.I. Friday’s, maar, don’t
worry, zegt Thor, Coney Island zal
altijd Coney Island blijven.

En dat valt soms moeilijk te gelo-
ven. C’mon Thor, One More Year,
staat er op de deur van het Coney
Island Museum, een zaaltje vol me-
morabilia aan Surf Avenue, waar
het hart van Coney Island klopt.
Hoop en berusting op één gekopi-
eerd A4’tje. Is de laatste rit van de
Cyclone niet dít jaar geweest, dan
zal het toch wel volgend jaar zijn.
Een troost is dat de achtbaan niet
zal worden afgebroken, want het
is een monument. Wat ook geldt
voor de 90 meter hoge Astro To-
wer, en de Parachute Jump, een at-
tractie (al decennia dicht) in de
vorm van een rode superpadde-
stoel, ook wel de Eiffeltoren van
Brooklyn genoemd.

‘Coney Island zal blijven be-
staan, daar kan niemand aan ko-
men’, zegt een man uit Brooklyn
bij de ingang van Astroland. ‘Dit ís
Amerika.’

Maar bij Deno’s pretpark, met
het Wonder Wheel dat al meer dan
30 miljoen ‘ritten’ heeft gedraaid,
zien ze de bui al hangen. Bordje bij
het kaartjesloket: ‘Wij horen NIET
bij Astroland! Wij gaan volgend
jaar weer open, en het jaar daarna,
en het jaar daarna...’

Twee keer rond in het reuzenrad,

een keer omhoog draaien rond de
Astro Tower, een wandeling over
de vijf kilometer lange boardwalk
richting Brighton Beach, een eer-
ste kus ónder de boardwalk – alles
is onmiskenbaar deel van het Co-
ney Island Gevoel. Mannen lopen
op het strand rond met metaalde-
tectors op zoek naar iets waarde-
vols, zwervers slapen wat op een
bankje, oude mannen in zwemslip
en zwaar opgemaakte vrouwen
zijn net iets te fanatiek aan het
stretchen.

De officiële rariteiten heb je ook,
in de Sideshow by the Sea aan 12th
Street. Een doorlopende theater-
show met vandaag Chuy, the Wolf-
man alias de Harige Mexicaan; de
‘meest behaarde man ter wereld’
voert een ‘levensgevaarlijke’
koorddansact uit op anderhalve
meter hoogte. Heather Holiday is
er ook, die voor je ogen twee zwaar-
den tegelijk in haar mond steekt.

En je hebt Captain Bob, die ooit
ook bij de Sideshow wilde als spij-
kerkoning. Stopte Japanse eetstok-
jes in zijn neus om te oefenen,
kreeg een bloedneus, en werd toen
toch maar toergids. Nu staat hij,
met zijn 66 jaar, elke zaterdag en

zondag om 12 uur klaar bij
Nathan’s Famous Hot Dogs – uiter -
aard met kapiteinspet op – om toe-
risten rond te leiden. Langs het Co-
ney Island van nu, en meer nog
langs het Coney Island van toen.

Want meer dan wat ook is Coney
Island een icoon van wat wás. Een
eeuw geleden een plek waar rijk
New York kwam uitwaaien en zich
liet rondrijden in een Rollende
Stoel (te zien in het museumpje),
in de tijd dat Child’s Restaurant,
aan de boardwalk, plaats bood aan
5000 gasten. Nu is het gebouw een
monument dat te koop staat.

‘Zie je die bruine flats daar? Daar
zat Luna Park’, zegt Captain Bob
(trots bezitter van een zeiljacht).
Maar dat feeërieke sprookjesland
is in de jaren veertig afgebrand.
Dreamland zat er naast; dat park
werd gerund door driehonderd lil-
liputters. Steeplechase Park, be-
roemd om zijn mechanische paar-
denrace, sloot in de jaren zestig.
Captain Bob heeft als kind nog
kunnen meedoen met de Human
Pool Table.

Coney Island is levende nostal-
gie. Eens upperclass, nu vervallen,
mooi om zijn lelijkheid. Zo fijn
sleazy. Dé plek om je dan toch
maar eens op een hotdog te stor-
ten. Natuurlijk van Nathan’s, nog
zo’n instituut, op de hoek van Surf
Avenue en Stillwell Avenue. Home
of the International Hot Dog Ea-
ting Contest, elk jaar op 4 juli, staat
er op een immens bord. Joey Chest-
nut wist er dit jaar op Onafhanke-
lijkheidsdag in 12 minuten 66 weg
te werken (zonder zuurkool of ui-
enringen). Een verbetering van het
record met 12,25 hotdog.

‘Vroeger kosten ze 10 cent’, zegt
Captain Bob. Nu kost een hotdog
2,89 dollar en staat er een zwerver
te wachten op de 11 cent wissel-
geld. ‘Je moet niet bedelen’, maant
Captain Bob hem. ‘Dat hoort hier
niet. Dat is niet netjes.’

V erzetshelden, onverwacht
niet-corrupte douaniers, nieu-
we vrienden. Je komt wat t e-

gen als je van de bank af komt en
het onbekende opzoekt. En met een
beetje gelukt staat de liefde van je
leven plotsklaps voor je neus. Geen
wonder dat mensen blijven reizen:
ontmoetingen met bijzondere men-
sen kunnen overal en op elk mo-
ment plaatsvinden. De bezoekers
van volkskrantreizen.nl kunnen er-
over meepraten.

Gidon zit in een weinig toeristisch
gebied in Thailand te eten als hij ie-
mand ‘Nengels’ hoort praten; Engels
met een sterk Nederlands accent.
Hij begint een gesprek met hem. De
man is ooit na twee hartaanvallen
naar Thailand getrokken. Hij werd
daar geconfronteerd met de positie
van Birmese vluchtelingen en be-
sloot te gaan helpen. Zes jaar lang

smokkelde hij om de maand medicij-
nen, radio’s, kogels en zelfs wapens
de grens over, totdat het hem te ge-
vaarlijk werd.

Aan het eind van het gesprek gaat
zijn telefoon; de chirurg meldt de
man dat hij opnieuw een hartopera-
tie zal moeten onderdaan. Maar na
alles wat hij in Birma heeft meege-
maakt is hij niet bang meer voor de
dood, meldt Gidon, onder de indruk
van dit levensverhaal. ‘Een held die
verschil durft te maken!’

Jan Segeren heeft nog altijd de
douanier uit New Dehli op zijn net-
vlies bij wie hij in de jaren zeventig
een visum voor Nepal aanvroeg.
Zonder de benodigde formulieren en
pasfoto’s leek dat onhaalbaar, maar
wonderbaarlijk genoeg bleek de lo-
kettist zeer vriendelijk. Toen hij een-
maal doorhad dat Jan en zijn vrouw
uit Nederland kwamen, stempelde

hij het visum in de paspoorten, wilde
geen geld aannemen, en overhan-
digde Jan ongevraagd prachtige
kleurenfolders over Nepal. Jan
vraagt zich tot op de dag van van-
daag af waaraan hij dat te danken
had.

Het zijn bijzondere ontmoetingen,
maar het blijven eenmalige contac-
ten. Anders is het bij Raoul en Yo-
landa die op hun fietstocht naar de
Noordkaap twee medefietsers te-
genkwamen, Ivo en Emma. Ze koch-
ten allebei cola en chocola, kwamen
op dezelfde camping te staan, en
hadden elkaar veel te vertellen,
waar ze dan weer hard om moesten
lachen. Ivo, een Zwitser, nodigde Ra-
oul en Yolanda uit voor een bezoek
aan de bergen, en dat was het begin
van een innige vriendschap.

Nu gaan ze samen op vakantie,
bezoeken elkaar zo’n zes keer per
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Reisgenoten Een beginnende relatie aan boord van een containerschip is niet makkelijk

N Y- b e a c h

■ Reizen
Coney Island is het
bekendste strand
van New York. Leuk
tripje voor een za-
terdag- of zondag-
middag. Met de
metro, beslist. De
snelste lijn vanuit Manhattan is de Q, maar ook
de F, D en N komen tot vlak bij de boardwalk.
Stap uit bij West 8th Street of eindpunt Stillwell
Av e n u e . Brighton Beach heeft zijn eigen station
aan de Q- en B-lijn.

■ Plannen
Wie naar Coney Island wil voor de kermisattrac-
ties, moet in het hoogseizoen gaan. Dat begint
met Pasen en loopt door tot begin september.
Dan sluiten de meeste kraampjes, schiettenten
en ‘thrill rides’. Veel kinderattracties blijven een
maand langer open. Uitwaaien op de boardwalk
kan uiteraard het hele jaar.

■ Zien
Relikwieën uit de topjaren van Coney Island
vind je in het Coney Island Museum op 1208
Surf Avenue (bij West 12th Street). Veel ouds
voor een oud prijsje: 99 cent. Museum is een
groot woord voor deze verzameling op de eer-
ste verdieping, maar het heeft iets heel sympa-
thieks. Open elke zaterdag en zondag van 12 tot
5 uur, het hele jaar door.

■ Timmeren
In hetzelfde pand, maar dan met de ingang op
12th Street: de Sideshow by the Sea. ‘Fr e a k s,
wonders and human curiosities’ – ga er maar
even voor zitten. Diamond Donny V slaat spij-
kers in zijn lichaam, en Chuy laat zien dat hij de
meest behaarde man ter wereld is. Doorlopen-
de voorstelling met (wisselende) shows van tel-
kens 45 minuten. Entree 6 dollar.

■ Va r i ë r e n
Even het New York
Aquarium in, waar
in juni ‘Brooklyn’s
Biggest Baby’ is ge-
boren. Geen freak
dit keer, maar een
walrus. Aan Surf
Avenue, metrohalte West 8th Street.

■ Eten
Een instituut: de hotdogs van Nathan’s Fa-
mous. En, eerlijk is eerlijk, de ‘Fra n k f u r t e r s ’ zijn
inderdaad oké. Het personeel is niet te ver-
staan, ongeïnteresseerd of ronduit onvriende-
lijk, maar daar moet je ook hier maar even door-
heen. Bij de hoofdvestiging, op Surf Avenue,
wordt elk jaar op 4 juli (Onafhankelijkheidsdag)
de International Hot Dog Eating Contest gehou-
den. Er zit ook een kleinere Nathan’s op de
boardwalk.

■ Beter eten
Toch de moeite waard om Surf Avenue over te
steken naar nummer 1315. Ga voor 5,50 dollar
een krabsoep eten bij Coney Island Surf & Turf
Grill.

■ Drinken
Nog zo’n instituut: Ruby’s, Coney Island’s Old
Time Bar op de boardwalk. Het gaat eigenlijk
meer om de bar zelf (en de mensen die er hun
tijd doorbrengen) dan om het drinken zelf. Kijk
naar de foto’s, en zet de oude jukebox aan, die
je vervolgens niet kunt horen omdat de barman
zijn muziek harder heeft staan. Maar goed, je
bent nu eenmaal op een kermis.

■ Meer drinken
Aan de wodka ga je in Brighton Beach, de Rus-
sische enclave in New York, op loopafstand van
Coney Island. Echt juichend staan de Russen je
niet op te wachten, maar dat is misschien net
iets te veel gevraagd. Broodjes en burgers bij
Moscow, Russische borsjtsj of Tsjechisch bier
bij Tatiana. Wie bij haar restaurant de achter-
deur neemt, belandt in een nachtclub.

■ Lopen
Captain Bob’s Historic Tour, elke zaterdag en
zondag om 12 en 14 uur. Captain Bob, feno-
meen in Coney Island, staat – rain or shine –
klaar bij Nathan’s Famous Hot Dogs op de hoek
van Stillwell Avenue en Surf Avenue (metrohalte
Stillwell Avenue). Nostalgietour van een liefheb-
ber/entertainer, voor 12 dollar per persoon . Bel
eventueel +1.718.907.03.15 en Bob zal opne-
men met ‘Ahoy!’. Zie ook captainbob.8k.com.

■ Pa r a d e r e n
Elke eerste zaterdag van het zomerseizoen: de
Mermaid Parade. Een grote optocht vol zee-
meerminnen, Neptunussen, vuurtorens die de
zomer en de zee moet eren. Coney Island’s
drukste dag. Meedoen mag, na inschrijving.

■ Surfen
Er is een keur aan sites over heden, verleden en
toekomst. Voor een positieve blik op de aan-
staande ontwikkelingen: thefutureofconeyis-
land.com. Nostalgie op coneyislandhistory.org.
Voor praktische informatie (shows, openingstij-
den, Mermaid Parade) op coneyisland.com. En
voor Astroland, thuisbasis van de beroemde
houten Cyclone-achtbaan: astroland.com.

Doen & Laten

Praat mee op v o l k s-
k r a n t r e i z e n . n l / r e i s-
genoten. Volgende
week: je moet van A
naar B, maar hoe?
Het vervoer zelf is
soms al een avon-
tuur. Met een vlot de
Amazone af? Doods-
angsten uitgestaan in
een taxi in Mumbai?
Met de bus langs het
randje van de af-
grond in de Andes?
Reageer!

Reizigers wisselen
op volkskrantrei-
zen.nl ervaringen
uit.
In ‘Reisgenoten’
elke week een sa-
menvatting van
wat er zoal wordt
verhaald op het
net. Deze week:
bijzondere ont-
moetingen.

jaar, en lachen nog steeds. ‘Het is
echt alsof wij daar in het hoge noor-
den onze soulmates hebben gevon-
den.’

Mooi, die vriendschap. Maar er
gaat toch niets boven echte liefde.
Al is ook dat soms niet voor eeuwig.
Cor Verhoef ontmoette zijn ex-
vrouw in Maleisië en deed dankzij
haar de lerarenopleiding Engels. Nu
geeft hij al zes jaar les in Bangkok,
een stad waar hij anders nooit te-
recht zou zijn gekomen. Daar is hij
haar nog dankbaar voor. Voor de

nieuwsgierigen: hij is inmiddels we-
derom getrouwd. ‘Geen scheidings-
plannen.’

Meike heeft die evenmin. Sterker
nog, ze gaat trouwen. In 2004 was
ze met twee vriendinnen op vakan-
tie in Alanya, Turkije. Naar eigen zeg-
gen zonder erop uit te zijn aandacht
te besteden aan de mannen. Maar -
zal je altijd zien - ben je niet op zoek,
kom je de man van je dromen tegen.
Dit keer was dat in de gedaante van
een vriend van een vakantievriend
van een vriendin. Na tweeënhalf jaar
heen en weer reizen, en vele IND-pe-
rikelen en 3000 kilometer afstand
overwonnen te hebben, woont hij
sinds mei in Nederland. Dat voelt, in
de woorden van Meike, ‘o n v o o r s t e l-
baar geweldig’. Volgend jaar volgt de
bruiloft.

Nog meer huwelijksnieuws. B i o n-
da werkte als maritiem officier op

het schip de ‘Heemskerck’. Hij ook.
Tijdens een etentje aan wal in Kaap-
stad bij restaurant ‘Den Anker’ (hoe
toepasselijk!) sloeg de vonk over.
Een beginnende relatie aan boord
van een containerschip is niet m a k-
kelijk, maar toch stapten ze twee
maanden later nog immer verliefd
de kade weer op. Ja, ook zij gaan
trouwen.

En soms hoef je de bank niet eens
te verlaten. Dini ging met haar
vriend bij moeder op bezoek. Een
kennis kwam op de koffie, en had
‘die jongen uit Australië’ maar even
meegebracht. Diezelfde avond was
Dini's verkering uit. Drie maanden la-
ter was de Australiër haar man. Zes
maanden later woonde ze down un-
der. Veertig jaar later woont ze er
nog steeds, met hem.

Michiel van der Geest

1. Coney Island/Brighton Beach (Brooklyn)
In elkaars verlengde, aan elkaar verbonden met vermoe-
delijk de beroemdste boardwalk van de VS. Naar Coney
Island voor het op-en-top Amerika-gevoel, de kermis en
wat sleezy bars en eettenten; naar Brighton Beach, ook
wel Little Odessa genoemd, voor een wodka en nóg stug-
gere bediening. Met de F, D, N, B of Q; reken op een uur
reizen vanaf midtown Manhattan.
2. Fort Tilden (Queens)
Eindelijk rust. Vroeger zat hier een legerbasis, nu is er
een vredig strand (met een fort uit 1917 en raketsilo’s als
decor). Geen strandwachten. De rit ernaartoe kost onge-
veer 1,5 uur. Neem de 2- of 5-metro naar Flatbush Ave-
nue, en stap over op bus Q35. Eten en drinken meene-
men!
3. Rockaway Beach (Queens)
Ook in die hoek: met 11,5 kilometer het langste strand
van de stad, ten zuiden van JFK International Airport.
Druk. Aan de oostkant, ter hoogte van Beach 9th Street,
veel families onder parasols. Het gebied tussen Beach
87th en Beach 91st Street is speciaal voor surfers. Vanaf
Manhattan: metro A naar Far Rockaway. Laatste vier hal-
tes zijn bij het strand. Voor de westelijke stranden bij
Broad Channel overstappen op de S.
4. Jacob Riis Park (Queens)
Buurpark van Fort Tilden, en een busrit vanaf Rockaway
Beach. Beetje alternatiever, maar toch druk. Er zijn plek-
ken voor topless zonnebaden, en de oostkant van het
strand staat bekend als gay pick-up locatie. Vanaf Man-
hattan: de 2- of 5- trein naar Flatbush Avenue, en dan bus
Q35. Of de A/S naar Rockaway Park en dan bus Q35 of
Q22.
5. Orchard Beach (The Bronx)
En nu even iets anders: het strand van Pelham Bay Park.
Overal geluid en muziek. Veel velden voor tennis, rac-
quetball en basketbal. Het water, van de inham Long Is-
land Sound, is er veel kalmer dan aan de Atlantische
kust. Het Pelham Bay Park, populair voor familiebarbe-
cues, is overigens pakweg drie keer zo groot als Central
Park. Vanaf Manhattan: metro 6 naar Pelham Bay, dan
bus X12.

De openbare stadsstranden zoals Coney Island/Brighton
Beach, Rockaway Beach en Orchard Beach zijn open van
Memorial Day (de laatste maandag van mei) tot Labor
Day (de eerste maandag van september), dagelijks van
10 tot 18 uur. Buiten deze tijden is zwemmen verboden.


