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Extra 

Reizen
Extra 
Reizen

Uit vrijwel ieder café komt 
het geluid van livemuziek.

Het is aangrijpend om in de 
Lower Ninth Ward te lopen.

Niet verder vertellen
Het best bewaarde hotelgeheim op Royal Street  

is Hotel 905. Vergane glorie, maar zo sfeervol
 en mét je eigen terras aan de straat.

Brad Pitt
Brad Pitt nam het initiatief om na

 Katrina 150 huizen te bouwen in de Lower
 Ninth Ward. Op palen, voor de zekerheid.

Before (During) After
Tot 31 augustus in het Louisiana State Museum: 

Before (During) After, de impact van orkaan 
Katrina op het werk van twaalf fotografen.

Dat is pas naschoolse opvang!
Eerst huiswerk doen, dan muziek maken: 

Roots of Music biedt kinderen die kans. Kijk voor 
optredens op www.therootsofmusic.com 

Vette dinsdag
Het jaarlijkse carnaval Mardi Gras is een 

spektakel. Mardi Gras is Frans voor 
Vette dinsdag, de dag voor Aswoensdag.  

Pak de tram
Hoe leuk ook, er is meer dan de French Quarter. 

Stap ook eens in een ouderwetse streetcar en 
ontdek de charmante rest van New Orleans. 

Wat Stage Wildebees Ecolodge 
Waar Zuid-Afrika
Waarom Om te kunnen afstuderen 
in het buitenland
www.wesleykieftenbelt.waarben-
jijnu.nl

Zie je het al voor je? Een massa 
planking-actie, midden in de 
Spar! Iedereen, zowel zwart 

als wit, plat op de grond, terwijl een 
paar meter daarboven vele kogels 
door de kille lucht schieten. Nee, dit 
was geen commercialopname of 
een sociale beweging, dit was echt, 
helaas. Het gebeurde dinsdagoch-
tend, toen Rick en ik krampachtig 
onze verslagen aan het tikken wa-
ren en Martijn in de lapa een secu-
rity meeting had met de lokale Afri-
kanen en andere terreinopzichters. 
Hoe toevallig het ook lijkt, toen ze 
hier op de lodge de beveiliging aan 
het bespreken waren, was er in 
Hluhluwe een overval. De schrik zat 
er goed in op de lodge. Eén gast 
kwam zelfs, met een wazige blik op 
zijn gezicht, niet veel later nog na-
trillend de bar in gelopen. Hij was 
duidelijk op het verkeerde moment 
op de verkeerde plek. Gelukkig voor 
ons waren wij op dat moment niet 
aan het shoppen. Ook Katrien, Ma-
non en Barbara waren niet ter 
plaatse maar veilig op het school-
tje. Eigenlijk is het wel logisch dat 
wij niet in de Spar waren, de bus 
was namelijk kapot. Alweer. En de 
Landrover stond in Richard’s Bay, 

dus veel vervoer hadden we niet 
bepaald. M&M en Sylvia besloten 
om de volgende ochtend een bloe-
metje te leggen op de plek van het 
voorval, terwijl wij achterbleven op 
de lodge. Wij hadden nog maar an-
derhalve week voordat we het ge-
hele stageverslag op school moes-
ten inleveren. (Hoe gaan wij dat 
doen, Rick? Met een postduif?!) Dus 
echt vervelen konden we ons niet!

Maar, wat natuurlijk niet verge-
ten kon worden, was datgene wat 
die dag, woensdag, juist zo speciaal 
voor mij maakte. Vandaag was het 
namelijk offi  cieel dat ik voor de al-
lereerste keer, na het 16 jaar te heb-
ben meegemaakt, het geweldige 
ruiterweekend van mijn vrijwilli-
gerswerk miste. Gelukkig voor mij 
leven we nu in het tijdperk met de 
draadloze verbindingen! Zo kon ik 
toch nog contact houden met het 
Veluwse gezelschap. 

Waar is... Wesley Kieftenbelt

Wildebees Ecolodge, Zuid-Afrika

WaarBenJij.nu bevat bijna 2,5 
miljoen reisverhalen en meer 
dan 5 miljoen foto’s van reizigers 
uit de hele wereld.

Caroline Griep
New Orleans


‘Als er rotzooi komt en ze gaan schie-
ten, dan moet je zo snel mogelijk op 
de grond gaan liggen, het liefst ergens 
achter.’ De Lower Ninth Ward, op een 
zonnige zondagmiddag in het voor-
jaar. Niet echt een standaard toeris-
tisch uitstapje: achter de muziek aan 
in een second line. Vroeger een tradi-
tionele parade die op een begrafenis-
stoet volgde, nu vooral een optocht, 
die vrijwel ieder weekend in een an-
dere wijk georganiseerd wordt door 
social & pleasureclubs. We beginnen 
met een niet al te grote groep mensen 
en muzikanten. Voor en achter ons 
rijden politiewagens. Gaandeweg 
groeit de menigte, uit huizen komen 
uitbundig verklede muzikanten. Ik 
ruik iets waarvan ik zeker weet dat het 
in dit land streng verboden is. Op nog 
geen tien meter van een agent. Tij-
dens een van de stops stalt een man 
� essen sterke drank uit op het dak 
van zijn auto: de bar is open! Weer 
een andere agent verblikt of verbloost 
niet.

Aangeharkt
Het is aangrijpend om hier te lopen. 
De beelden van de ondergelopen Lo-
wer Ninth Ward gingen in 2005 na 
Katrina de wereld over. Ik was er nog 
geen jaar later en het was er desolaat, 
geen mens te zien, de huizen ver-
woest, je liep er zo binnen, en dan 
stond je tussen de beschimmelde res-
ten van wat ooit gewone huishou-
dens waren, kapotte lijstjes met foto’s 
van lachende mensen, honderden 

autowrakken op straat, nog altijd rot-
tende ijskasten langs de weg. 

Nu is de Lower Ninth opgeruimd, 
aangeharkt voelt het. Er schijnen nog 
57.000 huizen onbewoonbaar te 
zijn, 130.000 mensen zijn nog altijd 
weg. De buurt is geen fractie van wat 
het ooit was. Na de second line lopen 
we langs de huizen die Brad Pitt hier 
heeft laten bouwen na Katrina. Mo-
dern en duurzaam. Misschien zelfs 
mooi, maar het past hier niet, hoe 
goed bedoeld ook. Waar zijn de ve-
randa’s, waarop hele families zitten, 

waar is de sfeer? Die is weg. Misschien 
wel voorgoed. Godzijdank is de mu-
ziek er nog wél.

In de French Quarter lijkt het alsof 
er nooit iets gebeurd is, wat gedeelte-
lijk klopt, want deze on-Amerikaanse 
buurt bleef gespaard. 

Zittend op de porch van het best 
bewaarde hotelgeheim op Royal 
Street, trekken de toeristen vooral lo-
pend, maar ook in koetsjes en, verras-
send, op de � ets voorbij. Een hese 
koetsier verhaalt luid en geroutineerd 
over de geschiedenis van de huizen, 

New Orleans: ‘The Big 
#New Orleans  Katrina 
deed een woeste 
poging om er een 
einde aan te maken, 
maar New Orleans laat 
zich niet klein krijgen. 
Bezoek de Big Easy, de 
stad die altijd zal blijven 
swingen. Come hell or 
high water...

Grote foto links: Dan ‘Diamond’ Delaney wordt als een vorst rondgereden tijdens de 

Amsterdam Uit onderzoek van 
Peil.nl blijkt dat bij stellen die met 
de auto op vakantie gaan, vooral 
mannen rijden. Ook bij het inpak-
ken is de rolverdeling ouderwets. 
In 95 procent van de gevallen pakt 
de vrouw de koffers. Inladen 
wordt aan de man overgelaten. 

Zij pakt, hij laadt en rijdt

Baarn De Reclame Code Commis-
sie heeft luchtvaartmaatschappij 
Ryanair berispt omdat deze in ad-
vertenties niet meldt dat bij de tic-
ketprijs ook nog administratie-
kosten komen. Alleen klanten met 
een zeldzame creditcard hoeven 
de kosten niet te betalen.

Ryanair krijgt berisping

Bridgetown Een van de best verko-
pende artiesten van het moment, 
Rihanna, gaat werken voor de Toe-
risme Autoriteit van Barbados. In 
een meerjarig contract belooft ze 
dat ze de komende jaren alleen  
Barbados zal promoten als toeris-
tische bestemming. 

Rihanna plugt thuisland

Amsterdam Zonder vakantie kun-
nen mensen toch het vakantiege-
voel van een vliegtuig krijgen met 
de Bordbar. Het meubel is geba-
seerd op de trolley waarmee ste-
wardessen door het vliegtuig gaan. 
Maar dan praktischer: het kan ge-
bruikt worden als opbergruimte.

Net als in de lucht

Easy’ doet haar naam nog altijd eer aan 

en vooral over de talloze geesten die 
hier rondwaren. We horen zijn typi-
sche stemgeluid als we in bed liggen 
nog, want hoe later, hoe spannender. 

Wandelende legende
Van de beruchte Bourbon Street met 
24/7 plat vermaak moet je houden. 
Voor veel Amerikanen is dit sodom 
en gomorra de reden om een week-
end naar New Orleans te komen. 
Hier mogen dingen die elders in het 
land ondenkbaar zijn. Maar als je er 
niet van houdt, kun je er eenvoudig 

met een boogje omheen lopen.
Gelukkig is uitgaan veel meer dan 

Bourbon Street. Bijvoorbeeld eten 
met live muziek in Palm Court Café 
aan het eind van Decatur Street bij 
Esplanade Avenue. Als we wachten 
op een tafeltje sta ik achter een onbe-
rispelijk gekleed oud heertje. Ik her-
ken hem meteen: ‘Uncle’ Lionel 
Batiste, de met een chique stok wan-
delende legende. Er is geen vrouw, 
jong, oud, blank, zwart, die niet even 
aandacht van hem wil, het liefst in de 
vorm van een dansje. Als ik aan hem 

voorgesteld word, ben ook ik gevleid 
door zijn: ‘It’s a great pleasure to meet 
you’.

Later luisteren we bij de Three Mu-
ses op Frenchmen Street naar Glen 
David Andrews. Lang, slank, bijna 
vijftig jaar jonger dan Uncle, en zeker 
zo aantrekkelijk. Telg uit de bekende 
muzikale Andrews-familie. We drin-
ken witte wijn op straat, uit vrijwel 
ieder café komt het geluid van live-
muziek.

En dan het eten. Dat is ontzettend 
lekker! De stad werd in de achttiende 

eeuw gesticht door Franse kolonisten 
en van hun kookkunst is veel blijven 
hangen. Maar ook de Spanjaarden, 
Creolen en Cajuns hebben hun culi-
naire sporen nagelaten. 

Op zondagochtend staan er rijen 
bij Mother’s, op Poydras Street, waar 
ze ‘world’s best baked ham’ beweren te 
hebben. Een zeer smakelijk en stevig 
ontbijt is het in ieder geval. En een 
aanval op je cholesterolgehalte... 

Kof� edrinken doe je met wafels 
bij het toeristische Café du Monde op 
Decatur Street. Tijdens de lunch moet 

je minstens één keer een po’boy eten. 
Dé sandwich van Lousiana bestaat 
uit een stuk stokbrood belegd met 
sla, tomaat en gefrituurde zeevruch-
ten, meestal oesters of garnalen. 

En dan ‘s avonds: wordt het gum-
bo, craw� sh étouffée, jambalaya of 
gewoon steak? In een elegante sfeer 
bij Muriel’s op Jackson Square of het 
Palace Café op Canal Street? Of ‘ge-
woon’ ergens waar het er gezellig uit-
ziet in de French Quarter. Een advies: 
maak er vooral geen probleem van, 
dat past niet bij de ‘Big Easy’.

Landgoederenarrangement
Welkomst kopje koffie of thee
2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
2e avond een 3-gangen dinerbuffet
Kopje koffie of thee bij vertrek
Diverse fiets- en wandelroutes naar keuze

Bij besteding van het diner op de 3de dag,
krijgt u de 3de overnachting gratis!

Prijs op basis van een 2-persoonskamer bezetting excl. Boekingskosten € 5,- en Milieu & verblijfstoeslag € 2,20 p.p.p.n.
Gratis overnachting is excl. ontbijt à € 12,50 p.p.

slechts

99,
00

p.p.

3 of  4 daags

Heerlijk ontspannen in de Achterhoek

Super aanbieding! 

gasten-waardering8.2Hotel Landgoed Ehzerwold - Ehzerallee 14 - 7218 BS Almen
0575 - 431143 - receptie@ehzerwold.nl - www.ehzerwold.nl

second line. Boven: ‘Uncle’ Lionel Batiste. FOTO’S: YVONNE K. DAVID


