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Verenigde Staten

VERDER	LEZEN
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Start de wandeling bij het metro-
station op de hoek Broadway/ 

Prince St. Het pand op 575 Broadway 
(hoek Prince St.) stamt uit 1881 en 
werd in 2001 door de Rotterdamse 
 architect Rem Koolhaas  verbouwd  
voor Prada (A). Dichtbij staat het  
Little Singer Building (561 Broadway) 
uit 1902 (B).Vanaf de hoek Prince St. 
en Mercer St. is richting het zuiden 
een  rustige straat te zien met veel 

 gietijzeren gevels. Dit geeft een goede indruk van het verleden van de buurt. In 
noordelijke richting is de hoogbouw van New York University duidelijk zichtbaar. 
Opvallend is ook het Jarvis Morgan Slade Building (109 Prince St.) uit 1882 met 
interessante architectonische elementen. Op de hoek van Greene St. toont de 
muurschildering met vals perspectief op het pand 112 Prince St. een overblijfsel 
van de kunstscene (C). Dit was oorspronkelijk een fabriek voor textiel en speel-
goed. Het straatnaambord op de hoek van Spring St. geeft aan dat dit een 
 Historic District is. Sla linksaf bij Wooster St. (D). Hier zijn ook op straat niveau 
nog galeries, zoals de Team  Gallery (hoek Grand St. en Wooster St.). Loop ver-
volgens een stukje door Grand St. (E). Deze straat kende een grote concentratie 
van kunstenaars en beroemde voorbeelden van straatkunst, maar daarvan is 
 weinig meer over. Sla linksaf Greene St. in en rechtsaf naar Broome St. (tussen 
Greene St. en Mercer St.), waar een lampenwinkel zit van het Duitse Ingo Mauer 
in een gebouw dat  gebruikt werd door een naaiatelier voor korsetten. Dit is 
duide lijk te zien aan  decoraties op de muren en aan het plafond van geperst leer. 
Op de hoek Broome St. en Broadway (488 Broadway) staat het E.V. Haughtwout 
Building (F), met misschien wel de meest indrukwekkende  gietijzeren gevel van 
SoHo. Een blok verderop, rechtsaf naar Crosby St. is er nog iets van de sfeer van 
het ‘oude’ SoHo, met bedrijvigheid zonder de elementen van het internationale 
 consumptielandschap. Ga na Grand St. een blok verderop rechtsaf naar Broad-
way. Hier zie je opnieuw de beginnende ‘invasie’ van Chinatown. De wandeling 
eindigt bij het metrostation op de hoek Broadway/Canal St.

Wandeling	in	SoHo
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Aan de zuidkant van de Verenigde Staten loopt een meters-
hoog hek dat de VS van Mexico scheidt – vanaf de oceaan 
tot diep in de onbegaanbare, gortdroge zuidelijke gebieden 

van de VS. Dat hek is de afgelopen decennium gegroeid in dikte, 
lengte en beveiliging. Zeker na 2001, ook al hadden de Mexicanen 
niets met de terroristische aanslagen in de VS te maken. Naast het 
hek loopt een hel verlichte bufferzone die slechts beperkt toeganke-

De omgekeerde 
frontier van de VS

VAN	PRADA	NAAR	
CHINATOWN

In Geografie verscheen tussen 2007 en 2012 een reeks artikelen over recente 
transformaties en nieuwe stedelijke projecten in New York, telkens voorzien  

van een stadswandeling. Inspiratiebron waren stadsgeografische excursies 
 georganiseerd vanuit de Universiteit Utrecht.

Binnenkort worden alle herziene en nieuwe verhalen en wandelingen over 
New York City gebundeld in een reisgids, Wandelen in New York. Tien wande-
lingen door Manhattan en zeven in de overige stadsdelen, plus een fietstocht. 
Deze publicatie verschijnt in de zomer van 2016 bij Odyssee Reisgidsen. De 
 beschrijvingen en buurtwandelingen zullen ook afzonderlijk digitaal te bestellen 
zijn. Voor meer informatie zie www.odyssee-reisgidsen.nl.

waarin hij verklaarde dat een erkend 
 kunstenaar tot het huishouden behoorde. 
Deze artist-in-residence-eis (AIR) betekende 
dat wonen in SoHo voorbehouden bleef 
aan kunstenaars. 

De regel werd echter nauwelijks nage-
leefd, mede door de onduidelijke definitie 
van kunstenaarschap. Ook de regels voor 
erkenning bleven vaag. Tot voor kort. 
Door het toegenomen toezicht op de 
 banken is het momenteel veel moeilijker 
de financiering voor de aankoop van on-
roerend goed rond te krijgen. Potentiële 
bewoners met voldoende geld zijn slechts 
zelden erkend kunstenaar, terwijl erkende 
kunstenaars meestal niet beschikken over 
voldoende kredietwaardigheid voor de aankoop van een loft in 
het extravagant dure SoHo.

OPSCHUIVING	FUNCTIES

Ook de ligging en relatie met aangrenzende wijken bepalen de 
verdere ontwikkeling van SoHo. Aan de noordzijde ligt Greenwich 
Village, een toeristische trekpleister en ook de vestigingsplaats 
van de sterk groeiende New York University. Vanaf de straat-
hoeken in Prince Street is de nabijgelegen hoogbouw van de uni-
versiteit duidelijk zichtbaar. Dit is nu nog beperkt tot het gebied 
ten noorden van Houston Street. Maar in de toekomst is het goed 
denkbaar dat ook de randen van SoHo door de expansiedrift van 
de universiteit ingenomen worden. In het zuiden rukt Chinatown 
op, dat het aangrenzende Little Italy al volledig heeft opgeslokt. 
Tijdens het laatste deel van de wandelroute (kaart) zijn ‘indringers’ 
vanuit Chinatown duidelijk zichtbaar. Vooral langs Crosby Street 
zou deze ontwikkeling in de toekomst kunnen doorzetten. Nu 
overheersen hier nog de leveranciersingangen en losplaatsen voor 
de winkels langs Broadway. Ondanks de status van beschermd 
stadsgezicht zal er voorlopig geen sprake zijn van een stabiele 
 situatie in het gebied tussen Canal Street en Houston Street. •

Waar de Frontier-gedachte ooit stond voor ongekende 

mogelijkheden in Amerika, zit de laatste frontier in het 

zuidwesten nu potdicht. De grens met Mexico lijkt steeds 

meer op een omgekeerde frontier. Want hij kruipt de VS 

in en dringt de levens van Amerikanen binnen.

Freerk	Boedeltje	–	Henk	van	Houtum

San Diego State University – Radboud Universiteit Nijmegen & University of Eastern Finland

lijk is en sterk bewaakt wordt. Deze brede grenszone bevindt zich 
volledig op Amerikaans grondgebied. De surveillance, via camera’s 
en vanuit auto’s, op quads en te paard, is vooral gefocust op wat er 
in de VS gebeurt, en is met de rug naar de ander toe gekeerd. Zeker, 
de controle richt zich op de ‘illegale’ komst van Mexicanen en 
 anderen naar de VS, maar de controle gaat vooral de VS zelf in. De 
border agents hebben de bevoegdheid ver van de grens nog mensen 
te ondervragen en hen om legitimatie te vragen. De feitelijke grens 
is dus niet waar je hem verwacht. Er zijn meerdere permanente 
checkpoints tot wel 80 kilometer vanaf het hekwerk, die volgens 
de Border Customs Union vooral bedoeld zijn om ‘illegalen’, 
 terroristen en smokkelaars te identificeren. 

FRIENDSHIP	PARK

Een stad als San Diego in Californië is daardoor alleen op papier 
een grensstad. Want de stadsgrenzen van San Diego reiken dan wel 
tot aan de grens, maar de werkelijke stad begint pas zo’n 15 kilo-
meter vanaf de grens. Tussen de stad en de grens ligt een rommelig 
gebied dat gekenmerkt wordt door chaotische planning en ver-
vallen bebouwing, verouderde industriële complexen, een deel van 
de San Diego Bay dat als militair gebied dient en waar helikopters 
bijna dagelijks oefenen, en een ondoordringbaar natuurgebied. 

Naast	het	hek	dat	de	grens	met	Mexico	markeert,	

loopt	een	brede	bufferzone	die	slechts	beperkt	

toegankelijk	is.	Deze	brede	grenszone	bevindt	

zich	volledig	op	Amerikaans	grondgebied.
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Ook in de langetermijnplanning van de City of San Diego lijkt de 
focus gericht op de ontwikkeling naar het noorden, naar de high-
techsector in  Sorrento Valley, en de aanleg van een metrostelsel van 
downtown naar de noordelijk gelegen Universiteit van Californië 
San Diego. Grensoverschrijdende planning is bijna afwezig. 

Illustratief voor deze afsluiting is het San Diego Estuary State 
Park dat tot aan de grens reikt. Als staatspark zou het open moeten 
zijn voor het publiek om vrij te genieten van het prachtige uitzicht 
op de San Diego/Tijuana River die daar uitmondt in de Pacific. 
Maar de toegangspoort is permanent afgesloten met een hek en je 
kunt er alleen te voet doorheen. Pas na een lange wandeling in de 
hitte bereik je de oceaan. Hier, vlak naast het grenshek, bevindt 
zich het laatste deel van het park. Het is nieuw aangelegd en be-
doeld om dicht bij de grens te kunnen recreëren, terwijl je met 
vrienden aan de overkant kunt praten. Dit zogeheten Friendship 
Park doet surrealistisch aan. Want het is nauwelijks bereikbaar. 
De weg ernaartoe is afgesloten voor auto’s. Daardoor blijft de grote 
parkeerplaats leeg en worden de barbecues, picknickbanken en 
het moderne toiletgebouw niet gebruikt. De enigen die er komen, 
zijn de border guards. Die houden de bewegingen van mogelijke 
voetgangers richting de grens nauwgezet in de gaten. Waar aan de 
andere kant, in Mexico, het hek wordt gebruikt als nationale achter-
tuin, en het strand tot aan het hek wordt benut als recreatiegebied 
en playground, voelt Friendship Park aan de VS-zijde als de spook-
stad uit de Gold Rush, de hoogtijdagen van de Go West-gedachte. 
Ook toen werden plaatsen als niemandslanden achtergelaten. De 
karavaan van Amerikaanse gelukszoekers trok verder: Go West. 
De uitspraak ‘Go West young man’, stond lange tijd symbool voor 
de Amerikaanse droom van vrijheid, ambitie en expansie. De 
Frontier-gedachte stond voor ongekende mogelijkheden, en een 
nieuw begin op nieuw land. Een aansporing tot avontuur en weder-
geboorte voor jonge Amerikanen om de armoede te ontvluchten 
en het geluk te zoeken. Opnieuw beginnen behoort nog steeds tot 

de ziel van de Amerikaanse maatschappij, maar nieuw land is er 
niet meer en de laatste frontier van vandaag ligt in het zuidwesten, 
in de vorm van deze dichte grens tussen Mexico en de Verenigde 
Staten. 

GOUDEN	KOOI

De gelukszoekers van weleer komen nu vooral van de andere 
kant. De VS trekken niet meer verder, maar trekken zich terug; 
een deel van het eigen land wordt ontkend. De angst is blijkbaar 
zo groot dat men het grensland als collateral damage in de strijd 
om vrijheid opoffert: een soort geografische automutilatie. 

En het gaat om meer dan de fysieke verlegging van de grens. 
De grens dringt zich overal op in de samenleving, tot in kantoren 
en woonhuizen. Want uit angst voor terrorisme wordt op grote 
schaal het internetgedrag van burgers geregistreerd en worden 
 telefoons afgeluisterd. De uitsluiting van de ander sluit zo de eigen 
bevolking in. Het land begint steeds meer trekjes te vertonen van 
een vrijwillige openluchtgevangenis, een gouden kooi. Het is veel-
zeggend dat de camera’s op de grens niet zozeer naar buiten, maar 
naar binnen zijn gericht.

Het belangrijkste voorbeeld van een self-caging op deze schaal 
is misschien wel de voormalige grens tussen Oost- en West-Berlijn 
tijdens de Koude Oorlog. Waar aan DDR-zijde meerdere hekken, 
een brede bufferzone en strikte surveillance mensen ervan moesten 
weerhouden naar het Westen te vluchten, stond de muur in West- 
Berlijn symbool voor de onderdrukte vrijheid. Hij was een vrij-
plaats voor subversieve kunst en graffiti. 

Paradoxaal genoeg wordt de grens van de zelfverklaarde voor-
vechter van het zogenaamde vrije Westen, de VS, steeds meer de 
muur aan de Oost-Duitse kant, maar dan in de vorm van vrij-
willige begrenzing, waarbij net als bij de DDR de grens zich vele 
kilometers uitstrekt op het eigen grondgebied en de eigen burgers 
eveneens massaal worden afgeluisterd en gevolgd. 

TRUMP	WALL

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is een 
 representant van de omgekeerde frontiergedachte. Enerzijds weet 
hij de American dream en de illusie van de oorspronkelijke frontier-
mentaliteit als geen ander te verkopen. Wat zijn kiezers echter 
vooral aanspreekt is behalve de spierballentaal en de can do- 
mentaliteit het protectionisme. Zijn politiek is gericht op de 
 omgekeerde vrijheid zoals hiervoor geschetst, want hij heeft het 
over uitsluiting, afscheiding, afluisteren en een nog hoger hek dan 
er nu al staat. De Brits-Amerikaanse komiek John Oliver heeft een 
mooi verhaal over het verlangen van Trump naar een nog hoger 
hek. Olivier laat zien hoe het idee van de Trump-muur steeds 
 hoger, groter en duurder werd. Eerst was de muur 35 feet (10,5 
meter) en in de latere toespraken werd hij 90 feet (27 meter), 
waarbij de kosten al snel boven de 25 miljard dollar uitstegen.  
Een Trump-muur – hoe onrealistisch ook, omdat Trump Mexico 
voor de kosten wil laten opdraaien – zal juist het tegenovergestelde 
effect hebben. In naam van de vrijheid ontstaan steeds meer 
 onvrijheid, meer surveillance en controle en minder privacy. 

Aan de andere kant van de grens zien we dat Mexico steeds 
meer het West-Berlijn van vandaag is. Hier wordt het hek genegeerd 
en gebruikt voor kunstzinnige en politieke uitingen van vrijheid. 
De muur en het hekwerk in Tijuana zijn bedekt met graffiti, poëzie 
en teksten, en behangen met bloemen. 

Dezelfde ervaring hadden wij bij een andere grensmuur die  
we voor ons onderzoek naar grenzen ook bezochten, namelijk   
op Cyprus. Deze snijdt sinds 1974 de stad Nicosia doormidden. 
Aan de Grieks-Cypriotische kant wordt de toegang streng bewaakt 

Aan	de	andere	kant	van	de	grens	zien	we	dat	Mexico	steeds	meer	het	West-Berlijn	van	vandaag	is.	Hier	wordt	het	hek	gebruikt	voor	kunstzinnige	en	politieke	uitingen.

Het	nauwelijks	bereikbare	Friendship	Park	is	bedoeld	om	dicht	bij	de	grens	te	kunnen	recreëren,	terwijl	je	met	vrienden	aan	de	overkant	kunt	praten.

en aan de Turks-Cypriotische kant geldt de grens vooral als 
achter tuin, als een muur waar kinderen tegen voetballen, en  
waar de was te drogen hangt. Een schrijnender voorbeeld is    
de muur  tussen Israël en Palestijns grondgebied, waar dezelfde 
subversieve symboliek van de onderdrukking de muren aan 
 Palestijnse kant siert. 

TERUGKEER	VAN	DE	MUUR

De zelfbegrenzing van de VS is misschien illustratief voor de 
terug keer van de muur die voorheen vooral voorbehouden was 
aan onvrije dictaturen. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd 
meer hekken gebouwd en zijn er meer metaal en prikkeldraad 
tussen landen aangebracht dan ooit tevoren. Vooral op en aan de 
grenzen van de VS, de EU en Australië. Terwijl keer op keer blijkt 
dat hekken en muren migratie, smokkel en terrorisme niet kunnen 
stoppen. Hogere hekken leiden er alleen toe dat migratie zich 
 verplaatst en mensensmokkelaars in de kaart worden gespeeld. 
Mensen nemen daardoor steeds andere gevaarlijke routes, waarbij 
meer doden vallen. Hogere hekken leiden juist tot meer, niet 
minder angst en xenofobie. Tot meer discriminatie en gevoelens 
van uitsluiting, die een voedingsbodem vormen voor terrorisme. 
Militaristische grenzen zijn dan ook symptoombestrijding. Ze 
maken Mexico en de migranten tot vijanden. Ze leiden tot meer 
angst en een onvrijheid voor de eigen bevolking. Aldus verloochent 
het ‘Land of the free and the brave’ haar eigen geschiedenis en 
waarden en wordt het steeds meer een begrensde heilstaat. Er is 
sprake van een omgekeerde expansiedrift aan de grens, een invers 
imperialisme. Het ‘Go West’ is een ‘Go Back’ geworden. •
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