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Mega Minnesota

innesota. ‘Hemelsblauwe waters’ in de poëtische 
taal van de Dakota. De Indianen waar ik als kind in 
films partij voor trok, nooit voor de cowboys. Ik zal 
van start gaan met waar deze stad/staat in 

uitblinkt:

• Best bike city in the U.S. volgens Bicycling magazine.
• Uitgebreidste skyway system ter wereld. Glazen wandelgangen 

verbinden op 1 hoog twaalf kilometer horeca, shopping centers, 
fitnessclubs en parking lots. Fully air conditioned.

• Cultuurstad bij uitstek met de meeste theaterzetels per capita, 
NYC niet meegerekend, of course.

• ‘Groenste’ stadium: Target Field, milieuvriendelijk kloppend 
sporthart van de stad.

• Geboortestaat van Bob Dylan, Prince en de onlangs overleden 
‘dear Abby’ columnist Abigail Van Buren. 

• Gezondheidszorg en medische apparatuur.
• Hout, papier en wat erop verschijnt, dus ook drukkerijen en 

uitgevers.
• IJzer, suikerbiet, haver en maïs.
• Alle vredespijpen komen uit Minnesota en nergens kweekt men 

meer kalkoenen.
 
We logeren in het Marriott City Center. Als je Marriotts gewend 
bent, is het altijd een beetje thuiskomen. Vaste waarden, 
vertrouwde omgeving, standard rooms waarin een medium size 
party kan gehouden worden en het zachtste toiletpapier ter 
wereld. Vanuit het hotel is het aangenaam wandelen langs 
Nicollet Mall, de winkelwandelvriendelijkste boulevard met zijn 
Macy’s, Saks 5th outlet, Barnes & Nobles, Target, Brooks Brothers, 
Gap etc.... 

Eerste confrontatie met giga-America speelt zich af in Crave, een 
ambitieus restaurantcomplex geopend in 2011 met als trekpleister 
een dakterras groot als een voetbalveld. Minnesotans zijn dol op 
buitenzitten. The place to be? Up on a roof! Als het niet vriest dat 
het kraakt tenminste. We gaan voor steak en burgers. Big screen 
tv’s volgen de zo geliefde sportevenementen, er wordt after work 
graag collectief gekeken.

M

Up in the Iceland air : Reykjavik - Minneapolis. De Amerikaanse controle gebeurt al voor het inschepen, in Reykjavik. 
Eerste total scan. Handen omhoog. Ik waan mij in een cowboyfilm en moet een giechel onderdrukken maar opge-
past, ze lachen er niet mee. Amerika is streng. Aanstekers en lucifers zijn verboden, ook in ingecheckte bagage.  

Mississippi crossing
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We’re all going to Hell. Hell’s kitchen that is. Origineel ontbijtadres 
waar we worden verwelkomd door de eigenzinnige en bevlogen 
eigenaar Mitch. Worstenbrood, bizonvlees, indianenmuesli met 
wilde rijst en damn good peanut butter. Alles van eigen recep-
tuur. Op zondag bedient het personeel gezellig in pyjama en 
krulspelden.
 
Met een maxi minibus (hier is niks mini) een uurtje rijden langs 
groene buitenwijken waar gegoede burgers hun statige huizen 
bouwen aan de oevers van de stadsmeren. Wandeling in Art 
Garden, de sculptuurtuin waar het iconische kunstwerk van Claes 
Oldenburg te bewonderen valt, een XXXL chromen lepel met een 
grote rode kers.

Nieuw verschijnsel in de stad, jaar of drie, zijn de ‘foodtrucks’. 
World kitchen, seafood, hot dogs, burgers, taco’s, health food… 
Overal zie je ze staan (www.128cafe.net, www.smack-shack.com, 
o.a). Elke truck zijn specialiteit. Parkeren in een strategisch goed 
gelegen straat, soms met wat tafeltjes en stoelen als daar de 
ruimte voor is, en bingo.
 
We verlaten de stad richting Mille Lacs. Mag het iets ‘meer’ zijn? 
Biggest icefishing in the States. Highway smooth als een biljartla-
ken, cruise control… This is America. ‘On the road again’ neuriënd 
gaat het richting Gull Lake waar we drie nachten zullen slapen in 
the Grand View Lodge. 

Stopover in Little Falls, waar Charles Lindbergh zijn jongensdro-
men koesterde. Entertaining museum, ook zijn ouderlijk huis is 
het bezoeken waard. Heel sfeervol, niets aan veranderd.

Gull Lake. Aangekomen in het historische (1919) (www.grandview-
lodge.com) krijgen we een cabin toegewezen. Comfortabele 
chalets met zicht op de bossen, het meer of de golf. Avondeten in 
Cru: cosy restaurant met open haard en een decoratieve wijnkoel-
ruimte. Bediening is theatraal, het lijken acteurs die de rol van 
serverend personeel behendig spelen. Wat we ook kiezen uit de 
kaart, altijd is het ‘a very good choice’. Feelgood factor is belang-
rijk. We worden voor alles beloond en geprezen.
Als Europeaan is het moeilijk aan de verleiding te weerstaan 
telkens tenderloin of ribeye te bestellen. Such succulent steaks! 
Ook de wilde eenden zijn bijzonder smakelijk, bless their souls. Ze 
lopen je hier bij wijze van spreken voor de voeten met al die 

meren. Uit het water wordt verse walleye aanbevolen, de favoriete 
vis van deze streek.

Stevig, no nonsense ontbijt. Alles komt weer in het groot. Bergen 
bacon & eggs. Veel fried stuf en pancakes. Zelfs Brusselse wafels 
die wij de waitress flinterdun leren bakken. En powdered sugar 
please in plaats van bedolven onder de room. Mooie fruitselectie 
want van Hawaï tot Alaska, they just about grow everything. 
Honeycrisp bijvoorbeeld, een succesvol nieuw appelras dat met 
rasse schreden de wereld zal veroveren.

Vandaag steken we de Mississippi over in Itasca Park. Stel je er niet 
te veel bij voor: simpelweg de stapstenen overtrippelen. Een 
bescheiden begin van deze majestueuze, 4.070 km.lange rivier. 

In het fast fooderige Headwaters Café hangt zo’n ouwe draaitele-
foon als in ‘Lassie’, het feuilleton dat mij Engels leerde spreken nog 
voor ik naar school ging.

Tijd voor verwennerij. In Glacial Waters Spa staat een team dames 
klaar om ons grondig te masseren. ‘Deep Tissue’ doet deugd maar 
laat zijn sporen na. De dag erna zie ik eruit als een Dalmatiër. 
Blauwe plekken maar geen pijn.

Vanavond casual dining in…’the Dining Room’. Avontuurlijk wild, 
bizon en heerlijk hert. In de lobby prijken prachtige lusters en 
staanlampen uit hertengewei. Een stijlvol In Memoriam.

Dagje vrij. Iedereen golft, not me. Krijg een fiets ter beschikking 
en cross kriskras door het domein. Automobilisten vertrouwen 
het voor geen haar en blijven op de rem staan tot ik al lang 
gepasseerd ben. Crazy woman! Fiets naar Nisswa, het dichtbijge-
legen dorp en koop er in Totempole authentieke Minnetonka 
mocassins. Indianen zie je er niet meer. Ze wonen vreemd 
genoeg enkel in reservaten en in en rond de casino’s die 
exclusief door hen uitgebaat worden. Het geld dat er als slijk 
verdiend wordt gaat eerlijk verdeeld naar elke Indiaan van de 
community, ook de drugverslaafde die er zijn addictie mee 
onderhoudt. 

Pontoontjevaren op de Lake. De superrijken zijn hier enkel tijdens 
hoogzomermaanden. Hun villa’s de rest van de tijd leeg. ‘Thank 
heavens you can’t own water’ exclameert het meisje aan het roer. 

SegwaysOldenberg's cherry
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Autochtonen zijn niet zo opgezet met de gegoede topseizoenbe-
woners. Zwemmen zonder kippenvel kan eigenlijk enkel in juli. 
 
Terug in Minneapolis wordt er gekajakt en toeren we langs de 
oevers van de Mississippi met Segways (www.humanonastick.com). 
Wat een wonderlijk toestel, deze milieuvriendelijke tweewieler. 
Even oefenen en al gauw lijkt het of je op zo’n ding geboren 
bent. We bollen op en onder historische bruggen, langs graanmo-
lens en musea, St. Anthony Falls, enige natuurlijke waterval van de 
Mississippi en de magnifieke geklasseerde huizen van Nicollet 
Island. Zo groen, elke buurt zijn eigen park.
 
Het is vrijdagavond en Happy Hour. Trendy uptown is booming. 
Sexy serveuses serveren cocktails in glazen groot als goudvisboka-
len. Parasole Restaurant verenigt een scala aan restaurants, bars 
en clubs in een grote holding. Als lid van de Parasole dining club 
kan je punten winnen voor de dollars die je spendeert en daar 
krijg je dan weer allerlei voor in de plaats. Een soort mileage. Een 
van de Parasole places to be is www.chinolatino.com. Alweer 
groot als een speelplein en zo klinkt het ook. Lawaaierig door het 
uitbundig jonge publiek aan de bar die kan wedijveren in een 
strijd voor de langste. Boxes, lounges, party rooms, tot met 70 aan 
tafel! Op het menu: big dishes to share. Sushi voor een heel Japans 

leger. Spring rolls, tuna rolls, crab rolls, naughty white tiger rolls, 
dirty spicy rolls, etc. etc. Als we uitgerolled zijn komt als hoofdge-
recht Fidel’s Capitalist Pig Roast. Een heel speenvarken van kop tot 
staart geserveerd met bonen, rijst, mango en gebakken banaan. 
Zal het gaan? 

Wanneer wij als vadsige koningen klaar zijn om het pand te 
verlaten verschijnt een schip van ijsroom, marshmallows met cho-
coladesaus, koek, karamel, kokosnoot en macadamias op tafel. 
Plus, niet te geloven, fried snickers.
Een halve blister Maalox later val ik als een gestrande walvis in 
comateuze slaap.
 
The morning after. Hoe een mens na zo’n grande bouffe weer 
normaal kan ontbijten is een wonder. Breakfast at Marriott’s, 
fingerlicking good.
 
Een trip naar Minneapolis is niet compleet zonder bezoek aan de 
MOA, het laatste superlatief in dit stukje. BIGGEST mall of 
America. Een reusachtig ei met als dooier een overdekt pretpark 
met fast food restaurants. In ovaalvorm loopt men zich tot vier 
hoog te pletter langs 50 restaurants, 520 winkels en warenhuizen, 
een aquarium, Legoland, cinema, theater… ga maar kijken op 
www.mallofamerica.com. 

Shop-moe sporen we met de Light Rail Transit in een mum van 
tijd de luchthaven binnen. Icelandair wordt bediend vanuit een 
aparte terminal. Geen taxfree shops,men weze gewaarschuwd, 
enkel een bazaar met snacks en tijdschriften en een light meal 
restaurant. Het is er klein en overzichtelijk, dus geen stress.
Op de terugvlucht mag ik een glimp van Aurora Borealis aan-
schouwen. De fotograaf die me er midden in de nacht op wees zij 
gedankt. Een spektakel dat hij tevergeefs trachtte vast te leggen.
 
Amper tijd om tussen twee vluchten warme IJslandse angorasok-
ken te kopen en alweer airborne richting Brussels Airport. In 
business class nu. Drie uur royaal benen strekken en verwend 
worden met een lekker ontbijt. Een Noor die naast me zit bestelt 
bier for breakfast. You must be Belgian, grapt de steward.  mdbLight Rail Transit


