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Plaats van afspraak met Michael Slowack is
Medici, een populair eethuis in Hyde Park
(www.medici57.com). We bestellen een Gar-
bage Burger, de favoriet van de president, en
drinken er net als hij een huisgemaakte limo-
nade bij. Al is het volgens waitress Kelly een
tijd geleden dat de president hier nog een hap-
je kwam eten: «Ik werk hier al drie jaar en in
al die tijd heb ik hem niet gezien.» Maar: de
hamburger met cheddar, spek, ajuintjes en pi-
kante jalapeños— chilipepers — smaakt ons.
Met flink gevulde maag kunnen we aanzetten
voor onze Obama-toer. Michael neemt ons
mee naar 57th Street Books, Obama’s favo-
riete boekenwinkel een paar huizen verderop
(semcoop.com/57th-street-books). Hier sig-

neerde hij zijn boeken én vind
je tal van werken over de pre-
sident. De kelder is een para-
dijs voor lettervreters en wij
snuisteren meer dan een uur
tussen al dat literaire lekkers.

Om de hoek pikken we nog even het Frederick
C. Robie Housemee. Van de hand van Frank
Lloyd Wright, de beroemde architect die de
eerste twintig jaar van zijn carrière in Chicago
doorbracht.

De Obama cut 
Op een zonnige dag kan je in Chicago een blau-
we stadsfiets huren. «Het zal nog even duren
voor fietsen hier echt zo ingeburgerd raakt als
in België», geeft Michael toe, «maar zeker in
een studentenbuurt als deze is het aangenaam
fietsen. In de Loop — de stadskern — blijft het
wel uitkijken voor automobilisten, taxi- en
buschauffeurs én ook voetgangers die nog niet
gewend zijn aan fietsers. Een helm is geen
overbodige luxe...» 
Deze zomer wordt nog 20 mijl (32 km) nieuwe
fietspaden aangelegd, en tegen volgend jaar
wil burgemeester Rahm Emanuel maar liefst
100 mijl (160 km) klaar hebben. Zijn plan is
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In de hometo   
Volgende week komt Barack Obama al voor 
de tweede keer naar ons land. Wij doen de
omgekeerde reis en vliegen naar Chicago,
de stad van de president. Vlaming Michael

Slowack (40) leidt ons rond in de wijk
Hyde Park. Hier studeerde Obama en
leerde hij zijn First Lady kennen.

LEENTJE DE LEEUW

OP STAP MET EEN VLAMING DOO      



om van Chicago de meest fietsvriendelijke
stad van de VS te maken. 
Maar vandaag is het frisjes en zoals echte
Amerikanen nemen we dan maar de auto
om enkele blokken verder halt te houden
aan Hyde Park Hair Salon, een typisch
Amerikaanse barbershop (hydeparkhair-
salon.net). Uitbater Ish gaf de president, die
al jaren vaste klant was, nog een laatste
kappersbeurt vlak voor zijn overwinnings-
speech in 2008. De zetel waarin Obama
toen zat, kreeg een ereplek, compleet met
glazen omhulsel. Aan de muur zien we me-
morabilia, telkens gesigneerd door de pre-
sident. 
De ‘Obama cut’ kost 21 dollar en is immens
populair bij zowel locals als toeristen.
«Meer en meer Europeanen komen hier
een kijkje nemen. Ik vind het geweldig dat
onze president zo populair is in het buiten-
land, want hier is dat niet altijd het geval.
Helaas...», aldus de barbier.

Of Obama zijn haar bij Ish liet knippen
voor zijn eerste date met Michelle, zullen
we nooit weten. Wel bekend is dat de pre-
sident zijn vrouw leerde kennen tijdens
een vakantiejob in het advocatenkantoor
waar zij werkte. Michelle was zijn mentor
en Barack vroeg haar meermaals uit, maar
zij weigerde keer op keer. Pas toen hij aan-
bood om zijn job op te geven, zwichtte ze.
Barack nam haar mee op date naar Baskin-
Robbins, een ijssalon. Nu vind je op die
plaats in het Dorchester Shopping Center
een vestiging van de Subway-keten. 
Maar dat eerste afspraakje in 1989 viel, on-
danks de niet zo romantische locatie, blijk-
baar mee, want het was op die hoek van
Dorchester Avenue en 53rd Street dat de
twee elkaar voor het eerst kusten. Hoe we
dat weten? Sinds 2010 staat er een ge-
denkplaat. Halt houden op de plek van the
first kiss van the first couple, het heeft wel
iets.
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Michaels 
eet- en 
drinktips
4Billy Goat: Hier moet je
gewoon de dubbele ‘Cheez-
borger’ proeven en er verder
geen woorden aan vuil ma-
ken.
www.billygoattavern.com
4Dusek’s: In de voormali-
ge Tsjechische buurt Pilsen
openden de mensen achter
het populaire Longman &
Eagle een tweede restau-
rant. Tot 1 uur ’s morgens kan
je hier nog uitgebreid ko-
men dineren. Onze tip: hou
voldoende plaats over voor
het dessert en kies de chur-
ros met chili. Fantastisch!
www.dusekschicago.com
4Quartino:Lekker Itali-
aans aan een correcte prijs in
een gezellig, soms luidruch-
tig, kader. Lunch voor twee
voor amper 25 dollar. Ook
hier is de keuken laat open.
www.quartinochicago.com
4Gibson’s Steakhouse:
Een absolute must voor ie-
dereen die houdt van een
succulent stuk vlees - stukjés
zijn hier niet aan de orde.
www.gibsonssteakhouse.com
4Hopleaf:Hoewel gele-
gen in Andersonville, de aan-
trekkelijke Zweedse buurt
van Chicago, vind je er vooral
Belgische bieren en gerech-
ten.
www.hopleaf.com

PRAKTISCH 
ERHEEN: Dagelijkse vluchten vanuit
Brussel, Amsterdam en Parijs. Check USA-
specialist www.connections.be voor de
beste aanbiedingen. 
LOGEREN: 
• Low budget: Longman & Eagle. Vanaf 
85 dollar (62 euro) per kamer per nacht.
Zes kamers en vooral een zeer uitgebrei-
de whiskybar, in een levendige buurt, Mi-
chelin ontdekte hen ook al. 
www.longmanandeagle.com
• Middenklasse: Palmer House Hilton.
Vanaf 109 dollar (80 euro) per kamer per
nacht. Gelegen op Jewelers Row en naast

Miller’s Pub, waar je Belgische en Ameri-
kaanse streekbieren kunt proeven. 
palmerhousehiltonhotel.com
• Luxe: The Langham. Vanaf 315 dollar
(230 euro) per kamer per nacht. Door ve-
len – onder meer Tripadvisor – be-
schouwd als het beste hotel van Chicago.
Geweldige ‘views’ op de stad en de Chi-
cago-rivier. chicago.langhamhotels.com
BESTE TIJD:barkoud in de winter, warm
en vochtig in de zomer. Het late voorjaar
of het vroege najaar zijn ideaal. 
VERVOER:
• Fietsen: een DIVVY bike dagpas kost 
7 dollar. www.divvybikes.com
• Taxi:ook de taxi, of het bij ons zo fel be-

discussieerde Uber brengen je tegen een
redelijke prijs op je bestemming.
www.uber.com
• Openbaar vervoer: Chicago Transit
Authority. www.transitchicago.com
ARCHITECTUUR: de Chicago Architectu-
re Foundation beschikt over een schat
aan informatie over tours, exposities en
nog veel veel meer. www.architecture.org
en www.franklloydwright.org
MEER INFO:www.choosechicago.com/nl,
de officiële Nederlandstalige bezoekers -
pagina van de stad. De juweelontwerpen
van Michael vind je terug op
http://www.etsy.com/shop/AdziasJewel-
ryAtelier en www.adzia.com

WONING FAMILIE OBAMA CLOUD GATE
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  own van de president
De laatste stop voor we richting stadscen-
trum rijden, wordt 5046 South Green-
wood Avenue,het adres van het huis van
de Obama’s. We staan ervan versteld hoe
‘bescheiden’ de woning is, omdat dit toch
een huis is van de machtigste man ter we-
reld. Het bevindt zich midden in een resi-
dentiële buurt en de buren kunnen bij wij-
ze van spreken binnengluren. Wel merken
we tal van zwarte bestelwagens met getin-
te ruiten op: de Secret Service. Er staan ook
overal waarschuwingsborden: wie te
dichtbij komt, kan gearresteerd worden. 

Mekka voor foodies
Liever weer een hapje gaan eten dan gear-
resteerd worden. En laat Chicago nu net dé
culinaire rijzende ster aan het Amerikaan-
se firmament zijn: de stad is goed op weg
om New York en San Francisco als culinaire
hotspot bij te benen, misschien wel in te
halen. Natuurlijk vind je er, net als overal
in de VS, de typische hamburger en pizza-
tenten. De Chicago Style Stuffed Pizza  – die
meer weg heeft van een taart dan van een
pizza – is zelfs een instituut, maar eentje
dat wij links laten liggen.
De stad telt minstens evenveel vaak be-
taalbare gastronomische restaurants
waarvan er 25 ook in de Michelin Gids
staan. Voorlopig wel slechts eentje met
drie sterren: Alinea (http://website.alinea-
restaurant.com).Maar als we Michael Ellis,
de internationale directeur van Michelin,
mogen geloven, kunnen dat er volgend
jaar al meer zijn: «Wat we in Chicago zien,
meer dan in New York of San Francisco, is
dat men er avontuurlijker is.»
Wij hebben een tafeltje gereserveerd bij
Sixteen (www.sixteenchicago.com), het
tweesterrenrestaurant op de 16de verdie-
ping van de Trump Tower. Tot vrij onlangs
waren vooral de Willis Tower- de vroegere
Sears Tower - en de John Hancock Buil-
ding de belangrijkste richtpunten van de
stad. Maar sinds kort heeft vastgoedmag-
naat Donald Trump zich ook een promi-
nente plek weten te veroveren in de skyli-
ne van Chicago. Vanuit het vliegtuig, vanop
Lake Michigan of gewoon in de straat: je
kan niet naast de Trump Tower (423 meter,
voltooid in 2009) kijken, die als de schoor-
steen van een gigantisch stoomschip op-
duikt aan de oevers van de rivier.
In het gebouw vind je naast het restaurant
nog een leuk zomerterras, maar vooral
veel appartementen en een hotel. Wij ge-
nieten van de risotto en het chocoladedes-

sert. Een driegangenlunch, exclusief dran-
ken, heb je hier voor minder dan 60 dollar,
om en bij de 45 euro. 
Na zo’n diner doet een fikse wandeling
deugd. Michael neemt ons mee langs 
Michigan Avenue, dé winkelstraat bij uit-
stek, richting Millennium Park. Je vindt er
één van de landmarks van de stad: Cloud
Gate, een werk van Anish Kapoor. De locals
noemen het soms smalend ‘the bean’ (de
boon). Maar toeristen zijn in grote getale
aanwezig om selfies te nemen.
Frank Gehry, bekend van het Guggenheim
in New York, ontwierp er het Priztker-pa-
viljoen, het openluchttheater. En dan is er
nog de Crown Fountain, van de Catalaan
Jaume Plensa, al even indrukwekkend als
verfrissend.
Samen met de skyline vormen al deze pa-
rels een paradijs voor architectuurfanaten,
als is het zeker ook voor een leek genieten. 

L-trein uit ‘ER’
Wanneer je Millennium Park in zuidelijke
richting doorwandelt, kom je vanzelf in
Grant Park. Wat ons weer bij de Ameri-
kaanse president brengt. Hier gaf Barack
Obama in 2008 zijn overwinningsspeech
voor een publiek van zo’n 240.000 toe-
hoorders. Gelukkig kan dit park weer
mensenmassa’s met gemak aan, want ook
festivals als Lollapalooza, het Chicago
Blues Festival en het Chicago Jazz Festival
lokken er honderdduizenden muzieklief-
hebbers.
Ons afzakkertje bestellen we in Monk’s
Pub (www.monkspubchicago.com) onder
de sporen van de typische bovengrondse
L-trein, die we kennen uit de tv-serie ‘ER’.
Maar binnen hebben we geen last van het
lawaai, wel is het moeilijk kiezen met zo’n
uitgebreide bierkaart. De Stella’s en Duvels
gaan er vlotjes over de toog, maar ook het
Antwerpse Seefbier blijkt hier erg hip.
Terwijl wij nippen aan de smaak van thuis,
vragen we Michael waarom hij al bijna vijf-
tien jaar in Chicago woont. «Deze stad
heeft zóveel te bieden: cultureel, gastro-
nomisch, architecturaal.... De barkoude
winters vallen me af en toe zwaar, maar ze
wegen niet op tegen de voordelen. Na jaren
van jobhoppen heb ik ook op professioneel
vlak het geluk gevonden. Ik ontwerp op
maat gemaakte juwelen, de zaak draait en
ik doe elke dag wat ik graag doe.»
Of Michael ooit nog terug wil naar België?
«Nee, terugkeren is voor mij geen optie
meer, Chicago is nu mijn thuis.»

     OR HET CHICAGO VAN BARACK OBAMA


