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If you’re going to

San Francisco...
Een stukje Europa in Amerika
en de homohoofdstad van
de wereld. Zo luiden twee
bijnamen van San Francisco,
de unieke stad in Californië
waar in de jaren zestig alle
hippies naartoe trokken.
De mensen zijn er tolerant,
de huizen kleurig en er is
een heuse homowijk.

I

k hoor de wieltjes van mijn koffer over de stoep
rollen, en geloof het nog amper. Ik ben in San
Francisco! Sinds ik hier als achttienjarige met mijn
ouders was, wilde ik altijd al terug. Ik zat nog in de
kast toen ik de ‘homohoofdstad’ bezocht en was
groot fan van Basic Instinct die net in de bios draaide,
met Sharon Stone als biseksuele vamp. Maar de filmlocaties in San Francisco kon ik toen niet vinden en een
vrouwencafé was nog tien bruggen te ver. Opgelaten
voelde ik me toen mijn moeder ons naar de homowijk
Castro dirigeerde. Maar dat meisje van achttien ben
ik niet meer. Nu ben ik hier vier dagen, out and proud.
Daarna reis ik door naar Las Vegas, waar mijn broer en
zijn man na vijf jaar hun huwelijksgeloften opnieuw laat
inzegenen door (een) Elvis Presley. Let the games begin!

Dag 1!

Een prachtig fallussymbool
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Mijn reis begint goed! De piloot is duidelijk lesbisch en
in de krakend verse Volkskrant in het vliegtuig zie ik
meteen een interview met Carry Slee. Toevallig ook
vrouw/vrouw-films op het schermpje voor me? Nee dat
helaas niet. Een prettige vertrektijd, een raamplek en een
lege stoel naast me. Mijn vriendin, die moest afzeggen
vanwege werk, heeft me net uitgezwaaid. Na bijna tien
uur vliegen is het avond in Nederland, maar hier straalt
de ochtendzon me tegemoet. Ik neem de BART trein
naar het centrum. Dat kost acht dollar. Een taxi was
veertig dollar geweest.
Ik rol mijn koffer de berg op naar mijn hostel aan
Taylor Street, hartje centrum. Er is één wijk waarvoor
ik ben gewaarschuwd: het Tenderloin District. Zelfs de
politie bleef hier vroeger het liefst weg en daarom beloonden de slagers agenten met ossenhaas (tenderloin)
voor elk etmaal dat er geen overval was gepleegd.
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Transamerica Pyramid
260 meter hoog!
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Ik presteer het deze week om steeds opnieuw
in die wijk te belanden. Bang ben ik niet gauw,
maar de daklozen hier - van wie er velen
gewoon languit op de stoep liggen - kijken verwilderd uit hun ogen. Later hoor ik van de jonge
tolk Ahmed die ik ontmoet, dat San Francisco
vroeger opvangplek was voor psychiatrische
patiënten. Toen de zorg niet langer werd vergoed, belandden die op straat. Mijn sprookjesbeeld van het bloemrijke San Francisco met de
mooi gekleurde villa’s wordt iets grauwer.
Als ik ben ingecheckt, spoed ik mij naar Alamo
Square. Iedereen kent het beeld: een prachtige
rij Victoriaanse villa’s (painted ladies) met
daarachter de skyline van de stad. Nu kan ik
het echt geloven. Ik ben in mijn geliefde stad.
Als ik een selfie post op Facebook reageren
vrienden: ‘Full House!’. Inderdaad woonde de
familie uit die tv-serie in een van die huizen.
In de verte zie ik de puntige Transamerica
Pyramid, de hoogste en meest herkenbare
wolkenkrabber. Wel 260 meter hoog, 48 verdiepingen, 18 liften en 1500 werknemers.
Een prachtig fallussymbool, dat ik deze week
nog wil aanraken. Omdat het allemaal toch
langer lopen is dan mijn plattegrond doet
vermoeden, vraag ik een groep Nederlandse
meiden naar het openbaar vervoer. Gezeten
in de stadsbus, begeef ik mij als toerist onder
de échte bewoners. Leuk! Om 19:00 uur kan
ik mijn ogen niet meer openhouden. Een diepe
slaap volgt.

reisverhaal

Dag 2...

Sharon Stone was here
De wind waait door mijn haar. Ik zit bovenop
de dubbeldekker van de hop on-hop off sightseeing bus. Er zijn veel manieren om de stad
te verkennen, een tour langs filmlocaties of
een culinaire tour. De Magic Bus als je van
hippies houdt, wandelend door gay Castro
met een gids of zelfs hardlopend (vooral bergafwaarts!). Ik heb de busmaatschappij gekozen die vier verschillende routes biedt met
een gids, onbeperkt voor twee dagen voor 50
dollar. Ik zit klaar voor de Downtown Tour,
de Golden Gate & Sausolito Tour, de Golden
Gate Park Tour en de Night Tour. Ik voel me
fit, hoewel ik vannacht om 04:00 uur klaarwakker was en om 07:00 uur, toen ik het écht
niet meer uithield, de nog donkere straat op
ging. Richting Union Square, het poepchique
plein met het bekende warenhuis Macy’s.
Tussen de werkende bevolking in driedelige
pakken nam ik een latte en twee warme croissants in de Starbucks aan Market Street.
Market Street is de hoofdstraat, een belangrijke ader voor het openbaar vervoer, die diagonaal de hele stad in tweeën deelt. Een zwerver staat zich op te warmen boven de dampen
van een straatrooster. Op de kruising Market
Street en Powell Street kun je de beroemde
cable car (kabeltram) nemen. Die verving in
1873 de paardentrams omdat er teveel ongelukken gebeurden op de vele heuvels die San
Francisco telt, zeker als het glad was door de
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Dag 3

regen. Ja je leest het, ik steek een hoop op van
de gidsen in de sightseeing bussen. Ik weet nu
ook waarom de Van Ness Avenue zo breed is.
In 1906 brandde na een aardbeving de helft
van de stad af. Het leger heeft toen de huizen
aan Van Ness vernietigt, zodat de brand zich
niet verder kon verspreiden. Wat een tragedie.

‘Daar is Basic Instinct
gefilmd!’, roep ik blij
als een kind
De gids van de DownTown tour wijst ons op het
kantoor van de beroemde regisseur Francis
Ford Coppola (The Godfather) en zijn dochter
Sofia (Lost in translation). Ook George Lucas
(Star Wars) heeft in deze stad zijn bedrijf.
We rijden langs de prachtige kerk waar Marilyn Monroe gehuwd poseerde, het beroemde
knoflookrestaurant The Stinking Rose, de legendarische City Lights Bookstore en een restaurant bij Chinatown waar president Obama
onlangs twee avonden achter elkaar heeft
gegeten. Ik schrik pas op als de gids terloops
het Tosca Café aan Columbus Avenue noemt.
‘Daar is Basic Instinct gefilmd!’, roep ik blij als
een kind. Ik spring uit de bus, de gids verbaasd
lachend achterlatend. ‘Weet je wel waar je nu
bent?’, roept hij me nog na.
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feestelijke boekpresentatie!

Lesbische bruiloften
In de openbare bibliotheek aan Larkin Street
is een hele kamer gereserveerd voor homoen lesboboeken en tijdschriften. Vanavond
ben ik hier voor de feestelijke boekpresentatie
van Lawfully wedded wives. Nona Caspers en
Joell Hallowell hebben twintig vrouwenstellen geïnterviewd die in de maanden direct na
juni 2008 zijn getrouwd. Toen bepaalde het
Hooggerechtshof dat een verbod op same sex
marriages in strijd was met de grondwet. Maar
tussen november 2008 en juni 2013 was trouwen niet meer mogelijk, omdat het officieel
moest worden gelegaliseerd. Pas in 2013 kon
het weer. (De huwelijken uit 2008 bleven wel
geldig.) De schrijfsters houden emotionele
pleidooien. ‘Ik ben blij dat mijn kleine nichtjes
nu weten dat er verschillende opties zijn. Voor
mij, opgroeiend op het platteland, was het
fucking hard’, huilt Hallowell. De ophef verrast me. Als verwende Nederlander vind ik het
homohuwelijk al sinds 2001 zo normaal. Sterker:
ik heb er zelf al een achter de rug.
Vanmiddag had ik hetzelfde. Ik rook wietgeuren in de kleurige hippiewijk Haight
Ashbury, waar legendes als Janis Joplin en
Jimi Hendrix woonden en waar je via allerlei
tweedehandswinkeltjes met verenboa’s en
hoeden in de geschiedenis van de Summer
of Love 1967 duikt. Toen dacht ik ook: voor
Amerikanen en toeristen misschien bijzonder,
zo’n wietplant in de etalage, maar voor een

Nederlander die overal coffeeshops heeft,
niet. Ik vind weer andere dingen opwindend.
Bijvoorbeeld de adembenemend grote platenzaak en biologische winkel aan Haight Street.
Zo huge zie je dat in Nederland niet. Opwindend vond ik ook de filmlocaties van Basic
Instinct. Even was ik weer die puber van
achttien. De villa waar Sharon Stone op blote
voeten door de regen naar haar voordeur
rende en het houten huis waar ze zittend op
de stoep Michael Douglas opwachtte. Beide
straten blijken in het echt doodlopend, handig
natuurlijk als je de weg blokkeert met een
cameraploeg. Bij het Tosca Café liet de - volgens mijn gaydar - lesbische manager me
foto’s maken, ook al waren ze aan het verbouwen. Een timmerman begon te stralen toen
ik zei wat ik hier deed. ‘Ik heb Sharon Stone’s
huis verbouwd in de villawijk Pacific Heights!’,
vertelde hij blij. Hij heeft haar gezien maar niet
gesproken, zei hij spijtig. Hij wenkte me en gaf
me een geheime tip: ga naar het Mandarin
Oriëntal hotel en pak de lift naar de bovenste
etage. Met knikkende knieën sneakte ik het
ongelooflijk chique hotel binnen. Het duurde
minuten voor ik boven was maar het uitzicht
was inderdaad fe-no-me-naal. Nu bij de boekpresentatie hoor ik de jonge twintigers uit
waar het leuk lesbisch stappen is. Je moet het
hier vooral van periodieke feesten en vrouwenavonden in homotenten hebben blijkt, er is
slechts één lesbobar: de Lexington.

Ze noemen Q Bar, El Rio, Public Works, Stud
Bar. De knappe Guliana (25) noemt nog
Craig’s List, om vervolgens snel te roepen:
niet opschrijven hoor, dat is niet zo classy! Het
blijkt een lesbische sexdate website te zijn.

Dag 4

‘Ze wilde me niet beffen!’
Na de drie kilometer lange Golden Gate brug,
de goddelijk geurende bomen van het Golden
Gate Park en de smelly zeeleeuwen in Fisherman’s Wharf ben ik klaar met de toeristische
trekpleisters. Gevangeniseiland Alcatraz sla
ik over. Vandaag kleurt mijn dag niets dan
roze! In Castro District voel ik mij direct thuis.
Homomannen in alle vormen en maten, regenboogvlaggen, gaybars. Zelfs de winkels
knipogen met veel humor in hun etalages naar
de gay lifestyle. Alsof ik op de Gay Pride ben,
alleen zonder de drukte. Ik bezoek het LGBT
Museum, waar de originele megafoon ligt
waarmee de in 1978 vermoorde politicus Harvey Milk zijn activistische volgers enthousiasmeerde. Dat raakt me, want de verfilming
van zijn leven met Sean Penn, Milk, staat
nog op mijn netvlies. Ik ga even langs bij de
camerawinkel van ‘de burgemeester van
Castro’, zoals hij liefdevol wordt genoemd.
Dan wordt het tijd om de lesbo’s op te sporen.
Die wonen hier niet meer sinds de huizenprijzen explosief zijn gestegen en alleen blanke
mannenstellen de huur nog kunnen betalen.
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Op naar The Mission, de wijk die grenst aan
Castro. Eerst rust ik even uit in Dolores Park,
waar jaarlijks de Lesbian Pride is en wekelijks lesbiennes picknicken en voetballen. Zo
zichtbaar als de mannen zijn in de Castro,
zo onzichtbaar zijn de vrouwen in Mission
District. Er zijn vooral latino’s. Op advies van
een lesbische website eet ik een uitmuntende
maaltijd bij het veganistische Gracias Madre.

Geweldig dat je daar
ook oudere lesbische stellen
hand in hand
over straat ziet lopen
Een vrouwenstel tegenover me heeft duidelijk
haar eerste, onwennige date. De lesbische kok
komt even naar me kijken, want dat iemand de
green juice met jalapeño peper bestelt, is blijkbaar uniek. Dan ga ik naar het hol van de leeuw:
De Lexington. De vrouwen schijnen hier nogal
eenkennig te zijn en in groepjes te verkeren,
vernam ik uit diverse bronnen. Maar het valt
gelukkig mee. Van buiten lijkt het op de Vive la
Vie, van binnen is alles rood, zelfs het plafond.
Tijdens feesten is het stampvol, vanavond zijn
er zo’n vijftien vrouwen. Ik raak in gesprek met
wat meiden die me vertellen dat burlesque het
hier helemaal is. In de Women’s Building zijn
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leuke culturele activiteiten en Good Vibrations
is een vrouwvriendelijke seksshop die ook
workshops heeft. Wat drankjes later maak ik
kennis met Beth. Ze is aangeschoten en gefrustreerd. ‘My girlfriend wouldn’t go down on
me’, klaagt ze met dubbele tong. Omdat een
vagina meer bacteriën zou hebben dan een
mond. ‘Maar ik ben tandartsassistente, dus
ik weet dat dat niet waar is!’, roept ze. Tijd om
terug naar mijn hostel te gaan.

Vrouw van de dominee
Weer thuis in Den Haag ontmoet ik los van
elkaar twee lesbische vrouwen die allebei iets
met San Francisco hebben. In de Internationale Roze Kerk ontmoet ik de vrouw van dominee Barbara Rogoski: Marion van Hees. Ze
werkt in de ICT en heeft ruim twintig jaar in de
VS gewoond, waarvan vijf in de jaren ‘90 in San
Francisco. ‘Een heerlijke stad’, zegt ze. ‘Maar
wonen werd er onbetaalbaar na de komst van
Silicon Valley aan de zuidkant van de Baai van
San Francisco, waar de grootste technologiebedrijven ter wereld zoals Apple en IBM te
vinden zijn. Het appartement dat ik huurde
kostte aanvankelijk vijfhonderd dollar, maar
toen ik er vijf jaar later wegging was de prijs
opgelopen naar zestienhonderd dollar per
maand.’ Binnenkort bezoekt ze er wat vriendinnen. Op een DARE vrouwenfeest in COC
Haaglanden maak ik kennis met Marloes Hoebers. Spontaan begint zij over San Francisco.

Haar beste vriendin woont er en binnenkort
gaat ze voor de vijfde keer. ‘Een fantastische
stad waar altijd veel te doen is. Het klimaat is
prettig en de mensen zijn vriendelijk. Geweldig dat je daar ook oudere lesbische stellen
hand in hand over straat ziet lopen. Je merkt
gewoon dat homoseksualiteit daar al heel lang
gewoon geaccepteerd is en dat decennialang
Amerikaanse lesbiennes naar San Francisco
trokken om zichzelf te kunnen zijn.’ Ook Marloes begint over de burlesque shows. ‘Spicy
entertainment en heel queer friendly!’ Verder
heeft ze er haar tattoo laten zetten. ‘Bij Black
& Blue, een tattooshop gerund door vrouwen
met volgens mij enkel vrouwelijk en transgender personeel!’ Ik heb duidelijk nog lang niet
alles gezien. Ik moet terug. Terug naar de stad
waar de wc’s op kinderhoogte zijn - met water
tot bijna aan de rand -, waar de koffie slap is
en iedereen aan hardlopen doet, het liefst in de
fijnstof langs de autoweg.
Meer weten over San Francisco?
Kijk op onze website, daar vind je alle
leuke webadressen uit de reportage.

