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,,De Amerikaanse studenten zijn enorm
verbaasd dat we zo
open zijn over wat we
stemmen. Dat is not
done in de VS. Na wat
praten, merk je toch al
gauw dat eigenlijk
geen enkele Amerikaanse student voor
Trump heeft gestemd.
Bij hen zit veel
schaamte over de
keuze voor hun president. Wij zeggen dan
dat Geert Wilders een
beetje hetzelfde is als
Trump. Toch maken
ze zelfs doorlopend
excuses. Zeggen dat
we niet moeten denken dat Amerikanen
allemaal zo denken als
hij.
Ik ben niet anders
over Amerika gaan

,,Nijmegen en Essen
hebben best veel gemeen. Beide steden
zijn platgebombardeerd in de Tweede
Wereldoorlog, bij allebei zijn een paar oude
gebouwen blijven
staan.
Bijzonder vond ik
het Waaggebouw en
de HEMA daar tegenover. Dat vooroorlogse
en wederopbouw door
elkaar zie je ook in Essen.
Wat me opviel is dat
Nederlanders en Duitsers verschillend aankijken tegen hun monumenten. In Nijmegen wordt de oorlog
anders herdacht. Dat is
logisch. Onze soldaten
zijn geen helden, we
hebben niet de bevrij-

denken na vandaag. Ik
heb veel Amerikanen
in mijn vriendenkring
en weet wel een beetje
hoe ze in elkaar zitten.
Toch ben ik dan
weer verbaasd als we
de graffititekst ‘Nijmegen gastvrij’ vertalen. Amerikaanse studenten zeiden: wat,
hebben jullie vluchtelingen? Ze denken dat
dit alleen in de VS een
probleem is. We hebben het ook gehad
over hoe het kan dat
Amerikanen heel
Amerikaans denken,
terwijl de bevolking
uit alle hoeken van de
wereld is overgekomen. Een mozaïek van
volkeren, maar toch
denkt iedereen hetzelfde. Amerikaans.”

dingsgedachte om te
vieren.
Tegelijkertijd hebben we, ondanks dat
we vijanden waren in
de Tweede Wereldoorlog, allebei heel veel
te danken aan de
Amerikanen met hun
Marshallhulp. Mede
met Amerikaans geld
hebben we onze steden weer kunnen opbouwen.
Tijdens deze ontmoeting heb ik nog
meer bewondering gekregen voor de bereidheid van de Amerikanen om zichzelf op te
offeren en mee te werken aan onze wederopbouw. Die mentaliteit zal niet snel veranderen, ook niet onder
president Trump.”

Festival en singles rond terugkeer van cultserie ‘Twin Peaks’
Twin Peaks, een soapmysterie
over de moord op de 17-jarige
Laura Palmer in een plaatsje in
de VS, keert na een afwezigheid
van ruim 25 jaar terug op televisie. Reden genoeg om daar in de
regio bij stil te staan.
Stephen Friedrichs
Arnhem/Nijmegen

Zo hebben de bands The Hubschrauber en Taxidermist, bestaande uit muzikanten uit Arn-

hem en Nijmegen, beiden een op
Twin Peaks geïnspireerde single
opgenomen. De speciale dubbelsingle verschijnt op Record Store
Day, zaterdag 22 april, op de markt.
Ook is zaterdag 20 mei, de avond
vóór de terugkeer van de serie op
televisie, een heus Twin Peaks-evenement in de Honigfabriek. Organisator Nine Hoog Antink wil nog
niet te veel kwijt over de invulling
van het minifestival, genaamd A
Place Both Wonderful and
Strange: ,,Het moet een vervreem-

dende ervaring worden. Gek, verrassend. Net zoals de serie.’’
Vast staat dat in ieder geval

De dialogen zijn soms
tenenkrommend
slecht, typisch
jaren 90
— Nine Hoog Antink, organisator

Taxidermist de nieuwe single tijdens die avond ten gehore brengt.
Hoog Antink (27) werd op latere
leeftijd gegrepen door de cultserie.
,,De dialogen zijn soms tenenkrommend slecht, typisch jaren
90, maar wel op een verfijnde en
geniale manier. De sfeer die de serie oproept, is uniek. Daarnaast is
Twin Peaks bij vlagen best eng.’’
Marijn de Valk, programmeur
bij het Arnhemse poppodium
Luxor en betrokken bij platenlabel
Kroese Records, kwam op het idee

voor de op Twin Peaks geïnspireerde dubbelsingle. ,,Beide bands
hadden een Twin Peaks-achtig
nummer liggen. Donker, spooky:
precies de sfeer die aansluit bij de
serie. Omdat zowel Record Store
Day als het nieuwe seizoen van
Twin Peaks voor de deur staan, leek
het me ideaal dat te combineren.’’
Peaks: A Place both Wonderful and Strange: zaterdag 20
mei, van 22.00 tot en met 04.00
uur; Brebl Nijmegen. Zie brebl.nl.
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