
Reflecties van
de skyline van
Pittsburghen
deAndyWarhol
Bridge inde rivier
deAllegheny.
FOTO: ISTOCK

Tothalverwegedevorige eeuwblonkPittsburghuit inde staal- en
ijzerproductie.Daarna raaktede stad lelijk inverval.Dankzij een

universiteit vanwereldklasse trokde stadknappekoppenennieuwe
business aan. Pittsburghvondzichopnieuwuit en is tegenwoordig een

walhalla voor foodies, kunstliefhebbers en techadepten.

DESTALENSTAD
DoorBarbaraNoordermeer
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‘P
ittsburghwas
vroeger als de
hel zonderdek-
sel’, zegt gids
DaveSobel van
Bike theBurgh

Tours. ‘Hetwas erbloedheet en
ontzettend smerig.’ Sobel leidt
onsopdefiets over een vande ro-
buuste, goudkleurigebruggendie
zo inhet oog springen.Hunkleur
verwijst naardeGoldenTriangle,
hethart vande stad,waarnaarwe
opweg zijn.Honderd jaar geleden
washetuitzichtdaaropbelem-
merd.Een vieze, donkere lucht
hing toen inde straten, veroor-
zaaktdoor twaalf enormestaal- en
ijzerfabrieken, die in enomde
stad stonden.Dat rauwezie jenog
duidelijk terug inhet straatbeeld
en juist datmaaktPittsburgh
tegenwoordig zo interessant.
OpMellonSquare stapt Sobel

van zijnfiets.Hetplein ligtmidden
inhet centrumenwordt omringd
doorwolkenkrabbers.Demeeste
opgetrokkenals symbool vanhet
succes vandegrote industriëlen
die inPittsburgh vroegerdedienst
uitmaakten. ‘Kijk, diemetdie
grijze kalewandwas van staal-
magnaatAndrewCarnegie’, zegt
Sobel. ‘Endie’, Sobelwijst naar een
hooggebouwmet eenopzichtige
frivoledakrand, ‘was vanHenry
ClayFrick. Frickwerkte vroeger
voorCarnegiemaarhadnogal last
vanbewijsdrang.Daarom is zijn
torenhoger en rijker gedecoreerd.’

Hert van ijzer
Tussendeenormeconstructie van
CarrieBlast Furnaces steektde
kop vaneenuit ijzer opgetrokken
hert, gemaaktdoor kunstenaars
metmaterialendie zeophet
terrein vondennadatde fabriek
dedeurengeslotenhad.Deze
voormaligehoogovenswarenooit

inhetbezit vanCarnegie (de locals
zeggen trouwensCarNEEgie) en
zijn tegenwoordig eenmuseumen
eenaandenkenaandie succes-
volle jaren. ‘Delen vanhetEmpire
StateBuilding inNewYork zijn
hier gemaakt’, vertelt directeur en
historicusRonBaraff trots, terwijl
hij uitkijkt overdegrotehouten
schurenen roestigeoverblijfselen
vande fabriek in ruste.Werken
indegloeiendehittediedeovens
afgavenwasgeenpretje. ‘Je kon
opdeze ijzerenbuizeneen steak
bakken.Dat gebeurdeook.Tien
secondenvoorde enekant, tien
secondenvoordeandere. In som-
mige restaurantskun jenog steeds
eenPittsburghRawbestellen.’ Een
tour leidt onsdoordebinnenkant
vande fabriek en langs creaties
vankunstenaarsdienade sluiting
begin jaren tachtighet terreinont-
dekten.Het is een van slechts twee
voormaligehoogovens inAmerika
die je kuntbezoeken.

Pannen tomatensaus
Terwijl demannenzwoegden in
dehoogovens, roerdende vrouwen
ingrotepannen tomatensaus
indeketchupfabriek vanHenry
Heinz. ‘OmdatPittsburgh zo vies
was enHeinz zijn fabriek spic en
spanwildehebben, kregende
dames iedereweekeenmanicure’,
verteltDaveSobel alshij ons langs
deHeinz-fabriek leidt, die inmid-
dels is omgebouwd tot luxeappar-
tementencomplex.
Fabriekendie eenandere

bestemminghebbengekregen,
zie je veel inPittsburgh.NeemThe
MattressFactory, verspreidover

‘Omdat Pittsburgh zo vieswas, kregen de dames
die bij Heinzwerkten elkeweek eenmanicure’

Rechts:Mellon
Squarewordt
omringddoor
wolkenkrabbers.

Carrie Blast
Furnaces

PITTSBURGH

Carnegie
Museum of Art

Warhol
Museum

Opdefiets
verken jeopeen
leukemanier
de stad. Links:
‘Zelfportret’
(1989) vanAndy
Warhol, te zien
inhetWarhol
Museum.

CarrieBlast
Furnaces is een
vande twee
hoogovensdie je
inAmerikakunt
bezoeken.Er
wordtnukunst
geëxposeerd,
zoals dit uit ijzer
opgetrokkenhert.

meerderepanden.De voorma-
ligematrassenfabriek isnueen
museumvoorhedendaagsekunst
enproeftuin,waar je letterlijkde
kunstwerken in stapt en zoal je
zintuigenprikkelt.

AndyWarhol
Maar als je kunst zegt inPitts-
burgh, zeg je vooral AndyWarhol.
Indemanierwaarophijwerkte
komtdeaard van zijn geboorte-
plaats duidelijknaar voren. ‘Andy
Warholwas eengroots zakenman.
Hij noemdezijn studioniet voor
nietsTheFactory’, zegt program-
macoördinatorPaulO’Brien
tijdens een rondleidingdoorhet
zeven verdiepingen tellendeAndy
WarholMuseum,dat resideert in

een voormaligmuziekpakhuis.
‘Zijnmanier van reproductiewas
uniek indekunst.Hetdoetden-
kenaan lopendebandwerk, endat
is synoniemaande industriewaar
het inPittsburghomdraaide.’
Naast deberoemdewerkenmetde
beeltenissen vanondermeerMari-
lynMonroeen JackieKennedy, die
zijndoorbraakbetekenden,han-
generook intieme tekeningen,
waarvoorhetmuseumspeciale
DandyAndyToursorganiseert. In
dekelder zit eenkleine studiowaar
bezoekers zelf à laWarhol een
zeefdrukkunnenmaken.
OokdenamenvanCarnegie en

Frick zijn aankunst verbonden.
HetCarnegieMuseumofArt in
Pittsburghnoemt zichhet eerste
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museumvoormodernekunst in
Amerika. Endekunstverzameling
vandochterHelenClayFrick is,
samenmetdeautocollectie van
vaderHenry, tebezichtigenop
het voormalig landgoed vande
familie.
RestaurantplatformZagat

betiteldePittsburgh in2015als
culinairehoofdstad vanAmerika.
Voor lekker etenga jenaardewijk

BarackObama at bij Pamela’s Diner ‘de beste pannenkoeken
ooit’ en haalde de koks zelfs een keer naar hetWitteHuis

Lawrenceville, vanwegedeonge-
polijste endynamische sfeer ook
welhetBrooklyn vanPittsburgh
genoemd. InButler Street zittende
beste restaurants. Inhet eclecti-
schedecor vanPouletBleukijk je
vanafde langgerekte chefs tablede
koksopde vingers. Even verderop
inhet StripDistrict brunch jebij
BarMarco in eenoudebrand-
weerkazernemet eenhamburger
gemarineerd inespresso− tevens
een vandeweinige restaurants in
Amerikawaarde fooi inclusief is.
Downtownga jenaarTäko, voor

de inktvistaco’swaarhet restau-
rant zijnnaamaanontleent.De
pracht enpraal van vroeger zijn
op te snuiven inHotelMonaco,
opgetrokken inart-decostijl, en
het inpandige restaurantThe
Commoner. BarackObama,die
de stad tijdens zijnpresidentschap
meerderekerenbezocht, at bij
Pamela’sDiner ‘de lekkerstepan-
nenkoekenooit’ enhaaldedekoks
vandit lokale restaurant zelfs een
keernaarhetWitteHuis.
Omdatde staalindustrieniet

innoveerde, raaktePittsburgh in
verval.Opmerkelijk genoeg ishet

HotelMonaco is
ingericht in art-
decostijl. Boven:
Butlerstreet in
Lawrenceville,
hetBrooklyn van
Pittsburgh.

JournalistBarbara
Noordermeer reisde
opkostenvanhetFD
naarPittsburgh.

l Pittsburghkent een
strengewinter eneen
hete zomer.Debeste
reistijd isdaaromhet
voor- ennajaar.

lErgaanvanaf
Schiphol geendirecte
vluchtennaarPitts-
burgh.De snelste optie
ismet eenoverstapop
LondonHeathrow.

lBike theBurghTours
verzorgtfietshuur en
begeleidefietstochten.

lCarrieBlast Furna-
ces is onderdeel van
Rivers of Steel, dat
cultureel erfgoed in
Pittsburghbeheert.

lHetAndyWarhol
Museumisdagelijks
geopendvan10-17uur.

lHethart vande
vroegereAmerikaanse
industrie staatbekend
alsdeRustBelt.Naast
Pittsburghbehoren
ookDetroit (auto-
industrie),Chicago
(spoorknooppunt) en
Cleveland (haven) tot
het gebied, dat zich
uitstrekt over zo’nacht
staten inhetmidwes-
tenvanAmerika.

lPittsburghwordt
somsookaangeduid
alshetHollywood
vanhetoosten, omdat
er zoveelfilmszijn
opgenomen.Onderan-
dere ‘TheSilenceof the
Lambs’ endeBatman-
film ‘TheDarkKnight
Rises’ spelen zicheraf.

juist innovatie geweest diede stad
weerheeft doen swingen.
DeCarnegieMellonUniversity,

diedoordebekende ranglijsten
al jarenwordt genoemdbij de top
dertig vande ranglijsten vanbeste
universiteiten vandewereld, is
daar inhogemate voor verant-
woordelijk.Google enUberhalen
erhun talent vandaan. Zij hebben
grotekantoren inPittsburghen
gebruiktende straten vande stad
als testcircuit voorde vroegste
modellen zelfsturendeauto’s.
Bij Bakery Square, indewijk

East Liberty, creëerdende tech-
bedrijveneeneigencommunity.
Vier jaar geledenopendedaar
ookhetAce-hotel zijndeurenen
bevestigdedaarmeehetnieuwe,
hippekarakter vande voorheen
uitgerangeerdebuurt. Indenabije
omgeving isnunogmaar één
staalfabriek ingebruik.q

IndeLobbyBar
vanhetAceHotel
kun je ook terecht
voor eenkop
koffie.

REISINFO

Brunchenbij
BarMarco, dat
is gevestigd
in eenoude
brandweerkazerne.
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