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S 
an Francisco hoort al jaren samen met San Diego en 

Chicago tot onze favoriete Amerikaanse steden. 

Voor het weer trek je nochtans beter naar een an-

dere plaats in Californië, want van alle Amerikaanse 

grootsteden heeft Frisco de laagste gemiddelde, minimum en 

maximum zomertemperaturen. Tijdens die periode zorgt 

opstijgende warme lucht in de binnenste valleien immers 

voor een lage drukgebied dat winden van de Noord-

Pacifische Oceaan doorheen de Golden Gate duwt. Die zor-

gen ook voor de karakteristieke nevel – een meteorologisch 

fenomeen dat de stad vroeger afschermde van het zicht van 

voorbijvarende piraten. Zelfs in de koudste januarimaanden 

blijft het kwik echter gemiddeld rond de 10,7 graden Celsius 

schommelen, waardoor wij als Belgen doorgaans weinig te 

klagen hebben. 

Wanneer je door San Francisco wandelt, is het moeilijk om te beseffen dat je te maken hebt met de tweede dichtst bevolkte stad van de Verenigde Staten. Ondanks haar 6.800 

inwoners per vierkante meter en haar status als 44ste meest bezochte stad ter wereld, blijft ‘Frisco’ haar bijnaam als ‘Parijs van het Westen’ eer aandoen: haar meer dan 50 glooi-

ende heuvels (waaronder het hoge Twin Peaks), haar kabeltrams en de vele bars en restaurants die meer doen denken aan het midden van de vorige dan aan de 21ste eeuw, zor-

gen ervoor dat ‘Fog City’ (een andere bijnaam) een van de charmantste, leukste plekjes is om te bezoeken in de Verenigde Staten. Wij trokken over iconische Golden Gate Bridge 

om van dichterbij een kijkje te nemen. 
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Een volledig overzicht van Fog City zou verschillende nummers van dit tijdschrift 

noodzaken, maar neem het van ons aan: niet veel steden in de Verenigde Staten 

ademen evenveel cultuur uit als San Francisco. Dat is overigens niet verwonderlijk, 

want de stad heeft zichzelf geregeld gedeeltelijk moeten heruitvinden omwille van 

de aardbevingen, was de enige om de aandelenmarktcrash van 1929 intact te 

overleven (met de bouw van de Oakland Bay Bridge en de Golden Gate Bridge en 

het omvormen van de militaire opslagplaats op Alcatraz tot beroemdste gevange-

nis aller tijden als exponenten), speelde een belangrijke rol als haven tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en is sinds de jaren vijftig een uitvalsbasis voor de Ameri-

kaanse ‘counterculture’, van de Beat Generation tot de hippies van Haight-Ashbury 

(met de ‘Summer of Love’ van 1967 als piekmoment), de opkomst van de wijk The 

Castro als stedelijk homodorp, de economische groei onder de ‘dot-comboom’ en 

de nieuwe sociale mediaboom. In tegenstelling tot vele andere plaatsen, zijn de 

invloeden die deze generaties doorheen de decennia hebben achtergelaten nog 

overal aanwezig: de inwoners van San Francisco tonen ze met trots en in bijna elke 

buurt ontwaar je er wel overblijfselen van, of het nu om Chinatown, ankerpunt 

Market Street, Little Italy of het door migranten opgebouwde Mission District gaat.  



De stranden en 220 parken die deel vormen van de Golden Gate National Recreation Area, het door hotels bezette Union Square, evenementencentrum Fisherman’s Wharf en 

de rassenmengeling die je hier vindt, zorgen er mee voor dat San Francisco door Walkscore.com tot ‘meest bewandelbare stad’ werd gekozen, niet in het minst omdat je maar 

een heuvel hoeft over te steken om in een volledig andere sfeer terecht te komen, van de gezellige authenticiteit die wordt uitgeademd door het oude stadscentrum tot de ma-

jestueuze statigheid van de wolkenkrabbers die hier tijdens de laatste decennia werden neergepoot. Er is de mix van gesofistikeerde winkels, boetieks, schoonheidsinstituten en 

restaurants van Chestnut Street; de versmarkt van Ferry Building; de excentrieke boetiekjes, antieke meubelzaken en etnische kledingwinkels van Mission Street; e Italiaanse 

winkels en restaurants van North Beach; de vele werven en veel meer. 

Nog een tip: met de San Francisco City Pass, die je aan elke attractie kunt kopen;, krijg je een korting van 48% op tickets voor onder andere het Aquarium of the Bay, een zeven-

daags pasje voor tram en bus en het San Franciscan Museum of Modern Art. 
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Voor toeristen (en perslui) is San Francisco de hemel: de San Francisco Travel Association is een van de beste marketingor-
ganisaties voor toerisme waar we ooit mee te maken hebben gehaden net na ons vorig bezoek in februari en maart 2013 
werd op Piers 15 en 17 het (ver)nieuw(d)e Exploratorium (www.exploratorium.edu) in gebruik genomen (het internatio-
naal vermaarde museum voor wetenschap, kunst en menselijke perceptie). Toen wij er waren, vierde de stad de 75ste ver-
jaardag van de Bay Bridge met een lichtwerk van zo’n 2,9 kilometer lang en 25.000 led-lichtjes die op de vertikale kabels 
van de brug aangebracht waren. Tijdens de gezellige Twilight Cruise met Red and White (www.redandwhite.com) krijgen 
we onder begeleiding van een muzikant en na een bezoek aan het buffer terwijl we onder de brug door varen het volledi-
ge spektakel te zien: een superleuk initiatief van de stad en bovendien behoorlijk indrukwekkend! 
 
Als je gewoon even geëntertaind wilt worden, hoef je overigens enkel langs de kaai te wandelen. Wij bezoeken onder 
andere het gezellige wassenbeeldmuseum (www.waxmuseum.com) op Fisherman’s Wharf, dat al 50 jaar in handen was 
van de Fongs, maar ondertussen is het museum gesloten en opent multinational Merlin Entertainment io 145 Jefferson 
Street alweer een Madame Tussauds Wax Museum en een (San Francisco) Dungeon. Een andere niet te missen aanrader 
is Pier 39, waar voortdurend jazz, boogiewoogie, fusion, blues of wereldmuziek weerklinkt. De zeeleeuwen, talloze win-
keltjes, straatoptredens, het aquarium, de carrousel en de restaurants vallen wat ons betreft echter in het niets bij 7D 
Experience, waarbij je met een 3D-bril op plaatsneemt in een van de 20 stoelen en met een pistool allerlei vijanden 
afknalt (er zijn verschillende genres beschikbaar) terwijl jouw zitplaats mee beweegt. Fantastisch, vooral omdat deze re-
censent voortdurend zijn collega (en de rest van de zaal) wist in te maken (www.pier39.com).  
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http://www.exploratorium.edu
http://www.redandwhite.com
http://www.waxmuseum.com
http://www.pier39.com


San Francisco is ook rijk aan toeren: zo kan je de 
stad verkennen op een brandweerwagen 
(www.fireenginetour.com) of op een Segway 
(www.sfelectrictour.com), maar jammer ge-
noeg moeten we wegens tijdgebrek beide rond-
leidingen aan ons voorbij laten gaan. Ook de 
fietsen die Bike San Francisco beschikbaar stelt 
(www.baycitybike.com) kunnen we niet gaan 
ophalen en dus wordt het genieten van de 
Haight Ashbury Tour 
(www.haightashburytour.com), die in goede 
banen geleid wordt door de supersympathieke 
Pam. Deze energieke dame heeft hier nog de 
hippieperiode meegemaakt en weet van begin 
tot eind te boeien met haar interessante anek-
dotes, kennis van de buurt en leuke weetjes. 
We wandelen doorheen de straten waar Janis 
Joplin, The Greatful Dead, Jimi Hendrix en velen 
anderen een thuis van hadden gemaakt, bezoe-
ken een ambachtelijke bakkerij en zien hoe er in 
een van de leukste coffeeshops van het land 
koffiebonen ‘live’ een weg vinden van container 
tot tas. Het zijn vaak de kleine weetjes die het 
hem doen, zoals de achtergrond van de meest 
populaire kleermaker van de stad. Een fantasti-
sche ervaring die ons veel bijleert over het le-
ven in de (oude) stad! 
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Ook de Chocolate Tour, een van de mogelijke rondleidingen die Gourmet Walks 
(www.gourmetwalks.com) aanbiedt, is een aanrader. Omdat we tijdens deze pers-
trip niet voldoende tijd hebben, kunnen we niet deelnemen aan de obligatoire 
Gourmet Napa Tour, maar deze optie blijkt ook de moeite waard te zijn. Wie dacht 
dat België het enige echte chocoladeland is, moet maar eens de chocolaatjes ont-
dekken die in San Francisco worden verkocht: ze komen uit enorm veel verschil-
lende landen en de verpakkingen zien er bijwijlen simpelweg fantastisch uit. Toch 
hadden we graag nog meer entertainment en stopplaatsen gehad. Ook de Local 
Tastes of the City Tour (www.localstastesofthecitytours.com) maakt een goeie 
indruk, maar van alles wat we 
doen, imponeert de Ferry Buil-
ding met haar Embarcadero mis-
schien nog wel het meest. Deze 
geweldige, overdekte markt-
plaats is gesitueerd in een histo-
risch belangrijk gebouw dat 
voortdurend barst van de gezel-
lige activiteit.  

Het gebouw werd opgericht in 
1898 en was een aankomst-
plaats voor migranten. Tijdens 
de jaren vijftig en zestig begon 
het gebouw te verloederen, 
maar sinds de jaren negentig kan je hier geweldige eetkraampjes vinden waar te-
midden van een gezellige drukte de beste plaatselijke producten worden aange-
prijsd. Binnenin kan je ook een oversteek naar verschillende andere plaatsen aan 
de baai kopen.  

http://www.fireenginetour.com
http://www.sfelectrictour.com
http://www.baycitybike.com
http://www.haightashburytour.com
http://www.gourmetwalks.com
http://www.localstastesofthecitytours.com
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Vergeet terwijl je in San Francisco bent overigens ook zeker niet eens een ‘salt water 
taffy’ te proeven, een snoepje op basis van suiker, maïszetmeel, maïsstroop, glycerol, 
kleurstof en smaakstof dat – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – geen 
zoutwater, maar wel zout en water bevat. Het wordt in alle mogelijke kleuren ver-
kocht in tonnen die meestal het grootste gedeelte van de vele snoepwinkels in San 
Francisco vullen, met smaakjes die variëren van karamel tot appel, framboos en zo-
wat eender welk fruit dat je jezelf kunt bedenken.  

San Francisco kent verschillende jazz- en bluesclubs, maar onze favoriete plek is zon-
der enige twijfel Biscuits and Blues (www.biscuitsandblues.com). Een bezoek kan ge-
makkelijk enkele uren duren, niet alleen omdat je er geregeld topacts ziet optreden, 
maar ook omdat er behoorlijk wat cocktails op de kaart staan en je zelfs voor een 
dinershow kunt kiezen.  

Er zijn heel wat culinaire pareltjes te vinden in San Francisco, dat kan steunen op 
enorm veel geweldige en dagverse streekproducten (waaronder krab), maar wij kie-
zen ervoor om enkele restaurants te bezoeken die inmiddels haast legendarisch zijn 
geworden. Jammer genoeg moeten we John’s Grill (www.johnsgrill.com), een waar 
stadsinstituut dat al bestaat sinds 1908 en dat wordt gebruikt als achtergrond voor 
The Maltese Falcon van de wereldberoemde auteur Dashiel Hammett. 

In de plaats daarvan trekken we naar The Franciscan Crab Restaurant 
(www.franciscanrestaurant.com), een bekende trekpleister waar je grotendeels de-
zelfde kaart kunt aantreffen als in Salito’s Crab House & Prime Rib 
(www.salitoscrabhouse.com), van dezelfde eigenaar. Het grootste verschil ligt hem in 
het kader: The Franciscan is een groot, maar leuk restaurant in de stad zelf, maar Sali-
to’s bevindt zich over de Golden Gate Bridge in Sausalito, een stadje met nauwelijks 
7000 inwoners met nauwe, kronkelende straatjes, zeer steile heuvels en erg knappe 
huisjes waar je met erg veel plezier kunt rondlopen. Salito’s bevindt zich nog dichter 
aan het water dan The Franciscan en steunt vooral op de kwaliteit van de basisingre-
diënten. Wij raden onder andere de garnalencocktail, de carpaccio van geelvintonijn, 
de gebonden mosselsoep, een van de slaatjes, de heerlijke krabenchillada’s en vooral 
de fantastische ‘sizzling iron skillet roasted mussels and crab’-schotels aan. Vooral die 
laatste bereiding is simpel, maar smaakt subliem. De versheid spat van het bord en de 
presentatie oogt gewoon erg klassiek, maar ook aantrekkelijk. 

http://www.biscuitsandblues.com
http://www.johnsgrill.com
http://www.franciscanrestaurant.com
http://www.salitoscrabhouse.com


 
Wie San Francisco bezoekt, is overigens verplicht om ook eens te gaan eten in The 
Stinking Rose (www.thestinkingrose.com), een druk, maar gezellig knoflookrestaurant 
waar letterlijk élk gerecht met knoflook wordt bereid. Tijdens ons eerste bezoek, en-
kele jaren geleden, kozen we voor vijf gangen en dat bleek een slecht idee te zijn voor 
onze maag (we hebben die nacht het toilet maar 5 minuten verlaten). Deze keer laten 
we de in de oven geroosterde knoflookteentjes in olijfolie en boter met (een klein 
beetje) ansjovis en focaccio dus maar links liggen en kiezen we voor een van de pas-
ta’s en natuurlijk het knoflookijs. Onze maag bedankt ons achteraf. 

Wie liever iets anders eet, kan onder andere terecht in First Crush 
(www.firstcrush.com), waar de gerechten al wat meer Europees ogen, met onder 
andere ahi tonijntartaar (met Engelse komkommers), in de pan geroosterde sint-
jacobsnootjes (met Japanse puree van zoete aardappel) en risotto van butternuts-
quash (met Engels erwtjes). Italiaans eten doe je dan weer het best in het uitstekende 
Fior d’Italia (www.fior.com), waar je steevast erg hartelijk en enthousiast ontvangen 
wordt en traditioneel Italiaanse gerechten als charcuterie, koude en warme antipasti, 
allerlei slaatjes, zowel gewone pasta als ‘droge pasta’, risotti, carni (vleeswaren), vi-
tallo (kalfsvlees), pesci (vis), pollo e cacciagione (kip en wild) en verdure 
(groentenschotels) worden opgediend. 

San Francisco telt een aantal heel leuke hotels, maar toch willen we er eentje uitlich-
ten: het enorm sfeervolle San Remo Hotel (www.sanremohotel.com) op Mason 
Street, waar Kenley Gaffke en Citlali Chevaili ons met open armen ontvangen. Wij 
krijgen er een familiekamer die bestaat uit twee aanpalende kamers waar een geest 
zou rondwaren. Dit erg authentiek ogende hotel, waar bij het binnenkomen altijd 
frisse waterpunch klaarstaat, werd na de aardbeving van 1906 opgericht door A.P. 
Giannini, de stichter van de Bank of America. De 62 kamers, verdeeld over 3 verdie-
pingen, ademen de typische Italiaans-Victoriaanse sfeer van die periode uit en werd 
zo’n 35 jaar geleden gerenoveerd door Tom en Robert Field. Het San Remo Hotel ver-
scheen al in tientallen tv-programma’s over bovennatuurlijke fenomenen en eerlijk is 
eerlijk: ook wij menen een paar vreemde dingen gezien te hebben. Een absolute 
must, dus! 

Meer info: www.sanfrancisco.travel  

Dirk Vandereyken & Yoeri Stevens 

 

http://www.thestinkingrose.com
http://www.firstcrush.com
http://www.sanremohotel.com

