Hotelrecensie Praag: Andel’s Hotel
H

et maakt niet uit hoe lang je als journalist al hotels bespreekt, de écht goede zaken laten altijd wel een indruk achter. Zelden gaat het dan om de hele ervaring,
gewoonlijk zijn het enkele specifieke dingen die je bijblijven. Een goed voorbeeld is het Andel’s Hotel in Praag, dat we zeker nooit zullen vergeten omwille van
de ruime suite, de cocktailles, het imposante winkelcentrum dat zich ernaast bevindt en Roman Ray Straub, general manager van Vienna International Hotel and Resorts, waartoe het Andel’s behoort. Waarom dat precies is, lees je hieronder.

Locatie
Het woord ‘anděl’ verwijst naar onder andere ‘engel’ en dus is het niet echt onlogisch dat je in
Praag verschillende zaken vindt met een gelijkaardige naam. Ietwat verwarrend is wel dat er buiten het Andel’s ook een Hotel Andel bestaat in het centrum van de stad, maar hier hebben we het
dus over de moderne bijna-naamgenoot in het vijfde district van Praag dat zich net buiten het
stadshart bevindt. Overigens is dat geen minpunt, want zoals Roman terecht in het hierop volgend
interview opmerkt, zit je zo net buiten het toeristisch centrum tussen de plaatselijke bevolking…
en verschillende grote corporaties die hier een uitvalsbasis hebben. Overigens zal je hier zelden
iets tekort komen: op de 60.000 vierkante meter van winkelcentrum Nový Smíchov vind je niet
enkel een cinemacomplex, maar ook tientallen shops, een supermarkt die tot middernacht open
is en een parking voor 2000 auto’s. Ook het Andel’s Hotel heeft trouwens eigen parkeerplaatsen,
al moet je daar een klein beetje extra geld voor neerleggen. Iedereen die BeauSense Magazine
leest, weet bovendien dat we het nogal begrepen hebben op het openbaar vervoer wegens minder vervuilend en ook dat zit wel goed met de naburige bus- en tramhaltes en het Andělmetrostation.
De luchthaven bevindt zich op een kleine 12,5 kilometer afstand, er wordt samengewerkt met
taximaatschappij Tick Tack (die in tegenstelling tot heel wat andere taxibedrijven in Praag beroep
doet op betrouwbare chauffeurs) en zelfs het oude stadsplein Staromestské námestí bevindt zich
op een doenbare 3,7 km afstand. Goed, ook wij vinden de Oude Stad dé absolute trekpleister van
Praag, maar dankzij de goedkope taxi’s (zolang je oppast dat de chauffeurs je niet in de zak proberen te zetten) kan je gemakkelijk tot ’s nachts uitgaan en toch voor weinig geld terugkeren.
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Het hotel
Zowel de gevel – met veel glas – als het logo en het interieur van Andel’s Hotel verraden dat het
hier om een vrij recent gebouw gaat. Zodra je binnenstapt, kom je in de erg ruime lobby terecht,
waar een lange balie de verste muur domineert. De leren zetels en rode bankjes zijn strak ontworpen, zonder dat je het gevoel krijgt dat je een onbetaalbaar hotel binnenstapt. Hier zijn geen doolhoven, moeilijk te navigeren gangen of onduidelijk aangeduide ruimtes: vanuit de lobby stap je zo
de loungebar binnen en ook de eigen coffeeshop is gemakkelijk bereikbaar. Overal wordt dezelfde
lijn doorgetrokken, behalve misschien in het restaurant, waar de ronde tafels en beige stoelen een
andere sfeer bieden dan de rode zitplaatsen en rechte lijnen elders in het hotel.

Hier en daar mag het Andel’s al een nieuw likje verf gebruiken, maar het is meteen duidelijk dat
er erg veel aandacht wordt besteed aan het onderhoud. Nergens konden we een vuil plekje vinden, alles oogt proper en netjes, en het personeel is erg oplettend – wellicht een gevolg van de
ervaring die manager Roman Ray Straub al achter de kiezen heeft.
Het Andel’s Hotel is ook een goed voorbeeld van een verblijfplaats waar je enkele dagen moet
zijn om alles goed te leren kennen. Er zijn immers niet veel andere accomodaties in Praag die
zoveel diensten aanbieden. Buiten het feit dat het immense winkelcentrum met bioscoop zich op
nauwelijks 50 meter afstand bevindt, beschikt Andel’s zelf over een eigen fitnessruimte. Die is
iets groter dan wat je in veel andere hotels vindt, al houden we niet van het vloertapijt en hadden we best nog een paar banken en losse gewichten kunnen gebruiken.

Ook het wellnesscentrum is niet erg uitgebreid, maar wel
heel welkom en we vertoeven er dan ook verschillende uren
in de sauna en de hammam om te relaxen. Behandelingen
gebeuren in een van de massage- en behandelruimtes of in
het kapsalon. Wat Andel’s verder onderscheidt van de competitie, is ook de aandacht van het personeel. Dat is overal
aanwezig om te helpen. Zelfs het zakencentrum – waar we
uitgebreid gebruik van maken om onze artikels voor te bereiden – staat onder toezicht, waardoor er bijna altijd iemand beschikbaar is om op jouw vragen te antwoorden. Er
zijn trouwens verschillende vergaderzalen te vinden in het
hotel, van klein tot redelijk groot.
Ook goed: het ontbijtbuffet. Het eten dat we ’s avonds krijgen is degelijk zonder meer, maar ’s ochtends hebben we
zeker niet te klagen. Er is een ruime keuze aan vlees, brood
(jes), koffiekoeken, fruit, yoghurt, eieren en meer, met voldoende gezonde alternatieven voor wie suiker en wit brood
probeert te vermijden. Koks bereiden ter plekke een aantal
gerechten zoals ‘blackened Cajun salmon’ of omeletten en
kijken ons niet raar aan als we een omelet van eiwit zonder
dooier vragen. Bovendien is iedereen erg hartelijk en goed
getraind. Niet verwonderlijk, want tijdens ons verblijf mogen we ook een kijkje nemen op de cocktailles, waar een
paar mixologen aanleren hoe je een aantal verschillende
cocktails moet maken. Het hoge niveau van pakweg de
Cloud 9 Sky Bar in het Hilton wordt haast vanzelfsprekend
niet gehaald, maar we merken wel op dat de sfeer tussen de
personeelsleden onderling erg hartelijk is. Er wordt veel gelachen, men is erg communicatief en ook wij kunnen geregeld eens grappen met de mensen die we in het Andel’s tegen het lijf lopen – leuk!

De kamer
Wie in het Andel’s Hotel verblijft, kan kiezen tussen allerlei verschillende kamers of suites. Een groot voordeel is dat
de lay-out vaak verschilt, zodat je op basis van eigen voorkeur kunt kiezen waar je de nacht(en) wilt doorbrengen.
In de praktijk is het natuurlijk moeilijk om eerst elke ruimte te bezoeken, maar wie hier vaker komt, zal allicht al
snel weten waar hij of zij zich het best voelt.
Net als in de rest van het hotel, valt hier de aandacht voor detail op. Er is gewoon aan bijna alles gedacht: vloerverwarming in de badkamer (de badkamers lijken wel vrij kleine doucheruimtes te hebben), een aan de muur gemonteerde tv met satellietontvanger waarop heel wat zenders te zien zijn, een dvd-speler, een goed gestockeerde minibar, een kluisje, gratis WiFi, een broekpers en meer. Net als in andere delen van het hotel vind je hier rode zetels en
veel wit (zoals de stoelen en de ronde tafel) en beige. Hier overigens geen vloertapijt, wat voor ons zeker een pluspunt is.
Een ander voordeel: het terras en de ramen, die zich uitstrekken van de vloer tot het plafond en daardoor een mooi
uitzicht bieden op de stad. Het zijn allemaal kleine dingetjes die het verblijf gewoonweg veel aangenamer maken.
Kortom: het Andel’s Hotel is een absolute aanrader voor wie in Praag wil verblijven en het niet noodzakelijk vindt
om in het veel drukkere oude stadsgedeelte te zitten!

Interview manager Roman Ray Straub
Wanneer je een interview doet rond een restaurant of hotel, blijft het gespreksonderwerp gewoonlijk behoorlijk goed afgelijnd. Vaak krijg je als journalist steeds dezelfde antwoorden, aangevuld met enkele leuke anekdotes.
Zo nu en dan ontmoet je echter iemand die enorm veel te vertellen heeft en
neemt het interview enkele onverwachte wendingen die alles een stuk boeiender maken. Dat hotelmanager Roman een van de sympathiekste hotelleiders is die we ooit aan de tand hebben gevoeld, stipten we reeds aan. Dat hij
tonnen ervaring heeft en al zowat overal ter wereld heeft gewerkt, nog niet.
Toen het hotel dat hij runde in Cuba werd overspoeld met voorbijtrekkende
soldaten, durfde Roman aan Fidel Castro te zeggen dat hij zijn gasten niet
buiten de storm in zou sturen – en werd Castro een persoonlijke vriend. Roman woonde in Brussel, werkte in Barcelona en vier jaar lang in Sint Maarten
(een eiland in de Caraïben), doorzwom enorm veel watertjes en is tegenwoordig bevoegd voor (onder andere) het Andel’s Hotel in Praag. We wilden
ook onze lezers dan ook niet onthouden wat de man ons allemaal te vertellen had. De vele grapjes en lachbuien konden we jammer genoeg niet in de
tekst weergeven.
De vreselijkste klant die ik ooit heb gehad, was Seal. Die gast neemt denk ik
niet dezelfde drugs als ik. Het ergste is dat ik ook nog naar zijn concert moest
gaan kijken! Mijn vrouw heeft het optreden bijgewoond met Heidi Klum, het
supermodel. Voor het optreden heeft Seal over mijn schoenen gereden, waarna hij me ervan beschuldigde een kras te hebben gemaakt op zijn Ferrari. Ik
heb hem toen gezegd: ‘Weet je, je zult wel een goeie verzekering hebben. Er
zal dus geen probleem zijn. Sorry hiervoor, Seal.’ Hij riep terug: ‘Noem me niet
Seal!’, waarop ik hem vroeg hoe ik hem dan moest noemen. ‘Het maakt me
niet uit, motherfucker!’ antwoordde hij, of zoiets. Dat is geen leuke manier om
tegen mij te praten, maar ik zal nog altijd naar jou luisteren als je zo spreekt.
Hij is vertrokken in zijn Ferrari en liet me achter met beschadigde schoenen.

Het ergste is dat ik die avond naar een van zijn twee songs moest gaan luisteren omdat mijn vrouw daarop stond! Hij had maar twee liedjes [hilariteit], hè!
Die kerel is angstaanjagend, dat kan ik je wel vertellen. Denk maar aan al die
liefdesverhalen van hem die daarna nog zijn opgedoken.
Nadat we uitleggen wat we zoal verwachten van Roman, vraagt hij ons:

Je wilt dus veel ervaringen opdoen en een beeld kunnen vormen van het hotel? Want Michael [een medewerker – red.] heeft zes zussen [gelach]! En het
vreemde is dat ze nooit in hun leven een man hebben ontmoet omdat ze allemaal religieus zijn. Dus zeg het maar en ik pleeg een telefoontje! Dat is geen
probleem, we zijn hier heel vrij. Er is toch een oude gerenoveerde synagoog in
de buurt.
[Lachend:] Dat is denk ik de eerste keer dat een hotelmanager ons zoiets
voorstelt. In Cannes gebeurt dat voortdurend…
Je moet je altijd aanpassen aan de klanten, haha!
Lijken de zusjes op elkaar?
Nee, ze zijn allemaal op andere momenten aangekomen! Maar ik ga nu stoppen, want Veronica [een andere medewerkster – red.] moet haar werk nog
kunnen doen. Het hotel was de laatste dagen vol. Nu is het wat leeggelopen,
maar we hebben nog veel last-minute vragen. Vooral conferenties en zo worden vaak maar net op voorhand georganiseerd. Dat is goed voor de buurt. Dit
is altijd een ‘werkwijk’ geweest die vroeger naar een werkplaats voor trams
was vernoemd. In de jaren tachtig stopten die aan een productieplaats, dus
was het hier tien jaar lang een woestenij. Het eerste gebouw was dat van ING.
Dat is de oranje structuur hierbuiten. Ik denk dat je weet dat ze BBL hebben
overgenomen en ik zal je onder de indruk brengen: ik heb zelfs een ING kredietkaart [gespeeld bewonderende kreetjes en applaus van de journalisten]!
Die kan je hier niet krijgen, ze is van België. Veel mensen hebben daar zo’n

kaart. Na het ING-gebouw kwam het winkelcentrum hiernaast – nog steeds het
meest succesvolle van Praag. Het is 363 of 364 dagen per jaar open en gaat enkel
dicht op 1 januari om de inventaris op te maken. Ik geloof dat het ook op 25 december sluit. Aangezien ik vijf dagen per week werk – soms zes, afhankelijk van
hoe lang ik nodig heb om alles wat ik moet doen af te ronden – gaan we altijd winkelen op zondag. Ik bel dan mijn moeder of mijn vrienden op om samen te gaan
shoppen. We hebben de Tesco Department Store, die van ’s ochtends tot ‘s nachts
open is, maar geen Aldi. Een beetje buiten Praag vind je zelfs Tesco’s die 24 op 24
uur open zijn. Veel Tsjechen praten nog over de Carrefour – die waren hier en
hebben in België nog de Grand Bazaar overgenomen – maar die keten is vertrokken nadat Azië werd veroverd en Tesco is in de plaats gekomen. De Lycée
Français – er zijn hier veel internationale scholen – heeft dat jaar 300 studenten
verloren. Dat toont het belang van Carrefour wel, denk ik.
Alles wat je om je heen ziet, is er 10 jaar geleden gekomen. Er is hier zelfs een
bioscoop die een Golden Class beschikbaar heeft. Ik zou dat misschien niet vergelijken met Sabena, maar wel met Emirates Airline. Je kunt er onder andere een
glaasje champagne drinken. Overigens is het mogelijk om privévoorstellingen aan
te vragen. Vroeger werd de cinema uitgebaat door het Australische Village Cinemas, maar die hebben het complex na 8 jaar verkocht aan een Tsjechische eigenaar. We kunnen eens navragen of jullie die Golden Class kunnen zien.
ING heeft nog een ander gebouw overgenomen – de tweede grootste brouwerij in
de Tsjechische Republiek. Ik zal jullie nu eens testen, want anders ben ik de enige
die aan het praten is! Wat is hier de grootste brouwerij? Pilsner Urquell! Die is
sinds 1999 eigendom van SABMiller [South African Breweries, een Engelse multinational en tweede grootste brouwerij ter wereld, na het Belgisch-Braziliaanse Anheuser-Busch InBev – red.]. Pilsner Urquell werd opgericht door een Duitser – al
hebben de Tsjechen het niet graag als je dat zegt, net zoals wanneer je zegt dat
Franz Kafka in het Duits schreef. Hij was Joods en heeft nooit in het Tsjechisch geschreven, maar onze geschiedenis is sowieso nauw met elkaar verbonden.

Naast Pilsner Urquell hebben we nog een hotel, het Angelo, dat net als het
Andel’s erg modern is.
Wanneer het bier wordt gebracht, steekt Roman van wal met alweer een
boeiend weetje.
Ik heb een complex verhaal voor jullie. Dit is ons bier in Praag. De meeste
van onze hotels hier – we hebben er zes – bieden Pilsner Urquell aan, omdat
dat het bekendste is, maar we hebben ook Staropramen. Waarom? Omdat
het ons nationaal brouwsel is en sinds de veranderingen bij InBev hebben
we hier veel conferenties. De mensen die daar naartoe komen, kan ik geen
Pilsner Urquell serveren. Dat is een kwestie van principe. Ik heb een vriend
die bij InBev werkte, maar Stella Artois is een duur bier, een premium bier.
Ik moet je even onderbreken, want de moeder van mijn vriendin werkt bij
Stella Artois!

Dus je weet alles al! Dat is goed!
Nee, dat is het niet. Voor David bij ons kwam als journalist, werkte hij nog
fulltime voor InBev.
Echt? Werkte je in Leuven?
Ja! Dat is onze thuisstad.
Wel, Pilsner Urquell kan je hier soms ruiken, vooral tijdens de zomer. De
plaatselijke hop is fantastisch. Ik heb een vriend die voor een grote Duitse
brouwerij werkt en zij hebben altijd hun hop in Tsjechoslowakije – nu de
Tsjechische Republiek – gekocht.
Je hebt in Beverly Hills gewoond, heb je ooit de biertjes uit San Diego geproefd? Daar zijn een hoop geweldige microbrouwerijen te vinden.

Het is daar heel erg veranderd sinds ik er verbleef. Procentueel is de Verenigde Staten waarschijnlijk het land met de meeste mensen die hun eigen bier brouwen [momenteel zijn er 2.403 geregistreerde ‘craft breweries’, maar dat aantal zou volgend jaar al met zo’n 60 procent de lucht inschieten – red.]. Dat is
angstaanjagend [gelach]! Ze zijn begonnen met de Samuel Adams in Boston en daar heb ik 22 jaar geleden nog gewerkt voor de Marriottketen. Verder hebben
ze al die microbrouwerijen, zoals Sierra Nevada. Er zijn veel kleine initiatieven, maar ik kan ze niet meer allemaal volgen.
We hebben het nog een tijdje over bier, brouwerijen en meer voor Roman met zijn zoveelste oneliner komt aanzetten.
We zullen morgen Vlaams stoofvlees moeten bereiden! Dat is het enige Belgische gerecht dat ik min of meer kan klaarmaken. Ik ben een heel slechte kok.
Nee, jullie zullen iets Tsjechisch krijgen. Om terug te komen op deze buurt: er zijn hier altijd veel arbeiders en studenten geweest, maar ze is drastisch veranderd onder invloed van de investeerders. We hebben hier Staropramen, we hebben op de andere plek Pfizer, daar is het Europese hoofdkwartier van Google,
een beetje verder vind je Johnson & Johnson, ING… We worden echt omringd door veel grote bedrijven. Die hele evolutie heeft nog maar de laatste 10 jaar
plaatsgevonden. Ik kan jullie straten tonen die een decennium geleden nog niet bestonden!
De naam ‘anděl’ verwijst trouwens naar de naam van de kleine sector waar we ons bevinden en betekent ‘engel’. Er zijn veel zaken die de naam nu gebruiken
en ons proberen te imiteren. Toen we indertijd het hotel openden – er zitten zo’n 30 hotels in onze keten – dachten we dat Andel’s een soort merknaam zou
worden. We meenden toen heel cool te zijn. We hebben er onder andere eentje in Berlijn, in Lodz en in Katowice.
Ik heb nog een van onze journalisten naar Katowice gestuurd om daar en in enkele andere naburige steden hotels te gaan bespreken.
Echt? Cool!
Ik wilde zelf ook naar Katowice gaan, maar ben er nog niet geraakt.
We kunnen deze avond gaan, ik heb een auto [gelach]! Jullie rijden naar daar, ik rijd terug, geen probleem! Daarna vertellen jullie me maar of jullie plezier
hebben gehad. We hebben trouwens ook een hotel in Krakau.
Krakau is een leuke stad!
Ik hou ervan! Het is daar een beetje als het Praag van 20 jaar geleden, met veel studenten.
Zou jouw vrouw het daar appreciëren?
Euh… [gelach] Ze kent me al heel lang. Ik heb haar voor het eerst ontmoet in Praag toen ze nog maar 20 jaar oud was. Ze is mijn tegenpool: heel kalm. Godzijdank, want twee mensen als ik…
Ze is de modererende factor.
Dat weet ik niet zeker, want de prioriteiten veranderen wanneer de kinderen de deur uit zijn. Je wordt kalmer, je zegt vaker ‘ja’. Ik trek mijn pantoffels binnen
aan omdat de Tsjechen hun schoenen niet het huis mee binnen brengen... Ze laten die buiten staan. Je verandert, zo is het.

De naam van het hotel is dus ontleend aan de buurt. Dat is gebeurd voor ik erbij ben gekomen, want ik ben hier pas een paar maanden voor de opening gearriveerd nadat ik het Meridien heb achtergelaten. De branding en zo was dus al gedaan. We hebben de suites toegevoegd. Die liggen niet in het gedeelte waar
jullie verblijven, maar daarnaast. Ook het Angelo is dus van ons. Het is hier dus altijd een levende buurt geweest. De gasten houden er ook van omdat je Tsjechen ontmoet als je buiten komt, het is niet zoals de Grote Markt in Brussel, waar je meer toeristen tegen het lijf loopt dan Belgen. Er zijn clubs die de hele
nacht open blijven en de bars sluiten pas na 1 of 2 uur ’s nachts.
Zolang je maar niet in het district rondloopt waar al de stripbars zijn. We zijn met z’n zessen, maar werden daar afgelopen nacht omsingeld door wel twintig proppers die ons allemaal een zaak probeerden aan te prijzen en geen ‘nee’ wilden aanvaarden.
Eerlijk gezegd overkomt me dat haast nooit en ik leef hier al 10 jaar. Ook Victoria heeft het nooit meegemaakt.
Wanneer een van ons een sigaret neemt, reageert Roman gevat:
Je mag roken, zolang je me ook een sigaret geeft! Dan is er geen probleem, want hier mag je nog roken. Thuis doe ik dat niet en – geloof het of niet – ik ben er
gedurende een aantal jaren mee opgehouden. Ik zal je een grappig verhaal vertellen over die stripbars: tijdens een voorbije zomer had ik een vipklant in ons
vijfsterrenhotel die een wandeling wilde maken. Ik vertelde hem dat het noordelijk gedeelte van het Wenceslasplein niet zo mooi is, want er zijn allerlei clubs
en dergelijke meer. Ik ben toen met hem mee gestapt. Hij was een heel serieuze man en belangrijke klant, want het ging om een contract van 150.000 euro
omdat hij normaal gezien bij ons ging boeken. Ik bood hem aan om een taxi te nemen, maar hij vond het weer aangenaam en wilde te voet gaan. Je kent mij:
bla bla bla. Niet te veel, want ik was geïnteresseerd in wat hij te vertellen had. Opeens komt een man van Nigeria naar ons toegestapt: ‘Welkom in de club!’,
maar ik wist snel te zeggen dat het niet nodig was.
Een Nigeriaan?
Ja, je kunt hen herkennen aan het feit dat ze vrij groot en sterk zijn. Ze zijn geen pooiers, ze werken hier gewoon. Ik ben al in landen als Lagos, Burundi, Rwanda en andere Afrikaanse landen geweest en heb altijd iets bij uit dat continent. Dat is me gegeven door een Belgisch meisje dat ooit mijn leven heeft gered in
de Caraïben.
Wat is er toen dan gebeurd?
Een aantal mensen waren niet zo blij met iets wat was gebeurd en ik ben een heel direct persoon, ook al heb ik Bob Marley live gezien in ‘79. Ik hou van reggae. Ik vroeg aan een van die personen: ‘Hé, brother, was is het probleem? Ik heb in Afrika gewoond, daar liggen jouw roots, dus zouden we geen ruzie mogen
maken.’ De oorspronkelijke inwoners van de Caraïben waren indianen, maar die zijn allemaal vertrokken en er zijn toen veel slaven aangekomen op schepen
van Guinee. Martinique en Guadalupe zijn de plaatsen waar de meeste schepen zijn gearriveerd, maar ik zal jullie de geschiedenisles besparen, want we zijn
nu in Praag.

Ik zal je vertellen hoe het verder is gelopen met die Nigeriaanse jongen. Nadat ik
hem had gezegd dat we niet geïnteresseerd waren, reageerde hij: ‘Ah, je bent homo! Ik heb een jongen voor jou!’ Ik ben een heel beleefde persoon, maar ik ben ook
heel vastberaden, dus zei ik tegen hem: ‘Nog een woord en ik ga kwaad worden!’ De
man vroeg me om dan een meisje te nemen. Ik zei hem dat ik de volgende dag zou
terugkomen en de Amerikaan die bij mij was, was echt geschokt. Het was toen 2004,
we hadden gedineerd in het Palais, het was avond en ik wist niet wat ik moest doen.
Ik haat zo’n buurten waar je lastig word gevallen als je er rondwandelt. Je mag doen
wat je maar wilt, maar je mag geen rotzak zijn.
Een poosje geleden heb ik ook zoiets meegemaakt in Montgomery met een vriend
van mij die net een sigaret aan het opsteken was. Iemand stapte op ons af en vroeg
ook om een sigaret. Toen we ‘nee’ zeiden, bleef hij aandringen en moest ik hem vertellen dat hij moest weggaan of dat ik iets bij hem ging breken. Ik kan spreken, hè, ik
ben niet snel bang! Een andere keer heb ik iets meegemaakt op de Heizel. Ook België is enorm veranderd: toen ik de metro nam, zag ik dat er een halte was met de
naam ‘Eddy Merckx’. Merckx is opgegroeid in Woluwe, zijn ouders hadden daar een
winkel. Er stonden enkele jongeren die iemand aan het lastigvallen waren en ik
vroeg hen om wat stiller te zijn. ‘Hé, onnozelaar, wil je dat we op jouw gezicht
slaan?’ Ik antwoordde dat ik dat liever niet had, maar dat ik graag had dat ze dat
meisje met rust zouden laten. Welnu, zo’n dingen gebeuren hier niet. Ik hou hier
geen politiek pleidooi, maar dat soort agressiviteit kennen we niet in Praag. Ik kan
met jullie uitgaan tot 3 uur ’s ochtends en eender waar naartoe gaan – zelfs tot
naast het treinstation – en er zal niets gebeuren. Niemand komt met een mes op je
af. We hebben wel leden van een etnische minderheid die gauwdieven zijn. Ik moet
zeggen ‘etnische minderheid’ omdat ik Duitser ben, maar het gaat om Roma en ze
zijn sneller dan eender wie.

In Brussel heb ik nog rugby gespeeld voor een van de beste Belgische teams. Ik was
nog jong, maar mijn medespelers waren sterker dan ik. Ik heb altijd in multiculturele
maatschappijen geleefd, maar hier zie je geen geweld.

Wanneer ik in België ben, ben ik dus soms verbaasd. Vooral wanneer iemand dreigt
om op jouw gezicht te slaan als je hem geen sigaret geeft. Weet je wat er in Wemmel is gebeurd met de 3 mensen die neergeschoten zijn? Het meisje dat het heeft
overleefd [Roman heeft het over Ebru Yüksel – red.], heeft nog steeds een kogel in
haar hoofd en men heeft die jongens kunnen oppakken omdat er een gps in de auto
was. Sorry, ik lees elke ochtend Le Soir, niet De Standaard, omdat die krant in het
Frans is geschreven en ik ervan houd.
België is wel een geweldig land omdat men er altijd wel tot een compromis komt.
Wanneer je geconfronteerd wordt met gevaar, draait alles rond psychologie. Je kunt
niet alles vermijden. De volgende keer zal ik het meisje in de metro waarschijnlijk
opnieuw verdedigen, maar het kan ook zijn dat ik anders reageer, want ik ben zulke
dingen niet gewend. Mijn vader werkte officieel voor de EU, maar was in werkelijkheid actief voor Interpol en Europol. Hij was geen militair, maar als kind was ik wel al
in allerlei dingen getraind. Ik ben blij dat we nooit in het stadsgedeelte hebben gewoond waar alle Duitsers en Europeanen van buiten België zitten, maar in Woluwe.
Ik ben nog lid geweest van de Belgische scouts en ben daar trots op. Nu zegt men
wel dat we allemaal snobs waren, maar ik vond mijn tijd bij de scouts van de Koning
Boudewijnschool echt leuk. Ik heb de scouts graag. Het was een geweldige ervaring.
Ik was een heel actieve handbal- en rugbyspeler en ik hield echt van Anderlecht. Dat
is voor mij de perfecte buurt waar Vlamingen, Walen en andere Anderlechtenaars
allemaal mengen. Ik heb er nooit een probleem gehad. Wanneer ik wel ergens last
had, was het mijn fout, door te veel te drinken in de dancings vlakbij Brussel-Zuid. Ik
ben er echter al 20 jaar niet geweest. Toch houd ik van België, ondanks het feit dat
het politieke klimaat er is veranderd. Je moet nadenken over integratie en een dialoog vinden.
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