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I want to be a part of it, New York, New York

Oud en nieuw in New York City
Zo ver het oog reikt: mensen. Zij aan zij, kruin aan kruin op een heel klein
stukje aarde. Allemaal kijken ze omhoog. Nog drie, twee, één seconde.
Een lichtgevende bal verdwijnt achter een gevel. Even is het donker. Het
aureool gedoofd. Dan ontploft de menigte. Gejuich, geschreeuw, gelach,
gehuil. Een pandemonium dat opgaat in een stem die de koude lucht
verwarmt. Zwarte, gele, rode en witte mensen dansen met elkaar. Betoverd
door The Voice omarmt een koor van één miljoen stemmen het nieuwe
jaar: I want to be a part of it, New York, New York.
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Oud en nieuw in The Big Apple. Kippenvel.
De straten die naar Times Square leiden, lopen
vanaf tien uur ‘s ochtends vol. Duizenden politiemensen, kilometers hekwerk en jarenlange ervaring met crowdmanagement slaan de handen
ineen om oud en nieuw met elkaar te verbinden.
Steeds als er een block wordt geopend, rent een
horde dik ingepakte enthousiastelingen naar
voren om het op te vullen. Wanneer de zon
voor de laatste keer dit jaar ondergaat, staat er
één miljoen mensen van Central Park tot Times
Square - alle ogen gericht op een kleine, lichtgevende bal. De bal is een erfenis van de naamgever van Times Square: The New York Times. De
wereldberoemde krant hield aan het begin van
de vorige eeuw kantoor op wat toen nog Longacre Square heette. In 1907 zakte de eerste bal op

NYC

U it vo l l e bo rst
Vlak voordat de countdown naar het
nieuwe jaar begint en the ball zijn daling inzet,
zingen honderdduizenden mensen uit volle
borst John Lennon’s Imagine. Het is alsof het
lied is geschreven voor nu, want je voelt je één
met al die mensen om je heen. De wereld is
mooi, mensen zijn lief, en wat Lennon en die
één miljoen op 31 december om 23:59 uur
samen zingen wordt werkelijkheid: “You may
say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope
some day you will join us. And the world will live
as one.” Overal vloeien de tranen, wildvreemden pakken elkaar vast en de bal gaat op weg
naar beneden. Zestig, vijftig, veertig, dertig,
twintig, tien, negen, acht, zeven, zes... nog heel
even... vijf, vier, drie... iedereen schreeuwt z’n
longen uit z’n lijf... twee, één...de wereld ontploft, Times Square is even het epicentrum van
een kleine aardbeving, vuurwerk gaat de lucht
in en als iedereen even ademhaalt, klinken de
eerste noten van Old Blue Eyes’ ode aan deze
prachtige stad. Net wanneer je denkt dat je de
meest waanzinnige jaarwisseling van je leven
hebt meegemaakt, blijkt er nog een overtreffend trapje te zijn: om 00:01 uur in het nieuwe
jaar, danst en zingt één miljoen mensen samen
I want to be a part of it, New York, New York.
Voor informatie over de komende jaarwisseling:
www.timessquarenyc.org/new-years-eve/
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Voor wie het niet ziet zitten om uren in de
vaak bittere kou te staan wachten op het nieuwe jaar zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld voor
ruim duizend dollar en heel veel dagen van tevoren een kamer met uitzicht op Times Square
reserveren in het Marriott Marquis Hotel.
Of, wanneer je liever feestend het nieuwe jaar
inluidt, kaarten kopen voor the New Year’s party
van het W. De club onder het gelijknamige
hotel, dat om de hoek staat van Times Square.
Om in je hotelkamer of op je New Year’s Eve
party te komen moet je de 31ste december
veelvuldig met je hotelpas of entreebewijs
zwaaien. Alleen dan wordt je bij de blokkades
doorgelaten. Het is een tocht, die voelt alsof je
via een bloedbaan en de aorta naar het hart van
de stad stroomt. Wie aan het feesten is in de W
en daarbij geluk heeft, loopt om 23:45 uur naar
buiten zo Times Square op wanneer de NYPD
de hekken in de zijstraten even opent om druk

van de ketel te halen. En zo sta je dan opeens
midden op Times Square en word je door een
uitzinnige menigte meegezogen in de magische
tocht richting het nieuwe jaar.
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het dak van het gebouw van de Times. Inmiddels is New York toe aan bal nummer vijf. Eentje
die met dank aan 32.256 Philips led-lampen alle
kleuren van de regenboog aanneemt. Als je the
ball voor het eerst ziet, dan vechten teleurstelling
en een glimlach om een plek op de eerste rij.
Het is moeilijk voor te stellen dat over de hele
wereld mensen deze bal kennen. Dat deze bal al
ruim honderd jaar het nieuwe jaar inluidt, gadegeslagen door de miljoen feestgangers ter plekke
en, volgens de Times Square Alliance, nog eens
één miljard televisiekijkers. Een bal van slechts
3,6 meter doorsnede in het land, waar alles toch
altijd groot en opgeblazen is.

‘Wa n n e e r d e z on v oo r de la a t s t e
ke e r d it jaa r o n d e r g a at , s t a a t e r
éé n m iljo en me n s e n v an C en t ra l
P ar k t ot Time s Sq ua r e’
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