
De opening van het nieuwe Trump International Hotel was toch wel 

een bijzonder en symbolisch moment. Op een steenworp afstand van 

Het Witte Huis – de nieuwe residentie van president Donald J. Trump 

– werd het nieuwste Trump-hotel geopend. In het oude postkantoor 

schitteren nu de Swarovski-kroonluchters. Het Witte Huis zal qua luxe 

een downgrading zijn voor de nieuwe president.
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Make America Great Again
De wederopstanding van DC’s Old Post Office
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Twee jaar eerder dan gepland en binnen het 
budget van tweehonderd miljoen dollar is The 
Old Post Office omgetoverd tot het nieuwste 
Trump-hotel. Zo doe je dat. Make America Great 
Again, aldus eigenaar en 45ste president van de 
Verenigde Staten Donald J. Trump. Als we ons 
willen melden voor de opening, moeten we ons 
eerst een weg banen langs de demonstranten 
voor de hoofdingang, die het sterrenhotel zien 
als potentieel integriteitsrisico en klaterende 
kitsch. De gasten aan de bar zien daarentegen 
kunst geschilderd met fluweel en ingelijst in 
goud.

Sloopkogel
Voordat de Trump-organisatie haar oog liet 

vallen op 1100 Pennsylvania Avenue NW had 
een andere president het pand in het vizier: 
John F. Kennedy. JFK kwam er tijdens zijn 
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Donald J. Trump wordt tijdens de start van de bouw geflankeerd door dochter Ivanka en zoons Donald, Jr en Eric Trump



AMERICAMAGAZINE.NL 

MomentS

69

inauguratie  achter dat Amerika’s hoofdstraat, 
Pennsylvania Avenue, in deplorabele staat 
verkeerde. Het rotte gebit tussen Congres en 
Witte Huis moest worden opgekalefaterd. Een 
van de te trekken kiezen was het postkantoor. 
Het was niet de eerste keer dat de sloopkogel 
de anderhalve meter dikke muren te lijf dreigde 
te gaan. Al in 1928 leek het gedaan met het 
gebouw. Het lot was bezegeld, de bouwplannen 
voor de nieuwe Federal Triangle getekend. Maar 
een crisis gooide roet in het eten. In 1933 was 
er nog niets gebeurd. Inmiddels is Franklin D. 
Roosevelt  aangetreden als president. Hij besluit 
dat de sloop van een veertig jaar jong gebouw 
midden in de depressie niet wordt begrepen. 
Onderweg naar zijn nieuwe woning kijkt JFK 
daarom tegen de neoromaanse façade aan. Een 
granieten rots in een branding van verval.

Burgerprotest
Op 24 november 1963 komt Kennedy weer 

langs The Old Post Office. Nog geen drie jaar na 
zijn inauguratie is zijn lichaam onderweg van Het 
Witte Huis naar het Capitool. De dood van JFK 
markeert het begin van een tijdperk van schuivende 
platen. “The Times They Are-a-Changin” zingt 
Dylan. Dit geldt ook voor de tempel van ‘Tante 
Pos’. Terwijl maatschappelijke zuilen omver worden 
getrokken, blijven ze aan 1100 Pennsylvania Ave. 
NW overeind. De emancipatie van de burger is de 
redding van een monument. Don’t Tear It Down 
heet de beweging, die het postkantoor een derde 
leven geeft. Weer is het van de sloop gered.

Kasplant
De vraag rijst wat te doen met het gebouw. 

Van de grandeur uit de hoogtijdagen van de 
United States Postal Service is weinig meer over. 
Het lekt, tocht, piept, kraakt. Het paleis van 
de koningen van de post is op sterven na dood. 
Een kasplant aan de beademing van een afkal-
vend aantal winkels, kantoren en restaurants. 
Renovaties kunnen niet voorkomen dat gebouw 
en omgeving afglijden naar de staat waarin 

Kennedy het vijftig jaar eerder aantrof. Om het 
uit het moeras te trekken, is iets radicaals nodig. 
Het is tijd to drain the swamp. Het is tijd voor 
Donald J. Trump.

Vijft ig t inten bruin
De transformatie die Trump in gang zet na 

het winnen van de hotelconcessie is spectaculair. 
Twaalfhonderd bouwvakkers toveren een lelijk 
eendje om in een blinkende zwaan. Ambtenaren  
zitten tijdens de verbouwing tegenover de 
projectmanagers om te zien of het monument 
volgens de 2.800 pagina’s tellende voorschriften 
wordt verbouwd. Kasten zijn niet toegestaan, 
dus komen er karren voor de schoonmaak. 
Deuren die nergens heen leiden worden achter 
gordijnen verborgen. De houten lambrisering 
moet keer op keer worden overgeverfd. Bruin 
lijkt meer dan vijftig tinten te hebben.

Honderdduizend per nacht 
Uiteindelijk is het Trump International 

Hotel Washington, D.C. binnen de tijd en 
het budget klaar. Zonlicht valt door het glazen 
dak op fluwelen banken en tafeltjes, waaraan 
champagne met sabel wordt ontkurkt. Voor 
tienduizend dollar per nacht, exclusief belasting, 
slaap je in de Presidentiële Suite. Het kantoor 
van de postmeester is omgetoverd tot Trump 
Townhouse. De duurste ‘kamer’ van het hotel 
is zeshonderd vierkante meter groot en telt 
drie verdiepingen. Hier dineer je met zestien 
gasten, heb je je eigen gym en kun je in bad met 
uitzicht over ‘Amerika’s hoofdstraat’. Tijdens de 
inauguratie van de eigenaar van het hotel wordt 
er,  volgens de New York Times, honderdduizend 
dollar neergeteld. Per nacht, exclusief belasting.

Make America Great Again
The Old Post Office domineert al meer dan 

een eeuw de skyline van DC. Haar lot lag al 
die tijd in handen van presidenten. De 45ste 
heeft dit icoon uit de Gouden Eeuw van de 
Amerikaanse post weer een glanzende toekomst 

gegeven. Trumps volgende project staat alweer in 
de steigers: Make America Great Again.

Het Trump International Hotel Washington, 
D.C. (www.trumphotels.com/washington-dc) 
staat halverwege het Capitool en Witte Huis aan 
1100 Pennsylvania Avenue NW. De Mall met 
alle musea en monumenten ligt op een steen-
worp afstand. De metro is om de hoek, net als 
 Chinatown en het Verizon Center. De Grand 
Lobby is vrij toegankelijk en biedt, behalve 
zicht op de klokkentoren, verschillende restau-
rants  zoals BLT Prime by David Burke en de 
Benjamin  Bar & Lounge. De toren met daarin 
de Bells of Congress wordt door de National 
Park Service beheerd en heeft een spectaculair 
uitzicht over de stad.

De lobby is versierd met Swarovski-kroonluchtersDe master bathroom van de Presidential Suite

Een nacht in de Presidentiële Suite kost $10.000,-, exclusief 
belasting


