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CHELSEA
HOTEL

REVISITED

HotelChelsea inNewYorkwasdeplace
tobevoor rocksterren,filmmakers en
kunstenaars,maar verloor zijn glans.
Eengrote renovatiemoethethotelweer
opdekaart zetten. FD-correspondent
BarbaraNoordermeergingopbezoek.

Deberoemdevoorkant
vanHotelChelseakom
jenogaltijd tegenop
kaartenenposters en
inboeken.

D
eherkenbare
rodeenblauwe
lettersdie aan
degevel van
HotelChelsea
prijkenende

ijzerenbalkons zie jenog steeds
opansichtkaartenenposters en
inboekenoverNewYork.Decen-
nialang trokhethotel aande
23ste straat opManhattanals een
magneet artiesten, schrijvers,
kunstenaars enmuzikantenaan.
Zo ishetdeplekwaarLeonard
Coheneenonenightstandmet
Janis Joplinbeleefde,waarhij later
het lied ‘ChelseaHotelNo.2’ over
schreef.Waar scenarioschrijver
ArthurMillernadebreukmetMa-
rilynMonroe zijn liefdesverdriet
verwerkte, net als in recenter jaren
Hollywood-acteurEthanHawke,
nahet stuklopen van zijnhuwelijk
met actriceUmaThurman.Andy
Warholfilmdeer in1966eendeel
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Inhet legendarische
restaurantElQuijote,
waarAndyWarhol kind
aanhuiswas, kanweer
gedineerdworden.

van zijnfilmChelseaGirls. Je kon
er zangeresPatti Smith inhet
donkere trappenhuis tegenhet
lijf lopen.Enhetwasookdeplek
waar SidVicious, vandeBritse
punkbandSexPistols, inkamer
100naar verluidt zijn vriendin,
NancySpungen,doodstak (hij
overleedaaneenoverdosis voordat
de rechtszaak rondwas).
InhetChelseakon iedereen

zichzelf zijn. Velenblevener jaren
rondhangen, of keerden steeds
terug.

Kakkerlakken
Don’t fuck itup. Datwasdeeerste
gedachtedie SeanMacPherson
doorhethoofd schoot toenhij de
sleutels vanHotelChelsea inhan-
denkreeg.MacPherson isnaast
mede-eigenaar ookontwerper van
hethotel, dat in1966alsbeeldbe-
palendgebouwwerdaangemerkt.
Hetmonumentalepandwas sinds
deopening, in1884,nooit grondig
onderhandengenomen.Gasten
kwamen immersniet voorde
excellente serviceofwaanzinnige
uitzichten,maaromeenstukje
vande legendemee tebeleven.
Hetpanddathij aantrofwas

doorleefd, als eendoorrookte alco-
holist.Het linoleumopde vloeren
zat vol gaten, de leidingen staken
uit het afbrokkelendeplafond,
kakkerlakkenkropenuit dekie-
ren. ‘Hetwas zo’nplekwaar jede
lakensnietwilde aanraken’, vertelt
SeanMacPherson.Wezitten in
denieuwaangebouwde serre.
Hij draagt een zwart corduroy
jasje, jeans en sneakers. Zonlicht
schittert doorhet glazenplafond
heenopde rood-wit betegelde
vloer. Toenzijnmoederhemrond
2005 inNewYorkbezocht, dacht
hij haar eenplezier tedoenmet
eenpaar overnachtingen inhet
beroemdehotel.Het verblijfwas
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Indekamers
die al af zijn,
domineren
paarstinten.

weliswaarflinkaandeprijs,maar
het zougeziendegeschiedenis
vast bijzonder zijn. Tothij zag in
wat voor verwaarloosdeplekhij
haarhadondergebracht.
Toenhij in 2016met zakenpart-

ners IraDrukier enRichardBorn
eigenaar vanHotelChelseakon
worden, zaghij tal vanmogelijkhe-
denenwildehij dekanshethotel
op teknappenenuit tebatenniet
laten schieten.Dedrie kochtenen
renoveerdeneerder anderehotels
inNewYork, zoalsThe Jane enThe
Bowery,maar geendaarvan is zo
beroemdalsHotelChelsea.

Titanic-overlevenden
‘Wemoestenhethotel volledig
strippenenwilden tegelijkertijd
het gebouwgeengeweld aandoen’,
zegtMacPherson.HetChelseawas
niet alleeneenplek van rock-’n-
roll. Indebeginjaren stondhet
hotel teboekals chic.De rijkste
overlevenden vande rampmetde
Titanicwerdenerondergebracht
nadat zeuitgeput inNewYorkge-

arriveerdwaren. ‘HetChelsea is ge-
bouwdals eengrandedame,met
kroonluchters enhogeplafonds.’
Die charmewildehij terughalen.
Hetwerdeenproject van lange
adem.Niet alleendoor gedoemet
degemeente enhetuitbreken van
decoronacrisis,maarookdoordat
eendeel vandekamers inhethotel
bewoondwordt. Sinds1905had
hetChelsea eenhybride functie:
hotel enappartementencomplex,
eencombinatie die vaker voor-
komt inNewYork.
Een vandebewoners isEdHa-

milton.Met zijn vrouwwoonthij al
ruim25 jaar inhethotel, dathij tot
indepuntjes kent.Hij schreef er
zelfs eenboekover:Legendsof the
ChelseaHotel. Tijdens zijn rond-
leidingwijst hij naarhet einde van
degangopdeachtste verdieping.
Daar, opnummer839, verbleef de

beroemdeschrijverThomasWolfe,
dieerzijn romanYouCan’tGo
HomeAgainschreef.En indekamer
tegenoverdievanhemzelfheeft
Madonnagelogeerdenfoto’s voor
haarboekSexgeschoten.Deauteur
JosephO’Neill,dieopgroeide in
DenHaag, schreef zijnbestseller
Netherland indekamernaastdie
vanEdHamilton. ‘Erwasaltijdwel
eenfeestje’,mijmerthij. ‘Decrea-
tieveenergiediedoordegangen
stroomdewasaanstekelijk.’
Dat goldniet voordeoverlast die

de verbouwingopleverde.Hamil-
ton: ‘Hetwas eennachtmerrie.’

Het eindeloze getimmerengedril
eistenhun tol.HetChelseawerd
een slagveld. Al die jarenhinger
eendoek voorde rodebakstenen
gevel vanhetpand,waardoorook
de ramenbedektwerdenenhij in
hetdonker leefde. Vande ruim150
bewonersdiehethotel ooit telde,
zijn ernunog zo’n40over. Eendeel
heeft zich stevig verzet tegende
verbouwing.OpHamiltonskamer-
deur zit nog steeds eengele sticker
metde tekst ‘OutNow’. Jarenlang
deelden ze eenbadkamermetde
toeristenuit de tweenaastgelegen
hotelkamers.Hamilton vonddat
wel gezellig. Sindsde renovatie
hebbenallehotelkamers eeneigen
badkamergekregen.En terwijl de
hotelkamersophungang inde
afgelopen jaren volledig gestript
engemoderniseerd zijn, bladdert

Jarenlang deelden de bewoners een badkamer
met de toeristen uit de naastgelegen kamers
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HetChelsea
is volgens
MacPherson
als eengrande
dame,methoge
plafonds en
kroonluchters.

Hethotelwas
hetdomein van
kunstenaars
zoals de
Amerikaanse
popart-
kunstenaar
LarryRivers.

bijHamiltonde verf vandemuur.
Eenbuurvrouw loopt langsmet

eenboodschappenwagentje. Bij
het groetenmakenze eenpraatje.
Het resultaat vande renovatie is
nietnaarhunsmaak. ‘Zokil’, zegt
Hamiltonoverdeopgeknapte
witte gangenmet zwartebalustra-
des. Ze leven indeherinneringaan
eenhotel dat ernietmeer is,maar
zepeinzenerniet over te vertrek-
ken. ‘Waarmoet ikheen?Manhat-
tan isniet tebetalen.’

Volwaardige keuken
Gastendienu (voor eengeredu-
ceerd tarief) inhethotel verblij-
ven,makenhet staartje vande
verbouwingmee.Als alles einddit
jaar gereed is, telt hethotel 155ka-
mers.Met kamerprijzen tot inde
4000dollar pernacht (omgerekend

3800euro) vooreen ‘pied-à-terre’,
een luxesuitemet tweeslaapka-
merseneenvolwaardigekeuken,
lijkthethotelniet temikkenopde
aspirant-kunstenaarofdebuteren-
de romanschrijver, die zich inde
oude tijdkon lavenaanhet ruige
leven. ‘Hetwaseenduurproject’,
zegtMacPhersonalswehemnaar
dehogekamerprijzenvragen.

Tijgerdessin
Dekamers zijnweelderig encom-
fortabel.De roze- enpaarstinten
die terugkomen inde fauteuils en
delen vanhetbehanggevendeka-
mers een zachteuitstraling.Opde
houten vloeren liggendikkekle-
den, de stoelen zijnbekleedmet
een stofmet een tijgerdessin. In
debadkamers liggenproducten
vanhetmerkRedFlower en inde
lobby, het trappenhuis, dekamers
enanderedelen vanhethotel
hangt kunst vanDonaldBaechler,
MaryanS.MaryanenHiroya.
Wantmetdeovernameerfdende
nieuweeigenarenookalle kunst
die erdoorde jarendoorbewoners
engasten is gemaakt enachterge-
laten.Het inpandige restaurant
ElQuijote serveert paella enpin-
cho’s. Indeherfst opent er ookeen
Frans-Amerikaansebrasserie.
Een ruimtediedienstdeedals

opslag enkantoor van toen-
maligmanager StanleyBard,
onderwiens leidinghethotel zijn
excentrieke faamopbouwde, is
omgebouwd totbar endecadente
huiskamer.Daar zijn alweerwat
feestengehouden,waar onder an-
derenmodellenKendall Jenner en
AdutAkechenAmazon-oprichter
Jeff Bezoswerdengesignaleerd.
Kortom,deglans is terug, in een
sfeerdiemeerdoetdenkenaan
de cocktailparty’s vande roaring
twentiesdanaande rock-’n-roll
vande jaren zestig.o

In de barmet decadente huiskamer zijn alweer
wat feesten gehouden.De glans is terug
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